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  دهكيچ
رواج  يه پـس از و كـ  يتي. امـا رهبـان  است يت فرديرهبان است كه مروج يت شرقيحيت مسيپدر رهبان ،سيقد يآنتون

 ،بـودن  يبـر جمعـ   افـزون  ،وسيومكت پـا يرد. رهبانك يانگذاريوس بنيومكت را پاين رهبانيا بود. يت جمعيرهبان ،افتي
ات كاست. از جمله نيصومعه و حضور در اجتماع و س يريگ لكشك، نامه مشتر ن قانونيهم دارد: تدو يگريدهاي  يژگيو

و ارائه خـدمت بـه    يات رهبانيجاد الهيا، سا و صومعهيلكان يجاد ارتباط مياي، گر ياز افراط يريجلوگ ،تبكن ميمثبت ا
ه عبارتند از: نداشـتن پشـتوانه   كتب وارد است كن ميز به اين يينقدها ،مثبتهاي  ن جنبهينار اكجامعه بوده است. اما در 

ن يافراد ناسالم. ا يبرا يحت ،سهولت ورود به صومعه، اضتيفهوم صحرا و رر مييتغ، داشتن يساختار نظامي، تاب مقدسك
تـاب  كار قـرار دادن  يـ بـا مع  ي،تب رهبـان كن ميا يو انتقاد يليتحل يبه بررس با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي،  ،مقاله

  .پردازد ميوس يومكش از پايپ ي،حيت مسيمقدس و سنت موجود در رهبان

 .پاكوميوس، مكتب رهباني، آنتوني، سنوبتيك، مسيحيت شرقي: ها واژهكليد
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  مقدمه

پيش از قرن سـوم مـيالدي نيـز در ميـان مسـيحيانِ       ،هاي متعدد رهباني كه الهيات و گرايشاينبا وجود 
نخستين زندگي رهباني را در قرن سوم ، اما بسياري از نويسندگان ،ساكن در مناطق شرقي وجود داشت

، ص 10، ج1987(مـك گـين،   كه از آنجا به فلسطين و سوريه گسترش يافته اسـت  كنند ميرصد و در مصر 
اي بـود كـه از    رهبانيت مصر در قرن سوم محصول افـراد فرهيختـه   :با پذيرش اين تفكر بايد گفت .)44

. )186، ص 1995(روبنسـون،  گزيني و صحرانشـيني رو آورده بودنـد   سنت رايج ناراضي بودند و به خلوت
ترين راهبان مسيحي  يكي از بزرگ، اما شود بنيانگذار رهبانيت شرقي محسوب مي ،قديس آنتونيچه گر

ــام       ــت گ ــب رهباني ــدگي و مكت ــرفت زن ــول و پيش ــت در تح ــه توانس ــردارد   ك ــدي ب ــاي بلن  ،ه
مجـزا از   هرچند وي .بوده است قديس آنتونيقديس است كه به نوعي معاصر  )Pachomius(پاكوميوس

كـه   ،پاكوميوسهاي او هستند.  تا حدودي ادامه دهنده شيوه وياز  پستمامي مكاتب او ابداع نمود كه 
را در تبِنـا در حومـه شـهر تـبِس از توابـع       خود دوران كودكي ،باشد ميالدي مي 292متولد حدود سال 
و خود  كردزندگي  )Pagan(كشاورزِ كافر جامعهو در يك ا .)226، ص 3، ج1392(پيتـرز،  كشور مصر گذراند

، 2002(م. درايتـون،  دين بودند همچنان كافر و بي ند،وي و والدينش تا زماني كه وارد ارتش روم نشده بود
، ص 10، ج2002كـارتي،   (مـك نتحت فرمان كنسـتانتي ، از ورود به ارتش امپراتوري روم پساما  .)44ـ43ص 
با مسـيحيت آشـنا شـد. وي     ، ويترتيب بدين .مدتي آموزش مسيحي ديد، به رسم معمول ارتش، )742
در سـال   ،)169، ص 2008(كرنـز،  از پايان دوران خدمت سربازي و به نقلي بـا اخـراجش از خـدمت    پس
از  پسبازگشت و غسل تعميد يافت و مسيحي شد.  )Chinoboskeia(م به روستاي خود چينوبوسكيا314

ندرا رفت و زندگي زاهدانـه را  نزديك د، به روستاي متروكي در كناره رود نيل پاكوميوس، غسل تعميد
گفتـه   .)6939، ص 10، ج2005(زيسـيز،  آغاز نمـود  )Palemon(تحت نظارت و هدايت راهب معنوي پالمون

بنابر ادعـاي   سرانجام .)169، ص 2008(كرنز، با استادش در صحرا زندگي كرد ،سال 12وي مدت  شود مي
اي دريافت كرد كه به او دستور داده شد كه  خداوند و توسط فرشته سويرا از  خود ترين پيام مهم ،خود

، بنا اي براي كساني كه مشتاق وارد شدن به زندگي رهبانيت هستند در تبنا توقف كن و در آنجا صومعه
را از فرشـته   خود دستورات مكتب رهباني :مدعي است پاكوميوسدر واقع  .)46، ص 2002(م. درايتون، نما

(پيتـرز،  و او تنها مجري دستورات خداوند است و قوانين را خود وي ابـداع نكـرده اسـت    دريافت كرده
رود كـه بخـش    شـمار مـي   بـه  پـاكوميوس بـه نـوعي تجربيـات عرفـاني     ، اين ادعا .)226، ص 3، ج1392

  باشد. جداناپذيري از زندگي او مي
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وه يبه شـ  يسكمتر ك گريد ؛ردكدا يل مصر تسلط پكبر  پاكوميوست يروش رهباني، وتاهكدر مدت 
ـ او به خارج از مصـر ن راهبانه وه يش ،بيترت نيپرداخت. بد يم يگر اضت و راهبيبه ر آنتوني  منتقـل ز ي

مـه  يتب را در نكن ميه تعداد راهبان اك اي گونه به ،شد يحيت مسيگسترش رهبان موجب يشد و به نوع
ـ  ،پـاكوميوس ردند. ك بيانپنجاه هزار نفر  ،نخست قرن پنجم  را هورسـيدس و  تئـودور ش از مـرگش  يپ

مـردان و دو   يه نُه صومعه بـرا ك يحالدر . سرانجام،)36، ص 1985(جوردان، دين خود برگزيجانشعنوان  به
او در مـاه   .)742، ص 10، ج2002كارتي،  (مكرا وداع گفت يدار فان ،س نموديزنان در تبنا تأس يصومعه برا

جان حدود صد نفر از راهبان را گرفته  ،ه در آن دورهك يريو فراگ يمسر يمارياثر ب برم  346سال  يم
مار بـود و  يب يشه فرديهم خود، در طول عمر پاكوميوس. )6939، ص 10، ج2005(زيسيز، ا رفتياز دن ،بود

ـ  كـ  ،پدران صحرا سايررد. سن او نسبت به كوفات  يسالگ 54در سن  ،تيدر نها  100ش از يه عمـداً ب
  .)30، ص 5، ج1984(ياني، ا رفتيبوده و نسبتاً جوان از دن م، كردندكسال عمر 
ـ ه رهبانكن است ين نوشتار ايا ياصلمسئله  ـ سـه بـا رهبان  يدر مقا ،پـاكوميوس ت ي چـه   ،آنتـوني ت ي

ت شـرق بـه وجـود    يحيت مسيدر رهبان يديابداعات جد اناًيو اح تحوالت چهوي دارد؟  ييها يژگيو
  ؟ستيت چينوع رهبانن يا يات مثبت و منفكن ؟است آورده

