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 يشرق تيحياکننده مسيپاالماس؛ اح يگوريگر يو نقد مکتب عرفان يبررس

 ان و مذاهبيان دانشگاه ادياد يقيمطالعات تطب يدکتر/  رتباريم يد مرتضيس smmb_110@yahoo.com 

 newaref4@gmail.com ان دانشگاه اديان و مذاهبيار دانشکده ادياستادالياس عارف زاده / 

 r.dehghan88@yahoo.com يد بهشتيان دانشگاه شهيات و اديار دانشکده الهياستادم دهقان / يرح

 82/11/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 دهكيچ

 يزنددگ ةويبر ش يادير زيبنيانگذار آرامش گرايي نوين است که تأث، يزانسيمسلک ب دانانِ عارفيااله، پاالماس يگوريگر
بدا وودود . اسدت يت ارتدوکس شدرقيحيي مسمندو نظام ييايآثار او نشان دهنده پو. داشته است يدر سنت شرق، يرهبان
او  يرهبدان يهايژگياز و. دباشيکاست مير هسيداً تحت تأثيت اوست که شديدر سبک رهبان، شتر شهرت پاالماسيب، نيا
قلب به عندوان اداره کنندده انسدان و ، طانيش يهامبارزه با وسوسه، ت با علوميرهبان يناسازگار، توان از سکوت و دعايم
از . اسدتاو صدورت گرتتده  يهداشدهيبا اند يادوگانه يبرخوردها. نام برد يشر نبودن وسم و خداگونگ، ن صحرايگزيوا
بده  يمتعددد ينقددها. شه در گذشته داردياتش کامالً ريگر قائلندکه االهيد يو برخ، گذار دانستها بدعتاو ر يبرخ، رواين

عددم ، راهبدان يناشناخته بودن خددا ودز بدرا، کاستيمطلق از مکتب هس يروياز ومله آن پ. وارد استپاالماس مکتب 
ار قدرار دادن کتدا  يدبدا معدارد  ين مقالده سدعيدا. . ..له قلب نه عقل و يکنترل انسان به وس، راهبان از دانش يمندبهره

 .ازدپردبپاالماس ل و نقد مکتب يبه تحل، يحيمس يات رهبانيمقدس و سنت االه

 .کاستيهس، اتيااله، تيرهبان، يت شرقيحيمس، پاالماس يگوري: گرهادواژهيکل
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 مقدمه

در سدنت  يياست که از شهرت بداال (Gregory Palams)پاالماس يگوريگر، يزانسيدانانِ عارف مسلک بياز االه يکي

اد يد (Hesychasm)کاسدمين مددات  هسيبه عندوان قدرتمنددتر ياز و. (511، ص 11ج، 8118، )هانتربرخوردار است يشرق

بيدانگر  يآثدار و. (31، ص 1921، ند ي)تانداشته اسدت يدر سنت شرق يرهبان يزندگ ةويبر شبسياري ر يشود که تأثيم

ر يممتاز است کده آن را از سدا يژگيدو و يدارا ،پاالماسات يااله، يو به اعتقاد برخ. تتدوکس اسات اريااله ييايپو

 يا عمل معندويات يکننده االهبازگو  . . بازگو کننده روش آباء گذشته نبود، تنها .سازد: الفيات دورانش ودا ميااله

 .(12، ص 1311، نيوشي)کرخود نبود

 ،پاالمداس. ات ارتددوکس شدده اسدتيدمند شددن االهنظاممووب نت شرق ات سيااله ةاو در حوز يهاتالش

در  يو آراء و يزنددگ يشدده کده بررسدموودب ن مسئله يهمباشد. مي يات سنت شرقيدر االه يسبک خاص يدارا

د يدرا نبا يند کده وهسدت يمددع يبرخد ،ن وودوديدبدا ا. (82ص  ،1332، نددورفي)مو مهم گردد يضرور ،يسنت شرق

را  يو يبرخد ،گدريد ياز سو. بوده است يحيمکاتب مسساير ست؛ چرا که او تنها مفسر و مروج اتکار و دان دانيااله

دارد تدالش  ،ن مقالدهيدا. دهندديارائه م ياز و يمختلف يمبان ،ت دانستهيمعتبر در رهبان يمکتب يبزرگ و دارا يراهب

در  ،يتدوان او را صداحب مکتدب مسدتقليا ميآ ال پاسخ دهد کهؤن سيبه ا، پاالماسو اتکار  يزندگ يعالوه بر بررس

بده  يهدا و انتقداداتليدچده تحل، دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ يات رهبانيژه در االهيبه و ،يسنت شرق ةحوز

ده اسدت؟ يددر حدوزه شدرق گرد يحيت مسديوارد رهبان ،يمکتب و ياز سو ييهاچه بدعت .وارد است يات ويااله

در  يمنددق نظداميداما تداکنون تحقاست، به نگارش درآمده  يمقاالت متعدد ،تيرهبان انيور ةکه دربارروشن است 

 .ه استشدانجام ن يبه زبان تارسپاالماس ژه مکتب يبه و ،يشرق يخصوص مکاتب رهبان

 تيورود او به رهبان يپاالماس و چگونگ يگوريگر. 1
 با پاالماس ييآشنا

بده  ،هيقسدطنطن يکيده متولدد و در دانشدگاه مدرتب  بدا امپراتدوردر تر يالديمد 1831در سال  ،پاالماس يگوريگر

ن مسدئله يهمد .ا بدوديالدلفيس کاهنان تير رئيداً تحت تأثيشد ياز لحاظ عرتان. وي پرداخت يالت علوم انسانيتحص

ال حددود سد ،همراه برادران خود يو. (511 ص ،11ج، 8118، )هانترآورد يرو يرهبان يت و زندگيشد که به رهبانمووب 

، ص 8 ، ج8111)پاپداداکيس، ونان شدديدر شمال  (Acte)ره آکتيدر شبه وز 1(Athos)در کوه آتوس ياوارد صومعه 1911

را  (Theodote)«تئدودوت»و  (Epicharis)«سيکدارياِپ»و دو خواهرش  (Kale or Kallone)«ليک»مادرش  ،همچنين. (322

بده کاست قرار گرتت و در امر دعدا يم مکتب هسينجا تحت تعلدر آپاالماس . ه منتقل نموديدر قسطنطن يابه صومعه

صدومعه کدوه آتدوس را  يمجبور شد مددتوي ، 1981در سال  ونانيها به به علت هجوم ترکشرتت کرد. يپ عتسر

مهداورت  )نام کهن بندر سالونيک در شدمال يوندان(کايبه بندر تسالوني، الديم 1981در سال . (191، ص 1931)لين، ترک کند

نقل مکان نمود و پدن  ، (Beroea)بروآ يکيدر نزد يسپس به کوه. شدبه کار ش مشغول يد و در آنجا به عنوان کشکر
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، کاسدتيبراسداس مکتدب هس يو. (92دد91 ، ص1332)ميندورف، کاست خلوت گزيديمکتب هس يبر مبنا ،سال در آنجا

هدا و برگشدت آرامدش از خروج ترکپس ي، الديم1991در سال . برديبه سر م ييپن  روز هفته را در سکوت و تنها

رهبداني  يبرخدي زنددگ .(511، ص 11، ج8118)هانتر، را در آنجا ادامه داد يرهبان ياو به آتوس بازگشت و زندگ، ونانيبه 

ت بده عندوان يکدي از بزرگدان يددر نها ،يدانند که پس از مناقشات متعدددمي سينايي گريگوريثر از أرا متپاالماس 

 .(11، ص 8111)کانوموس، شده است سا شناختهيکل

 يا زنددگيدتاليکده در وندو  ا، (1911د1831)بارالم اهل کاالبريبا کشيشي به نام  ،به بعد 1991از سال ،پاالماس

بده  ،او با رد اتکار بارالم. (191 ، ص1931)لدين، ديگرد يود ياوارد مناقشه ،ها بودکاسميمخالف هس تشدبه کرد و يم

