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  مبانی و منابعبررسی تحلیلی رهبانیت بندیکت، 
  *سیدمحمدرضا موسوي فراز

  چكيده
ـیحی       بندیکت یکی از شخصیت هاي مهم رهبانی در مسیحیت کاتولیـک اسـت. او را پـدر رهبانیـت مس

ها یک فرقۀ رهبانی مهم هستند و تحت تعـالیم کتـاب قواعـد بنـدیکت تربیـت       اند. امروزه بندیکتی دانسته
ت پرداختـه  شوند. در این مقاله، زندگی او بیان شده، سپس به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان بنـدیک  می

شده است. بندیکت در کتابش از کتب قواعد پیش از خـود تـأثیر پذیرفتـه اسـت. تعـالیم بنـدیکت، بـر        
پیشرفت تمدن غربی و حیات عرفانی مسیحیان تأثیر قطعی داشته اسـت. وي در کتـاب قواعـد، خالصـۀ     

ة دیـر را بیـان کـرده    هایی براي ادار اصول الهیات رهبانی و دستورهایی براي پیشرفت معنوي و نیز فرمان
مبـانی رهبـانی بنـدیکت بـه مبـانی      شـدیم کـه    هاي انجام شده به این نکته رهنمون مـی  در تحلیلاست. 
همچنین به اعتقـاد  شود.  شناختی تقسیم می شناختی و نجات شناختی، وجودشناختی و الهیاتی، انسان معرفت

تأثیر این منابع، به ویـژه  و  سلوکی اوست منابع رهبانیت بندیکت، کتاب مقدس، سنت پیشینیان و تجربۀما 
  کتاب و سنت، بر رهبانیت بندیکت مشهود است.

  ها: عرفان مسیحی، رهبانیت، بندیکت، کتاب قواعد بندیکت. کلیدواژه
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  بنديكت قديس
رم، در  ۀتـرین نقطـ   شمالی ،ایالت نورسیا »Umbrian«میالدي در امبریان 480بندیکت اهل نورسیا در سال 

است، به دنیا آمد. وي در اوایل جـوانی بـراي مطالعـۀ      اي که داراي بهترین موقعیت توصیف شده خانواده
هـا و   هنرهاي لیبرال و علوم رسمی آن زمان، مانند دستور زبان، علم بدیع و حقوق به رم رفـت. شـرارت  

، در 500ود سـال  قرار گرفت و حد 1هاي شهر، او را متنفر کرد و تحت تأثیر مراکز رهبانی بیزانتی هرزگی
کرد؛ و سـپس در   نشینی را اختیار (شصت کیلومتري شرق رم) خلوت Enfide (modern day: Affide) انفاید
اي نزدیـک دریاچـۀ    کیلومتري شرق رم)، در دامنۀ تپـه  Subiaco( )75(نزدیک سابیاکو )Sacro Speco(غاري

زندگی راهبانه را به صورت تنهـا ادامـه داد.    )22426، ص 14، ج 1377(دهخدا2مصنوعی ویالي باستانی نرون
طور کلی شامل جدایی از دنیا، پرهیزکاري و نماز فراوان بود. او در حالی که توسط یک  برنامۀ او، به

شد، سه سال را گذرانـد.   آورد، خدمت می راهب همسایه به نام رومانوس که برایش نان و لباس می
دیر نزدیک را براي ریاست دیرشان پذیرفت؛ اما آنان تحمل میلی درخواست راهبانِ یک  سپس با بی

هاي شدید او را نداشتند و بندیکت به سابیاکو بازگشت، جایی که شاگردان  گیري ها و سخت ریاضت
و پیروان بسیاري داشت. او در اطراف غار خود، دوازده دیر کوچک تأسیس کرد که از میان آنها آثار 

  اسـت. بنـدیکت    اخیراً از زیر خاك کشف شده )ss. Cosmas & Damian(دیرهاي کوسماس و دامیان،
  در )Casinum(بــه کاســینوم 525علــت مخالفـت حســودانۀ یــک روحـانی محلــی، در حــدود سـال     بـه 

هشتاد مایلی جنوب رم رفت و همـراه بـا گروهـی کوچـک از راهبـان، دیـر مشـهور و باشـکوه مونـت          
ک جنگـل مقـدس و دو بیشـه وجـود داشـت کـه در       را ساخت. در آنجا ی )Monte Cassino(کاسینو
ها را به نمازخانه تبدیل کـرد و آنهـا را    است. بندیکت، بیشه هاي اخیر پایین دیر کشف شده  حفاري

و مارتین (یکی از راهبان) نمود. بندیکت سالی یـک بـار بـا     )1: 3(متی 3وقف قدیس یحیاي معمدان
ها  کرد. او در نزدیکی مونت کاسینو با جماعتی از راهبه میدیدار  )Scholastica(خواهرش اسکوالستیکا

کرد. بندیکت بقیه عمر را در مونت کاسینو گذراند و کتاب قواعد را در آنجا نوشت. او با  زندگی می
و در کنـار   4از دنیـا رفـت   547مـارس سـال    21دیرهاي دیگري نیز در ارتباط بـود و سـرانجام در   

شـد. او سرسلسـله و پیشـواي     اي معمدان در کاسینو به خـاك سـپرده   خواهرش در نمازخانه قدیس یحی
 11مـارس و   21کاتولیک مسیحی اسـت. روزهـاي بزرگداشـت بنـدیکت     رهبانیت طریقت بندیکتی در 

اروپـا اعـالم    )Patron Saint(»فرشتۀ نگهبـان «، پاپ پل ششم، بندیکت را 1964اکتبر  24جوالي است. در 
  )Rippinger J, 2003, v. 2, p. 236-238(کرد.
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  شرايط اجتماعي در زمان بنديكت
هاي عمرش شاهد ضعف و انحطاط امپراطـوري روم و سـقوط امپراطـوري روم غربـی      بندیکت در سال

زمان با آشوب و اغتشاش مهیب، قحطـی، طـاعون و جنـگ در     بود. بخش زیادي از زندگی بندیکت، هم
وم غربـی را بـه   خواستند ر وسیلۀ لُمباردهاي بربر و نیروهاي بیزانتی که می ایتالیا بود؛ در زمانی که ایتالیا به

  بود.   قسطنطنیه (روم شرقی) ملحق کنند، مورد حمله واقع شده 
زندگی بندیکت، پایان جهان کالسیک و آغاز یک دورة جدیـد (فئودالیسـم و قـرون وسـطی) بـود؛      

بعید اسـت   ).Green O.S.B, 2000, v.1, p. 129-130(اي که رهبانیت در آن نقشی حیاتی و مؤثر داشت. دوره
  تأثیر بوده باشد. ایط دشوار اجتماعی، بر تعالیم بندیکت بیکه این شر

  شرايط كليساها
، 1354(نـاس،  5ویژه بحـث بـدعت آریـوس    تکه شده بود؛ به هاي داخلی، تکه کلیسا هم در آن زمان با بحث

و بحـث   )63، ص 1384(مـک گـراث،   6کرد، و مسئلۀ پالگیـوس  که الوهیت مسیح را انکار می )425 - 424ص 
توجـه  نگـري و   بیعت و فیض. در این شرایط عدم تعادل اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی، دروندربارة ط

  )Esther De Waal, p. xvii(به باطن و وابستگی به واقعیت، جذابیت یافت.

  نابساماني اوضاع ديرها
که او در کتاب قواعـد در صـدد    - رسد یکی از مسائل و مشکالت رهبانیت در زمان بندیکت  به نظر می

گـرد   صـطالح دوره اماندنـد و بـه    اند که در دیـر ثابـت نمـی    ظاهر راهبی بوده افراد به - حل آن بوده است
کردنـد.   ل خود عمل مـی اند و به می نبوده» قواعد«ها زیر نظر یک رئیس دیر و تحت برنامۀ یک ناند. آ بوده

میالدي) تالش شد که با قرار دادن راهبان و دیرهـا زیـر    451در قانون چهارم شوراي کالسدون (در سال 
نظر اسقفان محلی، به وضع آنان سروسامان داده شود. بندیکت در کتـاب قواعـد، چهـار نـوع راهـب را      

  کند: گرد را نکوهش می توضیح داده است و راهبان دوره
  ).» Cenobites«کنند (سنوبیان انی که طبق یک قاعده و یک رئیس زندگی می. راهب1
طـوالنی،   وسـیلۀ تمـرین رهبـانی    کار نیستند، بلکه به یعنی زاهدانی که تازه )Anchorites(ها؛ . معتکف2

  اند که با شیطان بجنگند.  اند و آموخته خود را آزمایش کرده
اي و زیر نظر هیچ مسئولی، مانند طـال   هستند که با هیچ قاعدهبدترین راهبان،  )Sarabaites(. سرابیان؛3

ها با کارهایشان ایمـان را بـا دنیـا جمـع     ن )؛ آ21: 27اند (مقایسه کنید با امثال سلیمان  در بوته آزموده نشده
  . گویند... ها با سرتراشی به خدا دروغ می کنند؛ آن می
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 هـاي  عمرشان هـر بـار سـه یـا چهـار روز در حجـره       این راهبان در تمام )Landloper(ها؛ گرد . دوره4
ماننـد. آنهـا در خـدمت     شوند و هرگز ثابت نمـی  جا می دیرهاي مختلف مهمان هستند. آنان همیشه جابه

  )1(فصل » احساسات و تسلیم امیال و شهواتشان هستند و از هر جهت، بدتر از سرابیان هستند.
توانـد   به رئیس دیر، می ل و احترام و فروتنی نسبتهاي بعدي بر اطاعت کام تأکید بندیکت در فصل

در این راستا توجیه شود. تعالیم دیگر بندیکت، مانند قرار دادن رئیس دیر در جایگاه مسیح، قطـع رابطـۀ   
راهب با بیرون دیر، دشواري پذیرش راهب در دیر و ممنوعیت کلی خروج راهب از دیر مگر بـه اجـازة   

باشد. همچنین تأکید مکرر بندیکت بر مجـازات راهبـان خطـا     تواند  می رئیس، همه براي حل این معضل
) نیز دلیل بر ایـن  2توجهی رئیس دیر به گناه راهبان (فصل  ) و ممنوعیت بی46- 42و  30- 23کار (فصل 

  است که عمل به قوانین رهبانی در آن زمان، عملی آسان یا رایج نبوده است.
  احوال  

، نوشـتۀ  »گـو  و دومین کتاب گفت«نامه و احوال بندیکت پرداخته است،  زندگیظاهراً نخستین اثري که به 
م نوشـته  593م) اسـت کـه حـدود سـال     Green O.S.B, 200 p.540-604( )540 -604(7پاپ گریگوري کبیر

هـاي ایتالیـا    است. هدف اصلی این کتاب، تهذیب و تربیت عمومی است و به نقل معجزات قـدیس  شده 
با وجود تردیدهایی ) Rush A. C., 2003, v.6, p. 483( )Dial 1.12; Green O.S.B, 2000, v.1, p. 550( د.پرداز می