  يت آنتونيسه با رهبانيدر مقا ،وسيومكت پايرهبان يژگيو

عنـوان بنيانگـذار رهبانيـت شـناخته      قديس به آنتونياز رهبانيت مسيحي بيان داشته،  آتاناسيوسطبق آنچه 
 آنتـوني . )45، ص 10، ج1987(مـك كـين،   است كه بنيانگذار رهبانيت انفرادي )506، ص 1، ج2002ير،  (ميشود مي

گزيد و ترك دنيا كرده و به مبارزه با شياطين پرداخت. در واقـع، رهبانيـت    امعتقد بود: بايد در صحرا سكن
گيري از امور متداول دنيوي و اشتغال تمام و كمال به عبادت و امور ديني بوده  در اين دوره، به معناي كناره

، تجرد و باكرگي بوده است؛ ازدواج در آنتونيبانيت هاي ره . از ديگر ويژگي)688، ص 8تا، ج (بستاني، بياست
، تحـت تـأثير تاتيـان و تفكـرات گنوسـي، خودانكـاري را الزمـه رهبانيـت         آنتونيمكتب وي ممنوع بود. 

. )94ــ 93، ص 1393ميرتبـار،  و  ك: مفتاح.(رپرداخت گونه مي دانست. لذا به صورت افراطي به اعمال رياضت مي
تـر تصـور    تر بـوده، محبـوب   خاصي نداشت. از منظر وي، هر چه عمل سخت براي رياضت برنامه آنتوني
  گفت: مي آنتونيشد؛ زيرا او معتقد بود كه هيچ اصلي در زندگي رهباني وجود ندارد.  مي

نيايش در  الياسنواز بود و خدا با او بود.  گويد كه ابراهيم مهمان همه كارها مثل هم نيستند؛ زيرا كتاب مقدس مي
بينـي كـه    فروتن بود و خدا با او بود. بنابراين، هر آنچـه مـي   داوددوست داشت، و خدا با او بود. و خلوت را 

  .)61، ص 1385(مرتون، خواهد انجام ده، تا قلبت را سليم نگاه داشته باشي نفست بر طبق اراده خدا مي
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ت خود داشـت و از  يدر رهبان آنتونيه ك ييها يژگياز و ياريبس ،بوده آنتونيعصر  ه همك ،پاكوميوساما 
ـ د خـود را ابـداع نمـود   يجد يها وهيرد و شكار كبرد را ان يآن بهره م ه از كـ شـد   موجـب ن مسـئله  . اي

 پـاكوميوس تب كاق ميو س كسب ،استه شود و غالب راهبان آن دورهك آنتونيتب كت ميطرفداران رهبان
ـ  ،نمـود  يم يرويپ آنتونيتب كاز مرد و ك يزندگ پالمونهفت سال با  پاكوميوسرند. يش گيرا در پ  يول
 .)48، ص 2002(م. درايتون، مختص به خود زد يها يژگيس صومعه با ويدست به تأس، پالموناز مرگ  پس

 پـس  يحت .ردك يفرسا اقدام م ن و طاقتيسنگ يها اضتيراهبان به ر سايردر ابتدا همچون  يدر واقع و
از  پـس  پـاكوميوس  عنـوان نمونـه،   بـه  رد.ك يم يرويپ وه سابقيها از همان ش ز مدتيتب نكس مياز تأس

سـنگ   يز نشسـته بـر رو  يـ سـال ن  15ل ننمود و حدود يامل مك ييوعده غذا يكگاه  چيه ،راهب شدن
تـب  كم ،بيـ ترت نيبـد  .ر دادييـ وه خود را تغيش ياز مدت پساما  .)58، ص 1990(وسلي ويشارت، ديخواب يم

ـ  كـ  ،پاكوميوستب كم يها يژگياز و يبه برخ اينجادر  رد.ك يزير هيرا پا يديجد ـ ش از ايه تـا پ ن بـه  ي
  پردازيم: يم ،مند وجود نداشت صورت نظام

 )Coenobtic(بنيانگذاري رهبانيت جمعي (سنوبتيك). ۱

و پيروانش معتقد بودند كه بايد زندگي رهباني را سازماندهي كرد تا مردان و زنان بتوانند در  پاكوميوس
را كنـار گـذارد و جامعـه رهبـاني      آنتـوني روش  ،رو يـن ااز .)7، ص 2014(مـارتين،  اين مسير تعالي يابنـد 

بنيانگذار رهبانيت عنوان  به پاكوميوساز  ،براساس قوانين مشترك و معلوم ايجاد نمود. بنابراين ،مشخص
كـه محصـول    ،)742، ص 10، ج2002كارتي،  (مككنند سنوبتيك(به معناي زندگي اشتراكي يا جمعي) ياد مي

شيوه او چنان فراگير شد كه امروزه نيز رهبانيت  .)7، ص 2014(مـارتين،  باشد مي پاكوميوسفكري شخص 
(بـوش،  رود داري به كار مـي  و روزهدر مورد زندگي در يك جمع ديني با عهد سكوت  ،از لحاظ تكنيكي

 يو .پايـان داد  آنتـوني اي به رهبانيت انفـرادي   با ايجاد چنين شيوه ،پاكوميوسدر واقع  .)202، ص 1384
تأسـيس صـومعه   ، ايـن شـيوه   لـوازم كـه از   ،سبك جديدي را به جامعه رهبانيت مسيحي معرفي نموده

(ياني، زندگي اشتراكي را براي راهبان بنا نهاد ،متعددهاي  با تأسيس صومعه پاكوميوس رو، ازاينباشد.  مي
به نام سنوبتيك سـاخت كـه راهبـان در     ،هاي رود نيل او نخستين صومعه را نيز در كرانه .)11، ص 1984

چون او  ؛)29ص تا،  بي(توسعه كليسا، اي كامالً نظامي آغاز كردند آنجا با يكديگر زندگي مشتركي را با شيوه
مي شبيه به نظم نظالذا  .به انسانيت خدمت خواهد كرد ،همچون سربازي هموارهد كه خورده بو سوگند

، . گويـا علـت سـاخت آن صـومعه    )27، ص 2003(دان، در نظر گرفـت  خود نظامي را براي اداره صومعه
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حـدود ده مايـل را بـه     ،خواند. وي فراميرا به سوي خود  پاكوميوسالقدس بود كه  شنيدن صداي روح
تا اينكه به روستاي تابِنيسي رسيد. در آنجا روح از او خواسـت كـه    ،در طول رودخانه رفتدنبال صدا 

نخسـتين صـومعه را در ايـن مكـان احـداث       پـاكوميوس ، به دسـتور روح  رو، ازاين .اي بنا كند صومعه
نقل مكان كرد و در آنجـا نيـز دسـت بـه      )Pebu(وي از تبِنا به پبو، از مدتي . پس)11، ص 1984(ياني، كرد

رهبر عمومي راهبان معرفي شد كه به او عنوان  ، بهدر اين منطقه پاكوميوس، تأسيس صومعه زد. در واقع
كه پيش از اين خواهرش را به گروه رهباني دختران عهـد سـپرده    ،شد. وي گفته مي )hegumen(هگومن

كـه   ،اي نخستين هگومن در يك صومعهعنوان  ، بهپاكوميوس خواهر، ماريترتيب  بدين .به پبو آورد ،بود
بـراي صـومعه    ،پـاكوميوس . )6939، ص 10، ج2005(زيسيز، دانتخاب گردي ،ها ساخته شد مختص به راهبه