سده شدوراى  ارائده داد کده در ذات و نيروهاى خددا ةبارهاى درآموزه ،تينهادر تکار خود پرداخت و   و دتاع از ايترو

 1913در سدال  ،پاالماس. قرار گرتتتأييد مورد ، م1911و  1915، 1911يعني شوراهاي ،هتشکيل شده در قسطنطني

 .(511، ص 11، ج8118)هانتر، روده درگذشت يدر اثر از کار اتتادگ

در راه  يدگاه ويدژه ديدبده و ؛ک قدرار گرتدتيدکاتول يرش علمداياتکار او مورد پذ ،ياز مرگ و پسچند سال 

 يديدنگاه ود، پاالماسم يدر واق  تعال. (819 ، ص8115)وي. کريستنسن، رتته شديک پذينزد عرتان کاتول، دن به خدايرس

، ص 8111، ورثولومدائوس)دهدديس پاسخ متازه در مورد سنت ارتدوک يهااز چالش ياريبود که به بس يات سنتيبه االه

ل يتحصد ةدربدار، اسدت در سده بخدش يارساله، ترين آنمهم ووود دارد که يحيمس ياياز او در دن يآثار متعدد. (1

اثر مزبور را بده ندام رو، است. ازايندر سه قسمت نوشته شده  ،نور معرتت که هر سه بخش ةدربار، دعا ةدربار، حکمت

نخسدت  ياتيدسم بوده و در کتدا  االهيمخالف سرسخت هلن ،پاالماس. (31، ص 1921)تانين ، ناسندشيز ميگانه نسه

ل يددالتدرين مهم از يکدين مسدئله يد همديو شا. (111، ص 1332)ميندورف، تراوان سخن گفته است ةن باريدر ا ،خود

 .استکاست بوده يش به مکتب هسيو گرا يرهبان يش او به عرتان و زندگيگرا

 کاستيمکتب هس ين حامياس بزرگترپاالم

بده حددي گرايدي، از مکتب آرامش يت ويحمادانند. يکاسم ميهس ين حاميتررا به عنوان بزرگ گريگوري پاالماس

 يسديکده ع يت و تمرکزيد دارند که به قابليامي، گرروان مکتب آرامشيپ. نديگويبود که اين مکتب را پاالماايسم م

 .(211، ص 1، ج8118)مدورتي، ابندديدسدت ان داشدته، يدو اتحاد با خداوند ب يبه آرامش روحدن يرس يبرا ،ح در دعايمس

، آرامدي، سدکون، بده معنداي آرامدش، «Hesychia»يدا  «συχία»)سکينه( از ريشة يوناني(Hesychasm)«کاسميهس»واژه 

به کار رتتده  ،گرا هستندبه معناي آرامش اختيار کردن توس  کساني که آرامش  ،«συχάζω»کلمة يوناني. سکوت است

. (991، ص 8111)شدلدراک، بدوده اسدت «monk»در قرن ششم مترادف واژة  ،«Hesychast»واژه . (931، ص 1333)کن، است

اي بدود ويژگي «συχία»واژة ،از همان ابتدا. به معني خلوت و تنهايي بود ،«συχία»کلمه  ،(811د121)اُريگندر زمان  يحت

رهبانيدت ارتددکس همدان سدکينه ، از االهيددان يونداني معاصدر يبه گفته يک. گذاشتمي که رهبانيت را به نمايش

 دانددمدي هداي اصدليرا واژه «hesychia, hesychazo»تقد  دو واژه ،ترهند  المد . (9، ص 1355)مانتزاريددس، اسدت
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)پاالمداس، است ردهيعني سکوت مقدس اشاره ک «ερή συχία»با واژة ،به اين آموزهپاالماس . (111، ص 1311)لم ، 

 ،در االهيات و عرتان ارتدوکس. (981)همو، ص داندمي «هاهنر هنرها و دانش دانش»و آن را  .(911، ص الف1359

براي اين واژه پن  معناي اصطالحي بيان شده است. به عبارت ديگر، براي تبديل شددن آن بده يدک مکتدب 

 ترآيند ذيل طي شده است: ،عرتاني

بده کدار  1تدا قدرن  ،و اين معنايي است که براي ايدن واژه، به معني زندگي عزلت نشيني ،«زندگي منزوي». 1

 رتته است.مي

بده معندايي کده در ، هداها و مفداهيم و زباندر سطحي وراي صدورت، با هدف اتحاد با خدا، «شيوة دعاي دروني». 8

 .به کار رتته است م(911د933)8گريوس پونتيوس»واژگان 

 .به کاربرده است 9«ديديکوس توييکي»اين معنا را ، «تحاد از طريق دعاي عيسيتالش براي ا». 9

 رتته.مياين معنا در قرن سيزدهم به کار  ،«روش روان تني عمومي در پيوند با دعاي عيسي». 1

 .گريگوري پاالماساالهيات بيان شده توس  قديس . 1

بده  ،تر از آنو کمدي قبدلپاالماس ز دوران اين مکتب، سنت و سبکي در زندگي روحاني بود که تا پيش ا

بود کده شدکل مشخصدي بده پاالماس از به دنيا آمدن پيش شد و تقريباً مدتي عنوان يک مکتب شناخته نمي

همدانطور کده در ترآيندد شدکل گيدري مکتدب . (191، ص 1931)لين، عنوان مکتب شناخته شد خود گرتت و به

دانندد کده آن در شدر  اين مکتب را متعلق بده قدرن پدنجم مي ،هسيکاسم بيان شد، برخي متفکران مسيحي

کده از بدزرگ قديسدان شدناخته ، قديس ساباسو او نيز از  لوراکه او اين مکتب را از  ،زندگي راهب اورشليمي

. (211، ص 1، ج8118)مدورتي، قديس آموخته بدود باسيلنيز آن را از  قديس ساباساست. درياتت کرده شود، مي

آن هنري در ميان هنرهاست و نوعي سدبک : معتقد است ،يا سکوت مقدسکاست در تعريف هسي پاالماساما 

با سکوت مقدس در ميان مبارزه شديد زاهدانده،  ،در نظر گرتته شده است. راهب ،زندگي است که براي راهب

تاني با خداوندد منجر به يک اتحاد عر ،هاست که به نوبه خودبه دنبال آرامش دروني و رهايي از مصائب و رن 

 .(8ص  ،8111 ،)ورثولومائوسآيدگردد که اساساً توس  تضل الهي به اورا درميمي

ه آمدوزه يدل را منبد  اوليانج ،منتسب به کتا  مقدس دانسته ياآن را آموزه ،طرتداران آموزه سکوت ،لحابه هر 

 دانند:يسکوت م

ها ايستاده نماز گذارنـد تـا هاي کوچهکه در کنايس در گوشهزيرا خوش دارند  ؛و چون عبادت کني مانند رياکاران مباش

اند. ليكن تو چون عبادت کني به حجرة خود داخل گويم اجر خود را تحصيل نمودهمردم ايشان را ببينند. هرآينه به شما مي

 .(1د1: 1)متي واهد دادعبادت نما و پدر نهان بين تو، تو را آشكارا جزا خ ،شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است

در واقد  راه . ديرسد ياتيدتجربده اله يتوان به ندوعيم يبا رن  شخص :کاسم معتقد بوديبراساس مکتب هسپاالماس 

پاالمداس ت يدکه تحدت حما ياز راهبان ياريبس ،ن اساسيبر هم. دانستيکاسم ميرا هس يدن به شناخت تجربيرس

توان به شدناخت يم ،بودند که با نماز و دعا و سکوت يرتته بودند و مدعن ينيرديبودند که به مدارس غ يکسان ،بودند
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 ييمندان توانداؤمکاسم بده يمکتب هس معتقد بود:پاالماس . (981، ص 8111)باچانان واالس، اتتندياز خدا دست  يحيصح

 .(113، ص 1921)مک گراث، دهديم، را يده و وصف نشدنينه ووهر نادي، االه يهايمواوهه با انرژ

