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  عرفان و رهبانیت در مسیحیت
  *زاده عباس رسول

  چكيده
و در حیات  عرفان براي درك حقایق ادیان در برابر ظواهر دینی و تفکر عقلی طراحی شده

غایـت آن اتصـال بـه    معنوي پیروان آنها تأثیر فراوانی داشته است. موضوع عرفان وجود، 
وجود نامحدود و زبان آن رمزي است. در مسیحیت الوهیت عیسی بر پایه مفهوم اتحـاد و  

 در تـاریخ کلیسـا   د.هد می یفلسفشود و آگوستین به عرفان مسیحی رنگ  حلول توجیه می
در  اي عرفان یهودي بود و در آغاز گونهز یت نیحیمس .ستا  به هم آمیختهت یرهبانبا فان عر
هـاي   ظـام پـذیرفت. ن   یر خود از حکمت نوافالطونی و عرفان هرمسی و غنوصی تـأثیر مس

همراه نیز با انحرافاتى  واند  داشتههمواره بر عرفان عملی تأکید مسیحیت در تاریخ  یرهبان
  .ندا بوده
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  مقدمه
و  نی و تفکـر عقلـی طراحـی شـده اسـت     عرفان براي درك حقایق ادیان در برابر ظواهر دی

خیـزد و   می رفان از ذوق برع است.در حیات معنوي پیروان ادیان تأثیر فراوان داشته همواره 
روید و خود را با دین رایج هـر زمـان و    در هر سرزمینی میو  اي تنگاتنگ با هنر دارد رابطه

و پرسـتش او  دینی فردي عرفان شناخت مستقیم خدا از راه تجربه  د.ساز مکان هماهنگ می
  نویسد: باره می در این یئامه طباطباعلّ است.پایه محبت  بر

کند، نه به امید ثواب و نه از  عارف کسی است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش می
  ترس عقاب. از اینجا روشن است که عرفان را نباید در برابر مذاهب دیگر مذهبی شـمرد، 

هاي پرستش (پرستش از راه محبت، نه از راه بیم یا امیـد) و   ز راهبلکه عرفان راهی است ا
ـ   از  هریـک ر عقلـی.  راهی است براي درك حقایق ادیان در برابر ظواهر دینـی و راه تفک

، کننـد. وثنیـت   حتی وثنیت پیروانی دارد کـه از ایـن راه سـلوك مـی    مذاهب خداپرستی، 
 1رعارف.مجوسیت و اسالم عارف دارند و غی، مسیحیتکلیمیت، 

باید با اصـطالحات اهـل عرفـان آشـنا بـود.      ه مفاهیم عرفانی به خوبی درك شود، براي آنک
اسـت.   زبان رمـز حاتی مخصوص به خود دارد. زبانش، عرفان مانند هر علم دیگري اصطال

اند. آشنایی با کلیـد رمزهـا سـبب     کلید این رمزها را به دست دادههاي عرفانی،  برخی کتاب
  2شود. می اري از ابهامات و ایهاماتبرطرف شدن بسی

  3وشنفت کوتاه کن این گفت ده و می ساقیا   سخن عشق نه آن است که آید به زبان
رگونه کثرتی ابا موضوع عرفان وجود یا هستی مطلق و مقصود از آن خدا است. عارف از ه

د شود. اساس عرفان وحدت وجـو  می خدا تمام موضوع علم او محسوبدارد. براي عارف، 
عرفـان مسـیحی    یکـی از اصـول  ، انسان با خدا و اتحاد پیوسته با او» تماس«احساس است. 

روحـانی خـالق   به معناي اتحاد، اندیش درست عارفان مسیحیدر میان است. وحدت با خدا 
را امـري  خـالق و مخلـوق   جدایی بـین  مسیحی،  عارفان است. در محبت و ارادهو مخلوق 

در » ذوب شـدن در خـدا  «کننـد.   ا انکـار مـی  ر 4دن در خدامفهوم ذوب شو  دانند می قطعی
رؤیا، خلسه و خلع بـدن  ، در عرفان مسیحیشود.  نامیده می» وصل«اصطالح عرفان اسالمی 

از تجربـه روحـانی پایـان     یپس از رسیدن به درجـات  امور اینتوجه به  شود، ولی مطرح می
  5یابند. می

سـت. و غایـت مطلـوب ایـن     و خداان واسطه بین انسـ  اساس عرفان مسیحی ارتباط بی
از دیدگاه برخی از عارفان هدف از زندگی مسـیحی  ه وجود نامحدود است. اتصال ب ،عرفان
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سـازد.عارف بـه    اتحاد استوار بین خدا و مؤمن است. این اتحاد به تذریج انسان را خدا مـی 
طریقـه   یا نفی کـرد. توان اثبات  یابد و این تشرف را با تعقل و تفکر نمی درگاه االهی بار می

شود، گاه موجب ترویج زهد و تأله و گاه موجب  که االهیات عرفانی نیز خوانده میعرفان، 
الوهیت عیسی بر پایه مفهوم اتحاد در مسیحیت،  6آمیز شده است. تمایالت الحادي و بدعت

 ه رایابـد و آنچـ   می» خود«را در » پدر«و » پدر«را در » خود«شود. عیسی  ه میو حلول توجی
عیسی این یگانگی  7دهد. که در وجود اوست، نسبت می، »پدر«شود، به  بر زبانش جاري می

کـه تـو اي پـدر، در مـن      چنـان تا همه یک گردند. « شود: را براي رسوالن خود نیز قائل می
تـا جهـان ایمـان آورد کـه تـو مـرا        هستی و من در تو، تـا ایشـان نیـز در مـا یـک باشـند      

  8».اي فرستاده
پدران کلیسا اعتقاد داشت که ایـن اتصـال و یگـانگی، نـه از راه علـم،      از  اسکندرانی کلمنت

آید. این تلقی مبنـاي عرفـان    بلکه از طریق تحقیر حیات دنیوي و با عزلت و ریاضت به دست می
ذوق  آگوسـتین . تر مورد توجه قرار گرفـت قرن چهارم با توسعه رهبانیت بیش مسیحی بود که در
 9براي دفاع از ایمان به کار گرفت و به عرفان مسیحی رنگ فلسفی داد.عرفانی خود را 

  رهبانيت و عرفان ةپيشين
 از پـیش  سـال  250 حدود شود می . گفتهندا رهبانیت و عرفان در تاریخ کلیسا به هم آمیخته

و اخالقیات دیـن بـودا را بـه     یرهبان یزندگ 10اآشوک هند امپراتور یتبلیغ يها هیئت، میالد
 هـا  از آرمان، در مصر 11سراپیسي در یهودا و پرستندگان یهود اسنیانزدیک آوردند. خاور ن

  12.دادند انتقال بعد يها نسل به را آنها و کردند استقبال ها هیئت این آداب و
ریان   » شـفادهنده « يبه معنـا  یمأخوذ از یک لفظ آرام، اسنینام  بـه   ییـا از یـک واژه سـ

 یاشـتراک  صـورت  بـه  و دانستند می را مردود يمالکیت فرد ناسنیااست. » پرهیزکار« يمعنا
 و دادنـد  ینم نشان خوش يرو ازدواج بهو  بردند می بهره خود دسترنج از. کردند می یزندگ
دیـان بودنـد کـه پـیش از مـیالد      از یهو یگروهـ  اسنیان .پذیرفتند ینم خود جمع در را زنان

در  قُمـران را نزدیـک   یناه بردند و دیرهایدور ماندن از فساد جامعه به صحرا پ يبرا، مسیح
 از برگرفتـه  دانـیم،  مـی  اسـنیان  ةدربـار  امـروزه  چـه تأسیس کردند. بیشتر آن کرانه بحرالمیت

 يغارهـا  از 1951 و 1947 يهـا  در سـال  یاست که به طور تصـادف  13بحرالمیت يطومارها
  دست آمد. به فلسطین
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ر از رواقیــان و فیثاغورســیان و عقایــد و رســوم آنــان را متــأث، در قــرن اول یوســفوس
 قابـل  رقـم  گیـر  یـک فرقـه زاهـد و گوشـه     يبرا ،این رقم 14.داند می تن 4000تعدادشان را 

 در«: نویسـد  مـی  م.)50-ق.م.20(اهـل اسـکندریه    يحکـیم یهـود  ، فیلـو  .اسـت  يا مالحظه
 هـم  از جـدا  يهـا  و غیریهودیـان، زن و مـرد، در حجـره    یهودیان از یگروه مصر يصحرا
 و آمدنـد،  می گردهم جماعت نماز يبرا شنبه روز نداشتند، یجنس روابط کردند، می یزندگ
  16».نامیدند می شفادهندگان (روح) ییعن 15يتراپویتا را خود

هـایی از رهبانیـت    رد. نمونههاي عهد عتیق وجود دا بسیاري از اشکال پارسایی در کتاب
اي عرفـان   ت نیـز در آغـاز گونـه   شود. مسـیحی  دیده می یوسیفوسو  نفیلودر آثار ، یهودي

ر پیدایش و تکامل خـود،  عرفان مسیحی در مسی 17نامیدند. می» طریقت«یهودي بود و آن را 
) و از 270(م.  افلـوطین و از حکمت نوافالطونی از طریـق   فیلواز حکمت یهودي از طریق 

  پذیرفته است.  عرفان هرمسی و غنوصی تأثیر
 يدر حیـات معنـو   يیهـود  عرفـان . شـود  مـی  نامیـده  مقبول) یقَباال (یعن يعرفان یهود

 زوهـر کتـاب  در عرفـان یهـودي،   آثار ترین  یکی از مهم. استاسرائیل بسیار تأثیر داشته  یبن
نیمـه  در حدود  وجود دارد.اختالف ، ی این کتابدرباره مؤلف واقع است. درخشان) ی(یعن

ایـن فرقـه    .رواج یافـت در شـرق اروپـا    شد و تأسیس حسیدیم یرقه عرفانف قرن هجدهم
 مراسم سماع نیز دارد. کهنزد یهود است  یاز عرفان عمل يا نمونه

تـوان   ولی می. کنند بر عرفان نظري و برخی دیگر بر عرفان عملی تأکید میادیان، برخی 
اي  ادیان حضـور دارنـد. عرفـان نظـري در یهودیـت سـابقه       ۀدو عرفان در هم گفت که هر
 فـان رع در مسیحیت بیشتر شکوفا شده است.عرفان نظري و عملی، . اما هر دو طوالنی دارد