فرستاد تا زنـان نيـز بـا مـردان تفـاوتي       خواهران كه به رهبري خواهرش بود نيز قوانين صومعه خود را 
از نكـات قابـل    .)30ص تـا،   بي(ادوكيموف، مشترك در زندگي رهباني تعليم ببينندنداشته و با همان قوانين 

توانستند راهبـه شـوند و زنـدگي     اين است كه حتي زنان شوهردار نيز مي ،پاكوميوستوجه در صومعه 
اگر  .توانست وارد صومعه زنان شود جز كشيش يا شماس نمي ،خود را وقف صومعه نمايند. هيچ مردي

گاه شماري  گذاشتند و آن جسد وي را در كنار رودخانه مي، زنان ديگر صومعه ،رفت از دنيا مياي  راهبه
هايي روشن و تشريفات و احترام  كردند و جسد را با خواندن مزامير و شمع با قايق عبور مي ،از برادران
او حدود سه هزار  .)228، ص 3، ج1392(پيترز، سپردند آورند و در قبرستان خودشان به خاك مي فراوان مي

عداد را به هفت شاگردانش توانستند اين ت ،در مدت كوتاهي . ويهاي خود جاي دارد نفر را در صومعه
  .)12، ص 1984(ياني، هزار نفر برسانند

منحصر به فـرد   يمعمار ،از جمله آن .ز داشتين يگريد نتايج پاكوميوسصومعه توسط  يريگ لكش
 پـاكوميوس شده توسط  احداث يها را صومعهيز ؛تب افزوده شدكن ميا يها يژگيه به وكها بود  صومعه

 ياز مـرگ و  . پـس ساخت يز ميبناها متما سايرسا و يلكه آن را از ساختمان كبوده  يل خاصكش يدارا
ـ گ لكن امر منجر به شيا ند.ردكجاد نيها ا صومعه يبناها يدر معمار يرييروانش تغيز پين  يمعمـار  يري

 موجبن امر يه اكوار بلند احاطه شده بود يد يكد. صومعه او با يتب گردكن ميا يبرا يمنحصر به فرد
 100به حـدود   ،آن يوارهايد يبلندا. )6939، ص 10، ج2005(زيسيز، شد يخارج م يايزاهدان با دن ييجدا
 يشد. درها يم يارمندان دولتكت و آزار يحفظ راهبان از حمله دشمنان و اذ ، موجبه آنكد يرس يپا م
نند. كزمان از آن عبور  هم ،توانستند يا سه نفر نميشتر از دو يه بكد يه گردين بناها تعبيا يز براين كيوچك
ـ شـد. در ا  يسـاخته مـ   ،ده شـده بودنـد  يپوشـ  يورق آهن يكه با ك ،نيسنگ يها از چوب ،ن درهايا ن ي

۵۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 يـك  ،عـالوه بـر آن   .شد يسا در آن در نظر گرفته ميلك يكبود.  يمشخص اما متعدد يها اتاق، صومعه
 يبـرا  يعيان وسكز وجود داشت. مين ين انباريو چند ياتاق غذاخور ، يكمنياتاق نش ، يكآشپزخانه

(يـاني،  ز وجود داشـت يوانات نيح ين نگهداريگر راهبان و همچنيارِ دك يبرا يين فضايو همچن يباغبان
وه در ين شيا .ردك ين ميراهبان را تأم يازهايصومعه تمام ن يفضا: توان گفت يم يبه نوع .)13، ص 1084

  گرفت. يمدنظر قرار م يوسيومكپا يها ساخت تمام صومعه

 كنگارش دستور العمل مشتر. ۲

مبني بر ديدن فرشته و گرفتن دستورات و احكام رهبانيت از خداونـد، ادبيـات    پاكوميوسبا ادعاي 
ط ميان راهب و خداوند بـه صـورت   نيز شكل گرفت و با پذيرش اين ادعا، تا حدي ارتبا پاكوميان
شـود، خداونـد راهنمـا و     ناميـده مـي   )Vitae(»ويتـاي «تر درآمـد. برطبـق ايـن ادبيـات كـه       ملموس
. بنـابراين، بايـد گفـت:    )47، ص 2002(م. درايتون، ها بوده است در همه زمان پاكوميوسدهنده  آموزش

نخستين كسي است كه براي زندگي رهباني گروهي، دستورالعمل تنظيم نمود و صـدها   پاكوميوس
. )143، ص 1387(ميشـل،  كردنـد  هايي كه تحت رهبري او بودنـد، از آن پيـروي مـي    راهب در صومعه

روز يـك راهـب را    ريزي شـده بـود، تمـام سـاعات شـبانه      ، كه كامالً دقيق برنامهپاكوميوسقوانين 
دهي رهبانيت مسيحي، تا حد زيـادي موجـب توسـعه و     ن نظم و دقت در سازمانداد. اي پوشش مي

، پـاكوميوس . ازآنجاكـه قـوانين   )6940، ص 10، ج2005(زيسيز، گسترش رهبانيت در شرق و غرب شد
جزو نخستين متون رهبانيت بود كه به التين ترجمه و وارد سرزمين غرب گرديد، بايد پذيرفت كه 

؛ زيرا در )743، ص ص 10، ج2002كـارتي،   (مكت به غرب داشتي در نفوذ رهبانياين قوانين تأثير زياد
ترتيب، بسياري از آثار كالسيك با قلـم   اين دوره، برخي از راهبان شغل كاتبي انتخاب كردند. بدين

، شـاگردان وي از ايـن نـوع    پـاكوميوس . پس از مـرگ  )76، ص 4، ج1385(دورانت، آنان حفظ گرديد
. اين گسترش رهبانيـت مسـيحي را بـه    )28ــ 27، ص 2003(دان، گرفتند م خود بهره ميادبيات در تعالي

  همراه داشته است.
آن را از فرشـته دريافـت كـرده بـود، راهبـان       پـاكوميوس نامه، كه بنا بر ادعاي  طبق اين آيين

موظف بودند كه در سه زمان از روز، يعني طول روز، شامگاه و شب، هـر زمـان دوازده دعـا را    
بخوانند و در هنگام صرف غذا نيز مزامير تالوت كنند. در روزهاي شنبه و يكشـنبه نيـز عشـاي    

. طبـق ادعـاي   )5، ص 1915سـتوني،  (اخوردنـد  رباني برگزار كرده، همـه راهبـان بـا هـم غـذا مـي      
  ، فرشته به او چنين دستور داد:پاكوميوس



   ۵۳ مكتب پاكوميوس در رهبانيت مسيحيت شرقيبررسي انتقادي 

ـ  يشان سـر سـفره حاضـر شـود؛ مـرد     يد با اينبا، گانه است و ظاهر او با آنان فرق دارديه بك يراهب ه ك
ند و پس از آن بـه سـر   كار كمجبور است سه سال آنجا ، رفته شوديت پذير به رهبانيخواهد در آن د يم

د چهره خود را با باشلق خود بپوشانند يبا، خورند يه راهبان با هم غذا مك يشود. هنگام يرفته ميپذ يتراش
در اطـراف   ييبه سو يينند و از سوكد سر سفره با هم صحبت ينند و نبايگر را در حال خوردن نبيديكتا 

  ).227ـ226، ص 3، ج1392خود خيره شوند... (پيترز، 
ـ با يهر راهب .)36، ص 1390(اسميت، نند و با هم غذا بخورندك يد در هر حجره زندگيسه راهب با د بـه  ي