 ياتدراد کمد ،ن سببيبد .شد يات عرتان صومعهيب تقوموو، تمرکز بر آموزه سکوتدليل به  ،کاسميمکتب هس

بده ، شديت ميشرق حما يسايله عارتان کلياز آن که به وس يناش ،قت خدا گونه شدنيشدند که بر ضد طرياتت مي

 ،تيلوکاليدام پددران يهدم سدطح تعدال يسنت شرق تيرهبان در ،پاالماسم يتعال. (35، ص 1921)تانين ، مخالفت بپردازند

شده در قلدبش يهم ،ايياسدحاق سدوريه يهانوشته. بود يينايس گريگوريو ، ايگناتيوس، کاليستوسس يهمچون قد

 ياز تجدار  عرتدان يو .(195، ص 8111)کدانوموس، بدرديش بهدره مديهدادگاهيدان ديب يبرا ،بود و از آن متون يوار

کاسدم را در يتوانست مکتدب هس ،تيدر نها .کردياتش استفاده ميق االهيم دقيان مفاهيدر بد يدان وديااله ،سيمون

 گريگدوريو  سديمونس يز قدديدامدروزه ن، قدتيدر حق. (193، ص 1931)لدين، ديدات ارتدوکس ادغدام نمايکره االهيپ

 يسدايهسدتند کده در کل يکسدانهمدة بخش آنان الهام ،يت برخوردار بوده و به نوعين حجيهنوز از باالتر ،پاالماس

بده  يابيدسدت يدر حال تدالش بدرا، ن وهانيدر ايا ابان و يدر ب ييدر حالت تنهايا  ،يچه در ووام  رهبان، ارتدوکس

 .(118، ص 1325)تلوروسکي، پردازنديم يکمال هستند و با دعا و تفکر به زندگ

کاسدت ارائده داده و يبراسداس مکتدب هس ات و عرتان خدود راياالهپاالماس گفت: توان يل ارائه شده ميبا تحل

ت ارتدوکس شرق را تحدت يووود داشته و رهبانپاالماس ش از يها پکه قرن يمکتب ؛ر آن بوده استيکامالً تحت تأث

ات مکتدب يدات خدود را همدان االهيدتوانسته اسدت االه ،فيتعار ير برخييف و تغيبا تعر ،يو. الشعاع قرار داده است

 .نديگويز مين «سميپاالماا»ن مکتب را ينام ا يبرخرو، نيازا .ديکاست عنوان نمايهس

 ات پاالماسي: االه2

بده همدين . نقدش قلدب تأکيدد داردت بدر شد بهکامالً مبتني بر تجربه است  ،گويداز آن سخن ميپاالماس الهياتي که 

کده در حدالي. (11ص  ،8111 ،ومائوسورثول)هاي ودي داشتمخالفت ،يونان تکيه داشتند ةبا برخي کساني که بر تلسفدليل، 

چرا که وي يدک راهدب و  ؛االهياتي نظري نيست ،پاالماساالهيات  ،با تلسفه يونان به خوبي آشنا بود. در واق  ،خود وي

 .هاي معنوي کليسايي دانست تا يدک االهيددانبايد او را يک مفسر بزرگ از تجربهن، بنابراي. نه يک االهيدان ،اسقف بود

هاي االهياتي منحصر به تردي به دست آورد و آن را به عندوان هاي وي ديدگاهتوان از سخنان و نوشتهمي ،اينبا ووود 

به طور رسمي در شوراي کنسدتانتين پدل تأييدد گرديدده  ،پاالماسزيرا االهيات ؛ مباحث بنيادين در االهيات وي پذيرتت

 از اين قرارند:پاالماس برخي از مباحث االهياتي . (323 ، ص8، ج8111)پاپاداکيس، باشداست و حائز اهميت مي

ه تواندد بديامدا مد ،نفوذ کندد يعت و ذات الهيتواند به طبيذهن انسان نم :معتقد استپاالماس : خداشناسي. 1

شدوند. يک مديات خدا شدريدر ح، و دعا يروحان يهانييان توس  آيحيهمه مسرو، ازاين. کمک تجربه آن را بشناسد

ن يتوان چنديرا مپاالماس  يخداشناسن مبنا يبر ا. (192، ص 1931)لين، خداوند است يقيهمان شناخت حق ن شراکتيا

 نمود: يبندميتقس
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رقابدل يذات خداوندد غ، دگاهين ديطبق ا .است يهيتنز ياتيااله، ات پاالماسيه االهيدرون ما :معرفت ذات. الف

توان او را بشناسدد ياست که م دخداون يهايق انرژيا از طرانسان تنه. است يف ناشدنير و توصيدرک ناپذ، دسترس

در کتددا  پاالمدداس . (31و  28، ص 1329)پاالمدداس، از او ممکددن اسددت يناشدد يهددايتنهددا در انددرژ ،و امکددان شددهود

 )همدو، صپدردازديم ياله يهايا انرژي ياله يخداوند و قوا يان ذات ناشناختنيبه تفاوت م ،خود (The Triads)گانهسه

 يمعرتد يالهد يقدوا يز تجلديدآن را ن يکند و به نوعيز بحث مين يسينامخلوق حضرت ع ،ت نوريو در ماه (12د15

 سد:ينوياو در کتا  خود م. (31 ، ص1921)تانين ، کنديم

تـوان شـريک شـد... خـدا بـا تواند در حيات خدا شريک شود، امّا در ذات خدا به هيچ وجه نميانسان مي

دهـد. بـه عاليت خالقانه و عنايت آميز خود، خويشتن را در برابر همـه موجـودات قـرار ميتجليات خود و ف

اي بتوانيم در هستي او شريک شويم و هر يک از مـا بـا عبارتي، ما بايد خدايي را جستجو کنيم که به گونه

يم و بـه شريک شدن در او، به شكلي بايسته وجود خودمان را براساس قياس تشبيه، هستي و حيـات بيـاب

 .(192، ص 1931()لين، 81: 8: 9)سه نوشتار الوهيت برسيم

داند کده بدا چشدم سدر يم يمرئ يعمل خداوند در رو  را نور ،هاکاسميهمچون همه هس ،پاالماس :رؤيت ذات. ب

ن يدبدا ا. (511 ، ص11، ج8118)هدانتر، دن اسدتيدقابدل د يض الهيهمراه با ت يتنها با چشم متعال .ستيقابل مشاهده ن

خددا و  يبلکه آن را قدوا ،دانديترشته هم نم يرا ذات خدا و حت يآن نور مورد مشاهده چشمان متعالپاالماس  ،ووود

پاالمداس ي، دن خدا بدا چشدم مداديد ياما برا. (15 ، ص1329)پاالماس، داند که قابل مشاهده استيخدا م يهايانرژ

د در آن يدبا ،يبدا چشدم مداد يدن نور االهيد يبرا ،از نظر او. ددانيآن را ممکن م يدهد و به نوعيارائه م يراهکار

 يخدود تدا حدد ،ديدمشارکت وو يااله يکه در قوا يکس. ميشو يت خود نورانيم و با آن براساس ظرتيمشارکت کن

بدا ، ددنديح در کوه تدابور او را ديتبدل مس يون در ماورايلذا همانطور که حوار. (113 ، ص1، ج1325)وير، شوديم ينوران

 .ديتوان خدا)مسيح( را ديگشتن م يبا نوران يچشم ماد

برخدوردار  يکه از طهدارت دروند يالبته زمان ،هستند با عقل يکه مدع يدر مقابل کسان ،پاالماس :تجلي ذات. ج

پداک که خودشان را از رن  شر و گناه  ين اتراديامعتقد است: موض  گرتته و ، دمشاهده کرتوان خدا را يز ميم نيباش

 ينديرزميو غ يرمداديغ يق دعاينند که همه شناخت و معرتت خود را از طريتوانند خدا را ببيم يتنها زمان ،سازنديم