در جهـان اسـالم،   نیز همراه بـوده اسـت.    یبا انحرافات، در مسیحیت مانند تصوف در اسالم
 عشـق  مـی  »مسـت « و انـد  رسـیده » یقـین «اینکه به مقـام   ياز صوفیان منحرف با ادعا یبرخ

ینُ  یحتَّو اعبد ربک «آیه  به استناد با خدایند، قـالْی کیأْتوا  « ۀیـا آیـ  و  )99(حجـر:  »ی الَ تَقْرَبـ
کَارس أَنتُم الَةَ واند. کرده می عبادات را ترك )45(نساء: »يالص 

  رهبانيتعرفان و علل گرايش به 
در خدا آن را عالوه بـر رأفـت و رحمـت،     که کندیمعرفی م یعابداقرآن مجید رهبانیت را 

در پیدایش و گسـترش   یعوامل گوناگون 18قرار داده است. عیسی مسیح پیروان حضرت دل
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از آثـار   یتقرب بـه خـدا، رهـای    يبرا يا در طول تاریخ عده، اند مؤثر بوده یرهبانیت مسیح
 انـد.  را برگزیـده  یرهبان ی، زندگیبه سعادت جاودان یآرام و دستیاب یگناه، رسیدن به زندگ

از  یسخت بر مسیحیان وزیدن گرفـت، برخـ   يارهاکه در قرون نخست، طوفان آز یهنگام
  د.خود قرار دادن یایشان به ریاضت روي آوردند و رهبانیت را شیوه زندگ

در  يرو و زیـاده  یگرایـ  و آخـرت ، سـو  ور شـدن در مادیـات از یـک    غوطه و یدنیاگرای
ایی در واکنش بـه افـراط در دنیـاگر    زند. یدیگر، تعادل جامعه را بر هم م يمعنویات از سو

و پدید آمد. این روند نهادینـه شـد و رهبانیـت     یروم، در جوامع مسیحی دیرهای يامپراتور
ریانى و بـه معنـاى     در اصل، واژه» دیر« را به وجود آورد. دیرنشینی بـوده و  » مسـکن «اى سـ

  شود. نیز نامیده مى» صومعه«یافته است. در عربى دیر  سپس به مسکن راهبان اختصاص
مسـیحیت را  رومـی  بیشـتر شـهروندان   . مسیحیت دین دولتـی شـد  ، در زمان قسطنطین
از مسـیحیان بـا    يبسیار یزندگ مردم کاهش یافت و يسطح دیندار، پذیرفتند. در این زمان

سـاز گـرایش    زمینه، یاجتماع ینداشت. این دگرگون یاو شباهت یتعالیم مسیح و شیوه زندگ
، ي، خـدمت سـرباز  ياز جنـگ، درگیـر   یرهای ينیز برا یافراد به رهبانیت شد. برخ یبرخ

عالمـه   آوردنـد.  يرو یرهبان یبه زندگ، یفرسا، مالیات و مشکالت خانوادگ طاقت يکارها
شهید مطهرى علل تمایل بشر به ریاضت و رهبانیت و تفـاوت زهـد اسـالمى بـا رهبانیـت      

  19بررسى کرده است.در برخی از آثار خود مسیحى را 

  ترهباني، عرفان و ينشين بيابان
بـه  کند که براي حفظ ایمان خـود،   اد میی »اصحاب کهف«از جوانمردانی به نام کریم، قرآن 

همـان  ایـن افـراد در تـاریخ مسـیحیت،      20غاري پناه بردند تا خداي خود را پرستش کننـد. 
)، 251-201امپراتـور روم (  21دسـیوس کسانی هستند که در دوران آزار مسـیحیان در زمـان   

 23»هفـت خفتگـان  «پناه بردند و به  22افسسغاري در اطراف شهر  براي حفظ ایمان خود به
  24شهرت دارند.

، هنگـام در آن  25.بـود به هم آمیخته  ینشین رهبانیت و بیابانحیت، قرون نخست مسیدر 
آوردنـد.   یمـ  يدر بیابـان رو  عزلتکردند و به  یمسیحیان زندگی در شهرها را رها م یبرخ

کردند. این  در خلوت بیابان زندگی میاي جهان شرك، بودند که با ترك شهرهراهبانی آنان 
، همـراه بـا دعـا و روزه را بـر حضـور در اجتمـاع تـرجیح        یدر تنهـای  یزندگنشینان  گوشه
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حکمـت مـردان   «اي با عنـوان   ها و سخنان این راهبان در مجموعه برخی از داستان دادند. یم
نشینی را برگزیدنـد و   فرادي بیابانگرد آمده است. پس از دوره آزار مسیحیان نیز، ا 26»صحرا

همچون شـهدا مـورد احتـرام    زین شهادت کردند. آنان پس از مرگ، آن را جایگبا استقبال، 
  27گرفتند. قرار 

بـه صـحرا    يزیـارت و  يگرفـت، مـردم بـرا    یاز راهبان باال مـ  یکه شهرت یک یهنگام
آن  یشـیوه زنـدگ  ، ئـران ی از ایـن زا استفاده کننـد. برخـ   يرفتند تا از نصایح و مواعظ و یم

در اطـراف   یرهبـان  يها نخستین دستهسان  ماندند. بدین یم يگزیدند و نزد و یراهب را برم
هـا سـاخته    هـا و دامنـه کـوه    آمد. این دیرها بیشتر در دشـت  نشینان به وجود  گوشه يدیرها

ی وجود اسالمهاي  ها پس از ظهور اسالم نیز برخی از این دیرها در سرزمین شد. تا سال یم
وجـود  دو نـوع راهـب    اسالمدر جهان  28اند. کرده یم یدر آنها زندگ یداشته است و راهبان

رهبـان  «رهبانیـت مسـیحی کـه    نـد و  بود که بودایی و مـانوي » رهبان الزنادقه: «داشته است
 .ندشد خوانده می» النصاري

 ینـدگ را در ز ینقـش مهمـ  ، سـینا  دیر کاتریناي قدیسه در کـوه  و 29کوه آتوس يدیرها
 شـمال  در يا جزیـره  شـبه  ،واقـع  در آتوس کوه. اند ارتدکس بر عهده داشته يکلیسا یروحان

راهـب در ایـن    2000یونان است که بیست دیر مستقل در اطـراف آن قـرار دارد و حـدود    
از قـرن چهـارم و   آتـوس   کوه دیرهاي در ویژه به، نشینان میان خلوت .برند می دیرها به سر

. داشـت  وجـود  شـد،  می (آداب و فنون ذکر) گفته 30به آن هزیکاسمکه  ،یتأمل یسنت، پنجم
. آیـد  مـی  »آرامش و آسایش و صلح و صـفا « يبه معنا 31،»هسوکیا« یواژه یونان هزیکاسم از

 از یبرخـ . اسـت  قلـب  اسـرار  و اعمـاق  بـه  يمعنـو  نیروي هزیکاسم، توجه ریاضت محور
 32سـینایی  گریگـوري . انـد  دانسـته م ذکر در تصوف هزیکاسم را شبیه مراس سنت محققان،

چگونه بایـد دم   که دهد می شرح 33ها هزیکاست يبرا یهای در کتاب دستورالعمل، )1347(م.
با توجه عقل به قلب، گاه  آن کرد تا ذهن پراکنده نگردد، يرا فرو برد و از نفس کشیدن دور

 يا مسـیح،  یعیسـ  يا !خداوندا«: کرد تکرار گونه را این» قلب يدعا«یا » یعیس يدعا«باید 
  34است. ییسع يدعا شکل مشهورترین این ».کن رحم گناهکارم، یک که من به خدا، پسر

اسـت. او یـک راهـب و    » متأله جدید«معروف به  سایمونمرهون ، یعیس يشهرت دعا
تـا   یعیسـ  يبود که در قرن یازدهم به شرح این دعا پرداخت. نهضـت دعـا   یعارف بیزانس
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بـا   یدر صومعه کوه آتـوس قـوت دارد. در آنجـا راهبـان    این دعا ه به ویژ. است یامروز باق
 یو عقلـ  یوقفه به ایـن دعـا و ذکـر ذهنـ     بی، خدا با اتحاد و روح آرامش به ییابهدف دست

 مشغول هستند.

  رهبانيت زنان عرفان و
و حتـی   انـد  ر بودهمؤثکند که در تاریخ کلیسا یمآشنا  یما را با زنان، تاریخ مسیحیت ۀمطالع

منـان  ؤخود را براي عبادت در اختیـار م هاي  زنان نیکوکاري که خانه .ندا هقش رهبري داشتن
در میـان   35د.یوگ گویان زن و حتی از رسوالن زن سخن میعهد جدید از پیش ذاشتند.گ می

گزیدنـد و بـه   را برمـی  یدر انزوا و تنهای یگروهی از زنان زندگ 36برجسته است. یونیاآنان 
از  یزنـان ، گرفتند. در میان این گـروه پیش میراه سیر و سلوك را ، یعیا جم يصورت فرد

بـه رهبانیـت   ، ی از روسپیان پس از توبه و ندامتبرخ یحت. شد یهمه طبقات جامعه پیدا م
مسـیحیت را   یاز ادبیـات دینـ   یایـن گـروه بخشـ    يها آوردند. حکایات و داستان یم يرو

  37دهد. یتشکیل م
و در  یرهبان يها در گروه یاز زنان زاهد مسیح یبرخ، يددر قرون چهارم و پنجم میال

مصـر، فلسـطین و    يکردنـد. بیشـتر آنـان در صـحراها     یم یزندگ يبه صورت فرد يموارد
اغلـب از  ، دانـیم  یاین زنان م ةچه دربارشهرت داشتند. آن» مادران صحرا«ه و ب سوریه بودند

  چهار منبع ذیل گرفته شده است:
 يچهل و هفت گفتار از سـه مـادر گـردآور   ، در این مجموعه 38حرا:سخنان مادران ص. الف

  دهد. یشده است که تجربیات، تخیالت و تمثیالت آنان را نشان م
هـا را بـه    راهبـان و راهبـه   یزنـدگ  40پـاالدیوس ، در این کتاب 39فردوس پدران مقدس:. ب

ـ   شرح، این مجموعهنگارش درآورده است. نویسنده در  ه عنـوان  حال دوازده راهبـه را ب
  دهد.می يجا یزهد و پاکدامن يها نمونه

بیش از صـد  ، پردازد و در آن یزنان زاهد م یاین کتاب به زندگ 41نامه زنان زاهد: زندگی. ج
  رهبانیت وجود دارد. ةدربار 42(هیرونوموس) جرومنامه از 

آمـوز   انگیـز و درس  عبـرت  یایـن کتـاب پیرامـون زنـدگ     43روسپیان صـحرا:  يها داستان. د
به سـیر و سـلوك    یو در گمنام آورده  ياست که توبه کرده و به رهبانیت رو یسپیانرو
  اند. پرداخته يفرد
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هـایی ماننـد    در قرون بعد نیز زنان پارسایی قدم در راه سلوك عرفانی گذاشتند. قدیسـه 
در عرفان و ریاضت همپایه مردان بزرگ عصر خـود   ترزاي اویلیو  کاتریناي سینایی، کالرا

  بودند.