 .)11، ص 1984(يـاني،  اشامديبخورد و ب ،ار و عبادت را بدهدكانجام  يرو برايه به او قدرت و نك يا اندازه
ـ كرار كـ تا آنها را ت يا ردهكن يما مع يه براك ،ريتاب مزامكاز  ييها به فرشته گفت: بخش پاكوميوس ، مين

  هستند. فرشته به او گفت: كار انديبس
ز بتوانند بـه  يف نيراهبان ضع يه حتكنيهستند تا ا كام واقعاً اند ردهكن يه معكر يتاب مزامكاز  ييها بخش

را ذهن آنان در يز؛ شوند يامالن وضع نمك يام براكرا احيز ؛نند و از آن دلتنگ نشوندكنامه عمل  نيين آيا
ام تـا   ردهكوضع ، امل ندارندك يه ذهنك يسانك يام را براكن احيا يول، همه وقت به خدا مشغول است

ـ ا يچند به مقتضاهر، نندك يه مك ييارهاك سـب  ك يـي رو بتواننـد از آنهـا گشـاده   ، نامـه باشـد   نيـي ن آي
  ).227ـ226، ص 3، ج1392كنند...(پيترز، 

پدر ارشد راهبان شـناخته   اولينعنوان  به گرديد كه او موجبو فرامين وي  پاكوميوساساس پيروي از 
 .را فـراهم سـازد   خـود  او نيز پذيرفت تا موقعيـت و رفـاه معنـوي و غيردنيـوي بـرادرانِ راهـب       .دوش

تبديل بـه قـانون گرديـد و پيـروي از      ،خواندند. اين ايده در ادامه مي» پدر ما«راهبان او را  ،ترتيب بدين
هر راهبي موظف  ،بنابراين .)52ـ51، ص 2002. درايتون، (مدانستند مي» راه پيروي و تقليد از مسيح«مافوق را 

بود كه از مافوق خود پيروي نمايـد و كـامالً رابطـه مـراد و مريـدي ميـان راهـب و مـافوقش وجـود          
  .)36، ص 1390(اسميت، داشت

ها، قوانين معروفي را به زبان قبطي نوشت. امروزه  ، در دوران رهبري خود بر صومعهپاكوميوس
هـايي از ايـن قـوانين بـه      ترجمه جروم، كه از يوناني به التين بود، باقي مانـده اسـت. البتـه بخـش    

هـاي جـروم، يـازده نامـه از      هاي قبطي، يونـاني، حبشـي و عربـي موجـود اسـت. در ترجمـه       زبان
هاي او  هاي او و پند و توصيه شده كه عالوه بر آن، بخش كوچكي از دستورالعملحفظ  پاكوميوس

ــز در آن وارد شــده اســت  ــان ني ــه راهب ــه اشخاصــي همچــون )6940، ص 10، ج2005(زيســيز، ب . البت
بيـان داشـتند، امـا بايـد      پـاكوميوس نيز وجود دارند كه اطالعـاتي از زنـدگي    )Palladius(پاالديوس

توان به اطالعات آنان به  ت دوم و در برخي اوقات نادرست دانست؛ يعني نمياطالعات آنان را دس
  .)29، ص 2003(دان، ردتنهايي اعتماد ك

۵۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 استيحضور در اجتماع و س. ۳

تنها به عبادات ، آنتونيراهبان براساس مكتب ، پاكوميوسمندسازي زندگي راهبان توسط  تا پيش از نظام
امـا   .كردنـد  با صدقات مردم منطقه سـكونت خـود ارتـزاق مـي     ن. آناپرداختند كشي خود مي و رياضت
اين شيوه را نپذيرفت و معتقد بود كه راهبان بايد رزق خود را خودشان مهيا سازند. برخي از  پاكوميوس

برخي نيز كشاورزي را پيشـه   .)120، ص 2، ج1383(اسميت، شدندبه حصيربافي و خياطي مشغول  ،راهبان
توليـد  ، كردنـد  عالوه بر اينكه هزينه زندگي خود را تأمين مـي  ،خود ساختند. آنان با اتكا به اين مشاغل

راهبـان ديگـر بـه    ، ترتيـب  كردند. بـدين  هاي زنان و نيازمندان ارسال مي مازادشان را به مصرف صومعه
مـردان راهـب غالبـاً مسـئول      .)36، ص 1390اسميت، (هاي مردمي نياز نداشته و محتاج كسي نبودند كمك

مشكالت صومعه زنان را نيـز برطـرف    ،در اين زمينه .تأمين غذا و انجام كارهاي سنگين و خشن بودند
ايـن   .)5، ص 1915(استوني، دوختند زنان راهبه نيز براي خود و مردان راهب لباس مي مقابل،در . كردند مي

كه آنان درباره ارتباطشان با يكديگر معتقد بودند  طوري به ،شد راهبان مي ايجاد اتحاد ميان موجبمسائل 
 ،مطـرح نمـود   پـاكوميوس اي كـه   بـا شـيوه   .)27، ص 2003(دان، »روح هستند داراي يك قلب و يك«كه 

زيرا كار و توليد متضمن حضـور راهبـان    ؛پيشين درباره فعاليت اجتماعي راهبان لغو شدهاي  ممنوعيت
هاي خود از راه نيل با قايق به  براي فروش فرآورده ،رديد. بسياري از راهبان در ادوار معيندر اجتماع گ
. كردنـد  تهيـه مـي  مايحتاج خـود را نيـز   ، در آنجا عالوه بر فروش محصوالت خود .رفتند اسكندريه مي

در برخـي   گرديد ، موجببا وجود احترامي كه مردم براي آنان قائل بودند ،حضور راهبان در ميان مردم
  .)74، ص 4 ، ج1385(دورانت، ز حضور داشته باشندسياسي ني ـكليسايي مناقشات 

هـاي   ايجاد انضباط و ضوابط و قواعد معين در رهبانيـت موجـب شـد كـه در دوران بعـدي بـا فعاليـت       
كليسايي ، رهبانيت به طور رسمي وارد سازمان كليسايي گردد. حتي راهبان وظايف ديني و آتاناسيوس قديس
ـته و مطالـب     پـاكوميوس بـار بـا    نيز يـك  آتاناسيوس. )181، ص 1368زاده،  (مهدينيز بر عهده بگيرند ديـدار داش

نيـز   پـاكوميوس قرار گرفتـه اسـت. البتـه شـخص      پاكوميوسبسياري را از او آموخته و تحت تأثير تفكرات 
 هـاي وي  ياري از كشيشـان بـه صـومعه   حجيت كشيشان را محترم دانسته، با آنان ارتباط تنگاتنگي داشت. بس

  . اين مسائل موجب حضور راهبان در اجتماع و سياست گرديد.)28ـ27، ص 5، ج1984(ياني، رفت و آمد داشتند

  وسيومكت پايرهبان يابيارز

ه از ك يتاب مقدس و سنتكار يل و انتقاد بر معيرا در تراز تحل پاكوميوس يتب رهبانكم يها يژگيو اگر
 و يرد رهبـان يكـ از رو بسـياري  يات مثبـت و منفـ  كتوان ن يم ،ميمانده قرار ده يبرجا تيحيخ مسيتار



   ۵۵ مكتب پاكوميوس در رهبانيت مسيحيت شرقيبررسي انتقادي 

 يشخص يدر زندگ پاكوميوس يركق و نوع نگرش فيده سالييه عمدتاً زاكان نمود يتب بكن ميا يالهيات
در  ،ها ها و هرج و مرج يگر ياز افراط ياريتب از بسكن ميا . هرچند)7، ص 2014(مـارتين،  بوده است يو