کنـد و معمـوالً خطـوط اصـلی      را تأییـد مـی   که دربارة این کتاب وجود دارد، توافق همگانی، اعتبـار آن 
  شود.  هاي آن، قابل اعتماد تلقی می داستان

طـور خـاص خشـن و سـخت      سط یک وسوسۀ بـه دهد که بندیکت وقتی تو گریگوري گزارش می
اي  مورد حمله قرار گرفته بود، در پاسخ به لطف خدا براي رهایی از وسوسه، بـدن عریـانش را در قطعـه   

طـور کامـل    پیچید. سوزش و درد گزنه بـراي اینکـه وسوسـه را بـه     )19147، ص 12، ج 1377(دهخدا، 8گزنه
توانسـت دیگـران را    و آزاد شدن از وسوسه بود که مـی  بیرون کند، کافی بود. بندیکت، پس از پاك شدن

  )Benedict, 1975, p. 26( صورت شفاهی بود. هاي او ابتدا به در عمل فضیلت راهنمایی کند. دستورالعمل
است که وقتی او به درخواست راهبانِ یک دیـر نزدیـک     گریگوري در بیان معجزات بندیکت آورده

هاي او ناراحـت و از   گیري را پذیرفت، آنها از دستورات رهبانی و سخت میلی ریاست آنان سابیاکو، با بی
او متنفر شدند. و سرانجام تصمیم گرفتند او را مسـموم کننـد؛ امـا وقتـی او جـام زهرآلـود را در دسـت        

ورده باشـد. بـا   خـ داد، ناگهان جام شکست؛ مانند اینکه سـنگی بـه آن    که آن را برکت می حالی گرفت، در
نـام مـاروس و پالسـید، از      به سابیاکو، شاگردانی گرد او جمع شدند کـه دو تـن از آنهـا بـه    بازگشت او 
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ترین شاگردان بودنـد. معجـزة مشـهور دیگـر، بـه مـاروس مربـوط         شده پسران حاکم رومی و از شناخته
شود که تحت حفاظت بندیکت توانست روي دریاچـه راه بـرود. کـار مـاروس در اینجـا ماننـد کـار         می

  )29- 28: 14متی (ر راه رفتن روي دریاي جلیل بود و بندیکت مانند مسیح بود.پطرس د
معجزة دیگر بندیکت، وقتی ظاهر شد که یک روحانی محلی، به علـت حسـادت خواسـت او را بـا     
یک تکه نان مسموم کند که ناگهان کالغی آمد و آن نان را با منقـارش دور کـرد. همچنـین بنـدیکت بـه      

اهـانی کـه   . گنتوانست آن را در گناهکار کشف کند میکه از هر نوع گناه بیزار بود،  آنجا نقل گریگوري، از
  شدند، عمدتاً گناهان عدم اطاعت و سرقت اموال دیر بود. گونه کشف می این

همچنین او مبتال شدن مردم رم به بیماري عمومی و قحطی و نیـز ویرانـی دیرهـایش در سـابیاکو را     
بود، در حال نمـاز در کلیسـا جـان      پیشگویی کرده بود. سرانجام او پس از آنکه مرگش را پیشگویی کرده

  )Green O.S.B, 2000, 128-129; p. 26-27(اد.د

  پذيري تأثير
  صورت گسترده معنا کنیم، چـون بنـدیکت نخسـتین راهـب، و کتـاب قواعـد       اگر تأثیرپذیري را به

  او نخســتین قواعــد نبــوده، تأثیرپــذیري او از ســنت رهبــانی پیشــین بــدیهی اســت. نــوع ادبیــات 
هـاي چهـارم و    در قـرن  )Pfeifer, v.1, p. 686(است. ادبیات عهد عتیق بسیار نزدیککتاب قواعد، به 

شـان در دسـترس بـوده     پنجم، بیشـتر متـون بنیـادي رهبانیـت مصـري قـدیمی در ترجمـۀ التینـی        
  ) و379- 330دانشـمندان دربـارة اینکـه او چقـدر از باسـیل (      ).Columba Stewart OSB, ibid, p.6(.اسـت 

  ) تـأثیر پذیرفتـه اسـت، بـا هـم     430پـس از   - 360() و چقـدر از کاسـین   430- 354چقدر از آگوستین (
و  )Cyprian(آورده اسـت. او همچنـین آثـار سـیپریان     )Jerome(توافق ندارند. بندیکت مطالبی را از جروم

  )Reverend Dom, 1921, p.xi(را خوانده بود. )Leo(لئو
  تین موافـق اسـت.  شود، با آگوسـ  به آنچه در دیر انجام می بندیکت دربارة مسئولیت رئیس دیر نسبت

  او بر آن است که رئیس دیر متناسب با این مسئولیت، باید در عمـل بـه پرهیزکـاري و فضـیلت، نمونـه،     
  و از دیگران برتر باشد. در عین حال، او نباید مغرور شـود، بلکـه بایـد بیشـتر تواضـع کنـد. تفـاوتی کـه        

  عنـوان یـک فضـیلت    طاعـت را بـه  شود، این است که آگوستین ا بندیکت و آگوستین دیده میدر دیدگاه 
  مثابــه واقعیتــی یگانــه قــرار داده دیــد؛ امــا بنــدیکت اطاعــت را بــه هــاي بســیار مــی در میــان فضــیلت

  )Benedict, Introduction, 1975, p. 30( بود.
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داد؛ اما راهبانش را به علـت خطرهـاي ایـن راه، از ورود بـه      نشینی فردي را ترجیح می کاسین، گوشه
. به نظر او، تنهایی بیابان، براي مرد کامل است، نـه بـراي گناهکـار؛ و چـه کسـی جرئـت       کرد آن منع می

سـت، حفـظ    کند خود را کامل بداند. زندگی جمعی، راهـب را از خـودبینی کـه علـت گناهکـاري او      می
کـرد و   می او همچنین بر کار تأکید )ibid, p. 22-24(دهد. کند؛ زیرا او را در معرض ارادة مافوق قرار می می

  )225، ص 1384(اف. ئی. پیترز، دانست. آن را براي راهب بسیار مفید می
دانسـت؛ زیـرا پشـتیبانی     ترین وسیلۀ نجات و قداست مـی  بندیکت، زندگی رهبانی اجتماعی را کامل

هسـتند، و نیـز محبـت و تواضـع، در زنـدگی       - اتحاد با خدا  –متقابل برادرانی که داراي هدف مشترك 
سـازد کـه تمـام     پذیر است. بندیکت بر آن است که زندگی اجتمـاعی، فـرد را قـادر مـی     اناجتماعی امک

هایش را جبران کند. بندیکت ماننـد کاسـین،    استعدادهایش را محقق کند و با کمک دیگر برادران، ضعف
بـراي   ریزي کـرد. او همچنـین   طور عملی برنامه مند کار و نماز را به عمل رهبانی و الگوي روزانه و قاعده

کند. به همین دلیل است که بندیکت بـر   هاي صحیح، بر حس مشترك رئیس دیر تکیه می تعدیل و تنظیم
  )Benedict, Introduction, 1975, p. 29(صفات خاصی براي رئیس دیر تأکید کرده است.

م دام مورد تأیید عموم بود؛ اما در این سـال، راهبـی بـه نـا     1983انتساب کتاب قواعد به بندیکت تا  
اظهار داشت که این کتاب کامالً بر مبناي کتاب دیگـري بـه    )Dom Augustine Genestout(آگوستین ژنستو

اسـت. نویسـندة قواعـد     اش ناشـناخته  نوشته شده که نویسنده )The Rule of the Masterنام کتاب قواعد مستر(
اسـت.  مستر، احتماالً ایتالیـایی اسـت. بسـیاري از مـتن بنـدیکت، تلخـیص و اقتباسـی از کتـاب قواعـد مسـتر           

صـورت   کنـد، بـه   مقدمه و هفت فصل اول که خطوط کلی الهیات رهبانی و زیربناي کتاب قواعـد را رسـم مـی   
در  )Bernard Green O.S.B., 2000, p. 130(اسـت. زیادي از مقدمه و ده فصـل اول قواعـد مسـتر گرفتـه شـده      

هـا و حیـات    شود؛ اما طرح کلـی کتـاب دربـارة آئـین     هاي چشمگیري دیده می فصول دیگر هم شباهت
معنوي و دینی، مطمئناً از خود بندیکت بوده است. کتاب بندیکت بود که رهبانیت اروپا را نظـام بخشـید   

 ,Knowles M. D., 1981, v. 2(ها واقع شد، نه کتاب مستر. اهبهها و ر هاي متمادي راهب و مورد احترامِ نسل

p. 283-284( اي را بـا دیـدگاه    مرجعیت در دیـر، تفـاوت قابـل مالحظـه     نظر بندیکت دربارة رئیس دیر و
، بصورت بسیار نزدیکـی از مسـتر و   2دهد. نخستین گزارش او دربارة رئیس دیر در فصل  مستر نشان می

است: رئیس دیر، آقایی است که شاگردان اطرافش هستند. اما این دیدگاه بـه   شده سپس از کاسین اقتباس
، درباره صحبت کردن جامعه با هم براي مشورت، تعدیل شـد. بنـا بـر نظـر بنـدیکت،      3یکباره در فصل 

  ترین راهب گوش بدهد.   رئیس دیر منبع انحصاري حکمت نیست و او باید به نظر دیگران، حتی جوان
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شـود؛   وسیلۀ جامعه انتخـاب مـی   صورت طبیعی به رئیس دیر بندیکت این است که او به ویژگی مهم
شود. بدین ترتیـب، بنـدیکت جامعـه را منبـع      وسیلۀ رئیس قبلی برگزیده می اما بنا بر نظر مستر، رئیس به

  کند.  حکمت، و حتی به یک معنا، منبع مرجعیت قلمداد می
کند که حدود چهـار سـاعت طـول     ارائه می )Divine Office(بندیکت، یک صورت اصلی و کاملِ نماز

هـا   شود؛ اما مستر یک برنامۀ روزانه دارد کـه راهـب   روز انجام می کشد. و هشت آئین عبادي در شبانه می
بینی خاصی بـراي عشـاء ربـانی نـدارد و بـرخالف       کنند. بندیکت پیش در آن عشاء ربانی را دریافت می

تواند راهبـی داشـته باشـد کـه بـراي       دهد که به دیر بپیوندند و رئیس دیر می مستر به روحانیون اجازه می
  )Bernard Green O.S.B., , 2000, p. 130-131(خدمت به جامعه، به کشیشی نصب شده باشد.

هـاي رهبـانی    هاي بندیکت براي پذیرش اعضاي جدید، پیشرفتی فراتر از روش تنظیم و ترتیب
دهد کـه فرزنـدان    است. بندیکت برخالف مستر، به والدین اجازه میقبلی، از جمله کاسین و مستر 

)؛. امـا نظـر مسـتر ایـن اسـت کـه پـذیرش        59خود را به عنوان راهب به دیر تقدیم کننـد (فصـل   
قدر کافی سن داشته باشد انتخـابی   مسئولیت و تعهد رهبانی باید فقط توسط کسی انجام شود که به

  عقالنی و آگاهانه کند. 