  رهبانيتنذر براي 
همـواره در میـان   ، بـراي رهبانیـت   »نـذر «تأثیرگذار بـوده و  در گسترش مسیحیت  یترهبان

کودك شیرخوار خـود را بـه   و  کردند نذر می مسیحیان وجود داشته است. پدران و مادرانی
بایسـت در خـدمت دیـر باشـند. بعضـی در       سپردند، این نذرشدگان تا پایان عمر می دیر می

ناپذیر بود  شدند. این نذرها نیابتی و برگشت گی یا در سنین باالتر به دیر سپرده میسال هفت
سـالگی   فرمان داد که کودکان وقتـی بـه سـن چهـارده     1179در  پاپ الکساندر سومتا آنکه 

  44توانند آن را لغو کنند. رسیدند، می

  يرهبان يها پيمانعرفان و 
داند. در ایـن   یم يماد یاز زندگ یو رهای يدیندار يبرا یرا فرصت یرهبان یمسیحیت زندگ

بـه   ییابي دسـت بـرا  يا شود، بلکه وسـیله  یخود کمال محسوب نم يرهبانیت به خود، آیین
پروردگـارا تـرحم   «ترین نیـایش ذکـر    نیایش و رایج یرهبان یزندگ است. قلب یکمال نهای

سـخت   يارهـا ، نیـایش، مراقبـه، انجـام ک   ینشـین  خلوت یاست. در رهبانیت مسیح 45»فرما
توجـه قـرار دارد. سـه نـذر و      خاص مورد ي، پوشیدن لباس خاص و خوردن غذایجسمان

  . اطاعت.3 فقر داوطلبانه؛. 2 تجرد؛. 1 در رهبانیت مطرح بوده است: یتعهد اساس
هاي مختلف را تشکیل  سه تعهد یادشده، که اساس حیات دینی گروهدر آیین کاتولیک، 

  شود. یده مینام 46دهد، اندرزهاي کمال می

  تجرد
آن را پیونـدي االهـی بـه    داند و همچون بسـیاري از ادیـان،    میمسیحیت ازدواج را مقدس 

ازدواج را یکـی از هفـت آیـین مقـدس     کاتولیـک و ارتـدکس،   مسـیحیان  آورد.  حساب می
 عیسی. حضرت دانند می یرا مطابق تعالیم حضرت عیس یزناشوی یزندگو  شمارند می

 يکشیشـان در سـه قـرن اول مـیالد     يبـرا  ی، تجرد حتـ حالبا این  47.ردگاه ازدواج نک هیچ
در  یگـردد. گروهـ   یمبـاز  يبـه زود  یشـد عیسـ   یتصور م، در آغاز مسیحیت نبود. ياجبار
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تجـرد را برگزیدنـد تـا بـراي آن روز سـبکبار باشـند. در        ،الوقوع انتظار این بازگشت قریب
در  49مجـرد بـه سـر خواهنـد بـرد.      48،خدابه خاطر ملکوت  يانجیل نیز آمده است که افراد

همراه سـازند،   يخود را با ایمان و معنویت بیشتر یخواستند زندگ یکه م يافراد ،مسیحیت
 بـه ، یمقاومـت در برابـر میـل جنسـ     يبـرا آنـان  دادنـد.   یخود قرار م یزندگ ةتجرد را شیو

) اختـه خصی (را  راهبان خود یگاه، در قدیم. آورند یم يمانند روزه و دعا رو یهای تمرین
باشـند   یها م یزیرا که خص :دادند استناد می . آنان کار خود را به سخنان عیسیاند کرده یم

ها  یاند و خص شده یها هستند که از مردم خص یخص که از شکم مادر چنین متولد شدند و
دارد،  قبـول  یانـد. آنکـه توانـای    نمـوده  یخدا خـود را خصـ  ، به جهت ملکوت باشند که یم
  50ذیرد.بپ

و مجرد بود  پولس یول، ، ازدواج کرده بودندپطرسرسوالن، از جمله حواریون و بیشتر 
گویم که ایشان را نیکو اسـت کـه    زنان می لیکن به مجردین و بیوه« د:رک تجرد را تشویق می

 51».من بمانند. لیکن اگر پرهیز ندارند، نکاح بکنند؛ زیرا که نکاح از آتش هوس بهتر است مثل
مـن  « ستود: یگونه م مشترك رهبانیت بود، این يکه از تعهدها، ی راتجرد و باکرگ جروم

  52».آیند یزیرا از آن مجردانی به وجود م ؛ستایم یرا م یزناشوی
تـر   را از ازدواج مقـدس  رهبـانی  یگفـت و زنـدگ  کلیسا از ازدواج روحانی سـخن مـی  

دنیـا را تـرك گوینـد و عمـر      بایـد ، ي کامل شدن ایمانکردند برا یتصور م یشمرد. برخ یم
تنهـا و در   يراهبـانی بودنـد کـه در مـوارد    ، تحصیل و دعا بگذرانند. ایـن افـراد   درخود را 

دختـران  «و زنـان   یپسـران سـالمت  ، کردنـد. مـردان   یم یزندگ، یجمع به طور دسته يموارد
  53شدند. ینامیده م» یسالمت

در ایـن مسـئله   رود.  ر مـی کلیسـا بـه شـما   از مشکالت  ییک، روحانیونراهبان و تجرد 
  را نیز به بار آورده است. یاخالق هاي یرسوایمواردي 

  فقر داوطلبانه
جهـان فقـر داوطلبانـه وجـود دارد. مسـیحیت از ابتـدا فقـرِ        ، یدینـ  يها در بعضی از سنت

 یزنــدگ یحضــرت عیســ قائــل شــد. یآن ارزش بزرگــ يداوطلبانــه را ارج نهــاد و بــرا
 ةدربـار  ،مسیح یآن را سرمشق خود قرار دادند. عیس ییان مسیحداشت که پارسا يا زاهدانه
  54».سر نهادن نیست يهاست، لیکن پسر انسان را جا مرغان هوا را آشیانه« گفت: یخود م
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و کمـال بـود، پـس از     یجـاودانگ  يوجـو  که در جسـت  یدر پاسخ به کس، آن حضرت
، رفتـه  يکامـل شـو   یبخـواه  اگـر « گونه تعلیم داد: ، اینیسفارش به نگه داشتن احکام االه

داشـت؛ و آمـده مـرا     یخـواه  یمایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسـمان گنجـ  
  55».متابعت نما

یعقوب  ۀدر رسال. یاد شده است یاز نیازمندان به نیک، ي مختلف عهد جدیدها در بخش
گزیـده اسـت تـا    گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برن! برادران عزیز يا« خوانیم: یم

  56»که به محبان خود وعده فرموده است، بشوند؟، یدولتمند در ایمان و وارث آن ملکوت

  اطاعت
. اطاعت کامل راهبان است روحانیمطلق از مقامات  يفرمانبردار، ی از تعهدات رهبانیتیک

تـرین   کـه بـزرگ  ، پطرساست که ساکنان دیر باید به آن تن در دهند.  یآزمون، از رئیس دیر
اینـک مـا همـه چیزهـا را تـرك کـرده، تـو را        « به وي گفت: ،بود یشاگرد حضرت عیس

  57».کنیم یمتابعت م
تـا در کـوره   . ي گفـت بـه راهـب نوآمـوز   ، يآمده است که رئیس دیـر  یدر منابع رهبان

شعله به کنـار رفـت و نوآمـوز از آن گذشـت. از راهـب      . در آید و او اطاعت کرد یمشتعل
بکارد و چنـدان آب دهـد تـا گـل      یرئیس دیر را مانند نهال يصاعکه خواسته شد  يدیگر

پیمود تا آب بیاورد  یدیر را تا رود نیل م يبرآرد، راهب سه سال هر روز فاصله سه کیلومتر
  58رحمت آورد و عصا گل کرد. يشود سرانجام خداوند بر و یگفته م! عصا ریزد يو بر پا

  در رهبانيتانحراف 
بـر زهـد،   ، این جنـبش ی خودجوش و بیرون از سازمان کلیسا بود. جنبشدر ابتدا، رهبانیت 

. نـد داد خـدمات بسـیاري انجـام    مسـیحی،  راهبـان   شـد.  يگذار فقر، قداست و طهارت پایه
داشتند. آنان فضیلت را  گروهی از آنان کشاورزان ماهري بودند و برخی علم را زنده نگه می

بـه تـدریج    59.خواندنـد  چیزي نمی، ویز شرعجز به تجو کردند  با پرهیز از گناه تحصیل می
راهبـان از صـفا و خلـوص رهبـران     . دور شـد  يو حواریون و یعیس یاز زندگرهبانیت 

 يخاکسـار  و یزیست ساده از تقلید با، آغاز در یرهبان يها قدیم طریقت منحرف شدند. فرقه
روحیـات آنـان    كانـد  اما اندك. آوردند يرو روزه و دعای، نشین گوشه، تجرد به، حواریون



   ۸۹ عرفان و رهبانيت در مسيحيت

  کلیسـا و کشیشـان بـه سـتوه     کـه از فسـاد   یکسـان  يشـدند بـرا   يتهدید دتغییر کرد و خو
کوشید تا انضـباط را در دیرهـا    ) می604-590( گریگوري اولپاپ تا جایی که  آمده بودند.
  برقرار کند.