ي، تـاب مقدسـ  كرد يكـ بـا رو  يده علميبا د يبه عمل آورد و به نوع يريجلوگ يحيت مسيحوزه رهبان
ه در ادامـه مـورد   كـ گذاشـت   ياز خود برجـا  يمتعدد يها بدعت اما ،ه به زهد بدون افراط نموديتوص
  رد.يگ يقرار م يابيارز
 نكات مثبت مكتب پاكوميوس. الف
  گري . جلوگيري از افراطي۱

، راهبان سعي داشتند گوي سبقت را از ساير راهبـان در رياضـت و   پاكوميوسپيش از ايجاد مكتب 
هاي ناپسـندي ميـان راهبـان بـر سـر افـراط در        كه در برخي موارد رقابت اي گونه عبادت بربايند، به

راط رو، بسياري بر اين عقيده بودند كه هر كس بيش از ديگران افـ  شد. ازاين كشي ايجاد مي رياضت
اي  در غاري در ته دره سراپيونعنوان مثال،  . به)533، ص 1373(راسل، شود تر شناخته مي نمايد، مقدس

عميق سكنا گزيده بود كه فقط معدودي از زائرين جرئت فرود آمدن به آن را داشتند. برخي، بـاري  
(دورانـت،  ندبسـت  كشيدند. برخي دست و پاي خود را با غل و زنجير مـي  سنگين هميشه به دوش مي

. برخـي  )230، ص 3، ج1392(پيتـرز،  كردند ميها بر روي ستون زندگي  . برخي مدت)75، ص 4، ج1385
داري، قرار گرفتن در برابر گرما و سرماي شـديد، كـار    زنده هايي نظير روزه، شب راهبان در رياضت

اب كمـال و رشـد   كردند. آنان اعتقاد داشتند كه رياضت تـن، اسـب   سخت و جهاد با نفس افراط مي
، پـاكوميوس هاي روحي و تحقق قدرت براي نيل به تجربه رؤيت و دريافت الهام است. اما  توانايي

 ـ  هاي افراطي نامه مشترك براي راهبان، توانست جلوي اين شيوه با تأسيس صومعه و نگارش قانون
شـترك رهبـري كنـد.    انفرادي برخي راهبان را بگيرد. وي همه آنان را در شيوه متحـد بـا قـوانين م   

شد كه از قوانين صومعه اطاعت كند و از ديگر  عنوان راهب شناخته مي بنابراين، در صومعه كسي به
مسائل پرهيز نمايد. با تأسيس اين مكتب، حتي بسياري از شايعات درباره راهبان همچون متعصـب  

دانسـتند كـه فـروتن،     مي هاي عادي مغز بودن آنان از بين رفت. همه مردم، راهبان را انسان و خشك
بـا زنـدگي    پـاكوميوس . در واقع، جامعه رهباني پيـروان  )43، ص 1385(مرتـون،  ده هستندآرام و فهمي

، مبنـي بـر زنـدگي زاهدانـه و نيـز زنـدگي مشـاركتي و        پولسهاي عيسي و  جمعي خود به توصيه
، محبت به ديگران را صميمانه مسيحيان اوليه جامعه عمل پوشاندند. آنان به جاي افراط در رياضت

  سرلوحه كار خود قرار دادند.

۵۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

  ايجاد ارتباط ميان كليسا و صومعه .۲

 ييسايلك نظامرون از يامالً بكه كخودسرانه بود  يات جنبشين الهيا، مند ت نظاميرهبان يريگ لكش از شيپ
ت را بـا  يـ رهبان، وه اويدهنـده شـ   و ادامـه  پـاكوميوس شـاگرد  عنـوان   به آتاناسيوسس يقد ، سرانجامبود

ه در كـ  ،هـا  صـومعه  يدر برخـ  كـرد. سا و صومعه برقرار يلكان يم يكيداد و ارتباط نزد يت آشتيروحان
ن يـي مراسـم آ ، هـا  و صـومعه  ييسـا يلكان حوزه يجاد رقابت ميبه منظور احتراز از ا، شهرها بود يكينزد
ـ ت در اكشر يراهبان برا .شد يها برگزار نم ن صومعهيدر ا يبان يمقدس و عشا ين قربانييآ، ديتعم ن ي

 گونـه  . همان)49، ص 1 جتـا،   بي(اسناد و مباحثي درباره تاريخ كليساي شرق، ردندك يساها مراجعه ميلكبه  ،مراسم
ر كـ ن تفيا .داشت خوبيز ارتباط يشان نيشكسا اعتبار قائل بود و با يلك يز براين پاكوميوس ،ه گفته شدك

  .)28ـ27، ص 5، ج1984ك: ياني، .(رردكسا و صومعه را فراهم يلك يكيموجبات نزد
ش هـم  يشـ ك تواننـد  مـي  ه راهبـان كـ شـد   اي گونهسا و صومعه به يلكان يارتباط م ي،در دوران بعد

ان يــز از ميــن پــاپ، آتاناســيوسچنــدان دور از مــرگ  نــه يهــا در ســال .)532، ص 1373(راســل، باشــند
ـ  ،بوده است. البتـه  كبير گريگوري ،ن آنيه نخستكد يها انتخاب گرد نينش صومعه  يبـرا ي ا ن مسـئله يچن

ها وارد شد  به صومعه بسياريثروت  ،كبير گريگوريار آمدن ك يه با روكچرا ؛ب نبوديصومعه بدون آس
ـ  .ديرنگ گرد مكو...  ياسيه سينداشتن حاش، زهد، همچون فقر، تيرهبان يها يژگياز و ياريو بس  يحت
 يگـاه يصـومعه جا ، بيترت نيبد .ردندك يها برگزار م خود را در صومعه ينيد يها نييز آيراهبان ن يبرخ
  شد. يباالتر از آن در نظر گرفته م ،مواقع يسا و همتراز و در برخيلكنار كدر 

  يرهبان الهيات جادي. ا۳

 توان يك الهيدان دانست. اما نبايد از اين نكته غافل بود كه وي در مسيري غير از را نمي پاكوميوس
رود؛ مسيري  شمار مي گيري آن به كس و چگونگي شكلو، يكي از اركان اساسي مذهب ارتدالهيات

اش در كليسا و دلبستگي او به كشيشان معتبر و شهادت او در مقابل ارتـداد زمـان    كه شامل زندگي
، وي پيـروان  پـاكوميوس . در واقع با برقراري زندگي اشتراكي توسـط  )26، ص 1984(ياني، شود و ميا

هـا   عنـوان راهـب در صـومعه    هزار نفر بـه  100شماري يافت كه بنابر نقلي، در قرن پنجم حدود  بي
ا هـ  كردند. افزون بر اين، بسياري از مردم عوام نيز شديداً حـامي و تحـت تـأثير صـومعه     زندگي مي

، الهيـات  رهباني گرديد. ايـن  الهيات گيري . اين امر موجب شكل)63، ص 1990(وسلي ويشارت، بودند
االهيـات  «، الهيـات  كند. بـه ايـن نـوع    هاي آنان را اجابت مي پاسخ نيازهاي آنان است و درخواست

، حقيقتي است كـه توسـط دانشـمندان قـرون وسـطي      الهيات شود. وجود اين نوع گفته مي» رهباني
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، قـدمتي  الهيـات  پذيرفته شده و از سوي مورخان امروزي نيز به رسميت شناخته شده اسـت. ايـن  
، كـه بـا   )191، ص 2003(ليكلـرك،  شـود  آغـازين مسـيحيت قلمـداد مـي     الهيات طوالني دارد. غالباً از