  اريتأثيرگذ
قواعد بندیکت که براي راهبانش نوشته شده، تأثیر زیادي بر پیشـرفت تمـدن غربـی داشـته اسـت.      

اي زاهدانـه،   عنـوان برنامـه   حس مشترك آن، آگاهی دلسوزانه از حدود تحمل انسان و انسجام آن به
  آن را مناسب و شایسته کرده و باعث ماندگاري آن در تاریخ رهبانیت مسیحی شده است.

 . تـأثیر آن بـر  2. تأثیر آن بر تمدن غرب؛ 1تأثیر کتاب قواعد باید از دو جنبه مالحظه شود: پس 
ها ادامـه داشـته    جوي روح براي اتحاد با خدا. این تأثیر دوگانه، در طول قرن و آموزة طلب و جست

هـا، هنرمنـدان،    دان است. عالمـان، افـرادي کـه در برگـزاري مراسـم دینـی فعـال بودنـد، موسـیقی         
هاي بنـدیکتی اسـکان داشـتند و راهـب بنـدیکتی       و متفکران بسیاري در خانهنویسندگان، معماران 

هاي متمادي که غرب دچار آشـفتگی و نـاامنی    در قرن )Benedict, Introduction, 1975, P. 39( بودند.
هـاي   لـه هـا و پ  راهبان، محل امنی براي رشد و پرورش متفکران و هنرمندان بود. پایـه  بود، دیرهاي

ساخته شـد. در واقـع، در آن    -ها بود ها در انحصار بندیکتن که مدت –اولیۀ تمدن غرب، در دیرها 
  دادند.  هنري امروز را انجام میـ ها و مراکز علمی  زمان دیرهاي راهبان نقش دانشگاه
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  ها بنديكتن
  و زنـان راهبـی   کننـد؛ مـردان   ها، راهبانی هستند که از کتاب قواعـد بنـدیکت پیـروي مـی     بندیکتن

پاپ گریگوري کبیـر، چهـل تـن از راهبـان      596دانند. درسال  که بندیکت را پدر روحانی خود می
  هـا فرسـتاد کـه سردسـتۀ آنهـا فـردي بـه نـام         تبلیغ مسیحیت نـزد آنگلوساکسـون  بندیکتی را براي 

 ه تأسیس کنند.ها توانستند کلیساها و دیرهایی در آن منطق بود. این گروه با وجود مخالفت آگوستین
)Biggs A. G.,Seasoltz R. K., 1981, v. 2, p. 267( هاي مشـابه، عمـالً در کنـار مسـیحیت،      این گروه و گروه

، قواعـد بنـدیکت را بـراي    819- 816هـاي   دادند. قانون آخن درسال بندیکتی را نیز گسترش می رهبانیت
  مساوي بود.  » بندیکتی«با » راهب«هاي طوالنی،  همۀ دیرها اجباري کرد. بنابراین، در زمان

هـاي اصـالحی بـراي رفـع      چندین بار رهبانیت بندیکتی دچار انحـراف و انحطـاط شـد و حرکـت    
هـا، اصـالحات بنـدیکت اهـل آنیـان، اصـالح کلـونی،         ترین این حرکت وجود آمدند. معروف بهانحراف 

هـاي رهبـانی مختلـف، بـه      ها و گرایش گورز، بروگن، و ماکسیمین در ترییر بود. جمعیت بسیار بندیکتن
روسـان  گزینـی، و ولومب  ها انجامید؛ مثالً کامالدولس با گرایش به سبک زندگی عزلت انشعاب در میان آن

شـوند. پـاپ بنـدیکت دوازدهـم      هاي بندیکتی شـمرده مـی   با گرایش به زندگی رهبانی جمعی، از شاخه
حکم کرد که دیرهاي بندیکتی باید در سی قلمـروي سراسـقفی متحـد شـوند و هـر سـه سـال بـا هـم          

  گردهمایی (تجمع) داشته باشند.
کده در سـنت آنسـلمِ رم را پشـتیبانی    المللی بـا سـه دانشـ    ها یک دانشگاه بین ، بندیکتی1893از سال 

  اند.   کرده
شـود،   تجمـع بـراي زنـان تقسـیم مـی      41تجمع براي مردان و  21ها ائتالفی را که به  امروزه بندیکتی

هـا (در سـال    اند. تعداد کمی از دیرها نیز به هیچ تجمعی تعلق ندارند. گسترة جهـانی بنـدیکتی   شکل داده
دیـر.   345خـواهر و راهبـه در    18213دیـر و   325راهب مـرد در   8694نفر بوده است:  26907)، 1996

هـاي تبلیغـی، مـدارس، مراقبـت کشیشـی،       ها، افزون بر انجام مراسم نماز، شامل فعالیت وظایف بندیکتی
  )Gahbauer, v.1, p.686-687(پژوهی است. بیمارستانی و دانش

  كتاب قواعد بنديكت
براي راهب تأکید دارد. راهب راهی دشوار را آغـاز کـرده    بندیکت بر ضرورت وجود قواعد و رئیس دیر

است که پیمودن آن بدون نقشۀ دقیق و راهنمـا ممکـن نیسـت و امکـان انحـراف وجـود دارد و کتـاب        
کننـد،   ست. بندیکت، راهبانی را که بدون قواعد و رئیس عمل مـی  قواعد، همان نقشه و رئیس دیر راهنما
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خواند (فصل اول). از نظر بندیکت، رئیس دیـر،   تابع شیطان و گمراه می کند و آنها را شدیداً نکوهش می
تنهـا در فکـر و نگـرش بلکـه در      مرجع معتبر و جانشین مسیح و سرمشق و الگوي راهبان اسـت. او نـه  

گوي راهبـان باشـد و بایـد بـر طبـق       تواند در مسائل سلوکی پاسخ دیگر برتر است و می  عمل، از راهبان
  ).  2ادران را راهنمایی کند (فصل کتاب قواعد، بر

بندیکت متن کتاب کوتاه قواعد را به زبان التینی محلی قرن ششم نوشت و تا امـروز صـدها نسـخۀ    
جز کتاب مقدس، احتمـاالً   بود. به 1489جاي مانده است. نخستین انتشار چاپی آن در سال  خطی از آن به

 .Conrad, 2000, p(برداري شـده باشـد.   دازه نسخهمتن قدیمی دیگري نیست که در قرون وسطی به این ان

تیزبینـی آن و نیـز    گوید: که بندیکت یک کتـاب قواعـد نوشـت کـه بصـیرت و      گریگوري می )262-263
کلمه) به یک مقدمـه و   15000روشنی و وضوح کالمش قابل توجه است. این متن کوتاه التینی (حدود 

  هـا خوانـده   خود، آن را قواعد کوچکی براي نوراهباست. بندیکت در آخر کتاب   فصل تقسیم شده 73
  هاي دینی مردان و زنان را راهنمایی کرده است. سال جامعه 1500است؛ اما همین متن کوتاه، بیش از 

هاي کتاب بندیکت دشوار است. مقدمه و هفـت   یافتن یک ساختار کلی و جامع براي مطالب و فصل
تـا   23دربارة نماز، فصـول   20تا  8کند. فصول  ل او را بیان میفصل اول، اصول الهیات رهبانی مورد قبو

دربارة خدمتکار، اموال، خدمت متقابل در جامعـه،   41تا  31هاي  ها، فصل دربارة مجازات 46تا  42و  30
هـا، روحـانیون،    نیز دربارة کارگران ماهر در جامعـه، پـذیرش نوراهـب    65تا  57و بیماران است. فصول 

ها کمتر آشـکار اسـت.    ا زائر، نظم جامعه، رئیس دیر و معاون است. ارتباط میان این فصلراهبان مسافر ی
 )Green O.S.B., 2000, p. 130(رسـد.  ها کامالً دلخواه و بـدون حسـاب بـه نظـر مـی      محل تعدادي از فصل

. 4 . مشـورت 3هـاي رئـیس دیـر     . ویژگـی 2. انواع راهبان 1عناوین فصول اول تا هفتم بدین قرار است: 
  . فروتنی.7. سکوت 6. اطاعت 5فهرست کارهاي خوب 

دهنــدة جامعـۀ دیــر و عامــل   تـوان دو عامــل را از هــم تفکیـک کــرد: عامـل تشــکیل    همچنـین مــی 
کنـد و فصـول بعـدي بـه جنبـۀ       دهندة جامعۀ دیر را بیان می گذاري. هفت فصل اول، عامل تشکیل قانون
الصـه سـاختار ارگانیـک جامعـۀ رهبـانی را توضـیح       طور خ گذاري مربوط است. سه فصل اول، به قانون

دهد؛ ازجمله اساس جامعه و تعهد و الزام آن، مرجعیت رئیس دیر، سپس اعضاي آن و نقش آنهـا در   می
دنبال شـکل روحـانی زنـدگی اعضـاي دیـر و ریاضـت معنـوي هـر عضـو           به 7تا  4ادارة جامعه. فصل 

  )Dom, 1921, p. 24(است.
  ) است.  7فصل فروتنی (فصل  ترین فصل کتاب، طوالنی
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آمـوز و مـتعلم، و یـک جنگجـوي مسـلح تشـبیه        بندیکت، راهب را به یک سالک طریق، یک دانش
کند. راهب، از این نظر که راهی طوالنی و داراي مراحل متعدد و سخت در پیش دارد، سـالک اسـت؛    می

، متعلم است؛ و از این لحـاظ کـه بـا    قراوالن باید فرابگیرد از این حیث که باید مطالب بسیاري را از پیش
سـت. بنـدیکت،    هاي متنوعی مجهز شود، جنگجو ست و به سالح رو هاي فراوانی روبه خطرات و دشمن

اش خود مسیح است و بندیکت و رئـیس دیرهـا بـه     مکتبی را تأسیس کرده است که معلم و مربی اصلی
دهند. یکی از رهبران انجیلـی معاصـر    ینیابت از مسیح، حرکت در مسیر خدمت به خداوند را آموزش م

اگـر  « کنـد:  احترام عمیق خود به کتاب بندیکت را چنین ابـراز مـی   )David Watson(به نام دیوید واتسون،
گشت، بسـیاري از مشـکالتی کـه     شد و به آن عمل می تر شناخته می کتاب بسیار حکیمانۀ بندیکت عمیق

  )164، ص 1380(لین، »آمد. وجود نمی ههاي کلیسایی مطرح است، ب امروزه در اجتماع
احتماالً بیشترین قدرت کتاب قواعد بندیکت، در حس مشترك و عشق آشـکار آن و نگرانـی بـراي    

اند. مخاطب بنـدیکت در کتـاب قواعـد، مـردم      مثابه راه زندگی برگزیده سعادت افرادي است که آن را به
  )Benedict, 1975, p. 28(ها. ها یا روحانی نشین اند، نه گوشه عادي

  اي و خطاب به شاگردان است.  لحن کتاب قواعد بندیکت، توصیه

  آثاري دربارة قواعد
تـرین   کتاب قواعد بندیکت بارها توسط نویسندگان مختلف شرح و تفسیر شده اسـت. احتمـاالً قـدیمی   