 بـه ، اهبان در مبارزه با مخالفان خویشر. آمدرم در يکلیسا یرهبانیت به خدمت دنیاطلب
راهبان بعضی از فعالیت  میدان، عقاید تفتیش يها حربه تکفیر و تفتیش دست زدند. محکمه

 گوینـده  و خـورد  مـی  تکفیر چوب زد، می زیان کلیسا منافع به که يا هر سخن و عقیده .شد
راهـب   ،سیکسـتوس چهـارم  پـاپ  ، 1482در سـال   .شـد  مـی  محکوم شکنجه و آتش به آن

) را در رأس دادگـاه تفتـیش   1498ـ1420( ماس دوتورکماداتوو االهیدان مشهور  دومینیکن
بـه   هـزاران نفـر  محکـوم کـردن   نفر و  2000بیش از  نعقاید اسپانیا قرار داد. به آتش سپرد

فساد دهند.  است که به او نسبت میهایی  مجازاتاز جمله ، زندان، شکنجه و مصادره اموال
هـا بـه    دومینیکناز فرقه  یته بود که راهبتا آنجا گسترش یاف، اخالق در میان جوامع رهبانی

بینوایـان و فقـرا را    یآنان که بایسـت « گوید: یمسلکان خویش م درباره هم 60،جان برومیارنام 
شـان   جویند... همه یاند و از خواب نوشین تلذذ م لذیذ حریص شده يپدر باشند... بر غذاها

  61».اند غرق شده يخوار و باده یدر شکمبارگ
نیـز گروهـی از راهبـان را     62رئـیس دیـر شـپونهایم   ، )1516ـ1462( سمیویوهانس تریت
  کند: یچنین توصیف م

حفـظ   يهرگز بـرا  یکنند که گوی یم یاعتنای یگانه رهبانی... چندان ب سه يها آنان به میثاق
ـ  یسـرای  و یـاوه  یگوی اند... تمام روز را به زشت آنها سوگند نخورده گذراننـد و همـه    یم
مـردم...   یامالك خصوص، یاند... با تصرف علن کرده یو شکمبارگ يازوقتشان را وقف ب

ـ    یبرند... از خداوند ابدا نم یدر خانه شخصی خود به سر م هریک  یترسـند و بـه او محبت
 یروحـان  يرا بـر نیازهـا   یپس از مرگ معتقد نیستند و شهوات جسمان یبه زندگ. ندارند

به دورند و اطاعت و  یارند. از عفت و پاکدامند یدهند. ... میثاق فقر را خوار م یترجیح م
آنان همه جـا را فـرا گرفتـه     يها یکنند. ... دود گناهان و هرزگ یرا مسخره م يفرمانبردار

  63است.
بندیکتی بـه فرانسـه رفتـه بـود، چنـین       يها اصالح صومعه يکه برا، مشاور پاپ 64ژونو گی

  گزارش داد:
ـ  خانه در قهوه. آالیند یلعن و نفرین م لب به. بازند یاز راهبان قمار م يبسیار . لولنـد  یها م

گذرانند و  یم یخواران عیاش زندگ چون باده. کنند یزنا م. اندوزند یمال م. بندند یقداره م
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رساند. اگر من  یآنان را نم یدنیادوست، »دنیاپرست«اند که کلمه  فرو رفتهقدر در فکر دنیا  آن
  65ام، بیان کنم، سخن سخت به درازا خواهد کشید. چه را که با چشم دیدهبخواهم همه آن

در جایی اعتـراف یـک پیـر    « گوید: عهد فقر و فرمانبرداري و تجرد راهبان می ةباردر گیبون
ام: عهد فقر من سالی صد هزار کـرون بـرایم درآمـد     دیر بندیکتی را چنین شنیده یا خوانده

انده است. نتیجه عهد تجـرد او را مـن   داشته، و عهد اطاعت مرا به مرتبه امیري فرمانروا رس
  66».ام فراموش کرده

مال و منـالی  « بریم: می به پایان برتراند راسلهاي راهبان را با کالم  سخن پیرامون لغزش
رسید، آنـان را فاسـد    هاي رهبانی و روحانیان می که از محل صدقات مؤمنین به دست گروه

خاستند  می مصلحین به اصالح آن بر ،رسید لکن هر بار که فساد به حد شیاع می. ساخت می
  67».گرفت و اخالق در آن جماعت جانی تازه می

  عرفان، رهبانيت و اصالحات
 رهبانیـت  از آنـان  از یبرخـ . اسـت  آمیـز  احتیـاط  يها با رهبانیت برخورد برخورد پروتستان

زیـر بـار    کـردن از  یخـال  نهشا يا گونه تواند می رهبانیت که کنند می تصور و نیستند خشنود
، )1971 (م. 68راینهولد نیبـور مانند  یدر اجتماع باشد. متفکران یمسیح یزندگ ياه مسئولیت
نـیکالي  مانند  یکسان، در برابر گروه نخست .دانند می یانجیل رسالت از انحراف را رهبانیت
 جـوهر  را آن بلکـه  داننـد،  ی) تجربه رهبانیت را نه تنها ناپسند نمـ 1948ـ1874( 69،بردیایِف

  .زنند می تأیید مهر آن بر و شمارند می مسیحیت
 يداراکـه   شـد  یمـدع  يلـوتر  يکلیسـا  از، )1624 (م. 70جاکوب بومـه مانند  یصوفیان

، دیگـر  عبـارت  بـه . گیرد می سرچشمه یاز تجربه االه مستقیماً که است يا صوفیانه معرفت
عالوه بـر  . شود می فاضها او بر که خیزد یبرم یااله ينور از، کند می بیان و نویسد می هرچه
 منـع  را يبشـر  کوشـش  هـر  بـه  توسل، )یروح آرامش پیروان( آرامشیان نام به یکساناین، 

ر بمانـد و بگـذارد کـه خـدا     انتظـا  و صبر در که است فرض مؤمن بر شدند معتقد و کردند
تشـکیل دادنـد و بـه     71»انجمـن دوسـتان  «از پیـروان ایـن طریقـت     یخود عمل کند. برخـ 

  معروف شدند.» کویکرها«یا  72»فرِنْدز«
 يلـوتر  يدر قـرن هفـدهم درون کلیسـا    73»یپارسـای «به نام  يدیگر یحرکت پروتستان

در شـرح عقائـد و   ، ي آنانکلیسا که کردند می این حرکت احساس يآلمان پدید آمد. اعضا
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 یدینـ  اعمـال  کـه  شـده  قائـل  اهمیـت  عقل يبرا يا  گسترش امور مربوط به ایمان، به اندازه
 جلسـات  یادشـده  افـراد  اسـاس،  ایـن  بـر . اسـت  گردیـده  یته فعال و زنده ایمان از باًتقری

 همـه  يبرخـوردار  و کردنـد  پـا  بـر  مقـدس  کتـاب  قرائـت  و دعـا  يبرا يچند پرهیزکارانه
 را مورد تأکید قرار دادند. ین از امتیاز کشیشمسیحیا

انگلسـتان بـه    ، در»متُدیسـم «، بـه نـام   یمشابه حرکت پارسـای  یحرکت، در قرن هجدهم
 را خـود  عمـر  گرفـت  تصمیم 1738 سال در يو. آمد پدید) 1788 (م. 74جان وِزلی يرهبر

خـدا را در   حیـات  ،یاالهـ  فـیض  و کمـک  به آنکه يبرا و »یعمل دیانت« برانگیختن يبرا
بـه عنـوان   ، و رشد دهـد، وقـف کنـد. ایـن حرکـت     نمود. صیانت کرده، نفوس بشر منتشر 

  .شود می شناخته »متدیست« يکلیسا
تعمید ، معتقد به در ایاالت متحده آمریکا در مقابل تعمید با آب یکسان، در قرن نوزدهم

، یگوی گوناگون، پیش يها سخن گفتن به زبان: ي از قبیلبر امورآنان  .شدند القدس در روح
 75پنطیکاسـتال کـه  ، ا تأکید ورزیدند. شعائر ایـن گـروه  شفادادن بیماران و بیرون کردن دیوه

  فراوان بود. يو توأم با پرهیزکار ییده شدند، بسیار ساده و طبیعنام
 یاز نتـایج اصـالح کـاتولیک   نیز یکی به ویژه اسپانیا ، ی مناطقزنده شدن عرفان در برخ

یوحنّـاي  و ) 1582(م.  76ترِزاي اَویلـی  ،)1556(م.  ایگناتیوس لویوالهمچون  یقدیسان بود.
عرفـانی   يها نوشته .کردند یتالش م کاتولیک يسااصالح در کلی يبرا، )1591(م.  77صلیب

 شناسد. یمزمینه در این  یاست که سنت مسیح يترین آثار از مهم آنان

 آور راهبان نامو رفان اع
اما بسیاري از آنان بر این باورند که عرفان ، چند همه مسیحیان به رهبانیت روي نیاوردندهر

مسیحیان در پارسایی همواره زندگی و است. سرمشق  یحقیق یهر مسیح یاز زندگ یبخش
موعظـه روي کـوه   بخشـی از  در ، حضـرت آن بوده است. عرفان  سخنان حضرت عیسی

مسیحیان براي زندگی عارفانه،  78شود و لزوم عمل به تورات در آن قید شده است. دیده می
  کنند. به انجیل یوحنا نیز استناد می

کننـد و شـیوه    یآنان را مطالعـه مـ   يها نوشته بزرگان آنان را در زمره قدیسان قرار داده،
داشته  یعارفان و راهبان فراوان، تاریخ مسیحیت دهند. یخود قرار م يایشان را الگو یزندگ

  است.
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  يآنتون
که او پا  ی) در یک خانواده مسیحی ثروتمند به دنیا آمد. یک روز هنگام356ـ251( 79آنتونی

 یاگـر بخـواه  « شـد: ثروتمند خوانـده مـی  خطاب به مرد  یبه کلیسا گذاشت، سخن عیس
داشت  یخواه ی، رفته، مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجيکامل شو

  80».و آمده، مرا متابعت نما
. درنگ کلیسا را ترك کرد و همـه امـوال و امـالك خـود را بـه نیازمنـدان داد       یب آنتونی

در انجیـل   یکه شـنید عیسـ   یهنگام، بار ي خواهرش نگه داشت. دیگراز آن را برا یاندک
  از کلیسا خارج شد و آن اندك را نیز به نیازمندان داد. 81،»در اندیشه فردا مباشید«گوید:  یم

نامـه او در   زنـدگی ، يپـس از و  یدر مصر بـود. مـدت   ياز پیشگامان رهبانیت انفرادوي 
 آمد.به نگارش در زندگی آنتونیبه نام  ياثر

  پاكوميوس
پرسـت بـه دنیـا آمـد. بـیش از       بـت  يا مصر، در خانواده ي) در اسنا346ـ292( 82پاکومیوس

 یسـازمانده  يبـود کـه بـرا    ینخسـتین کسـ   پاکومیوسشد.  یبیست سال داشت که مسیح
غذا خـوردن   یجمع تنظیم کرد. دسته یبه شدت انضباط يا نامه ، آیینیگروه یرهبان یزندگ

ب مشـغول  صد راه، از آنها هریکبنا کرد که در  دیرنُه ، پاکومیوس راهبان از تعالیم اوست.
کردنـد و بـا    یمـ  یزنـدگ  یمشترك و به صورت جمعـ  یبا اهداف، عبادت بودند. این راهبان

  گذراندند. گروه آنان تا قرن یازدهم به حیات خود ادامه داد. یرا م یدسترنج خود زندگ

  باسيل
گـرد   يا نامـه  رهبانیت را در آیین يمعیارهابود که اسقفان کلیسا  ازیکی ، )379ـ329( باسیل
نامـه   در آیـین  باسـیل کنند.  یم ينامه پیرو هنوز از این آیین، یشرق يراهبان کلیساها 83آورد.