ي كـه  الهيـات  منـد بـه خـود يافـت.     ها و قوانين مشترك پاكوميوسي، شكلي نظـام  گيري صومعه شكل
سازد، به صورت توصيه و پيشنهادهايي است كه براي راهبان خود بيان نمـوده   مطرح مي پاكوميوس
القـدس ارتبـاط    عنوان نمونه، او در باب خداشناسي معتقد است: يك راهـب بايـد بـا روح    است. به

دهـد كـه    برقرار سازد و آن را در خود مسكن دهد. وي براي ايـن ارتبـاط، رياضـتي پيشـنهاد مـي     
  گويد: باره مي رو، در اين القدس را در قلب فعال سازد. ازاين اند عمل روحتو مي

القـدس   دهيد، اتاقي را در خودتـان بـراي عمـل روح    اگر شما خود را در معرض رياضت قرار مي
كند  بسازيد. او آتش و نور را در قلوب پاكتان روشن خواهد كرد و آن را به شهود آسماني قادر مي

، شما را هر چه بيشتر از اميال زميني پاك خواهد كرد و به شـما پـاكي نفـس و    و اين نظر و شهود
كـه خـود    القدس و خدا خواهيد شد، چنـان  فروتني قلب خواهد بخشيد. پس شما حقيقتاً معبد روح

  ).199، ص 2، ج1907وعده داده است (پدران صحرا، 
اگر كسي مرا محبت «گويد:  كند كه مي ميبراي مستند نمودن ديدگاه خود به انجيل يوحنا اشاره  پاكوميوس

  .)23: 14(يوحنا »نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت و به سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفت
 ،ايدر مصر عل 1945را در سال يز قرار داشت؛ يار گنوسكر افيتحت تأث، پاكوميوس الهيات بنابراين،

 كـه  بود ين گنوسييل آيه متعلق به متون و اناجكشف شد ك ييها نوشته دستي، شهر نجع حماد يكنزد
ـ از جملـه ا  .س در آنجا دفن شده بوديقد پاكوميوسبه دست راهبان صومعه  ـ انج ،ن متـون ي ل اعمـال  ي

ن ياحتماالً ب يول ،ستين متون مشخص نيق نگارش ايخ دقيتار .)218ـ217، ص 1387(استورات، توماس بود
ـ در ا .)590، ص 1391(برانـدن،  ر درآمده اسـت يشته تحربه ر يالديم 400تا  350 يها سال  ،هـا  ن نوشـته ي
همچـون روح را   يبودن آنـان در مسـائل   سوه همك راهبان بزرگ وجود دارد يمنتسب به برخ ييها نامه

تـب  كژه راهبـان م يو به ي،ت راهبان مصريرهبان ،در واقع .)51ــ 49، ص 2003(ر.ك: ماركسچيز، دهد ينشان م
گر يديكـ از  يراتيو هـر دو گـروه تـأث    ،ار آنـان داشـته  كـ و اف يگنوس  نييبا آ يكنزد يقرابت ،پاكوميوس

ـ داً بـا رهبان يسا در ابتـدا شـد  يلك ،ها يريرپذين تأثيبه سبب هم .)76ــ 75، ص 2002(م. درايتون، رفتنديپذ ت ي
امـا   .)46ــ 45، ص 1381(ويلسـون،  ش بـود كـي  ان راسـت يحيمس ياصل يها ياز نگران يكيمخالفت نمود و 

  .)88، ص 1385(ناردو، ش قرار داديت شد و آن را مورد ستايرش رهبانيسا مجبور به پذيلكسرانجام 

  . خدمت به جامعه۴

ـ گـران ن يه دكـ آرزو داشـت   وي ،ان شـده يتاب مقدس بكدر  پولس يها طبق آنچه از آموزه ز ماننـد او  ي

۵۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

، ص 7(همـان  به خدمت خداوند بپردازند كامل يامالً و با آزادكتا بتوانند  )7، ص 7(اول قرنتيان نندك يزندگ
 يريـ گ لكشـ  يه در ابتـدا كـ  يحالدر .شود يگران محقق مياز ديبه فقرا و رفع ن كمكه با ك يخدمت ؛)32

گران يبر دوش د يخدمت به جوامع معنا نداشته و خود راهب بار ،آنتونيتب كو در م يحيت مسيرهبان
 ،نبوده ياجتماع يرش جامعه و زندگيه مورد پذك يمسائلبه  ،ن راهبانيا يآمده است. حت يبه حساب م

 يبرخ يه براكد يگرد موجبمسئله  . اينزار بودنديب يزگكيراهبان از پا ،نمونهعنوان  . بهدادند يت مياهم
ـ مروار«رند و آن را يدر نظر بگ يگاه مقدسيهمچون شپش جا ،زهايچ ـ از ا ياريبنامنـد. بسـ  » د خـدا ي ن ي

ده يشـان نرسـ  يآب بـه پا  ،ه جز در هنگام عبور از رودخانـه كنيدانستند به ا ياز افتخارات خود م ،راهبان
راهبـان  ك، ن و آداب مشـتر يراهبان تحـت قـوان   يدن زندگشمند صومعه و نظام يريگ لكاست. اما با ش
نـده نگـه   علم را ز ،از آنان يبرخ يحت .بودند يشاورزان ماهركآنان  ؛انجام دادند ياريد بسيخدمات مف

 يون راهبانيخود را مد ينيات دياز جزم ياريبسي، حيمس الهيات هك اي گونه بهردند تا ك يا زنده ميداشته 
ـ خاصـه در نـزد منزو  ، تيـ ه در آغاز رهبانك يحالدر .داند ي.. م.و باسيل، آتاناسيوسهمچون  ن يچنـ ، اني

خواندند و  يز شرع نميجز به تجو يزيردند؛ هرگز چك يار نمكشتر راهبان يرا بيز ؛ار نبودكدر  ييزهايچ
، 1373(راسـل،  ردنـد ك يل ميتحص، خصوص گناهان تن، بز از گناهيپره يعني؛ يامالً منفكلت را از راه يفض
 يحت .آغازگر آن بوده و به آن سامان داده است پاكوميوسه كاست  يموارد، ن خدماتيهمه ا .)532ص 

مـاران و خـدمت بـه زائـران و     ياز ب يهمچـون پرسـتار   يگـر يراهبان خدمات ارزنـده د  ،در قرون بعد
  ز در جامعه برعهده گرفتند.يازمندان را نين

  وسيومكتب پاكنقد مب. 
 نداشتن يتاب مقدسكپشتوانه . ۱

مسيحيان براي اثبات صحت رهبانيت، به آيات كتاب مقدس اشـاره دارنـد. مـدعيان آن قائلنـد كـه كتـاب       
گردد. آنـان   اي كتاب مقدسي تلقي مي كند و در واقع آموزه مقدس رهبانيت را اعالم نموده و آن را تأييد مي

. از )53ــ 42، ص 1384(فانينـگ،  كردنـد  اسـتناد مـي   پولسبراي اين كار به اناجيل، سخنان و عملكرد عيسي و 
، 1392(آنـدرهيل،  پولسو هم  )13: 3(مرقس جمله آن، زندگي در خلوت و اقامت در صحرا بود كه هم عيسي