 و اســمارادوس، ()اســت. همچنــین فرانــک هیلــدمار )Paul the Deacon(شــرح آن، شــرح پــل دیکــون
)Smaragdus abbot of St. Mihiel( ترین شرح و تفسیرها،  رئیس دیر میهیل نیز بر قواعد شرح نوشتند. کامل

در قـرن   )D. Calmet(در قرن هفدهم بود. شرح د کالمـت  )D. Martene(و د مارتن )D. Mege(شرح د مگ
قواعـد بنـدیکت نوشـته    بعدي فوق همۀ شروح بود و او یک فهرست الفبایی از نویسندگانی کـه دربـارة   

  )Dom, 1921, p. xii(بودند، ارائه کرد.
  شده دربارة قواعد بندیکت است: اي از آثار نوشته همچنین آثار ذیل نمونه
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  رهبانيت بنديكت
  مباني رهبانيت بنديكت

هایی بنـا   منظور از مبانی رهبانیت بندیکت این است که وي دستورها و قوانین رهبانی خود را بر چه پایه
تـوان در   شود. ایـن مبـانی را مـی    جو می و هاي بندیکت در قواعد جست فرض نهاده است. در مبانی، پیش

تی قـرار داد. البتـه   شـناخ  شـناختی و نجـات   شناختی و الهیاتی، انسـان  شناختی، هستی چهار دستۀ معرفت
برخی از مبانی، این قابلیت را دارند که از منظرهاي مختلف، در بیش از یک دسـته قـرار گیرنـد. البتـه بـا      
توجه به سبک و سیاق قواعد بندیکت، بعضی از مبانی مکتب بنـدیکت، بـه دشـواري از کتـاب او قابـل      

  کشف است.  
  الف. مباني معرفت شناختي

به مطالعه و تفکر است و هـم بایـد در اطاعـت و عبـادت الهـی کوشـا        راهبِ بندیکتی، هم موظف
باشد. حاصل مطالعه و تفکر، معرفت حصولی، و نتیجۀ سلوك معنـوي، معرفـت حضـوري اسـت.     

رسد معرفت اصلی کـه   ست. بنابراین، به نظر می هدف بندیکت، معرفت شهودي و حضوري به خدا
فت شـهودي اسـت و مطالعـه و تفکـر، مقدمـه و      ست، معر  هدف بندیکت از دستورهاي سلوکی او

هاي علم  شناختی رهبانیت بندیکت، ویژگی ساز معرفت شهودي مورد نظر است. مبانی معرفت زمینه
  حضوري است:
 مواجهه با حقيقت

شود، نـه بـا تصـور و صـورتی از آن. بـه همـین        رو می شخص در معرفت شهودي با خود حقیقت روبه
علت، آنچه به علم حضوري دریافت شده، همان گونه که هست، قابل انتقال و بیان براي دیگران نیسـت.  

ست کـه  اگر معلوم به علم حضوري در قالب کلمات قرار گیرد، دیگر خود حقیقت نیست؛ بلکه تعبیري ا
  کند.   آن شخص از آن حقیقت ارائه می
  داراي مراتب بودن معرفت حضوري

همراه بـا قـرب معنـوي بـه اوسـت، و قـرب الهـی داراي مراتـب و           که معرفت حضوري به خدا، آنجا از
درجاتی است، معرفت حضوري به خدا نیـز مراتـب متعـددي دارد. قاعـدتاً در دیـر بنـدیکتی، معرفـت        

خدا، بیش از دیگران است و او از نظر معنوي و عرفـانی بـر افـراد دیگـر تسـلط      حضوري رئیس دیر به 
دارد و باید دیگران را در این سیر کمک کند. بنا بر تعلیم بندیکت، رئـیس دیـر در جایگـاه مسـیح اسـت      

  گیرند. شان، در مراتب بعدي قرار می ). افراد دیگر، به تناسب اطاعت و بندگی2(فصل 
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 از درك كامل حقيقتناتواني علم و عقل 

شود که در نظـام معرفتـی    از اینکه بندیکت براي راهبان، برنامۀ مطالعه و تفکر قرار داده است، استفاده می
او علم و عقل داراي اعتبار است؛ اما تأکید اصلی او بر کارهـایی اسـت کـه نتیجـۀ آن معرفـت شـهودي       

معرفت حصولی کـه نتیجـۀ کـار علـم و      است. تأکید بر رسیدن به معرفت شهودي به این علت است که
هـایی از حقیقـت، قابـل تصـور و      طور کامل درك کند. مراحل و جنبه تواند حقیقت را به عقل است، نمی

گنجد. البته حقیقت الهی، از آن نظـر کـه    درك عقلی و توصیف نیست؛ زیرا در قالب الفاظ و کلمات نمی
طور کامـل قابـل درك نیسـت؛ زیـرا درك کامـل       ن بهنهایت است، حتی با علم حضوري نیز براي انسا بی
ممکـن   معناي احاطۀ عالم بر معلوم است و انسان وجودي محدود دارد و احاطۀ محدود بر نامحدود، نـا  به

  توان دست یافت. به علم حصولی می است؛ اما با علم حضوري، به مراتب بسیار باالتري نسبت
  ب. مباني وجود شناختي و الهياتي

  زیر است:هاي  کتب بندیکت از نظر وجودي و الهیاتی داراي مبانی و پایهتعالیم م
  شناختي معرفت حضوري جنبة وجود

هاي معرفت حضوري با معرفت حصولی این است که معرفت حضـوري همـراه بـا     یکی از تفاوت
ست. به همین علت است که براي تحقق معرفت یا علم حضـوري، بـه پـاکی     قرب وجودي به خدا

شود. آفت علم حضوري به حقیقـت، فراموشـی یـا ضـعف      وص نیت و عمل سفارش میدل و خل
استعداد و امثال آن نیست؛ بلکه گناه، وسوسه و ناخالصی است؛ یعنی آنچه موجـب تـاریکی دل و   

شـود، مـانع نـور علـم حضـوري اسـت. بنـابراین، علـم حضـوري بـه حقیقـت، از جنبـۀ              روح می
ست که بندیکت در قواعد، بر مبـارزه بـا موانـع شـهود      ن مبناشناختی برخوردار است. بر همی وجود

  نماید. تکیه کرده عوامل آن را تقویت می
  خدا و ايمان به او

ست. خدایی که بندیکت به آن معتقد است، خداي کتاب  تعالیم بندیکت، راهی براي رسیدن به خدا
سوز است و هـدفش   ن و دلبه بندگان بسیار مهربا مقدس است نه خداي فیلسوفان. این خدا نسبت

فاصـله   ست. این خدا، متعالی و در عـین حـال بسـیار نزدیـک و بـی      هدایت و پیشرفت معنوي آنها
است. کسی که خدا را بشناسد و عظمت او را درك کند، حقارت خود در برابر آن وجود عظـیم را  

شود. خدا بـه همـه    یابد و از غرور و تکبر که ریشۀ گناهان و عامل سقوط معنوي است، دور می می
 چیز عالم است:
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بیند. مهم نیست که چه جایی باشد. هر چیزي کـه او انجـام    او [راهب] باید بداند که خدا همیشه او را می
گوید که خدا همیشه  کند؛ وقتی می دهند. پیامبر این را ثابت می دهد، فرشتگان گزارش آن را به خدا می می

خداونـد  «)؛ 9: 7(مزامیـر  » کنـد  جـو مـی   و ها و ذهن را جست قلبخدا «هاي ما حاضر است:  در اندیشه
تو فکرهـاي مـن را از دور   «)؛ همچنین 11: 94(مزامیر » داند که محض بطالت است فکرهاي انسان را می

 ).19و  7) (فصل 2: 139(مزامیر » اي فهمیده

بان است، محبـوب اسـت و   به همین دلیل، راهب باید پیوسته در حال مراقبه و تذکر باشد. خدا چون مهر
)؛ پـس راهـب بایـد    72و  64برد، ترسـناك اسـت. (فصـل     در عین حال، چون گناهکاران را به جهنم می

  )7القدس، واسطۀ بین خدا و بندگان است. (فصل  عاشق خدا باشد و از گناه فرار کند. روح
ایمـان بـه خـدا    توجه کنیم، مـوارد بسـیاري را بـر مبنـاي      4اگر به فهرست کارهاي خوب در فصل 

» در مرحلۀ نخست، خداي متعال را با تمام قلب، تمام روح و تمام توان دوسـت داشـته باشـد.   «بینیم:  می
بینـد، نـه از    هرچیز خوبی را که در خودش می«)؛ 41(فقرة » اعتماد و اطمینانش به خدا باشد.« 9)؛1(فقرة 

اعتقاد داشـته باشـد کـه خـدا مـا را در هـر        طور حتم و یقین، به«)؛ 42(فقرة » خودش بلکه از خدا بداند.
هر روز در نماز بـا حسـرت و آه بـه    «)؛ 57(فقرة » اغلب در نماز شرکت کند.«)؛ 49(فقرة » بیند. جایی می

دسـتورات  «)؛ 58(فقـرة  » اش در برابر خدا اعتراف کند؛ و آنها را براي آینده اصـالح کنـد.   گناهان گذشته
ند، حتی اگر خود او طور دیگـر عمـل کنـد (کـه خـدا ممنـوع کـرده        رئیس دیر را در هر مورد اطاعت ک

جا آوریـد؛ لکـن    پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و به«است)، و پند خداوند را در خاطر داشته باشد: 
دسـتورات خـدا را   «)؛ 61(فقـرة  )» 3: 23(متـی  » کننـد.  گوینـد و نمـی   مثل اعمال ایشان مکنید؛ زیرا مـی 

(فقـره  » هرگز از بخشایش خدا ناامید نشـود. «)؛ 63(فقره » وسیلۀ کارهایش انجام دهد. هصورت روزانه ب به
نگاه کن، اینها اسباب هنر معنوي هستند کـه اگـر بـدون توقـف روز و شـب      «گوید:  )؛ و در پایان می73

کـه   انجام شوند و در روز داوري تأیید شوند، ما را از جانب خداوند سزاوار خواهد کـرد کـه پاداشـی را   
بلکه چنانچه مکتوب است، چیزهـایی را کـه چشـمی ندیـد و گوشـی نشـنید و       «قول داده است، بدهد: 

  )».  9: 2(اول قرنتیان » خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا براي دوستداران خود مهیا کرده است. به
  تمـام اوقـات   حاصـل خواهـد بـود، مگـر اینکـه در      به نظر بندیکت، در واقع یک زندگی راهبانه، بی

ثابت راهب به خدا باشـد و ایـن بازتـابِ اطمینـانی اسـت کـه بنـدیکت در غـار سـابیاکو بـه خـدا            نگاه 
) و خـدا  72و  68، 58، 3سـت (فصـل    طور مطلـق وابسـته بـه خـدا     انسان به )Waal, 2000, p. 35(داشت.