رهبانی بحث کـرده اسـت. او شـیوه     یدر زندگ، یو حیات جمع يحیات انفراد ةخود دربار
زیـرا  ؛ اسـت  یواهخودخ يانفراد یترین خطر زندگ مهم«گوید: دهد و می یدوم را ترجیح م

بـه طـور    يشود کـه و  یمعتقد م یاو را بیازماید، به آسان يرا ندارد تا کارها یکه کس يفرد
اگر ، تواند تواضع خود را ظاهر سازد یانسان چگونه م، نجام داده است. مثالًکامل احکام را ا

  84»یافت نشود که در برابر او تواضع کند؟ یکس
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جمعیـت   العرب و مناطق کـم  ةجزیرسوریه، شمال  یاندر همه مناطق بیاب یباسیل يدیرها
 يکه در بیابان راه گـم کـرده یـا بـرا     یمسافران، نان پراکنده بودند. در این دیرهاو یو یآناتول

  شدند. یم یآوردند، پذیرای یاز مشکالت به آنجا پناه م یفرار از ظلم و ستم و رهای

  جروم
در  يدر رم تحصــیل کــرد. و. نیــا آمـد ) در ایتالیــا بـه د 420ــ 340(هیرونومــوس) ( جـروم 
 یزاهدانـه را برگزیـد. در شـیوه زنـدگ     یزنـدگ  ،یپـس از مـدت  . تعمید گرفت یسالگ نوزده

کسـب  . بـه صـحرا بـرود    یشـد، الزم نبـود کسـ    ینامیده م» طریقه کمال«که ، جرومزاهدانه 
ز در خانـه نیـ   یو فقر در شـهر محـل اقامـت و حتـ     يفضایل، انکار خویشتن، تجرد اختیار

گونـه   مشـترك رهبانیـت بـود، ایـن     يکـه از تعهـدها  ، ی راتجرد و باکرگ، جرومممکن بود. 
  85»آیند. یزیرا از آن مجردانی به وجود م؛ ستایم یرا م یمن زناشوی« ستود: یم

از شراب مانند زهر پرهیز کـن... انـدرونِ   « نویسد: یخطاب به یک راهبه م يا او در نامه
باشـند   یاست... همنشینان تو زنـان  يحفظ عفت ضرور يبرا از طعام و جگرِ سوخته یخال

کمتر از خانه بیرون برو... اموالـت را رد  . که از روزه رنگشان پریده و جسمشان تکیده است
  86»کن؛ آنها دیگر مال تو نیستند.

نتخـاب  ا) 384-366( پـاپ داماسـوس   يدبیـر به  یبه مقام کشیشپس از رسیدن  جروم
 جـروم پوشـید.   یکرد و لباس راهبان را م یم یچنان زاهدانه زندگدر دربار پاپ هم يشد. و

 يهـا  یکنند هرزگـ  یتالش م، مسیحیان با تظاهر به زهد و ریاضتاز  یدید برخ یکه مناز ای
کرد و از لزوم تجـرد   یازدواج کشیشان را محکوم م يشد. و یخود را بپوشانند، خشمگین م

پـاپ را از دسـت داد.    يشغل دبیر جروم ،داماسوس پاپگفت. پس از مرگ  یآنان سخن م
  و چهار سال پایانی عمر خود را در آنجا زیست. یساخت و س يا لحم صومعه او در بیت

  بنديكت
 پـاپ اثـر   88وگوهـا  گفـت کتـاب  ، )543ـ480(ح. 87بندیکت یترین تحقیق درباره زندگ قدیم

، ایـن اثـر  نوشته شـده اسـت.    ) است که با هدف تهذیب اخالق604-590( گریگوري کبیر
و  بنـدیکت از افسانه نیست. رهبانیت و دسـتگاه پـاپ نفـوذ عمیـق خـود را مـدیون        یخال

 یدسـت از همـه چیـز زنـدگ    ، يبا پناه بردن بـه غـار   یدر جوان بندیکت هستند. گریگوري
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بخواهند اداره دیرشان را بـر   يرا بر آن داشت که از و یدیرنشینان يو یکشید. آوازه پارسای
را  يشـدید و  يهـا  يگیـر  ها و سخت اما آنان تحمل ریاضت. اسخ مثبت دادعهده گیرد. او پ

دوازده دیـر   520که بـه آن پنـاه بـرده بـود، بازگشـت. تـا سـال         يبه غار بندیکتنداشتند. 
پـس از خـراب   ، بنـدیکت بر پـا شـد.    يکوچک، هر کدام با دوازده راهب در اطراف غار و

بـه جـاي آن سـاخت کـه محـل      اي  صـومعه  ،در رم 89مونت کاسینوبر تپه آپولو کردن معبد 
  شد. یرهبانیت بندیکت یاصل

  دومينيك
واعظان سائل اسـت کـه معمـوالً آنـان را      یگذار نظام رهبان بنیان، )1221ـ1170( 90دومینیک

معمـولی بـه    يا و در خـانواده  اسپانیا توابع کاستیلاز  یدر یک دومینیکنامند.  یدومینیکن م
 یخـود را داد و حتـ   یدارایـ ، یدر یـک قحطـ  . معـروف بـود   یدسـت  به گشاده يدنیا آمد. و

خود را بر  ینظام رهبان دومینیککمک به نیازمندان فروخت.  يبهایش را برا گران يها کتاب
رایـج، شـیوة    يهـا  مبـارزه بـا بـدعت    يبـرا  يپایه آموزش بهتر و تشکل بیشتر قـرار داد. و 

  برگزید. یقیرانه رسوالن عیسزاهدانه و ف یرا از زندگ یزیست موعظه، تعلیم و ساده

  فرانسيس
بـا تـرك    يمرفه به دنیا آمد. و يا ایتالیا و در خانواده 91يدر اسیز، )1226ـ1182( فرانسیس

 یآسـمان  یفقـر را فضـیلت   فرانسـیس کـرد.   يخود را وقف امـور معنـو   یاش زندگخانواده
انـع را از سـر راه   را زیـر پـا گذاشـت و مو    يتوان امور زودگذر دنیو یدانست که با آن م یم

اش  یخواسـت ظـاهر و بـاطن زنـدگ     یپیونـد داد. وي مـ   يابد يبرداشت و خود را به خدا
 يخود قـرار داد و بـرا   یکامل و محبت فراگیر را دو ستون زندگ یفروتن يیکسان باشد. و

  به یادگار مانده است. فرانسیساز  یهای قایل نبود. نیایش یارزش یغیردین يها دانش
خـود   ياز خدا خواست بهترین راه خشـنود ، يدار چهل روز نیایش و روزهبا فرانسیس 

سـالگی مسـیح را در یـک رؤیـا دیـده و از       25پنداشت که در نشان دهد. وي می يرا به و
در حـدود چهـل    فرانسـیس  92شـده اسـت.  » بازسازي کلیسـاي فروپاشـیده  «مور أسوي او م

بـه گوشـۀ    یمعمـول  یو ماننـد راهبـ  کـرد   يگیر کنارهها فرانسیسکنفرقه  يسالگی از رهبر
پیرو داشـت، چشـم از    5000که حدود  یدر حال، یسالگ در چهل و پنج ويعبادت خزید. 
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کلیسا وي را قدیس اعالم کرد. چهارم اکتبر روز بزرگداشـت  ، ن فرو بست. دو سال بعدجها
  است. فرانسیس اسیزي

  يبرتولد و آلبرت ورسل
را با عنـوان   یکرمل ینظام رهبان، از فرانسه 93رتولدببه نام  1154در سال  یصلیب یجنگجوی

 پاتریـارك  را گـروه  ایـن  دستورالعمل و نامه آیین. کرد يگذار بنیان 94»ما از کوه کرمل يبانو«
 پـاپ  1226بـه شـکل یـک نامـه نوشـت. در سـال        95ورسـلی  آلبـرت  اورشـلیم  یکاتولیک

 .کرد تأیید را نامه این آیین سوم هونوریوس

  ايگناتيوس لويوال
سرشـناس   يا در ناحیه باسک اسپانیا، در خـانواده  لویوالدر قلعه ، )1556ـ1491( ایگناتیوس
او از  یسـر و کـار پیـدا کـرد و دوران جـوان      يگـر  یو سـپاه  يبا امور دربـار  يزاده شد. و

همین امر . ها مجروح شد يدر نبرد با فرانسو ایگناتیوسنبود.  یو خشونت خال يبندوبار یب
خویش عهـد   يبا خدا، ی مسیح و قدیسانمطالعه زندگ پس از يغییر داد. ورا ت يو یزندگ

جنـگ مسـیحیت بـا اسـالم را      ایگنـاتیوس کنـد.   يبست عمر خود را در تجرد و فقر سـپر 
به حفظ ظاهر خـود   یکه زمان یاز توجه ایگناتیوس 96پنداشت. یتاریخ م  ترین جنگ شریف