گويـد، از   ، آن را تجربه كرده بودند. در كتاب عبرانيان، آنجا كه دربارة قهرمانان ايمان سخن مـي )52ــ 51ص 
هـايي   كـه در جامـه  « كنـد:  و باايمان بودند، چنين معرفي مـي جمله كساني را كه اين جهان اليقشان نيست 

محقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر كرده، تنگدست، ستمديده و مورد آزار بودند. اينان كه جهـان  
  .)38ـ37، ص 11(عبرانيان » هاي زمين، آواره بودند ها و غارها و شكاف ها و كوه اليقشان نبود در بيابان
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 الهيـات  جلـوه دادن  يتاب مقدسـ ك ين ادله راهبان برايتر از مهم ،انيتاب عبرانكه از ين آيدر واقع ا
 يه بـرا كـ  ييهـا  يژگياز و ياريبسدرحاليكه  باشد. يدر صحرا م يزندگ يبرا كيخودشان است و مدر

تفـاوت   ،گذشت يها م با آنچه در صومعه ،تاب مقدس مستند دانسته شدكد و توسط يان گرديت بيرهبان
شـخص   يركمحصول ف ،تابش اشاره نمودكدر  مارتينه ك گونه همان .گر مطابقت ندارديديكداشته و با 
بـه   ،شود يتوجه م پاكوميوسبه سخنان  يوقت، گريد ياز سو .)7، ص 2014(مارتين، بوده است پاكوميوس
آنـان را از فرشـته    :معتقـد بـود  درحاليكـه   .گر تنـاقض دارد يديكاز سخنانش با  يه برخكد يآ يدست م

 ياركـ ض در روسـتاها  يخدمت به مـر «ه كرد كح يتصر يياو در جا ،مثالعنوان  به رده است.كافت يدر
بلنـد بـه صـراحت     يبا صـدا  شيها از موعظه يكيدر  يودرحاليكه  .»راهب انجام دهد يكه كست ين

از راهبان خواسـت   يو .است ينيگز باالتر از عزلت ،محبت و اطاعت كمشتر يها ه ارزشكرد كاعالم 
 پاكوميوس .)27، ص 2003(دان، خود مقدم بدارند ينيگز ها و محبت به آنان را بر عزلت تا خدمت به انسان

در برابـر   يهيتـوج عنـوان   به توان آن را يه مكرده كافت يرا از فرشته در خود ه دستوراتكاست  يمدع
  تاب مقدس درنظر گرفت.كرادات يا

 ييجـا  چيندارد. در ه سوييتاب مقدس همك يها وهيه با شكاست  يمطالب، ل صومعهكين و تشيقوان
ـ ه خود را پك ،هيراهبان اول كصومعه نشده است. مسل يريگ لكسخن از ش ،تاب مقدسكاز  تـاب  كرو ي

ن خـود مفهـوم   يبا قوان پاكوميوس ،نمونهعنوان  . بهرا قبول نداشتند يا وهين شيز چنين ،دانستند يمقدس م
ل كيه بـا تشـ  كـ چرا ؛ال رفتؤسريز زيتجرد ن يو صحرا به وجود آورد و حت ينينش عزلت يبرا يگريد

آن را  يمعنا شـد و صـومعه جـا    يگر بيز توانستند وارد آن شوند. حضور در صحرا دينمتأهالن صومعه 
گـر راهبـان بـه    يگر فـرق داشـتند. د  يديكـ با  يامالً از لحاظ ماهوك ،ن دوياقامت در ادرحاليكه  .گرفت
ـ   يچنـد نفـره مشـغول مـ     يهـا  ه در گروهكبل ،ردهكعبادت ن يت انفرادصور ن تجـرد و  يشـدند. همچن

ر پـا  ين اصل را زيا ويه ك ،بوده پاكوميوسش از يت پياتصال به جامعه رهبان يط اصلياز شرا ي،گ رهكبا
ـ ه متـأهالن ن كمعتقد بود  ه،گذاشت  .)228، ص 3، ج1392(پيتـرز،  شـوند  يرهبـان  يتواننـد وارد زنـدگ   يز مـ ي

 افت.يآن  يبرا يا توان ادله يز نميتاب مقدس نكدر درحاليكه 

 داشتن يساختار نظام .۲

 يبـه شـاگرد   پـالمون از خدمت در زمره راهبان بود و در محضر  پس يمدت طوالن يه وكنيبا وجود ا
 .(همان)ندكت خدمت يسرباز باشد تا بتواند به انسان يكشه يه همكخورده بود  سوگنداما او  ،پرداخته بود

 يرا به باد نقد گرفـت و زنـدگ   يانفراد يزندگ ،ردكت را آغاز يرهبان يه زندگكنياز ا پس يو ،نيبنابرا

۶۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 ،ه در آن دورهكـ  يعاتيجاد نمود. البتـه شـا  يا يامالً نظامك يمنظم با ساختار يها همراه با برنامه كياشترا
ـ و عزلت مطلق موجـب د  يياه تنهكنيبر ا يمبن ،وجود داشت يانفراد يوهش زندگكدرباره ن و  يوانگي
راهبان را  ،پاكوميوسرد. ك كمكن انضباط يا يرا در برقرار يز وين ،)639، ص 1381(ناس، شود يجنون م
 .ردكـ همچون افسر را مشـخص   يشخص ،هر گروه يرد و براكم يا صد نفره تقسيده نفره  يها به گروه
ـ در جر يپادگان نظام يكه در ك يزيدرست همان چ ؛بودند يا مادريز تحت فرمان پدر ينها نيهمه ا ان ي
در  يبراساس تجارب و پاكوميوس يها ه روشكد دانست يبا ،نيبنابرا .)58، ص 1990(وسلي ويشارت، بود

 آن. الهيات ت ويحيم از مسينه به دست آوردن تعال ،نظام بود

 اضت يافتن مفهوم صحرا و رير ييتغ .۳

در زبان انگليسـي از واژه  » زاهد«كه واژه  اي گونه بسيار وااليي دارد بهصحرا در نگاه راهبان، جايگاه 
»eremos«  به معني بيابان گرفته شده است. صحرا، مكان زندگي شياطين است كه راهبان براي مبارزه

هـاي   . در واقع اقامت در صحرا از ويژگي)171، ص 2001(هيل، كردند با شياطين به آنجا نقل مكان مي
و سـاير   پـولس است. آنان اين ضرورت را از عملكرد عيسي مسـيح و   پاكوميوسيش از رهبانيت پ

عنـوان   حواريون كسب نمودند. راهبان بزرگ، سخنان زيادي درباره صحرا و جايگـاه آن دارنـد. بـه   
صحرا هم محل نبرد شيطان اسـت و هـم مالقـات خداونـد و     «گويد:  در اين باره مي آنتونينمونه، 

گيري صومعه، اندك اندك صحرا و جايگاه  . اما با شكل)178، ص 2004(ديويـد،  »شدن تر نيايش و تازه
هـاي بعـد صـومعه     آن از زندگي و ذهن راهبان به فراموشي سپرده شـد. بـه همـين دليـل، در دوره    

گيري صـومعه،   شد. به هر ترتيب، با شكل مقدس دانسته شد و براي آن اساطير متعددي تعريف مي
كـه زنـدگي و رياضـت در    ـ فرض كتاب مقـدس    با پيشـ  آنتونيهاي مكتب  ييكي ديگر از ويژگ

  صحرا بود، نيز از بين رفت و به فراموشي سپرده شد.
ه كـ  يا طبق برنامـه  ،در واقع .افتير ييز تغيدن نيشكاضت ينوع ر ،شد ياقامت در صحرا منتف يوقت