 یـد شـرط بنـدگی را رعایـت    کند. انسان به علت همین وابستگی و نیاز به خدا، با نیازهاي او را تأمین می

۵۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

از او و کسـانی کـه از   » اطاعـت «در برابر خـدا و  » فروتنی«مطیع محض او باشد. و کنندة او  کند و عبادت
مبتنی بر همین تصـور از   - ) 5و  7دهد (فصل  که دو فصل مهم کتاب قواعد را تشکیل می - طرف اویند 

خواهـد.   تـرین کـار، از خـدا کمـک مـی      خدا استوار است. راهب بندیکتی در همۀ کارها، حتی کوچـک 
؛ کمـک از خـدا بـراي خـدمت هفتگـی در      38(کمک از خدا براي خواندن دعاي پـیش از غـذا: فصـل    

  ).35آشپزخانه: فصل 
البته در خداشناسی بندیکت، مطابق با الهیات مسیحی، تجسد براي خدا ممکـن اسـت. در ایـن    

، خـدا داراي سـه اقنـومِ پـدر، پسـر و      ایـن خداشناسـی   الهیات، عیسی خداي متجسـد اسـت. بنـابر   
ست و با دو خداي  القدس است (تثلیث) و خداي پسر (عیسی)، هم یک انسان و هم یک خدا روح

  دیگر، یکی است. 

  ارتباط با خدا
وسیلۀ دعا و ذکر با خدا ارتبـاط   تواند به خواند. انسان می خدا بندگان را به ارتباط نزدیک با خودش فرامی

گوید: ماهیت حیات رهبـانی، در اعمـال زاهدانـه نیسـت؛      و...). کاسین می 38، 35، 28(فصل برقرار کند 
انقطـاع بـا    بلکه در نفی هر روز و هر ساعت خود است؛ در کشاندن روح به حالتی از ارتباط پایدار و بـی 

  )77- 76، ص 1384، اندرهیل(بخش عرفان یکی است. ست که اساساً با طریق وحدت خدا
، یک مسئلۀ صرفاً ظـاهري و تشـریفاتی نیسـت. بنـدیکت کوشـیده اسـت کـه راهبـانش         این ارتباط

هـا   وسیلۀ نماز و دعا، همراه با توجه و تأمل، به معرفت به خداي متعال برسند. ممکن است کسی سـال  به
 شنیدید، [اگـر شـنیدید] دل خـود    امروز کاش آواز او (خدا) را می«نماز بخواند، اما صداي خدا را نشنود. 

شـود و اگـر    ، به این معنا است که صداي خدا بر قلب وارد مـی 95این عبارت مزمور » را سخت مسازید.
تواند این صدا را دریافت کنـد. صـداي خـدا صـداي      واسطۀ گناهان ناپاك شده باشد، نمی کسی قلبش به

ی و واقعـی  شود که مرا دوست دارد و این صدا بر قلب، یعنی خود درون عشق است و از کسی صادر می
نویسـد:   انـدرهیل مـی   )Waal, 2000, p. 3-4(شود (معرفت شهودي)، نه بر گوش و ظاهر من. من، وارد می

اوج  )13، ص 1384(انـدرهیل،  هر روح انسانی یک توانایی معین بـالقوه بـراي درك حضـور خـدا دارد.    
رهبانیـت بنـدیکت،    )22 - 20، ص 1390اسـمیت،  (این رابطه و درك آگاهانه از خدا، اتحـاد بـا اوسـت.   

طریق ارتباط با خدا و رسیدن انسان به اوج این ارتباط است. راه ارتباط با خدا در مکتب بندیکت، نمـاز،  
و...). آداب و قـوانین رهبـانی در قواعـد بنـدیکت،      38، 35، 28دعا و ذکر همراه با توجه و تأمل است. (

  کند.   ا برطرف میسازد و موانع آن ر شرایط را براي این ارتباط فراهم می
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صورت اصلی در مکتـب   ست، راهب به از این لحاظ که وظیفۀ بسیار مهم راهب، اطاعت از خدا
  اســت و نخســتین کلمــۀ کتــاب بنــدیکت در ابتــداي مقدمــه، » شــنونده«خــدمت خداونــد، یــک 

اسـت. راهـب دربـارة    » گـوش کـردن  «معنـاي   بـه » ob-audire«است. ریشۀ اطاعـت از مـاده،   » بشنو«
اي رئیس دیر و فرامین کتاب قواعد، نیازهاي برادران و نیز دربارة کتـاب مقـدس بـه خـدا     دستوره

باید حدود سه یا چهار ساعت در روز به خوانـدن نمـاز اختصـاص     رو، راهب این دهد. از گوش می
) داراي اهمیـت  6دهد. از آنجا که سکوت الزمۀ شنیدن است، در زندگی رهبانی، سـکوت (فصـل    

  )Green O.S.B., "Benedict of Nursia, St.", 2000, p. 130(اصلی است.
صورت نماز اسـت. نمـاز در مکتـب بنـدیکت کـه کـار        به ،ارتباط روزانه و مرتب راهب با خدا

اي اسـت شـامل خوانـدن قسـمتی از مزامیـر، سـرودهاي روحـانی و         اصلی راهبان است، مجموعه
صورت جمعی و بـا   و مناجات خاص که گاه بهجدید، همراه با تسبیحات و دعا  هایی از عهد درس

عنـوان جـواب،    هایی خاص، راهبان باید عبـاراتی را بـه   شود. در قسمت آواز مخصوص خوانده می
ریزي کـرده اسـت    اي برنامه گونه شود و بندیکت به همخوانی کنند. مزامیر در همۀ نمازها خوانده می

). بندیکت، دسـتور کامـل   18انده شود (فصل مزمور) در نمازهاي یک هفته خو 150که کل مزامیر (
عالوه، در هشت فصل دیگر احکامی مربـوط بـه نمـاز     نمازها را در دوازده فصل بیان کرده است. به

)؛ ممنوعیت تأخیر 42آورده شده است؛ از جمله ممنوعیت صحبت پس از آخرین نماز روز (فصل 
) و 47ت براي اعالن وقت نمـاز (فصـل   )؛ عالم45)؛ حکم اشتباه در نماز (فصل 43در نماز (فصل 

  ).50نماز در سفر (فصل 
شود، بارهـا و بارهـا بـر موضـوعات اساسـی نمـاز        مزمورهایی که در نمازهاي روزانه زیاد تکرار می

خـاطر گنـاه، و    کند. این موضوعات، نیاز اضطراري به کمک خـدا، وظیفـۀ پشـیمانی بـه     رهبانی تأکید می
  )Columba Stewart OSB, ibid, p.3(ست. ستایش براي کارهاي شگفت خدا

نماز در واقع مانند کالس درسی است که در آن شاگردان به سخنان پیشوا و معلم خـود گـوش   
کنند یا به تسبیح، تحمید و شـکر خـدا    شنوند یا با خداي خود راز و نیاز می را می» کلمه«کنند و  می
شود. وقتی روح راهب متوجـه   براي راهب می هاي او پردازند. نماز باعث یادآوري خدا و نعمت می

تواند در او نفوذ کند و توقع این است که راهب در حال نمـاز بیشـترین    خدا باشد، شیطان کمتر می
ساعت، براي این است که ایـن حـال توجـه در    هرچند  توجه را به خدا داشته باشد. تکرار نماز در

معنوي و دوري از شیطان فراهم گردد. راهب در  راهب نهادینه و دائمی شود و زمینه براي پیشرفت
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 49و  20ریزد (فصل  هاي خود پشیمان است و اشک ندامت می حال توجه به خدا در نماز، از غفلت
  )20). بنابراین، نمازي که صرف گفتن کلمات بـدون توجـه باشـد، خاصـیتی نـدارد. (فصـل       52و 
  )525 -522تا، ص  واطسون و سعید، بی(

کنـد؛ انـرژي از وجـودي کـه کـامالً زنـده و        وسیلۀ نماز در ما یک احساس انرژي القا می بندیکت، به
نهایت قوي و یک پادشاه هستیم. ما بخشی از اهل خانـۀ   قوي است. ما در حال پیروي از یک خداوند بی

سـت.   داکـنم، لطـف خـ    کند که هرچه من می ست. نماز به من یادآوري می کسی هستیم که جانشین خدا
نمـاز   ),Waal, 2000, P.7(ست و ما براي دریافـت آن بایـد پیوسـته دعـا کنـیم.      پشتکار هم لطف خاص او

  کند. عشق به خداوند را در انسان تقویت می
  شناختي ج. مباني انسان
  گناه ذاتي انسان

شـوند.   متولد مـی  ها به علت نافرمانی آدم و حوا در باغ عدن، گناهکار و آلوده بنابر الهیات مسیحی، انسان
گردد. با وجـود ایـن، در دیـدگاه مسـیحی،      ایمان به عیسی مسیح و غسل تعمید، باعث پاك شدن آنها می

انسان موجودي است که پیوسته در معرض گناه و هالکت اسـت. تأکیـد بنـدیکت بـر توبـه و اعتـراف،       
  تواند بر این مبنا باشد. می

  امكان كمال انسان با وجود گناه ذاتي

شود که انسان کمال نداشته باشـد. همـین کـه ظرفیـت      د به گناه ذاتی انسان در مسیحیت باعث نمیاعتقا
تواند در مسیر کمال، تا درجۀ اتحاد با خدا پـیش رود، دلیـل    معرفت به خدا در انسان وجود دارد و او می

سـت؛ زیـرا او در   بر کمال بالقوة انسان است. در محدودة دیر بندیکتی، رئیس دیـر نمونـۀ انسـان کامـل ا    
بخشد. راهبان دیگر نیـز او را سرمشـق خـود     شده را می جایگاه مسیح قرار گرفته است و گناهان اعتراف

  ).  2کنند به کمال معنوي او دست یابند (فصل  دانند و تالش می می

  امكان عشق انسان به خدا  
جودي برخوردار است کـه چـون   ست. انسان از و یکی از کماالت بالقوة انسان، امکان عشق انسان به خدا

اقتضاي الهیات مسیحی کـه مسـیح را    تواند عاشق خدا شود. البته بندیکت به تواند خدا را بشناسد، می می
). اطاعـت،  63و  71و فصـل   21فقـرة   4داند، عشق به مسیح را هم مطرح کـرده اسـت (فصـل     خدا می

  خدایند.   فروتنی و تسلیم، از جمله اموري هستند که بر مبناي عشق به
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  شناختي د. مباني نجات

شـناختی مطـرح    اصول و مبانی بندیکت در ارائۀ راه نجـات و رسـتگاري، تحـت عنـوان مبـانی نجـات      
  شود: می

  شناختي وحدت وجود نجات

شناختی، همان اتحاد راهب با خدا پس از طی مراحل سلوك اسـت کـه اگـر هـیچ      وحدت وجود نجات
اد حقیقـی، و اگـر فردیـت آنهـا محفـوظ بمانـد، اتحـاد مجـازي         دوگانگی بـین او و خـدا نباشـد، اتحـ    

دسـتورهاي سـلوکی بنـدیکت، سـالک را در راه رسـیدن بـه ایـن         )131 - 129، ص 1388موحـدیان،  (اسـت. 
  کند. وحدت، راهنمایی می