سـر و   يشـو و گـرفتن نـاخن، شسـت   سـر،   يمـو  یپاکیزگ، از آن پس. داشت، پشیمان شد
آورد، گوشـت   یبه دست م یخود را از راه گدای يغذا يصورت و استحمام را ترك کرد. و

  زد. یسه بار خود را تازیانه م يگرفت و روز یخورد، روزه م ینم
بـه   بود که آن را ینشین خلوت، ایگناتیوس یدر حیات روحان يو محور یموضوع اساس

-را انجام مـی اي  مراحل چهارگانه، نشین در طول یک ماهداد. خلوتئه عنوان یک برنامه ارا
  کشد: یدهد. هر مرحله حدود یک هفته طول م

  . تأمل پیرامون واقعیت گناه و جهنم و اعتراف به گناهان خود؛1
  ؛يو ملکوت و مسیح یعیس ی. تفکر درباره زندگ2
  صلوب شدن؛و م يهنگام دستگیر ها و مصائب مسیح . تدبر پیرامون رنج3
  .مسیح از مردگان ی. تعمق درباره رستاخیز عیس4

 97،یروحـ  يهـا  ریاضـت  ۀرسـال تفکـر در   يبرا یهمراه قوانین، نشینیهاي خلوت تجربه
  خوانیم: یگانه آن چنین م آمده است. در بند سیزدهم از قوانین هجده ایگناتیوستألیف 
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پـذیرفتن ایـن اصـل     يباید براخواهیم مطمئن شویم که در هر چیز بر حق هستیم،  یاگر م
ـ  يهمیشه آماده باشیم: من باور خواهم کرد رنگ سفید بیـنم، سـیاه اسـت، هرگـاه      یکه م

زیرا همان روح و خداوند که ده فرمـان   ؛آن را چنین تعریف کند... یمراتب  سلسله يکلیسا
  کند. یو بر آن حکومت م یمادر مقدسِ ما را راهنمای يرا به ما داد، کلیسا

او را به  98ژزوئیتراهبان را قدیس اعالم کرد.  يو)، 1623-1621( پانزدهم ریگوريگ پاپ
  کنند. یژوئیه برگزار م 31دارند و یادبودش را در  یم ینشینان گرام عنوان حامی گوشه

  ونسان دوپل
 99ونسـان دوپـل   يفرانسـو  کشـیش ي، الزاری، تبلیغـ  جماعـت  و یرهبـان  نظـام  گـذار  بنیان

 یبردگـ  بـه  تـونس  در و ربودنـد  1606 سـال  در را او شـود  مـی  ته) است. گف1660ـ1581(
 عمـر  از سـال  بیسـت  ونسـان . بازگشت فرانسه به و کرد فرار ماه چند از پس يو. فروختند

 در يو. کرد يسپر یاشراف خانواده یک یدین امور مسئول و بخش کشیش عنوان به را خود
کمـک بـه    يکـه بـرا   يروتمنـد انجمن خیریه خود را با کمـک زنـان ث   نخستین 1617 سال

سـوي   از، 1622 سـال  در. کـرد  تأسـیس  لیـون  ینزدیکـ  در کوشیدند، می بیماران و بینوایان
دیـدار مـریم مقـدس     ینظام رهبان یپاریس يها صومعه رتبه عالی مأمور، فرانسه اعظم اسقف
  موعظه روستائیان کشاورز پدید آورد. يبرا ییک گروه تبلیغ، 1632در سال  ونسانشد. 

  ترزاي اويلي
اسپانیا دیده به جهان گشود. هنگامی کـه دختـري نوجـوان     يدر اویال، )1582-1515( ترزا
بیست سال داشـت   ترزاخواند.  یاو م يقدیسان را برا یاز زندگ یپدرش هر شب بخش ،بود

  بیست و هشت سال در آنجا ماند.. ها پیوست که به صومعه کرملی
قلعــه «و  100»راه کمــال« آورد.ه نگــارش دررا بــ دخــو یزنــدگعرفــانی تجــارب  تــرزا

از روان  يتصویر» یقلعه درون« با موضوع دعا و پارسایی عرفانی از آثار اوست. 101،»یدرون
قرار گرفته است. هدف  انسان است که در آن هفت خانه وجود دارد و در مرکز آن مسیح

  پیماید: یرا مپشت سر نهادن هفت خانه و رسیدن به خداست که فرد در هفت مرحله آن 
ـ  نیـک انسـان بـه    ي. دروازه دعا راه ورود به قلعه است. با دعا و انجام کارها1 تـرین   یبیرون

  یابد؛ یخانه راه م
  کنند؛ یمبارزه م است که در دعا جدیت و مداومت دارند و با گناه یکسان ي. خانه دوم برا2



   ۹۷ عرفان و رهبانيت در مسيحيت

  کند؛ ین خانه ماگرچه کوچک باشد، انسان را وارد سومی، ي از هر گناهخوددار .3
پـذیرد، آغـاز    یمـ  اسـت و نفـس آن را   یااله یکه فیض، »شده ي افاضهدعا«. این مرحله با 4

  شود؛ یم
  گردد؛ یآغاز م »اتحاد بسیط يدعا«یابند و  یهمه وظایف بر خدا تمرکز م، . در این مرحله5
  شود؛ یم همراه است که اغلب با مکاشفه» اتحاد در انجذاب يدعا«. آغاز این مرحله با 6
  ماند. یم یباق یروند و تنها ازدواج روحان یها از بین م همه پدیده، ی. در مرحله نهای7

  نویسد: یممعرفت نفس  ةباردر ترزا
روا  یگونـه سسـت   خـواهم هـیچ   یباره هرگز نم چنان مهم است که من در این یخودشناس

 ياین زمین هستیم، برا يرو که ما یها باال رفته باشید. تا موقع هر قدر هم به آسمان، دارید
بسیار خوب  کنم که خوب است، واقعاً یتر از تواضع نیست. بنابراین، تکرار م مهم يما چیز
وارد شـویم کـه در آن بـه     یدیگر، به اتـاق  يها پرواز به اتاق يبکوشیم ابتدا به جا، است

ایمـن و   يو اگر مـا بتـوانیم در مسـیر   . شود. راه راست این است یپرداخته م یخودشناس
بیشتر  یپرواز بال بخواهیم؟ بلکه بیایید بکوشیم تا در خودشناس يهموار سفر کنیم، چرا برا

شناخت خدا نکوشیم، هرگز به طور کامل خود  يمن، اگر برا ةپیشرفت کنیم؛ زیرا به عقید
ـ    يمقدار یرا نخواهیم شناخت. با خیره شدن در شکوه او، ب بـا  . کنـیم  یخـود را لمـس م

او، خواهیم دید  یخود را خواهیم دید؛ با اندیشیدن در فروتن یاو، آلودگ یپاک نگریستن به
  102. دور هستیم... یچقدر از فروتن

پابرهنه را در قـرن شـانزدهم بـه وجـود     هاي  یکرمل یمشهورترین گروه رهبان ترزاي اویلی
 يهـا  د. مقامشها اجرا می ینامه نخستین کرمل ترتیب داد که در آن آیین يا صومعه ترزاآورد. 

 يهـا  اجـازه تأسـیس صـومعه    ترزا مخالفت کردند. ترزادر ابتدا با ، یکلیسا و رهبانیت کرمل
در سراسـر   يهـا بـه زود  دست آورد. ایـن صـومعه  ه مردان نیز ب يرا برا یشده کرمل اصالح

را  تـرزا  1614اپ در سـال  پـ  مختلف جهان گشـایش یافـت.   يدر جاها ،اسپانیا و سرانجام
  شد. یاسپانیا معرف یحام ههشت سال بعد به عنوان قدیس. کرد اعالم هقدیس

  يوحنّاي صليب
در بیسـت و  اسـپانیا بـه دنیـا آمـد. او      103در فونتیـوروس ، )1591-1542( یوحنّاي صـلیب 

 يهـا  یمنصـوب شـد. کرملـ    یپس از چهار سال به کشیشـ . وارد یبه فرقه کرمل یسالگ یک
کردند. اشعار یوحنـا   یزندان يا اه او را در صومعهم نهکه با یوحنا مخالف بودند، ، دار پاپوش
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پـس از گـریختن از    ياو را تشکیل داد. و یمورد استقبال قرار گرفت و هسته میراث عرفان
 يهـا  یشـده کرملـ   اصـالح  ینظام رهبـان  یساله مدیریت داخل یک دوره دوازده يبرا، انزند

  دار شد. پابرهنه را عهده
ي ادراك یـا حـس یـا    ا دانست که به گونه یتر از آن ممتعال را بر يخدا یوحنّاي صلیب

پـذیر اسـت.    بر این باور بود که معرفت خدا تنها از طریق محبت خالص امکـان . تخیل شود
(شعر) و شـعله زنـده    ی، شب ظلمانيرا صعود به کوه کرمل، سرود معنو يترین آثار و مهم

 1675درگذشـت. وي در   یسـالگ  در چهـل و نـه    یوحنّاي صـلیب  اند. عشق (شعر) شمرده
  قدیس اعالم شد. 1726مبارك و در 

  يرهبان يها نظامعرفان و 
را هـا   ایـن نظـام   اند.کرده همواره بر عرفان عملی تأکیدمسیحیت در تاریخ رهبانی هاي  نظام
هـاي   تـرین نظـام   برخـی از مهـم   کرد. تصوف در جهان اسالم مقایسههاي  وان با سلسلهت می

  رهبانی بدین شرح است:

  ها بنديكتين
نامـه   کنند. آیـین  یم يپیرو 104بندیکتنامه  هایی هستند که از آیین راهبان و راهبه ها بندیکتین
که کامالً مطیع مسیح باشد  داند یم یکند و راهب را کس یتکیه م» یاطاعت قلب«بر ، بندیکت

روي برخـوردار   یانـه نامـه از م  و از رئیس دیر و قانون حاکم بر آن پیروي کند. از آنجا که این آیین
  105.فصل دارد 73بود، بسیاري از دیرهاي دیگر نیز آن را پذیرفتند. این اثر یک مقدمه و 

جوامـع  ، یبندیکت يمتمرکز و متشکل نیست. دیرها ییک نظام رهبان، رهبانیت بندیکتی
دهـد. نظـام    ینامه بنـدیکت آنهـا را بـه هـم پیونـد مـ       از آیین يهستند که تنها پیرو یمستقل