قبـل   يهـا  ه راهبـان دوره كـ خود را  يو اصل يواقع ياضت معنايگر ريد ،به راهبان ارائه داد پاكوميوس
 گفـت: د يبا رو، ازاينوجود نداشت.  يچناناضت آنيدر واقع ر .افتيامالً تفاوت ك ،شدند يمتحمل آن م

قبـل از   يهـا  ه در دورهكـ  يرهبـان  يها يژگيغالب و ،در آن يجمع صومعه و اقامت دسته يريگ لكبا ش
با  ،ها داشتند يژگيجلوه دادن آن و يتاب مقدسكدر  يز سعيل صومعه وجود داشت و آن راهبان نكيتش
 د.يرا به خود د ياديرات زييا تغين رفت يا از بين صومعه يقوان



   ۶۱ مكتب پاكوميوس در رهبانيت مسيحيت شرقيبررسي انتقادي 

  يرهبان يسهولت ورود به صومعه و انتخاب زندگ .۴

به دليل سختي راهب شدن، هر كس قادر نبـود وارد ايـن عرصـه شـود و زنـدگي خـود را وقـف        
رو، برخي با استناد به آيات اناجيل، رهبانيت را  و... نمايد. ازاينها، تجرد  رياضت، آوارگي در بيابان
دانند، اما با تأسيس صومعه موضوع كامالً تغيير يافت؛ زيرا ديگر رياضت  مخصوص افراد خاص مي

و آوارگي در بيابان و مبارزه با شياطين معناي خود را از دست داده بود. بـه نـوعي صـومعه مـأمن     
نظمـي شـد؛ زيـرا بـراي      ها منشأ بـي  ترتيب، صومعه و فقير نيز شده بود. بدين خانمان هاي بي انسان

كشان حقيقي، از كساني كه بر اثر تنگدستي صومعه را براي زيستن جـايي نسـبتاً    تشخيص رياضت
. آسان شدن ورود به صومعه و انجام )532، ص 1373(راسـل،  ديدند، هيچ راهي وجود نداشت مرفه مي

اش به فرشته نيز اشاره كرده بود. فرشـته   در مكاشفه پاكوميوسمسائلي بود كه اعمال آسان صومعه، 
در صـومعه   تواننـد ايـن اعمـال را انجـام داده،     در پاسخ وي اذعان داشت كه راهبان ضعيف هم مي

وجود  پاكوميوسهايي است كه تا پيش از  . اين از ويژگي)227ـ226، ص 3، ج1392(پيترز، حاضر باشند
  نداشت كه در ادامه تحوالت صومعه، موجبات جوالن راهبان دنياگرا را فراهم ساخت.

  گيري جهينت

د يه شـا كرد كجاد يارا  يحيت مسياز رهبان يديدوره جد يو ،پاكوميوسرد كها و عمل شهياند يبا بررس
از  ياريخاص خـود توانسـت بسـ    الهيات با ،پاكوميوسنام برد.  »يپساآنتون«دوران عنوان  به بتوان از آن
تـوان از   يمرو،  كند. ازاينارائه  يديت جديو رهبانداد، ر ييت در دوران گذشته را تغيرهبان ياصول اصل
  ت سنت شرق نام برد.يحيد در مسيت جديرهباني انگذار نوعيبنعنوان  به پاكوميوس

ـ پا آنتوني يت انفراديوه خود به رهبانيبا ش ،پاكوميوس ـ  يش جمعـ ان داد و روي را بـا   يكا سـنوبت ي
رد. او راهبان را از صحرا به صومعه كدر آن مدون  كين جامع و مشتريصومعه ابداع نمود و قوانتأسيس 

 .صحرا و قداست آن را به خود اختصاص داد يصومعه جاطوريكه  به ،ديرها قداست بخشيآورد و به د
رد و بـا  كـ ن يتـدو  ين منظميقوان، پاكوميوستر دانسته شد.  عيرف يتراز و در نظر برخ سا هميلكبا كم  كم
، موجـب  بـا فرشـته   ياشفه و ارتباط وكم يادعا د.ين اعتبار و قداست بخشيبه آن قوان، اشفهكم يادعا
ـ در رهبان يار مهمـ يگاه بسـ يجا ،ه بعدهاكد يگرد يراشد و مرشدو  يد و مرادير مركتف يريگ لكش ت ي
اضـت  يراهبـان تنهـا بـه ر   ، پـاكوميوس ش از دوران يندارد. تا پ ينيد چ ادلهيه هك يافت. اصلي يحيمس

امـا   ،ردنـد ك يآنان طعام فراهم م يداران راهبان برا دوست يصحراها و برخ يمشغول بودند و مردم بوم
ردن كـ ار كـ شـود.   يعبادت دانسـته مـ   يز نوعيار نكنند و خود كار كد يراهبان با :معتقد بود پاكوميوس

۶۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

 :ديساها گرديلكشورها و كدخالت آنان در مسائل  ،اد ارتباط آنان با اجتماع و در ادامهجياموجب راهبان 
  رود. يشمار م ناسازگار و بدعت به يحيت مسيرهبان يريگ لكز با اصل شين مسئله نيا

شـد و   يحيت مسـ يـ در رهبان يگـر  يافراطـ  يريجلوگموجب  پاكوميوسيت يرهبانرغم اينكه  علي
ـ امـا با  ،جامعه سـاخت  يد برايرد و راهبان را مفكشان برقرار يشكان راهبان و يارتباط م ـ اگفـت:  د ي ن ي

 پـاكوميوس  يستيط زيرات و شراكتنها به تف ،نداشته يتاب مقدسكپشتوانه ، پاكوميوس يها از سو وهيش
نـه بـه دسـت آوردن    ي در نظام بود، براساس تجارب و پاكوميوس يها روش ،شود. در واقع يمرتبط م

  آن. الهيات ت ويحيمسم از يتعال
از جملـه مسـئله   ي، ت شـرق يحيت مسـ يمهم رهبان يها يژگياز و ياريبس ،خود ةويبا ش، پاكوميوس

ـ ، ار خـود كحضور در صحرا و وقف خدا و ان، در انزوا يزندگ، تجرد، وتكس  ين بـرد و معنـا  يرا از ب
و توسـط  شد ان يت بيبانره يه براك ييها يژگياز و ياريرد. بسكت يحيت را وارد مسياز رهبان يديجد
روان يـ اگـر پ  ،نيتفاوت داشت. بنـابرا  ،گذشت يها م چه در صومعهبا آن ،تاب مقدس مستند دانسته شدك

 يها آموزه يبرا يگريد ينيد ل درونيد داليبا ،اند رفتهيرا پذ پاكوميوستب كمي، ت شرقيحيت مسيرهبان
تفـاوت دارد.   قديس آنتونيتب كامالً با مك ،تبكن ميادرحاليكه  .ارائه دهند پاكوميوستب كشده م ارائه
معتقـد   يه وكـ نيم. با وجـود ا يهست يحيت مسياثبات رهبان يبرا ينيدر ادله د يشاهد تناقضات ،رو ينا از
امـا   ،ها را به او آموزش داده اسـت  وهين شيه اكن خداوند است يرا از فرشته گرفته و اخود  نيقوان :بود

ي تنـاقض داشـته اسـت.    در موارد يحت ،گر مطابقت نداشتهيديكبا  وي سخنان يبرخ ،موارد يدر برخ
  ردند.كن مخالفت ين قوانياز ا ياريز با بسينوي  ،باسيلهمچون  يراهبان بزرگ
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