  لزوم فيض و جذبة حقيقت

نجـات و   سالک باید براي رسیدن به غایت معرفت تالش کند؛ اما بدون فـیض الهـی و جذبـۀ حقیقـت،    
توان از جذبۀ حقیقت الهی، به عشق خدا به انسان تعبیـر کـرد. عشـق میـان      پذیر نیست. می معرفت امکان

 7کنـد (فصـل    اي دوسویه است؛ هم انسان عشق به خدا را در قلب خود احساس مـی  انسان و خدا رابطه
  ).  15و لوقا  27اش است (مقدمه، فصل  ) و هم خداوند عاشق بنده68و 

  ق به خدا  لزوم عش
عشق راهب به خدا، مسیح و بندگان خدا، در تعالیم بنـدیکت بسـیار برجسـته و مهـم اسـت. در کتـاب       

هـاي دیـن مسـیحی و     توان گفت: یکی از پایـه  مقدس نیز بر عشق و محبت بسیار تأکید شده است و می
اخته و ارتبـاط  رهبانیت بندیکت، عشق است. عشق بر تمام کلمات و دستورهاي قواعد بندیکت سایه اند

بخـش روح در صـعود    میان خدا و راهب، در همۀ مراتبش، همواره عاشقانه بوده اسـت. راهنمـا و الهـام   
عشق به خدا مبناي خلوص عمـل سـلوکی و موتـور     )23، ص 1390(اسمیت، سوي خداوند، عشق است. به

هـاي طریـق اسـت. بنـدیکت هـم عشـق مسـیح را نقطـۀ          ها و دشواري محرکۀ راهب در تحمل ریاضت
(از جملـه  » راهب] هیچ چیز را بر عشق به مسیح ترجیح ندهد.«[گوید:  دهد و سه بار می مرکزي قرار می

ایـن عشـق،    )Waal, 2000, p. 34- 35(دیکت اسـت. ). این عبارت، خالصۀ تمام راه زنـدگی بنـ  4در فصل 
گوید که محـرك اصـلی زنـدگی، عمـل در عشـق بـه        زیربنا و انگیزة اعمال سلوکی است. او پنج بار می

  )Bernard Green O.S.B., "Benedict of Nursia, St.", 2000, p. 130(مسیح است.
از کتـاب مقـدس، نخسـتین و     شـمارد، بـا الهـام    بندیکت در فصل چهارم که کارهاي خـوب را مـی  
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در مرحلۀ نخست، خداي متعال را با تمام قلـب، تمـام روح   «ترین کار خوب را محبت دانسته است:  مهم
(مقایسـه کنیـد   » اش را مانند خودش دوست داشته باشـد.  گاه همسایه و تمام توان دوست داشته باشد. آن

). ایـن محبـت، ریشـه و پایـۀ بسـیاري از      4) (فصل 27: 10؛ لوقا 31- 30: 12؛ مرقس 39- 37: 22با متی 
 دستورهاي سلوکی است.

محبت و عشق انسان به خدا، در معرفت به او ریشه دارد و هرچـه شـناخت انسـان بـه خـدا بیشـتر       
سـت، و   شود. شناخت خدا و محبت به او، مبناي فروتنی در برابر خدا باشد، محبت انسان به او بیشتر می

). همچنین محبـت بـه خـدا، مبنـاي تشـکر از      5(فصل » بدون درنگ است اولین درجۀ فروتنی، اطاعت«
) خواهـد شـد.   7خدا، تسلیم بودن در برابر او و نیز مبناي اطاعت و فروتنـی در برابـر بنـدگانش (فصـل     

هاي دیر و دیگران، مبناي خـدمت، مهربـانی و اطاعـت از آنـان      محبت و فروتنی در برابر رئیس و مافوق
). بندگان و مخلوقات خدا نشانه و پرتـوي از وجـود اوینـد و محبـت بـه      71و  63و  35شود (فصل  می

ست. در کتاب مقدس، بر محبت تأکید شده و این تنها یک نمونه اسـت کـه پـولس،     آنان، محبت به خدا
  محبت را شرط ارزشمندي چیزهاي ارزشمند قرار داده است:  

ـنج        اگر به زبان ـته باشـم، مثـل نحـاس صـدادهنده و س هاي مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداش
داشته باشم و جمیع اسرار و همۀ علم را بـدانم و ایمـان    )134تا، ص  (فی، بیّت نبو اگر وام؛  کننده شده فغان

ـتم؛ و اگـر جمیـع امـوال     ها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ  ّي که کوه حد کامل داشته باشم، به هس
برم. محبـت   خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی

برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را  حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی
ـتی شـادي     ناراستی خوشوقت نمیّ ندارد. از  گیرد و سوءظن شود. خشم نمی طالب نمی گردد؛ ولی بـا راس

باشـد و هـر چیـز را     نماید. در همه حال امیـدوار مـی   کند و همه را باور می کند. در همه چیز صبر می می
هـا،   ها باشد، نیست خواهد شد و اگـر زبـان   شود و اما اگر نبوت باشد. محبت هرگز ساقط نمی متحمل می

نمـاییم،   ّت مـی  زایل خواهد گردید؛ زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبـو  انتها خواهد پذیرفت و اگر علم،
لکن هنگامی که کامل آید، جزئی نیست خواهد گردید... و الحال، این سه چیز باقی است: یعنـی ایمـان و   

  )13 - 1: 13تر از اینها، محبت است. (اول قرنتیان  امید و محبت؛ اما بزرگ
القدس به مؤمنان مقایسه کـرده و محبـت را برتـر قـرار      عطایاي روحپولس در این جمالت، محبت را با 

شـود امـا محبـت     داده است. یکی از دالیل این برتري این است که تمام عطایا با ظهور مسـیح تمـام مـی   
  )124تا، ص  فی، بی(شود. هرگز تمام نمی
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عاً عاشـق خـدا   شود. براي کسی که واق محبت باعث استقامت و پایداري براي رسیدن به محبوب می
شـود. عشـق داراي    ها در راه او آسان می ها و دشواري باشد و وصال معشوق را ممکن بداند، تمام مشقت

  )149- 148، ص 1384آکمپیس، (ست. همتا قدرتی بی
  لزوم راهنما

بخش راهبان است، مبتنی بر دسـتور رئـیس دیـر اسـت. راهـب       اعمال سلوکی مکتب بندیکت که نجات
  ).  1ر رئیس، کاري انجام دهد (فصل نباید بدون دستو

  رابطة عمل و نتيجة عمل
کنـد، مبتنـی    اینکه بندیکت شاگردان خود را براي رسیدن به اهداف معنوي، به اعمال سلوکی توصیه مـی 

بر این است که این اعمال در حصول نتیجه تأثیر دارد. بنا بر آنچه گذشت، به نتیجه رسیدنِ راهبـان، هـم   
   القدس و جذبۀ الهی است. و هم معلول عنایت روح معلول اعمال آنها
 ١٠نظر منفي به دنيا

ها در سایۀ تزکیـۀ نفـس    هایی داشته باشد. این آمادگی روح براي رسیدن به مقام معرفت الهی باید آمادگی
توانـد   و پاکی روح قابل تحقق است. راهب براي این منظور باید از دنیا کناره بگیرد؛ زیرا دنیـاگرایی نمـی  

  د.ب). بنابراین، راهب باید به تزکیه، زهد، ریاضت و عزلت دست یا1با خداگرایی همراه باشد (فصل 
هـا گناهکـار    دیدگاه کلی مسیحیت دربارة دنیا، دیدگاهی منفی است. بنا بر آموزة گناه نخستین، انسان

اهی متمایـل گشـته اسـت.    ها با آن گناه، آلوده شده و به شیطان و تبـ  شوند و وجود انسان به دنیا وارد می
  تر است، باید فاصلۀ بیشتري از دنیا داشته باشد.   دنیا تحت تسلط شیطان است و هرکس باایمان

زیسـتی   در انجیل به سـاده  در همین راستا، در مسیحیت به پرهیز از دنیا سفارش شده است. عیسی
. عیسـی، گذشـتن   )35: 22و لوقا  27 - 22: 12، لوقا 10- 8: 10، متی 33- 31: 6(متی کند  و زهد و توکل دعوت می

  )24 - 16: 19(متی داند.  تر می شتر از سوراخ سوزن را از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا آسان
راهب بندیکتی در دیر در مورد مسائل دنیایی، باید به کمترین چیزي که براي زنـده مانـدن ضـروري    

تسـلیم مطلـق بپـذیرد. اصـل دیرنشـینی یـا       است اکتفا کند و ایـن مطلـب را بـا رضـایت و خضـوع و      
ست. نخستین کاري کـه راهـب در سـلوك      گزینی، براي دوري راهب از دنیا نشینی یا عزلت و انزوا گوشه

معناي فاصـله گـرفتن یـا     ست. دوري از دنیا به یعنی جدا شدن از دنیا، دهد، ورود به دیر معنوي انجام می
و جماعت مقدس است. راهب با ورود به دیـر و دادن تعهـد    جداسازي نیست؛ بلکه عمل پیوند با مسیح
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بنـدیکت، پـس از پـذیرش    رهبانیت شود. بنا بر قانون  طور کامل از دنیا جدا می ثبات و پایداري، تقریباً به
اش جـدا و مالکیـت    شـود. او از خـانواده   راهب در دیر، هرگونه ارتباط او با دنیاي بیرون دیـر قطـع مـی   

). راهب حق ندارد خود را حتی مالـک لبـاس   58و  55، 33گردد (فصل  او ممنوع میخصوصی مطلقاً بر 
توان در راستاي دوري از دنیا فهمید. راهب باید مجرد باشد و مجـرد   یا قلمی بداند. مجرد بودن را نیز می
داشـته  اي بـا بیـرون از دیـر     تواند هیچ نوع رابطـه  ). او نمی64، فقرة 4بودن را دوست داشته باشد (فصل 

). او 54اي دریافـت کنـد (فصـل     تواند نامـه یـا هدیـه    )؛ حتی بدون اجازة رئیس دیر نمی66باشد (فصل 
) و راهبانی که بـه دسـتور رئـیس بـراي انجـام کـاري       53اجازه ندارد با مهمانان دیر صحبت کند (فصل 

بان صـحبت کننـد (فصـل    اند، پس از بازگشت، حق ندارند دربارة مسائل بیرون دیر با راه بیرون دیر رفته
). سکوت هم یکـی از  58). راهب پس از پذیرش در دیر، حتی بر بدن خود هیچ قدرتی ندارد (فصل 67

). روزه نیـز یکـی دیگـر از مـوارد دوري     6ست که بندیکت بر آن تأکید دارد (فصـل   موارد دوري از دنیا
ش دنیایی شـود، ماننـد خنـده، از    نوعی باعث لذت یا آسای ). هر چیزي که به49ست (فصل  راهب از دنیا

)، 39). همچنـین ممنوعیـت گوشـت حیوانـات چهارپـا (فصـل       7نظر بندیکت مطلوب نیسـت (فصـل   
) و ممنوعیـت شـکایت   40توانند آن را ترك کنند (فصـل   محدودیت مقدار مشروب براي کسانی که نمی

  است.   )، در راستاي دوري راهب از دنیا قابل تفسیر40دستی (فصل  از فقر و تنگ

 منابع رهبانيت بنديكت

  هاي معرفتی تعالیم اوست. منظور از منابع رهبانیت بندیکت، سرچشمه
  الف. كتاب مقدس

جوي خدا تحت راهنمایی انجیل اسـت. قواعـد بنـدیکت، ماننـد هـر قاعـدة        و رهبانیت بندیکت، جست
اسـت. بنـدیکت در ایـن    شده، نوشته شـده   رهبانی قدیمی، بر اساس کتاب مقدس و سنت رهبانی اثبات

کتاب چیزي متمایز از کتاب مقدس و مسیحیت نیاورده، بلکه این کتاب را براي تعلـیم دیـن مسـیحی و    
  شرح کتاب مقدس نوشته است.