نده شدناخت خددا را انکدار کدرد و يوندان در زمية تلسدف ياو دسدتاوردها، روازاين. (12د15، ص 1329)پاالماس، باال ببرند

 ،در کتا  خدود تانين . (15و  11 )همو، صممکن دانست... بدن و، له قلبيبه وس ،شناخت خدا را تنها با مشارکت در او

 سد:ينويمپاالماس استدالل  ةدربار

 ؛نـديبيشتن مـيت روشن و با برون رفتن از خويبا مكاشفه و رؤ يند وليبينم يافت حسيكاست با دريک نفر هسي

مسـحور و مجـذوب ، شـتن خـوديخو يت و حتاء و تفكراياش يتمام يورا، ن مكاشفه اويريق اسرار شيرا از طريز

و  يحِ مر ـيملـ ينـامر  ؛است يو اله يرماديغ يند که درخششيبيكاست نور اقنوم را ميسالک هس. گردديحق م

توانـد بـا کلمـات يمـ، ن نـوريـا. کننـديشان تظاهر بـه دانسـتن آن نمـيا، ستيكه آن چنيا؛ جهلِ معلوم است

بـه  يعـيطب يو مـاورا يگر مكاشفات عرفـانيد. ديبرو گشته صحبت نماکه با آن رو يبا همان شخص ينامحسوس
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اء و يـها را بـا انبتين مكاشفات و رؤيک شده است و ايد که واضحاً در مالحت خدا شريآيخالص و منور درم يذهن

 .(31، ص 1921)تانين ، شوديم ميباالخص نفوس مقدس و متأله سه... اءياول

ن تفداوت کده سدالک يدبدا ا ؛اسدت يهديات تنزيقائل به االه ،يدانان ارتدوکسيااله سايرهمچون  ،پاالماسدر واق  

 يمکاشدفه االهد يتدرد زمدان ،نيبندابرا. ديدگردد و با قلب خود نور اقوم را مشاهده نما ين قاعده مستثنيتواند از ايم

 .دست يابد قتياتتد که راهب بوده و با قلب، به حقبرايش اتفاق مي

را  يوهدان يشدوراها يشناسدحينظدرات مسد ،ارتددوکس يسدايدگاه کليبرحسب د ،ماسپاال: شناسيمسيح. 2

مستندات خود بهدره  يآن شورا برا يهااز واژه يو .آورديث به شمار مين اقنوم تثليرا به عنوان دوم يسيرتته و عيپذ

ح يت کده در مسدکتدا  مقددس اسد يخددا، خيتار يخدا، زنده يهمان خدا، خدا، پاالماسدگاه يطبق د. برده است

مدان يح ايدهدد کده بده مسديمد يخداوند شناخت را تنها بده کسدان ،از منظر او. (52 ، ص1319)وير، متجسد شده است

 ،کده همدان ودالل خداسدت ،خداوندد يق نور ابددياز طر ،حيمس يسيع. باشديم يمان واقعياند که آن همان اآورده

ق يداز طر ن اسدت کده تنهدايا ،ديگردپاالماس خاص شدن نگاه مووب که  يااما نکتهکند. يشناخت را به ما عطا م

در واق  ونبه پررند  . (11 ، ص1329)پاالماس، ن نور را به خود منتقل ساختيتوان ايو تأله م يرماديخالص و غ يدعا

 يسدايکل يشناسدحيدر برابدر مسد يژگديک ويدبه عنوان  ،ياتين مقوله االهيشده که امووب  يح شناسيمس يعرتان

گفتده  ،يبراسداس سدنت آرامدش خدواه وا حاضر و نداظر اسدت. در همه يسيع، اتين االهيطبق ا. رديقرار گغر  

وسدته بده صدورت خددا تووده يبده طدور پ يحيسدالک مسدي، سديش عيايصورت خداست و با ن يسيشود که عيم

 يح شناسديدر مسئله مس يو رتت کهيد پذيبا، با تلسفهپاالماس  ياما با ووود دشمن. (812 ، ص1931زاده، )عارفکنديم

ن يداو در ا ،در واقد . ح خواهد بوديله مسيز به وسيهمه چ ييم نهايترم: معتقد است کهبوده  اوريگنر يقاً تحت تأثيعم

 ين تفاوت کده ويبا اکرد؛ يم يرويش از حد از تلسفه اتالطون پيب ،(Evagrius)اواگريوسو  اوريگنمسائل همچون 

 .(1ص  ،8111 ،ورثولومائوس)دانستيح در انسان ميمست يدعا را تنها عامل تعال

سده يدر واق  در مقا. است «يخداگونگ»نجات انسان در  ،ارتدوکس يساهايدگاه کليبراساس د: نجات شناسي. 3

در  يشناسدرا نجدات يخدداگونگ يدانست و به نوع يکيرا با مفهوم نجات  يتوان خداگونگيم، کيت کاتوليحيبا مس

د يدکده با يبه طور ؛ت ارتدوکس استيحيدر عرتان مس ياژهيگاه ويوا يدارا ،ن آموزهيا. لمداد کردترقه ارتدوکس ق

و  يانسدان يهداتيدان تعاليدمشارکت مي، کوشدر ارتدوکس دانست که تنها با هم يعرتان يزندگ يآن را هدف اصل

کده بده  ،پاالماس. (111، ص 1333توس، )بارباشديم يابيقابل دست ،که همان اعمال خداوند است ،منور خداوند يروهاين

ن آمدوزه يدخدود از ا يات عرتانيدر االه ،شوديت شرق شناخته ميحيدر مس يعنوان سردمدار استفاده از واژه خداگونگ

ت نشدان ين آمدوزه حساسديدبده ات شددبده ات خود دانسدته و ياز مسلمات االه يکيگفته و آن را  يسخن به تراوان

 يهدانيديت آيدداشته و رعا ييسايکل يهانييبر آ ياژهيد ويتأک، او در بحث نجات. (1 ص ،8111 ،ورثولومدائوس)دهديم

 د:يگويم يوکند. يعنوان م يرا شرط در نجات و خداگونگ ينيد
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کنـد؛ انسـان را در ياء مـيرا اح يعت انسانيروح القدس طب، ديدارد؛ در تعم يبستگ يربان يد و عشاينجات به تعم

ظـاهرِ ، ديـتعم. بخشد تا به شباهت خدا برسديقدرت م، و به او که در هبوط از دست رفته بود کندير ميظاهر تطه

 يربـان يانسان با عشا. شودياو م يموجب تحقق شباهت االه يربان يکه عشا يدر حال، کنديب ميانسان را تهذ

 .(811 ، ص8118)سمسل، رسدد آييني با مسيح توسطِ فيض به اتحاد حقيقي و خداگونگي ميو اتحا

آن را مختص بده راهبدان و عرتدا  ،نجات دانسته يمسئله براترين مهم را ييسايکل يهانييانجام آ، پاالماسدر واق  

 ؛ديدعمدل نما ييسدايکل يهانييد به آيبا ،به نجات يابيدست يبرا يحيبلکه هر مس ،(3، ص 11، ج1329)پليکان، داندينم

اتحداد و مشدارکت بدا . ديدوويزش مشدارکت مديدر مرگ و رسدتاخ ،حيبا مس هانيين آيبه واسطه ا يحيرا هر مسيز

 .(181د181، ص 1335)نالس، شودير ميز تعبين يگونگحيبه مس ياست که گاه يح همان خداگونگيمس

 پاالماس يمكتب رهبان يژگيو. 3

، ص 1332)مينددورف، سدتين يمعمدول يحيک مسد، يراهب :معتقد است، ودا دانسته يرا از مردم عاد راهبان ،پاالماس

 عبارتنداز:ها اين ويژگياز  يبرخان باشد. يحير مسينسبت به سا يخاص يهايژگيو يد دارايبادليل، ن يبه هم. (91

بيان اهميت سکوت بدود کده  ،از ومله آن. هاي هسيکاست داشتاي بر آموزهتأکيد ويژه ،پاالماس: . سكوت و دعا1