اعضـاي  ، گري رومی جمع کرد. این نظامظامیرهبانی قدیم را با روح نهاي  سنت، یکتیبند
هـا و امتنـاع   و به نفی دارایی 106،خود را به اقامت در یک مکان، به اطاعت از رئیس صومعه

» دعـا کـن و کـار کـن    «عبارت ، یکند. یکی از شعارهاي رهبانیت بندیکتاز ازدواج ملزم می
  107با محوریت قرائت مزامیر دارند. يا برنامه، ی روزانهگزند ياست. راهبان برا

امـا در  . کردند  می يراهبان اغلب به کارهاي دستی اشتغال داشتند. آنان در آغاز کشاورز
روم،  يهـا پرداختنـد. بـا ضـعف امپراتـور      نوشته برداري از دست قرون وسطا بیشتر به نسخه

را بر عهـده   یو االه یات و معارف فلسفمسئولیت حفظ علوم، ادبی یبندیکت يراهبان دیرها



   ۹۹ عرفان و رهبانيت در مسيحيت

تأسـیس   یبنـدیکت  يبـزرگ اروپـا در کنـار دیرهـا     ياز شهرها يگرفتند. با این عمل، بسیار
  آغاز کردند. یکار خود را از مدارس رهبان، ی مهماز مراکز علم یشدند و شمار بزرگ

نمونه پدر  را به عنوان بندیکتبا تشویق به رهبانیت، )، 604-590( گریگوري کبیرپاپ 
گـاه   آن فرمـان دادن از بـاالترین مقـام   « نوشت: قاعده شبانیراهبان معرفی کرد. او در کتاب 

نیکوست که انسان بیش از آنکه در صدد تسلط بر برادران خود باشـد، در صـدد تسـلط بـر     
  108».رذائل خود باشد
. شـد  یسـبب گسـترش رهبانیـت بنـدیکت    ، ی راهبان و حمایت پاپ از آنانغیرت تبلیغ

  کاتولیک بود. بیشترین نفوذ و اهمیت در رهبانیت يدارا یحدود هفت قرن این نظام رهبان

  ها سيسترسين
آید. این نظام  یدر فرانسه م 111سیتو شهر ینام قدیم 110از سیسترسیوم، 109،عنوان سیسترسین

ریاسـت چنـد    يبـه وجـود آمـد. و    112قدیس روبر ۀدر اواخر قرن یازدهم به وسیل، یرهبان
  را بر عهده داشت. ییکتصومعه بند

 بندیکت نامه یک نظام اصالحی رهبانی است که با هدف رعایت کامل آیین، سیسترسین
که در آغاز  یبا همان شدت، ها دیکتینپدید آمد. در میان پیروان این جمعیت جدید، اصول بن

 يخـوددار  یاز خوردن هر نـوع گوشـت  . بود يداشت، دوباره رواج یافت. فقر مطلق ضرور
مکلـف  ، شـد. پیـروان ایـن گـروه     یتشویق نم يآموز سرودن شعر ممنوع بود و علم. شد یم

لـوکس   يها مجلل، استفاده از ظروف گرانبها و حضور در مکان يها بودند از پوشیدن لباس
 يدیـر را از دنیـا   یو باغبان یدست يموظف بودند با کارها، راهبان این نظام کنند. يخوددار

  به خروج آنان از دیر نباشد. يد تا نیازنیاز کنن یخارج از آن ب
در  برنـارد آیـد.   یدومین مؤسس این نظام به حساب مـ ، )1153ـ1091( 113قدیس برنارد

آن از  يرا احـداث کـرد کـه بنـا     يا پیوست. او صومعه ها سیسترسینبه  یسالگ بیست و دو
ش کـرده  بود که آن را با برگ درختان مفـرو  یچوب يا خواب هر فرد جعبه يچوب بود. جا

سـر انسـان بـود.     یبـه بزرگـ  ، ي آن در نهایـت هـا  بودند. کف دیر از خاك پوشیده و پنجره
شد. صـومعه   ینان گندم و ادویه دیده نم، ها بود. در سفره آنان یخوراك این راهبان از رستن

  به دیر ببخشد. یباشد که کس يتوانست صاحب چیز یم یمجاز به خرید ملک نبود، ول
سـرودهاي  ثبـت کـرد. کتـاب     114محبت خداخود را در کتاب کوچک  يها آموزه برنارد
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با انتقاد از استادان و شاگردان مدارس پاریس  برناردموعظه اوست.  86مجموعه  115روحانی
ها نخواهید یافت. درخـت و  تابدر ک، خواهید یافت هاشما چندان که در جنگل« گفت:می

  116»بیش از هر استادي شما را خواهد آموخت.، سنگ
خـود   يو تـزیین کلیسـاها   يرا صرف معمار یفراوان يها که هزینه ،دیرها یي به برخو

باالتر از ریاست صـومعه را بپـذیرد،    یگاه حاضر نشد مقام هیچ يکردند، انتقاد داشت. و یم
وهشـت   یمدت س برناردکرد.  یرساند یا از آن مقام عزل م یم یرا به مقام پاپ یاشخاص یول

در ، سـو  ی کـرد. وي از یـک  از کـاه بـود، زنـدگ    يبسـتر  يه داراک یدر حجره کوچک، سال
، یور ساختن دومین جنگ صلیب در شعله، ي دیگراز سو هاي سیسترسین و گسترش صومعه

  بسزا داشت. یکه به شکست مسیحیان انجامید، نقش

  ها تراپيست
بـه وجـود آمـد کـه      ینهضـت ، در فرانسـه  سیسترسیناصالح رهبانیت  يدر قرن هفدهم برا

ی نامیدنـد. زنـدگ   117، تراپیست و تراپیستینرا به ترتیب یآن نظام رهبان يها اهبان و راهبهر
است. آنان در سـکوت مطلـق غـذا     یدست ينماز و دعا، مطالعه و کارها، روزانه این راهبان

خوارند و از خوردن گوشت، ماهی و  ها گیاه کنند. تراپیست خورند و کار و استراحت می یم
  کنند. یم يتخم مرغ خوددار

سـوئیس و آلمـان    بـه . ها آن کشور را تـرك کننـد   انقالب فرانسه سبب شد که تراپیست
بـه عنـوان یـک     ،بروند. آنان در اوائل قرن نوزدهم به فرانسه بازگشتند و در اواخر آن قـرن 

شـده یـا    اصـالح  هـاي  را سیسترسـین آنـان  ، ی مستقل مطرح شدند. از قرن بیستمنظام رهبان
اجـازه   تراپیسـت  يهـا  از صـومعه  یدوم برخـ  یواتیکان ياز شوراپس ند. گیر خواند سخت

بـا  ، تراپیسـت صـومعه   60بیش از  1980هه یافتند انضباط خود را تخفیف دهند. در اوائل د
تـرین صـومعه آنـان در ایالـت      راهب در سراسر جهان وجـود داشـت. بـزرگ    3000حدود 

  آمریکا است. یکنتاک

  ها دومينيكن
 »دومینـیکن «اسـت کـه معمـوالً آنـان را      دومینیـک » واعظـان سـائل  « یرهبانبنیانگذار نظام 

گسترش  ياز شاگردانش را برا یبرخ. مرکز کار خود را شهر رم قرار داد دومینیکنامند.  یم
هـا دو سـال پـس از تأسـیس     ننظام رهبانی خویش به فرانسـه و اسـپانیا فرسـتاد. دومینـیک    
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قرار گرفتند. آنـان در انگلسـتان   ) 1227-1216( مسو هونوریوس پاپمورد تأیید ، نظامشان
در پایـان  ، ی دومینـیکن لباسشان، به راهبان سیاه شهرت یافتند. نظـام رهبـان   یبه سبب سیاه

 118،یدر اسکاتلند، ایرلند، ایتالیا، بـوهم  یهای قرن سیزدهم پنجاه صومعه در انگلستان و خانه
  روسیه، یونان، و گرینلند داشت.

را تأسیس کرد  119مسیح ینظامیان عیس گروه شبه، یش از مرگ خودیک سال پ دومینیک
خواهران تواب پیرو قدیس «دفاع از کلیسا با جان و مال پیمان گرفت.  يآن برا ياعضا و از

 یبـا پارسـای   یدینـ  یاز دسـتورالعمل  يبودند که در خانۀ خود با پیـرو  یبانوان 120»دومینیک
  کردند. یم یزندگ

بـه ویـژه   ، یگـذاران از راهبـان مسـیح    قیب و مجازات بـدعت تع يبرا، ها بعضی از پاپ
داشتند و در  يا پیرایه و ساده یب یزیرا عموم آن راهبان زندگ؛ کردندها استفاده میدومینیکن

بـه ریاسـت دسـتگاه     تومـاس ها را به نـام  اخالقیات سختگیر بودند. پاپ یکی از دومینیکن
شدگان را دوبـاره بـه محاکمـه    سیاري از تبرئهب توماستفتیش عقاید سراسر اسپانیا گماشت. 

زنـدانی   180حکـم سـوزاندن   ، در یـک روز  روبـر دیگري بـه نـام    دومینیکن 121فرا خواند.
هـا در االهیـات و فلسـفه بـود.      بیشترین آثار مکتـوب دومینـیکن   122بدعتگذار را صادر کرد.