اي از آیات کتاب مقدس  بندیکت سعی داشته است تمام دستورها و قواعد کتاب خود را با آیه 
انـد. ایـن    تند که بیشتر به کتاب مقدس عمـل کـرده  مستدل کند. الگوي راهبان بندیکتی، کسانی هس

 بشـنو «گویـد:   کند و این کالم بندیکت است که می است که ما را بیدار و تحریک می» کلمه«خود .«
 20تـا   8هـاي   شود. بندیکت فصل است که باعث نجات و پیشرفت معنوي ما می» کلمه«شنیدنِ آن 
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اسـت. گـوش    اختصـاص داده  -یعنی نماز–ب مقدس را به برنامۀ گوش کردن روزانه به کلمات کتا
القدس عامل رشد معنوي راهبان و تطهیـر   روح 11القدس است. ، گوش کردن به روح»کلمه«کردن به 

) بنـدیکت در قواعـد   7(فصـل   )Waal, 2000, p.8(سـت.  از گناهـان و فسـادها  سـازي   ها و پاك نیت
شدة عهد عتیق یا عهد جدید،  هاي از جانب خدا الهام یا چه سخنی از کتاب چه صفحه«نویسد:  می

کند، راهبان به قواعد اکتفا نکننـد و   ) و سفارش می73(فصل » ترین قاعدة زندگی بشر نیست؟ کامل
) را بخواننـد و  9کتاب مقدس و کتاب پدران کلیسا (روحانیان) و تفسیرهاي کتاب مقـدس (فصـل   

  بکار بندند.  
  بخش راهبان است: اي مختلف کتاب مقدس، مبناي دستورهاي سلوکی بندیکت و الهامه بخش

هـاي دیگـر    هاي برجستۀ عهد قدیم، ارتباط سطح باالي عرفانی پیامبران و شخصیت . یکی از مؤلفه1
آن با خدا در قالب رؤیا یا مکاشفه است. این ارتباط شهودي در داسـتان انبیـایی ماننـد سـموئیل و ایلیـا      

هاي عاموس و کتاب اشـعیا و حزقیـال نبـی و ارمیـا وجـود       شود. همچنین این ارتباط در نوشته ه میدید
دارد. همچنین در مزامیر که بندیکت بر قرائت منظم آن تأکید دارد، بیانات خوبی از حضـور خـدا وجـود    

     ..139و  73، 63، 23دارد؛ از جمله مزمورهاي 
را کـه در عهـد جدیـد نقـل شـده       هاي عیسـی  رتراهب مسیحی معجزات، مکاشفات و بصی - 2
پـاداشِ زهـد و اطاعـت خـدا تلقـی       )50-  49: 8؛ لوقـا   48: 8؛ لوقـا   34: 5؛ مـرقس   22: 9(متی است،

القدس که عامل رشد معنوي راهبان است، همان است که بنا بـر نقـل کتـاب مقـدس، طـی       کند. روح می
). بعضی از ایـن معجـزات بـه    18و  14: 4(لوقا موهبت شد و وي را مسح کرد  مکاشفه اي به عیسی 

القـدس قـرار گرفتنـد. چنانچـه      نیز نسبت داده شد و آنها نیـز تحـت عنایـت روح    یاران خاص عیسی
القـدس   داد؛ لیکن شما بعد از اندك ایامی بـه روح  زیرا که یحیی به آب تعمید می«به آنها گفت:  عیسی

هـاي مختلـف،    القدس پر گشـته، بـه زبـان    و همه از روح«) و 5: 1(اعمال رسوالن » تعمید خواهید یافت.
؛ محمـدیان،  4: 2(اعمـال رسـوالن   » که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند. نوعی به

القدس را به مؤمنان در رسـالۀ بـه قرنتیـان آورده     و نیز پولس تعدادي از عطایاي روح )570- 569، ص 1381
اسـت و راهبـان در حکـم شـاگردان      رئیس دیر، در جایگـاه عیسـی   ).؛11 - 7: 12ن است. (اول قرنتیا

  عیسی هستند.  
 که بندیکت در کتاب قواعد آورده اسـت، تمـام تعـالیم و سـخنان حضـرت عیسـی       گونه همان - 3

در موعظـۀ   عیسی اي، منبع رهبانیت مسیحی است؛ از جمله، گونه داراي هدف اخالقی و روحانی، و به
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نیسـت؛  غیـر قابـل انعطـاف    کند که دستورهاي دینی دستورهایی جامد و  کوه، پیروانش را آگاه میباالي 
  بلکه رو به پیشرفت است و نباید در ابتداي آن متوقف شوند؛ بلکه باید به باطن و اصل آن برسند:  

مـن بـه شـما    اید که به اولین گفته شده است: قتل مکن و هر که قتل کند، سزاوار حکم شود؛ لیکن  شنیده
سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد... و هر که بـرادر خـود را احمـق     گویم: هرکه به برادر خود بی می

  .  َد... گوید مستحق آتش جهنم بو
گویم: هرکس بـه زنـی نظـر شـهوت      اید که به اولین گفته شده است: زنا مکن؛ لیکن من به شما می شنیده

کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزانـد، قلعـش کـن و از    اندازد، همان دم در دل خود با او زنا 
ـنم     خود دور انداز؛ زیرا تو را بهتر آن است که عضوي از اعضایت تباه گردد از آنکه تمـام بـدنت در جه

  .  افکنده شود...

ـ  اي بدو بدهد: لیکن من به شما می نامه که از زن خود مفارقت جوید، طالق و گفته شده است: هر ر گویم: ه
که زن مطَلَّقه را نکـاح   باشد و هر غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او می کس به

هاي خـود را   اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسم کند، زنا کرده باشد. باز شنیده
ه به آسمان، زیرا که عـرش خداسـت؛ و   گویم: هرگز قسم مخورید؛ ن به یهوه وفا کن؛ لیکن من به شما می

ست؛ و نه اورشلیم، زیرا که شهر پادشاه عظیم است؛ و نه به سر خود قسـم   انداز او نه به زمین، زیرا که پاي
؛ بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشـد؛ زیـرا کـه    دتوانی کر یاد کن، زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمی

ـیکن     یدهزیاده بر این، از شریر است. شن اید که گفته شده است: چشمی به چشمی و دندانی، بـه دنـدانی. ل
گویم: با شریر مقاومت مکنید؛ بلکه هرکه به رخسارة راست تو طپانچه زند، دیگـري را نیـز    من به شما می

 سوي او بگردان؛ و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قباي تو را بگیرد، عباي خود را نیز بدو واگذار؛ و به
هرگاه کسی تو را براي یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هرکس از تو سؤال کند، بدو ببخش و 

  از کسی که قرض از تو خواهد، روي خود را مگردان.
اید که گفته شده است: همسایۀ خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن؛ امـا مـن بـه شـما      شنیده

کنندگان خود برکت بطلبید و به آنـانی کـه از شـما     ت نمایید و براي لعنگویم که دشمنان خود را محب می
که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خیر کنید تا پدر خـود را کـه    نفرت کنند، احسان کنید و به هر

  )45- 31و  29- 27و  22- 21: 5در آسمان است، پسران شوید. (متی 
شود که ایشان در پی ترسیم دو نوع برنامه بوده اسـت:   استفاده می از این سخنان و سخنان دیگر عیسی

اولـی بـه    )204، ص 1384(پیتـرز،  دنبال کمـال اسـت.   یکی براي آنکه تنها در پی نجات است و دوم آنکه به
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گیرد که انتها نـدارد. هـدف اولـی، رسـیدن بـه بهشـت        کند و دومی در راهی قرار می ها بسنده می حداقل
نشینی، تزکیـه، تهـذیب و    هایی مانند زهد، تجرد، فقر، گوشه خداست. مؤلفه است و هدف دومی، اتحاد با

نـوع دوم حیـات مسـیحی را     - شـود   که در فرازهاي بسـیاري از اناجیـل دیـده مـی     - توجهی به دنیا  بی
گیرد که این حیات روحانی، در راستاي پیروي کامل از انجیل شکل گرفتـه اسـت و اساسـاً ایـن      دربرمی

اي سـاده و همگـانی اسـت؛ امـا      برنامـۀ اول، برنامـه   )141، ص 1377(میشل، نامند. نجیلی میسنت را شیوة ا
نیـز دو نـوع برنامـه را بیـان      برنامۀ دوم مستلزم تالش و ریاضت است. این قسمت از سـخنان عیسـی  

شاگردانش بدو گفتند: اگر حکم شوهر با زن چنین باشد، نکـاح نکـردن بهتـر اسـت! ایشـان را      «کند:  می
باشـند   ها مـی  پذیرند، مگر به کسانی که عطا شده است؛ زیرا که خََصی فت: تمامی خلق این کالم را نمیگ

باشند کـه   ها می اند و خصی ها هستند که از مردم خَصی شده که از شکم مادر چنین متولد شدند و خَصی
). از 12- 10: 19(متـی  » اند. آنکه توانـایی قبـول دارد بپـذیرد.    ه جهت ملکوت خدا خود را خَصی نمود به

  )9- 7: 7شود. (اول قرنتیان  کالم پولس نیز همین مطلب استفاده می
شـود، بخـش سـوم کتـاب مقـدس را       . سخنان پولس که یکی از الگوهاي برنامـۀ دوم شـمرده مـی   4

  دهد: عنوان منبع تشکیل می به
طور شما بدویـد   برد. به این عام را مینفر ان دوند؛ لکن یک دوند، همه می دانید آنانی که در میدان می آیا نمی

کشد؛ اما ایشان تا تاج فانی را بیابنـد، لکـن    تا به کمال ببرید. و هرکه ورزش کند، در هر چیز ریاضت می
زنم، نـه آنکـه هـوا را     دوم، نه چون کسی که شک دارد؛ و مشت می ما تاج غیرفانی را. پس من چنین می

دارم؛ مبادا چون دیگران را وعظ نمـودم، خـود    و آن را در بندگی میسازم  بزنم؛ بلکه تن خود را زبون می
  )27 - 24: 9محروم شوم. (اول قرنتیان 

گوید آثار: اگوسـتین،   که مفسر بزرگ کتاب قواعد بندیکت است، می)hildemar of Corbie (d. 850)(هیلدمر،
است کـه در اختیـار بنـدیکت بـوده     امبروز و جروم، منابع معتبر و غیرقابل تردید براي فهم کتاب مقدس 