بايدد بده  ،براي رسيدن به موهبدت و تديض الهدي :معتقد استپاالماس نست. در واق  داآن را براي هر راهبي الزامي مي

،  1359)پاالمداس، حفظ سکوت و تأله اسدت ،شرط ضروري براي رسيدن به الطاف الهي ،سکوت و تأله پرداخت. بنابراين

امدا تفداوت . (112، 199، 111، 51، 58، ص 1921مرتون، )بايد دانست که آباي صحرا نيز بر سکوت تأکيد داشتند البته. (111ص 

داندد کده تدرد برخالف آباي صحرا، سکوت را عبادت و نوعي دعا مي ،پاالماسبا آنان در اين است که  ،پاالماسديدگاه 

هاي هدا بدوده و توصديهراهبدان در همده دورانهمدة که دعدا ويژگدي تووه داشت رساند. البته بايد را به خداگونگي مي

را از سدايرين پاالمداس اما آنچه  (115، 111، 115، 21، ص همان)در اين باره بيان شده است ،آباي صحرا متعددي از بزرگان و

دعداي »اين است که او بر شيوه دعا براساس مکتب هسيکاسدت تأکيدد دارد و از آن بدا ندام  ،سازددر مسئله دعا ودا مي

بده  ،دهدديکده آن را انجدام م يکسد .رديدگيام ماز درون قلب انجد يسيع يدعا :معتقد استوي  .بردينام م 1«عيسي

 .(11 ص، 8111 ،ورثولومائوس)شودين دعا در قلب او تکرار ميا، صورت مستمر

ناسدازگار  ينديبا علوم د يحت، يويات دنيت با مشغوليرهبان، پاالماسطبق نظر : ت با علميناسازگار دانستن رهبان. 2

گردد مند   ينين که طالب علوم ديرا از ا يما کس»د دارد: ياضح بر آن تأکار شفاف و ويبس وي سخنان يلذا در برخاست. 

 :به صراحت معتقد است يو. «من  خواهد شد يرهبان ياز داشتن زندگ ،ن کار دارديل به ايکه تما ين تردياما چن، ميکنينم

 ينينشدد عزلتيدقائلند که با وي روانيو پ. (91 ، ص1332، ندورفي)م«راهبان ممنوع کرده است يخداوند کسب علوم را برا»

ق بده خداوندد يداق عمياشدت ،قيدن طريدگذارد و از ايقلب قدم م يچگونه به تراسو ،ک سالکيد که ينمود تا بتوان تهم

ا مخالفدت بدا ي ،يزيستبر دانش يدر ابتدا مبتن، پاالماسن روش در متد يد دانست که ايالبته با. (19 ، ص1333، )لوثابدييم

در . ديدان گرديح بيدگاه ناصحين ديا، ن نظرات درباره راهبيتراز بزرگ يارياما بعدها در بس ،نبود يتکرنشرتت و روشيپ
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با حضور  :معتقد بودند ،راهب ممنوع دانسته يکسب علوم را برا ،کردنديم يرويپ يکه از و يکسان، پاالماساز پس  ،واق 

به کسدب داندش  يازين ،نيبنابراتراتر رتت.  ين وهانيا يهايگدهها و ارزنتوان از همه ارزشيم ،خداوند يتحت پادشاه

 .(91 ، ص1332، ندورفي)مپوچ و ممنوع است يبه دست آوردن آن امر يز تالش برايست و بر راهب نين

آباء صدحرا  يژگيو، نياطيش يهامبارزه با وسوسه: طانيش يهامبارزه با وسوسه يوه براين شيسكوت؛ برتر. 3

کار آمددن مکتدب  يبا رو. آنان بود يهان و وسوسهياطيمبارزه با ش، از علل اقامت آنان در صحرا يکيق  و در وا .بود

. ت مورد تووده قدرار گرتدتيرهبان يهايژگين مبارزه وزء ويگر ايبار د، پاالماسهمچون  يژه اتراديبه و ،کاسميهس

سدکوت  يو آثدار وسدم مداد يطانيشد يهاراه مبارزه با وسوسه، سکوت ةيان نظريکاسم و حاميبراساس مکتب هس

ان يدر حامسدايو پاالماس طبق سخنان . (51 ، ص1332، سياري)کوناست يق درونيک نوع مبارزه عميرا سکوت يز؛ است

، محاط بدر ذهدن و طوتدان خروشدان در اتکدار شدخص يکيتار. است يطانياتکار ش يقلب مکان زندگ، کاستيهس

د به دقت مراقب خدود يبا ،ک راهب اگر به دنبال نجات استيرو، ازاين. شوديدر قلبش م يطانيجاد اتکار شيامووب 

 .ار کندين اختياطيمبارزه با ش يوه براين شيباشد و سکوت را به عنوان بهتر

برخدوردار اسدت و بده  ييگاه باالياز وا ،يسندگان شرقيان نوياست که در م ياز ومله مسائل ،قلب: ت قلبيمحور. 4

تووده  ،پاالمداس. (811 ، ص1359، ي)لوسدکارتدوکس بر آن بنا گذاشدته شدده اسدت يسايدر کل يعنوم يکل زندگ، ينوع

از قلب سدخن گفتده اسدت.  ،خود باً در تمام آثارياو تقر. ار بهره برده استيم خود از آنان بسيبه آن داشته و در تعال ياژهيو

 يقددرت تکدر، پاالمداسدگاه يد اساسبر. (11 ص ،8111وس، ورثولومائ)داردپاالماس م يت قلب در تعالينشان از اهم اين امر

که خدا به انسدان  ،يعين قلب است که به عنوان کلمه طبياد: يگويمپاالماس در واق  . نه در ذهن ،انسان در قلب اوست

بده کتدا  مقددس اشداره  ،خدود يمددعا يبدرا يو .کنديم يرهبر يبه خلوص اله يابيدست يانسان را برا، عطا نموده

نکده خداوندد يد دارد بر اياو تأک. «. ديرا آنان خدا را خواهند ديز، خوشا به حال پاکدالن»که  (91 ، ص1322، کزينکوي)سکنديم

توان به شدناخت خددا دسدت يم در قلب است که ميق تجربه مستقيبلکه تنها از طر ،ستيق دانش قابل شناخت نياز طر

، پاالمداس)داندديمد يقددرت تکدر ينفس و انددام اصدل يقلب را اتاق سر يو ،نيبنابرا. (18 ص، 8111 ،ورثولومائوس)اتتي

رود انسدان را ينه آنچه به دهان تدرو مد»کند: يبه کتا  مقدس استناد م ،خود ياثبات مدعا يبرا يو. (111 ، ص 1359

االت يدد خيدآيکه از دل مرا يز»؛ (11: 11 ي)مت«گردانديانسان را نجس م ،ديآيرون ميچه از دهان ببلکه آن، سازدينجس م

است که اگر انسدان بتواندد بدر  يمدع يو .(13: 11 ي)مت«ها و شهادت دروغ و کفرهايها و دزدها و زناها و تسقبد و قتل

امدر موودب ن يدا خود را بر وسمش مسل  گرداند. خواهد توانست رو  ،ابد و مراقب اعمال و اتکار خود باشديخود تسل  

 .(111 ، ص 1359، )پاالماسوارد آن نگردد ياز شرارت و زشت ياز کلمهکه قلب او هرگشود مي

 يشتر آنان وسم را شر دانسته و به نوعيب ،ديان گرديچه در آراء راهبان گذشته ب: طبق آنتوجّه به جسم. 5

ل يداز دال يکدي يحت. (191 ، ص1921، ُُ.گريديا)ستندينگريژه وسم انسان ميبه ماده و به و ،يکرد گنوسيبا رو

ت يدن تفکدر در رهبانيدا. (98 ، ص1931، تي)اسما بوده استيز مبارزه با وسم و دنيابان نيصحرا در ب ياقامت آبا
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زاده و )رسدولشدناخته شدد يحيت مسيرهبان ياصل يهايژگياز و يکيبه عنوان  ،اتت و در ادامهيرشد  يحيمس