انـد.   هـا بـوده   یکناز دومینـ  آلبـرت کبیـر  و  یناسئمانند توماس آکو یبرجسته و مهممتألهان 
  اند. دومینیکن تعلق داشته یتاکنون چهار پاپ و بیش از شصت کاردینال به نظام رهبان

اي بدین شرح  برنامه 123،مایستر اکهارتبه پیشگامی عارف مشهور هاي آلمان،  دومینیکن
 روي گردانـدن از خویشـتن؛   تسلیم شدن کامل به مشیت االهـی؛  براي خود طراحی کردند:

 (حتی تصور خود مسیح). صورات حسیترك همه ت
اي کـه امـور دنیـا     آنان هدف از سلوك عرفانی را اتحاد خود با خدا قرار دادند، به گونـه 

بـه گـرایش   این شـیوه بـه فنـاي ذات و سـرانجام،      نتواند بین آنان با خدا فاصله ایجاد کند.
  124کند. حلولی دعوت می

خود را به ایـاالت متحـده بردنـد. آنـان      ینظام رهبان، ها در اوائل قرن نوزدهم دومینیکن
 يهـا  داشتند. تبلیغ به وسیله گـروه  یجنوب يدر گسترش مسیحیت در آمریکا يا نقش عمده

کـه از نیمکـره    يهاست. نخسـتین فـرد   مهم دومینیکن ياز کارها یهنوز هم یک، يمیسیونر
) 1676-1670( دهـم  کلمنـت  پاپتقدیس شد، یک راهبه دومینیکن اهل پرو بود که  یغرب

  او را قدیسه اعالم کرد.
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 در رم 125کلیساي سانتا سـابینا سال و مرکز آن  12 یاین نظام رهبان يدوره رهبر، امروزه
  است. یو آموزش ی، تربیتیامور فرهنگ، یاین نظام رهبان ياست. رسالت رهبر

  ها فرانسيسكن
نادمـان شـهر   «خـود و پیـروانش را    فرانسیسـکن، با بنیان نهادن رهبانیـت  ، فرانسیس اسیزي

همـراه   فرانسـیس را نگاشت.  126ابتدایی قواعد، ي سلوك پیروان خودبرا ينامید. و » ياسیز
پاپ اینوسـنت سـوم   دوازده تن از پیروان خود روانه رم شد تا تأیید پاپ را به دست آورد. 

انـدازه سـخت اسـت. مـن بایـد       یشما بـ  یبه نظر من زندگ«به آنان گفت: )، 1198-1216(
ه قـدرت  شـما از محـدود   یآیند، مبادا شیوه زندگ یرا بکنم که بعد از شما م ینمالحظه کسا

  پاپ آنان را به رسمیت شناخت.، فرانسیسبا اصرار ، سرانجام» آنان خارج باشد.
در فقر مطلق بـه سـر   . نداشتند یک کتاب دعا یگونه تملک، حت ها حق هیچ فرانسیسکن

بازگشـت بـه فقـر     يبـرا  یهای بارها نهضت، جهدر نتی .بردند. بعدها این پیمان سست شد یم
. بودند که سخت در مـزارع کـار کننـد    مطلق در میان این گروه به وجود آمد. راهبان مجبور

تراشـیدند،   یتنها در حالت ضرورت مجبور به گـدایی بودنـد. آنـان وسـط سـر خـود را مـ       
ی از رفتند. گروهـ  یم هدایت مردم پیاده به هر سو يکردند و برا یبر تن م يا قهوه يها جامه
سه نکته محوري داشت: فقر،  ،در صومعه مخالف بودند. آرمان فرانسیسکنی یبا زندگ، آنان

  127تواضع و سادگی.
خواندند؛ زیرا معتقـد بودنـد کـه     یم 128»تر برادران کوچک«گروه خود را ، ها فرانسیسکن

کردنـد و بـه    یترین غالمان درگاه مسیح هستند. آنان بـه خـدمت یکـدیگر قیـام مـ      کوچک
و تعلیم و تعلم  دادند یخوش نشان نم ياما به تحصیل علوم رو. پرداختند یم یدست يکارها

  گفت: یم فرانسیس. دانستندمیموانعی بر سر راه سالک را 
کسب دانش روانند، در روز جزا خـود را تهیدسـت خواهنـد     یآن برادران من که در پ«

  129»آن عمل کند. را فقط آن قدر دانش است که به یدید. آدم
که خود را مکلف به رعایت همه قواعد راهبـان کننـد،   نها بدون آ گروهی از فرانسیسکن

  کردند.کمک می  به راهبان فرانسیسکن یدست يدر امور خیریه و کارها

  اه يكرمل
که در کـوه کرمـل واقـع    ،یدر قرن دوازدهم به وجود آمد. این نام بر راهبان 130ها نظام کرملی

متألهـان   کردند، اطالق شده اسـت.  یم ینشین بندر حیفا گوشه یطین در نزدیکفلس در شمال
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 یاو به گناه اصلی توجه خاصـ  131یبدون آلودگ، ی حضرت مریمبه آبستن، یرهبان نظاماین 
  تأیید کرد.) 1227-1216( پاپ هونوریوس سومنامه این گروه را  داشتند. آیین

، در نتیجـه . زماندهی و اصـالح کردنـد  تشکیالت خود را سـا ، ها در قرن سیزدهم کرملی
پـاپ اینوسـنت چهـارم    بـه تأییـد   ، تر شد. این اصـالحات  يتر و کاربرد نامه آنان آسان آیین

هـا   ها پس گرفتند، کرملـی  رسید. هنگامی که مسلمانان فلسطین را از صلیبی) 1243-1254(
  به قبرس، سیسیل، فرانسه و انگلستان کوچ کردند.

  دو شاخه مستقل به وجود آمد: یکرمل یاز نظام رهباندر طول قرن شانزدهم 
 ياز پوشـیدن کفـش خـوددار    یزیسـت  آنان براي ریاضت و سـاده  132:پابرهنه يها یکرمل

 پـاپ کلمنـت هشـتم   تفکر، تبلیغ و االهیـات بـود.    یاین نظام رهبان یکردند. هدف اصل یم
  پابرهنه را تأیید کرد. يها یکرمل ینظام رهبان) 1592-1605(

شـده   نامـه اصـالح   آنان مجاز به پوشیدن کفش بودند و از آیین 133:دار پاپوش يها یکرمل
 کردند. یم يپیرو

بـود.   یدر صومعه نماز، توبه، کار سخت و سکوت کامالً تـأمل  یکرمل يها راهبه یزندگ
ایشان کـامالً بسـته    یکردند و محیط زندگ یامرار معاش م یزن و سوزن یآنان از راه ریسندگ

  خوردند. یهرگز گوشت نم بود. آنان

  ها ژزوئيت
را پدیـد   134»یانجمـن عیسـ  « یجامعـه رهبـان  ، و شش تـن از دوسـتانش   ایگناتیوس لویوال

یید کرد. افراد انجمـن را چهـار طبقـه    أ) این انجمن را ت1549-1534( پاپ پل سوم. آوردند
  از: که به ترتیب عبارتند  ددهن یتشکیل م

  تعهدسپردگان.و  یافته دستیاران تعلیم یافته؛ دانشمندان تعلیم نوآموزان؛
. شـوند هـا و اهـداف انجمـن آشـنا مـی      مدت دو سال با آیین، داوطلبان ورود به انجمن

تواننـد بـا سـپردن تعهـد      یآنان م، آورند. پس از این مرحلهبه جا میرا  یروح يها ریاضت
مشـغول   یشـ رسـیدن بـه مقـام کشی    يبـرا . گذارنـد  يتجرد، فقر و اطاعت به طبقه دوم پـا 

وارد  یهـای  پـس از گذرانـدن آزمـون   ، فلسفه و ریاضیات شوند. این افـراد تحصیل االهیات، 
هسـتند   ییابند. آنان کشیشان یبه طبقه چهارم راه م یعده اندک ،سرانجام. شوند یطبقه سوم م

ر حداکث، شته باشند. تعداد افراد این طبقهمطلق دا يکنند از پاپ فرمانبردار یکه سوگند یاد م
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تن بـود کـه ایـن     60ابتدا محدود به ، لّ انجمن است. تعداد افراد انجمنک يیک دهم اعضا
  135 محدودیت با فرمان پاپ برداشته شد.

، د. ایـن واژه خواننـ  ی) می: یسوعی(در عرب ژِزوئیتمردم معموالً این انجمن را رهبانیت 
سـبب شـد ایـن عنـوان      هـا  ژِزوئیـت رفت. امـا موفقیـت    می هجو آنان به کار يدر ابتدا برا

  افتخارآمیز باشد.
جمعـی  دعاهـاي دسـته  . مکان ثابت و لباس متمایزي براي فرقه خود ندارنـد ، ها ژزوئیت
قید و شرط از خدا، پاپ و آنان خود را مقید به انضباط شدید و اطاعت بی. کنندبرگزار نمی

فقـر،   یگانه راهبان، یعن سه يعالوه بر تعهدها ها ژزوئیت، بنابراین 136دانند.مقامات ارشد می
 کنند. یچرا از پاپ تأکید م و چون یمطلق و ب يتجرد و اطاعت، بر فرمانبردار

به سرعت رشد و گسترش ، اطاعت از پاپ با شعار تبلیغ مسیحیت و، رهبانیت ژزوئیت
کشور جهان فعالیـت   65نفر ژزوئیت، در  000/25دهد که  یاخیر نشان م يپیدا کرد. آمارها

آنـان  کننـد.   یاداره م ها ژزوئیتلبنان را ، القدیس یوسف)جامعۀگاه سن ژوزف (انشدارند. د
 يایــن دانشــگاه داراانــد.  مــؤثرترین وســیله بــراي انتقــال فرهنــگ فرانســه بــه لبنــان بــوده

اسـت.   يو داروسـاز  ی، دندانپزشـک ی، هنر، حقـوق، پزشـک  یاالهیات، مهندس يها دانشکده
مجلـه  کنـد.   و تربیت فرانسه کمک سالیانه دریافت مـی دانشگاه سن ژوزف از وزارت تعلیم 

ی فرهنگـ  يوابسته به این دانشـگاه، بـا حـدود یـک قـرن سـابقه انتشـار، از کارهـا         المشرق
  137لبنان است.ها در  ژزوئیت

  ها الزاري
 ي) اسـت. و 1660ــ 1581( 138ونسان دوپل يکشیش فرانسو الزاري، یگذار نظام رهبان بنیان

کمـک بـه بیمـاران و بینوایـان تأسـیس کـرد.        يبرااي  جمن خیریهبا کمک جمعی از زنان ان
بنیـان   ياست کـه و اي  مؤسسه خیریه يها پاریس مدیون تالش یپرورشگاه کودکان سرراه

  یان کشاورز پدید آورد.یموعظه روستا يبرا ییک گروه تبلیغ ونساننهاد. 
خوانده » دران الزاريپ«پیروان او . دیر سن الزار را در پاریس تأسیس کرد، ونسان دوپل

تربیت کشیشـان تأسـیس    يبرا یچندین مدرسه علوم دین ،ها يشدند. جماعت تبلیغی الزار
 يکارهـا  یاو را قدیس حام 1855قدیس اعالم شد و در سال  1737در سال  ونسانکردند. 

  خیر نامیدند.
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