  )Columba Stewart OSB, ibid, p.6(است.
بنـدیکت بعضـی از آیـات کتـاب      )332- 331، ص 1384گراث، (مطابق با روش تفسیري آگوستین،

معنا کرده و بعضی را بـه معنـاي    )literal- fleshly- historical(صورت ظاهري جسمانی تاریخی مقدس را به
  نویسد: تواضع می تفسیر کرده است؛ مثالً دربارة )allegorical- mystical- spiritual(تمثیلی عرفانی معنوي

ـتن را    «کند:  کتاب مقدس به ما برادران اعالم می هرکس خود را بزرگ سازد، ذلیل گـردد و هرکـه خویش
ها نوعی غـرور اسـت.    بینی  بزرگ گوید که تمام خود این به ما می ).11: 14(لوقا » فرود آرد، سرافراز گردد

۶۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

اي خداونـد!  «کند، با گفتن این جمله:  بینی، از خودش محافظت می پیامبر اعالم کرد که او علیه این بزرگ
دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به کارهاي بـزرگ مشـغول نسـاختم و نـه بـه      

  )7) (فصل 1]: 131[130(مزامیر » عقل من بعید است کارهایی که از
بندیکت معناي ظاهري این آیات را در نظر گرفته و مستقیماً از آنها استفاده کرده است؛ امـا معنـاي   

که نردبانی را به سوي آسمان دیـد کـه فرشـتگان از     تمثیلی؛ مانند آیات مربوط به رؤیاي یعقوب
)، که بندیکت آن را بـه نردبـان فروتنـی و عـزت و ذلـت      12: 28 رفتند (پیدایش آن باال و پایین می
  تأویل کرده است:

سرعت به رفعت آسـمانی دسـت    خواهیم که به باالترین قلۀ فروتنی برسیم و به بنابراین، برادران، اگر ما می
ـ   یابیم، باید با کارهاي خوبمان، نردبانی مانند نردبانی که براي یعقوب تگان در خواب ظاهر شـد و فرش

دهد کـه مـا    رفتند، برپا کنیم. بدون شک ما باید بفهمیم که باال رفتن به ما نشان می روي آن باال و پایین می
ـیم. ایـن نردبـان،     رویم و با ستایش و تعریف و تمجید از خود، پایین مـی  با متواضع کردن خود، باال می آی

ا براي کسـانی کـه داراي تواضـع و فروتنـی     کند. خداوند این نردبان ر جهانی ما را معرفی می زندگی این
عنـوان   هـا را بـه   عنوان جسم و روحمان بدانیم و پلـه  توان دو طرف نردبان را به هستند، افراشته است. می

  مان رعایت کنیم و باال برویم. هاي فروتنی و انضباطی که ما باید در رسالت دینی قدم
  )7تمام دستورات خدا را اطاعت کند... (فصل توان رسید که شخص  به اولین پلۀ فروتنی وقتی می

هـاي آن نردبـان رؤیـایی را بـه دوازده مرحلـۀ فروتنـی تأویـل کـرده          پلـه  بنـدیکت به این صـورت،  
  )190، ص 2، ج 1367(کریشنان، است.

  ب) سنت پيشينيان

  در میانـۀ قـرن ششـم،    قواعـد ، آثـار و سـنت پیشـینیان اسـت. کتـاب      قواعدهاي کتاب  یکی از پایه
  بـیش از  بنـدیکت رسیدة یک گذشتۀ رهبـانیِ قابـل مالحظـه و تعـالیم پـدران اسـت.       مثابه میوة  به

هر چیز دیگر، مرد سنت است. او یـک شـکل کـامالً جدیـد از زنـدگی دینـی بـه وجـود نیـاورده          
، شاگردان را به مطالعه آثار پدران (روحـانی) کاتولیـک   قواعدبندیکت در  )Dom, 1921, p. ix(است.
). در صفحات گذشته، برخی از موارد تأثیرپذیري بنـدیکت از سـنت   73کند (فصل  ارش مینیز سف

، یک خالصه و برنامـۀ کـاربردي از سـنت رهبـانی، و یـک      بندیکت قواعدپیشینیان ذکر شد. کتاب 
، افزون بر ابتکارات خـود او،  بندیکتاست. اثر  مستر قواعداصالح و تکمیلِ قابل مالحظه از کتاب 

شـده از   ، بـا عمـل راهبانـۀ جمعـی گرفتـه     کاسینشده از  لفیق موفق تعلیم زاهدانۀ گرفتهترکیب و ت
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او مـؤثرترین   )Green O.S.B., "Benedict of Nursia, St.", ibid, p. 130-131(اسـت.  باسـیل و  آگوستین
هاي زهدگرایی شرقی و غربی را انجام داد و آنها را در یـک شـکل جدیـد بـازآفرینی      ترکیب سنت

اي از  مانند زنبـور عسـل اسـت کـه عصـاره      بندیکتکار  )Claude Pfeifer(،کالود پفیفربه قول  کرد.
متنـوع  هـاي   سازد که شامل همۀ رایحه کند و عسلی می ترکیب می ها را هاي متعدد را جمع و آن گل

 )Waal, 2000, p. xvii(است؛ اما در خوبی، خودش از آنها سبقت گرفته است.
، از شهودها و تجارب سلوکی خود بهره بـرده اسـت و آنچـه بـه     قواعددر تدوین  بندیکتهمچنین 

  کند، مسائلی است که خود تجربه کرده و به نتایج آن رسیده است. شاگردانش توصیه می

  نتيجه گيري
بندیکت راهب قرن ششم است در اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و دینی آن زمان، بـا اسـتفاده   

هـاي خـودش، دسـتورات و    ی راهبـان پیشـین مسـیحیت، و نیـز تجـارب و یافتـه      از میراث رهبـان 
توانست بـا تـدوین    قواعدرهنمودهاي معنوي مهمی را براي تربیت راهبان تنظیم کرد. او در کتاب 

مقررات سازمانی در دیرها، فرقه رهبانی بندیکتی را تأسیس کنـد. تعـالیم او بـر تـاریخ رهبانیـت و      
  شته است.تمدن مسیحی تأثیر دا

این رهبانیت، یک رهبانیت سامانمند بوده و بر مبانی و اصول خاصی بنـا گردیـده اسـت. ایـن     
  نوشتار در تالش است تا مبانی مذکور را از متون اصلی بندیکت استخراج کند.

اي است کـه   گیریم که رهبانیت بندیکت مبتنی بر مبانی نتیجه می قواعدکتاب تحلیلی از بررسی 
توان آنها را در چهار دستۀ مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی و الهیاتی، مبانی انسـان   می

-رهبانیت بندیکت، همان ویژگـی  مبانی معرفت شناختی شناختی و مبانی نجات شناختی قرار داد.
  هاي معرفت حضوري است. 

شـود، از   شناختی و الهیاتی، که بیشـتر بـه خـدا و معرفـت و ارتبـاط بـا او مربـوط مـی         انی هستیمب
دستورات بندیکت درباره رابطه راهب با خدا نتیجه گرفته شده اسـت. از اعتقـادات مسـیحی بنـدیکت و     

مـال انسـانی   آید. این مبانی مربوط به گناه ذاتی و ک شناختی به دست می مبانی انسان قواعد،نیز دستورات 
است. همچنین از راهکارهایی که بندیکت براي سیر رهبانی ارائه کرده است، مبانی نجات شناختی ماننـد  

  شود. لزوم فیض و عشق استفاده می
  منابع معرفتی رهبانیت بندیکت، کتاب مقدس و سنت پیشینیان است.

۶۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

   __________________ ________________________________    نوشت پی

است، مرکز امپراطوري روم شرقی بوده است. رهبانیت ابتدا در مصر و امپراطوري . بیزانس یا همان قسطنطنیه که استانبول فعلی  1
  روم شرقی رواج یافت و مراکز رهبانی غرب نیز تحت تأثیر شرق بودند.

2  .Neron  م  64م به امپراطوري رسید. و در  54م، که در  37،نرون؛ کالدیوس سزار آگوستوس ژرمانیکوس، امپراطور روم، متولد
  م خودکشی کرد.  68اي رم را آتش زد و در  ابلهانه به هوس

  کرد و به یحیی تعمید دهنده معروف بود. . حضرت یحیی که قبل از حضرت عیسی مردم همان سرزمین را ارشاد می 3
ري اثر گریگـو  گفتگوهااست. در کتاب  هم گفته شده 560و  550و بین  547، 546، بعد از 543، 540. زمان مرگ بندیکت سال  4

دیدار داشته و ارتباط میان این گزارش و تصـرف رم   King Totilaهایی از جمله توتیال پادشاه  است که بندیکت با شخصیت آمده
 است.  کند که مرگ بندیکت پس از این تاریخ بوده داللت می 546توسط توتیال در دسامبر 

حق است » کلمه«خاص داشت. نظر او این بود که عیسی . آریوس کشیشی از اسکندریه بود که در باره حضرت عیسی دیدگاهی 5
و با این وجود مخلوق و حادث است و با عنصر الوهیت که ازلی و ابدي است، متفـاوت اسـت. ایـن نظـر مخالفـت بسـیاري را       

یسـی را  شورایی متشکل از نمایندگان تمام کلیساها در نیقیه تشکیل شد و مخلوق و حادث بودن ع 325برانگیخت و سرانجام در 
  به شدت محکوم کرد.

تواننـد در   کرد. او معتقد بود افراد بشر می . پالگیوس راهب ایتالیایی بود که بر ضرورت مسئولیت اخالقی بشر تأکید می6
معتقد بودند که وي  -ها آگوستین بود ترین آن که بزرگ –مسیر رستگاري خود ابتکار عمل را به دست بگیرند. مخالفانش 

جایگاهی براي فیض الهی است. آگوستین بر تقدم فیض خدا براي نجات انسان در هـر مرحلـه از زنـدگی    منکر هر گونه 
  کرد.  مسیحی از آغاز تا پایان تأکید می

در حالی که از نظر سنی براي این مقام بسیار جوان بود، رئیس  573. در یک خانواده اشرافی متدین به دنیا آمد. در حدود  7
دیر، در یکی از آنها به عنوان یک راهب  7گیري کرد و پس از تأسیس  اما بزودي از مقامش کنارهحکومت شهري رم شد 

 خلوت گزید.

زآوري وهـا مـایع سـ    هاي یک سلولی است و در آن دار آن پوشیده از کرك هاي دندانه . گزنه، گیاهی علفی است که برگ8
  شود. شود و در موقع لمس آن سوزش شدیدي احساس می ترشح می

  فقره دارد. 73، فهرستی از کارهاي خوب ارائه کرده است و این فهرست قواعدکتاب  4. بندیکت در فصل  9
  . عنوان این مبانی از کتاب مفهوم عرفان علی موحدیان عطار گرفته شده است.10
. این مطلب بنابر اعتقاد مسیحیان است که آنچه توسط انجیل نویسان در کتاب مقدس نگاشته شده، تحت نظر و با الهام  11

  القدس بوده است. روح
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