کده وسدم  بدودمعتقد  . ويش گرتتيسئله در پن ميکرد متفاوت به ايروپاالماس البته . (928 ، ص1923، يباغبان

در قبدال  يو يريگن موضد يدکه به ا يکسانپاسخ او در . به آن داشت يد نگاه منفيست و نباينفسه شر ن يت

گفته کده  يا خداوند اشتباه کرده که نفس را در بدن قرار داده است! چه کسيآ»سد: ينويم ،اندراد گرتتهيوسم ا

، )پاالمداس«نفس بد است کده نفدس دلبسدته آن شدود يبدن برا يزمان. است ير بدبدن بد است و خلق آن ام

د که بددن شدما يدانيا نميآ»کند: يخود به کتا  مقدس استناد م ياثبات ادعا يبراپاالماس . (118 ، ص 1359

؛ دوم 1: 9ن ايدعبران)«...ميح( مدا هسدتيخانه او )مس» .(13: 1ان يد)اول قرنت«کل رو  القدس است که در شما استيه

ر بددن سدخن يداز تطه يو گداه، ر قلدبيداز تطهآبداء  يگداهدليل، ن يد به هميشا (12: 5ان ي؛ روم11: 1تان يقرن

و معتقد  ،انسان بر ترشتگان دانسته يوسم را از عوامل برتر يحتپاالماس . (111 ، ص1923، )محمدزادهنديگويم

کلمده »سدد: ينوين باره ميدر ا يو. ده استيگرد ز همچون روحش به صورت خداوند خلقيبدن انسان ن :است

 يچدون هدر دو، شدوديبلکه هر دو را با هم شدامل م، روديا بدن به طور وداگانه به کار نميرو   يانسان برا

انسدان را برتدر از پاالمداس گفت: د يبا ،نيبنابرا. (811 ، ص8118، )سمسل«اندآنها با هم در صورت خدا خلق شده

 يرا روحدش در بددنيدز ؛شتر از ترشتگان بر صورت خداستيانسان ب :ن باره معتقد استيدر ا ،ترشتگان دانسته

 .(159 ، ص1923، )محمدزادهشوديم ميتنظ يعت وسمانياست و با آن طب يبخشاتيقدرت ح يوندد که دارايپيم

دگاه يدان ديدب يبدرا، وسين بار در مناقشات مربوط به نسدطورين واژه نخستيا: (Deification)يخداگونگ. 6

و  يدن بده شدباهت االهديرسد يبده معندا ،ن آمدوزهيا. (8812 ، ص1ج، 8111، )تورکانها به کار گرتته شدارتدوکس

 ؛روم اسدت ينيالت يسايض در کليبه واسطه ت ،«نجات»است و معادل مفهوم  ياتت تشبه به خدا و اتحاد االهيدر

 يدارا ،ن آمدوزهيدا. (53 ، ص1922، )محمددزادهاسدت يشدناختمفهوم ووود يشتر دارايب ين تفاوت که خداگونگيبا ا

در  يعرتدان يزنددگ يد آن را هددف اصدليدکده با يبه طور ،ت ارتدوکس استيحيدر عرتان مس ياژهيگاه ويوا

متداثرر از  ،ن رابطدهيداو در ا. پدردازديشدن با خدا م يکيان يبه ب ،ز در عبارات خودينپاالماس ارتدوکس دانست و 

 يبدراد، يدان محکم و قابل تووده اميبن»د: يگويم موسيماکس. (151 ، ص1332، نددورفي)ماست موسيماکسس يقد

انسدان  ،به همان اندازه که خود خدا انسدان شدد. سازديعت بشر تجسد خداست که انسان را خدا ميطب يخداگونگ

 :معتقدد اسدت موسيماکسداه دگيدن ديديعالوه بر تب، پاالماس. (21د21 ، ص1922، )محمدزاده«تواند خدا شوديهم م

 يخدداگونگ ياست که تنها راه کسب معرتدت الهدمعتقد ن يهمچن. مانديم يانسان باق، انسان با ووود خدا شدن

آن را کسدب نخواهدد  ،يسازد که معرتت عقلديانسان آشکار م يرا برا يقيحقا ين اتحاد و خداگونگيرا ايز ؛است

اسدت  ييسدايکل يهدانييز با انجام آيجاد اتحاد نيشرط اترين مهم ست کهد دانيالبته با. (11 ، ص1329، کاني)پلکرد

 يکه همان خدداگونگ ،ن اتحاديبا ا. ز الزمه آن استينبوده و عمل ن يکات ييمان به تنهاين است که ايابيانگر که 

 .(181د181 ، ص1335، )نالسز واق  خواهد شديح در مرگ و رستاخيبا مسها انسان مشارکت، است
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 پاالماس يو نقد مكتب عرفان يابيرزا. 4

ن يدا. وودود دارد يبسديار ينکات مثبت و منف، کاست بودهير مکتب هسيکه عمدتاً تحت تأث، پاالماس يدر مکتب عرتان

 يرات مثبدت آن در تضداياز وملده تدأث اسدت.رگذار بدوده يت تأثيژه رهبانيبه و ،يحيمس يهاشهيمکتب در گسترش اند

ات شدرق را براسداس تفکدرات يدااله ،پاالمداس. بدوده اسدت يان راهبانِ سنت شرقيحدت در مجاد ويا، يرهبان يزندگ

از  ،اسدتآشدکار شرق کامالً  يسايدر کل يالت رهبانين تمايز ايامروزه ن .مند مبدل ساختنظام ياتيبه االه ،خود يرهبان

کده  يبدا آراء گنوسد ،ن صورتيت که بدماده و وسم انسان اس يگاه مثبت برايارائه وا، پاالماسگر نکات مهم مکتب يد

انسدان بدر  يوسدم را از عوامدل برتدر يحتد ،پاالمداس. دارد يود يمخالفت ،شوديده ميد يبه تراوان يدر مکاتب رهبان

پاالمداس در واقد  . ده اسدتيبه صورت خداوند خلق گرد ،ز همچون روحشيبدن انسان ن :معتقد است ،ترشتگان دانسته

بده وودود آورد و از هدر دو حدوزه  يادغدام و همداهنگ يات رهبانيو االه ييسايات کليان االهيم ،توانست در مکتب خود

 قابل نقد است: يبسيارمکتب او از وهات  ،ن وووديبا ا. مکتب خود بهره ببرد يمندسازدر نظام يتکر

او مددات  . شده دارديکاسدم ريدر هسپاالمداس  يتکدر يه و مبدانلشاک: است يكاسميهس يپاالماس تنها مروج. 1

ارائده  يديددگاه وديداز خود د، رونيااز. کردي  مين مکتب را ترويتفکرات ا ،خود عمرهمه کاسم بوده و در يهس

ت شدده يداو در رهبان يهادگاهيشرتت روز اتزون ديپمووب ، کاسم در شرقيمکتب هس يروزيبلکه پ ،نداده است

ه آن اقامده برهدان يدتوانست بر علينم يکس ،قشر يکاسم بر تضاياز غالب شدن مکتب هسپس است؛ چرا که 

ات ارتدوکس ادغدام کدرد يکره االهيکاست را در پيمکتب هس ،پاالماس. کندن مکتب مخالفت ينموده و با اتکار ا

 ،نيبندابرا. (192 ، ص1931، ني)لدمکتب خدود را ارائده داد ،شمعونهمچون  يدانان بزرگيات االهيو با الهام از تجرب

 .کاست استيرو و مروج هسيارائه نداده و تنها پ يديمکتب ود يو :توان گفتيم

تدوان او يمند است و اساساً نمات منسجم و نظاميک الهيتاقد ، پاالماس: مند در آراء پاالماسات نظاميفقدان اله. 2

ت برائد يات نظدريداز هدر گونده االه، يو تلسدف ينظدر يهااو با پشت کردن به نگرش. دان دانستاتيرا االه

بده  ،پاالمداس يهدانوشتههمة باً يمعتقدند که تقر ياريبس، رونيازا. کنديتمرکز م يو تنها بر سلوک عمل ،وسته

. (111دد119، ص 1325، ي)تلوروسدکخاص بوده اسدت يت عمليگاه به گاه و وابسته به موقع يهانوشته، وز خطابه او

بدا دليدل، ن يبه همد .است يبر تجربه شخص يمبتن کامالً ،ديگوياز آن سخن مپاالماس که  ياتياله، قتيدر حق

و  يگداه بدا اسدتدالالت عقلدچياو هد. داشدت يود يهامخالفت ،ه داشتنديونان تکيکه بر تلسفه  يکسان يبرخ

، شدتر اشداره شدديکده پ ،بارالماز ومله در مناقشات او با ، با مخالفان خود مواوه نشده ،اتيدر حوزه االه يمنطق

 يو. دهدديارائه نمد يخاص ياتيکرد االهيرو ،باراالماو در مخالفتش با . کامالً مشخص است يو يکرد تجربيرو

و  يارائده مسدائل کالمد يلدذا بده ودا. ه راهبان کوه آتوس دارديدر برهان آوردن و توو يسع ،ن مناقشاتيدر ا

. تدوس را توويده کنددبدين وسيله عملکرد راهبدان کدوه آ کند.يگرايي تاکيد مسکوت و آرامش، بر قلب، يتلسف

همچون راهدب و  ،پاالماسدر واق  . قلمداد کرد ياتيو نه اله يصرتاً رهبان يرا مکتب يتوان مکتب ويم ،نيبنابرا
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ک مفسر بدزرگ يد او را يبا، رونيا. ازاست ان داشتهيحيمس يبرا يعمل يهادر ارائه ووهه يسع، يحيمس ياسقف

 .دان دانستيهک االيو نه  ييسايکل يمعنو يهااز تجربه

 ،پاالمداسات يه االهيدرون ما: به شهود و محدود دانستن شهود به راهبان يمحدود ساختن شناخت اله. 3

رقابدل يذات خداوندد غ، دگاهيدن ديدطبدق ا .اسدت يهديتنز ياتيدااله، يات ارتدوکس شرقيهمچون االه

 ييتواندا، يو نظدر يعقالندق تفکردر و تامردل يانسان از طر. است يف ناشدنير و توصيدرک ناپذ، دسترس

اسدت  يالهد يهدايخداوند و انرژ يشهود و تجربه نمودن قوا، شناخت ،بلکه تنها را ،شناخت خدا را ندارد

ت و يدتوانندد از ر يتنهدا راهبدان م :معتقدد اسدتپاالماس . تواند او را بشناسديانسان م، ق آنيکه از طر

ندد کده يبيکاسدت ندور اقندوم را ميسدالک هس ،نظدر اودر واقد  از م. برخوردار باشند ياله يمشاهده قوا

، رونيدااز. برخدوردار باشدند يژگدين ويدتوانندد از ايان نميحيمسساير است و  يو اله يرماديغ يدرخشش

 يبده زنددگد يبا ،  استين شرايکه خواستار ا يکسراهبان ممکن است.  يتنها برا ،يت الهيشناخت و ر 

ار تند  نمدوده و يحلقه خداشناسان را بستنها نه ،ن نگرشيا. آورد يوکاست ريه مکتب هسيبر پا ،يرهبان

و تدامرالت  يت شدناخت عقالنديدبلکه حج، را محروم از شناخت خدا دانسته استها انسان از يريوم  کث

 .ارزش انگاشته استيباطل و ب يو ووود آن در انسان را امر ،ده گرتتهيناد يرا به کلر ينظر

تنها شهود و تجربه را در شدناخت ، پاالماس :د گفتيبا، نيشيدر ادامه نقد پ: و شهود يني: تمرکز بر تجربه د4

شدخص شدهود کنندده و  يتواندد بدرايتنهدا م، ينکه شهود و تجربه شخصيغاتل از ا، خدا حجرت دانسته

 حاصدل يمداورائ يديرويکده از مواوهده تدرد بدا ن ،ينيتجربه د، در واق . ت داشته باشديتجربه کننده حج

ت آن تراتر از ترد تجربه کنندده يد؛ چرا که حجشابک مکتب قار ي يبرا يمحکم يمبنا دتوانينم ،شوديم

قابدل انتقدال و ، ان نبدودنيبه وهت قابل ب ،ينيا دي يتجربه عرتان، ن است کهيل مطلب ايدل. بودنخواهد 

 يخداشناسد، ن اسداسيو بر اا. ک کرديرا در آن شر يگريتوان دينم رو،نياست. ازين يگريتهماندن به د

سداختن  ين االذهدانيدهد که بيم را ارائه يو شخص يات شهودياله ينوع ،ده گرتتهيناد را اساساً يتلسف

نه شناخت خدا يونان در زميتلسفه  ياو دستاوردها. رممکن استيتوان گفت غيم بلکه ،مشکلتنها نه ،آن

، )پاالمداسدانسدتمديممکدن ... بددن و ، له قلبيبه وس وشناخت خدا را تنها با مشارکت در ا ،را انکار کرد

  .را خواهند داشت ين درک و شناختيد دارد که تنها راهبان چنيکأتدليل، ن يبه هم. (15و  11 ، ص1329

ص يتشدخ يبدرا ،ار مشدخصيدمحدروم مانددن از مع، يتمرکز بر تجربه شخص ياز ومله مشکالت اساس

کده تجربده کددام مسدئله  نيددر مقابل ا، ن مبنايبا اترخاذ ا، الماسپادر واق  . م استيح از سقيتجربه صح

 .نخواهد داشت ياکنندهپاسخ قان ، درست و مزابق با واق  است ياتجربه، اريراهب بر اساس کدام مع

 درک و مشاهده خدا را منوط به مشارکت کردن بدا خددا ،پاالماس: «مشارکت با خدا»ز يو ن «قلب»ابهام موجود در . 5

مشدارکت  ياالهد يدر قدوا ينکه کسيا. رواضح استيمبهم و غ ين امريحال آنکه ا. (192 ، ص1931، ني)لدانديم
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، پاالمداسم يدر تعدال «قلدب»واژه ، نيهمچند. تواند آن را ادرعدا کندديم يمبهم است که هر کس يبه قدر، ديوو

از  يو گداه ،گدردديت ميانسان از آن هدا يالت نفسانيقلب را کالبد دانسته که تما ياو گاه .ندارد يمفهوم روشن

 .کندير ميشهود تعب يآن به نوع

، پاالمداس ياتياله يهااز چند وهت در آموزه: پاالماس ياتياله يهادر آموزه يو ناسازگار يوجود دوگانگ. 6

. است ينگقائل به دوگا ياله ين ذات و تجلريبپاالماس ، به عنوان نمونه. ووود دارد يو دوگانگ يناسازگار

 يالهد يهدايا انرژيد يالهد يخداوندد و قدوا يان ذات ناشدناختنيدبه تفداوت م ،گانه خوداو در کتا  سه

لدذا  .شدد يحيدانان مسياز االه ياريمخالفت بسب موون نظر يارائه ا. (12د15 ، ص1329، )پاالماسپردازديم

خدا  يان ذات و تجليمپاالماس ، دگاهين ديرا طبق ايز ؛اندبودن کرده ييرا متهم به دو خداپاالماس  يبرخ

همچدون  ،ک سدوياز پاالماس ، ت خدايدر رابطه با رو ،نيهمچن. (192 ، ص1931، ني)لز قائل شده استيتما

ن يبا ا، (15 ، ص1329، )پاالماسستيکه عمل خدا با چشم سر قابل مشاهده نکند ميان يها بکاسميهمه هس

 يکده در قدوا يمعتقدد اسدت کسد ،دانستهقابل درک و مشاهده  يا قلب ماديبا چشم را دن خدا يد، حال

 .(113 ص، 1ج ، 1319، ري)ونديبيم او را ،کند يد و خود را نورانيمشارکت وو يااله

 يهدااز آمدوزه ياريدر بسد، پاالماس: ات پاالماسياله يهاز آموزهيو ن يحيمس يهاناظر به آموزه ياشكاالت کل. 7

ز وارد يدات او نيدبده اله، يحيمسد يهاوارد بر آموزه ينقدها ،بوده يحيمس يات سنتيالهبند به ايپا ،خود ياتياله

، )سمسدلن و هبدوط انسدانيبه وهت اعتقاد او به گناه نخسدت يدر بحث نجات شناس، به عنوان نمونه. خواهد بود

او بده عندوان ح و مطر  نمودن يت مسيبه وهت قائل شدن به الوه ،يشناسحيز در بحث مسيو ن (811 ، ص8118

ن يدوارد بدر ا ينقددها. همه مورد نقدد اسدت، ثياساساً خود آموزه تثل زيو ن (52 ، ص1319، ري)وثين اقنوم تثليدوم

به همدان انددازه کده »د: يگويم موسيماکسر از يثأاو به ت. ز وارد خواهد بودينپاالماس  ياتيبه مکتب اله، هاآموزه

همانگونده کده در ، انداتينگونده بيا. (21د21 ، ص1922، )محمدزاده«خدا شودتواند يانسان هم م ،خود خدا انسان شد

 .است يعقالنريز غينپاالماس ات يدر اله، ستيرش نيقابل پذ يحيات مسياله

است که بده اصدلِ  ياشکال، استپاالماس که متووه  يگر از اشکاالتيد يکي: يبه کلّ تفكّر رهبان ياشكال اساس. 8

را  يکديومداع و نزد، خوردن گوشت، چون ازدواج يد امورين نگرش که راهب نبايا ؛وارد است يحيت مسيرهبان

از  يز ناشديدو ن يدر دوران قدرون وسدط انيحيسدا و مسديکل يياگرايجه دنينت ،(91 ، ص1332، ندورفي)مانجام دهد

شده ين انديده اامروز، است يعيطب. شده استدانسته د و ناپاک يپل يماد يايدن، اين اساساست بر  يم گنوسيتعال

خواهدد  يرا در پد يمتعددد يو رواند يمشدکالت روحد، انسان يعيز طبيچرا که سرکو  نمودن غرا ؛ندارد ييوا

 يت انسدان بدرايدتعال ةالزمد يمداد يايددن از يوربهدره، يم کتب آسدمانيبراساس تعال، نکهيعالوه بر ا. داشت

بدر  ،پاالمداس. داشدت يوسدمان يازهايا و نيدننسبت به  يد نگرش منفينبا. از سعادت واودانه است يبرخوردار

، )پاالمداسدانددميرا حفدظ سدکوت  يدن به الطداف الهديرس يبرا يتنها شرط ضرور، کرد راهبانهين روياساس ا
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از  ،رين مسديدت و اعمدال در ايز نيو ن، در ابعاد مختلف يويدن يت امور زندگيريکه مديحال. در (111 ، صالف1359

 .تواند انسان را خداگونه کندينم يياست و سکوت به تنهابرخوردار  ياديت زياهم

 گيريجهينت

 يداراهدم هندوز  يورود. يبده شدمار مد يدانانِ عدارف مسديحيت شدرقين االهياز بزرگتر يکيبه عنوان  ،پاالماس

و مبلد   و مدروج يد حداميرا با يلذا واست. کاست بوده ير مکتب هسيداً تحت تأثيالبته او شد. طرتداران تراوان است

. کندد يسنت مسيحيت شرق يهاات و صومعهين مکتب را وارد االهيا يهادهيکاسم دانست که توانست ايمکتب هس

د يدتأک، رونيداازاست. کاست بوده يو مبل  مکتب هس يبلکه تنها حام، مختص به خود ارائه نداده يات رهبانيااله يو

از اصدول مسدلم و ، ين مبدانيدکده همده ا رد.دا... و  ينيرديغن با علوم يد يناسازگار، قلب، بر مسئله سکوت ياديز

ت يحيت مسديات و رهبانيکاست را وارد االهيهس يهادگاهيداشت د يسعپاالماس  ،در واق . کاست استيروشن هس

 ت شده اسدت؛ياو در رهبان يهادگاهيشرتت روز اتزون ديپمووب ، کاست در شرقيمکتب هس يروزيپ. ارتدوکس کند

بدا اتکدار  ،ه آن اقامه برهان نمودهيتوانست بر علينم يشرق کس يکاست بر تضايغالب شدن مکتب هس ازپس را يز

 .ده استيدر شرق غالب گردپاالماس اتکار  ،دليلن يبه هم. و دين مکتب مخالفت نمايا

 ينوشته منظم ،رواست. ازاينه راهبان آتوس بوده يتوو ،يات رهبانيژه االهيبه و ،يحيات مسيدر االهپاالماس هدف 

مختلف  يهادر مکان يو يهايا سخنرانيبوده  بارالما مرتب  به مشاوراتش با ي يو يهاشتر نوشتهيب .ووود ندارد ياز و

ن يادهد. يارائه نم ينظر ياتيااله يلذا و .است يبر تجربه شخص يکامالً مبتن ،ات اويااله. انش بوده استيان حاميدر م

متعددد  يهاندهيدر زم يتلسدف يبدا دسدتاوردهادليل، ن يبه هم. دانينه االه ،ک راهب استير شتيدهد او بينشان مامر 

ات ارائه نداده يدر حوزه االه يخاصنظريه او . رديپذينمکرده، از استدالالت آنان را رد  ياريبس ،مخالفت نموده و ياتيااله

و در حوزه  يتجرب يکه مسائل ، ...سکوت و، بر قلب ديهمچون تأک يبه مسائل، يو تلسف يارائه مسائل کالم يبه وااست. 

 .را از راهبان دور سازد يدتيانحراف عق يپرداخته تا بتواند تضا، ت استيرهبان
  _____________________________________________________ هانوشتپي

و يک وامعه  .باشدصومعه مي 81اکنون از واليات يونان به شمار رتته و داراي ومهوري خودمختار که داراي بسيار معروف، که هم ينام کوه. 1
در آنجا به زنان و حيوانات حق ورود دارد. معنوي  استقاللاست، اما  تحت ترمان کليساي قسطنطنيهرغم اينکه بوده و عليمذهبي مستقل 

 هاي آنجا بسيار غني و مملو از نسخ خطي است.دهند. کتابخانهنمي
8. «Ponticus Evagrius  »گويي گان کليسا در اواخر قرن چهارم بود او متفکري باهوش و سخناو راهب و زاهد مسيحي است که يکي از بزر

م. به اورشليم رتت و در آنجا راهب شد و اواخر عمر به مصر رتت. او 929کرد و در سال اي سرآمد بود در قسطنطنيه زندگي ميمهذ  و نويسنده
 .Sinlewcz, 2003, p. xvii: نسي. رکشاگردان مشهور زيادي تربيت کرد مانند باسيل اهل کاساريا و گريگوري نازي

9 .«Diadochos of Photiki »که آثارش در مجموعده تيلوکاليدا درج شدده اسدت. او تداثير زيدادي بدر قديسدان بيزانسدي چدون: ، زاهد قرن پنجم
 چنين اتکار او بر وريان سکينه قرن چهاردهم تاثير زيادي داشته است.معترف و سيمون االهي دان وديد داشته است. همماکسيموس 

، عيسي مسيح خداوند»شود: شود و دعايي ساده به اين شيوه خوانده ميدعايي است که تنفس ترد با قاعده مشخصي انجام مي، دعاي عيسي -1
شود تا وي براي پيشرتت بيشتر براي دستيابي به نور االهي آماده يصرتاً نوعي کمک به ترد تلقي م، ن روشاي« بر من رحم کن.، پسر خدا

 .(195، ص 1931، شود)رک: لين

http://en.wikipedia.org/wiki/Evagrius_Ponticus
http://en.wikipedia.org/wiki/Diadochos_of_Photiki
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