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چكيده

گريگوري پاالماس ،االهيدانانِ عارف مسلک بيزانسي ،بنيانگذار آرامش گرايي نوين است که تأثير زيادي بر شيوة زنددگي
رهباني ،در سنت شرقي داشته است .آثار او نشان دهنده پويايي و نظاممندي مسيحيت ارتدوکس شدرقي اسدت .بدا وودود
اين ،بيشتر شهرت پاالماس ،در سبک رهبانيت اوست که شديداً تحت تأثير هسيکاست ميباشد .از ويژگيهاي رهبداني او
ميتوان از سکوت و دعا ،ناسازگاري رهبانيت با علوم ،مبارزه با وسوسههاي شيطان ،قلب به عندوان اداره کنندده انسدان و
وايگزين صحرا ،شر نبودن وسم و خداگونگي نام برد .برخوردهاي دوگانهاي با انديشدههداي او صدورت گرتتده اسدت .از
اينرو ،برخي او را بدعتگذار دانسته ،و برخي ديگر قائلندکه االهياتش کامالً ريشه در گذشته دارد .نقددهاي متعدددي بده
مکتب پاالماس وارد است .از ومله آن پيروي مطلق از مکتب هسيکاست ،ناشناخته بودن خددا ودز بدراي راهبدان ،عددم
بهرهمندي راهبان از دانش ،کنترل انسان به وسيله قلب نه عقل و  . ...ايدن مقالده سدعي دارد بدا معيدار قدرار دادن کتدا
مقدس و سنت االهيات رهباني مسيحي ،به تحليل و نقد مکتب پاالماس بپردازد.
کليدواژهها :گريگوري پاالماس ،مسيحيت شرقي ،رهبانيت ،االهيات ،هسيکاست.
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مقدمه

يکي از االهيدانانِ عارف مسلک بيزانسي ،گريگوري پاالماس( )Gregory Palamsاست که از شهرت بدااليي در سدنت
شرقي برخوردار است(هانتر ،8118 ،ج ،11ص  .)511از وي به عندوان قدرتمنددترين مددات هسيکاسدم( )Hesychasmيداد
ميشود که تأثير بسياري بر شيوة زندگي رهباني در سنت شرقي داشته اسدت(تانيند  ،1921 ،ص  .)31آثدار وي بيدانگر
پويايي االهيات ارتدوکس است .و به اعتقاد برخي ،االهيات پاالماس ،داراي دو ويژگي ممتاز است کده آن را از سداير
االهيات دورانش ودا ميسازد :الف .تنها ،بازگو کننده روش آباء گذشته نبود . .بازگو کننده االهيات يا عمل معندوي
خود نبود(کريوشين ،1311 ،ص .)12
تالشهاي او در حوزة االهيات سنت شرق مووب نظاممند شددن االهيدات ارتددوکس شدده اسدت .پاالمداس،
داراي سبک خاصي در االهيات سنت شرقي ميباشد .همين مسئله موودب شدده کده بررسدي زنددگي و آراء وي در
سنت شرقي ،ضروري و مهم گردد(مينددورف ،1332 ،ص  .)82بدا ايدن وودود ،برخدي مددعي هسدتند کده وي را نبايدد
االهيدان دانست؛ چرا که او تنها مفسر و مروج اتکار و ساير مکاتب مسيحي بوده است .از سوي ديگدر ،برخدي وي را
راهبي بزرگ و داراي مکتبي معتبر در رهبانيت دانسته ،مباني مختلفي از وي ارائه ميدهندد .ايدن مقالده ،تدالش دارد
عالوه بر بررسي زندگي و اتکار پاالماس ،به اين سؤال پاسخ دهد که آيا ميتدوان او را صداحب مکتدب مسدتقلي ،در
حوزة سنت شرقي ،به ويژه در االهيات رهباني دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،چده تحليدلهدا و انتقداداتي بده
االهيات وي وارد است .چه بدعتهايي از سوي مکتب وي ،وارد رهبانيت مسديحي در حدوزه شدرق گرديدده اسدت؟
روشن است که دربارة وريان رهبانيت ،مقاالت متعددي به نگارش درآمده است ،اما تداکنون تحقيدق نظداممنددي در
خصوص مکاتب رهباني شرقي ،به ويژه مکتب پاالماس به زبان تارسي انجام نشده است.
 .1گريگوري پاالماس و چگونگي ورود او به رهبانيت
آشنايي با پاالماس

گريگوري پاالماس ،در سال  1831مديالدي در ترکيده متولدد و در دانشدگاه مدرتب بدا امپراتدوري قسدطنطنيه ،بده
تحصيالت علوم انساني پرداخت .وي از لحاظ عرتاني شديداً تحت تأثير رئيس کاهنان تيالدلفيا بدود .همدين مسدئله
مووب شد که به رهبانيت و زندگي رهباني روي آورد(هانتر ،8118 ،ج ،11ص  .)511وي همراه برادران خود ،حددود سدال
 1911وارد صومعهاي در کوه آتوس( 1)Athosدر شبه وزيره آکت( )Acteدر شمال يونان شدد(پاپداداکيس ،8111 ،ج  ،8ص

 .)322همچنين ،مادرش «کيل»( )Kale or Kalloneو دو خواهرش «اِپيکداريس»( )Epicharisو «تئدودوت»( )Theodoteرا
به صومعهاي در قسطنطنيه منتقل نمود .پاالماس در آنجا تحت تعليم مکتب هسيکاست قرار گرتت و در امر دعدا بده
سرعت پيشرتت کرد .به علت هجوم ترکها به يونان در سال  ،1981وي مجبور شد مددتي صدومعه کدوه آتدوس را
ترک کند(لين ،1931 ،ص  .)191در سال  1981ميالدي ،به بندر تسالونيکا(نام کهن بندر سالونيک در شدمال يوندان) مهداورت
کرد و در آنجا به عنوان کشيش مشغول به کار شد .سپس به کوهي در نزديکي بروآ( ،)Beroeaنقل مکان نمود و پدن
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سال در آنجا ،بر مبناي مکتب هسيکاست خلوت گزيد(ميندورف ،1332 ،ص 91دد .)92وي براسداس مکتدب هسيکاسدت،
پن روز هفته را در سکوت و تنهايي به سر ميبرد .در سال 1991ميالدي ،پس از خروج ترکهدا و برگشدت آرامدش
به يونان ،او به آتوس بازگشت و زندگي رهباني را در آنجا ادامه داد(هانتر ،8118 ،ج ،11ص  .)511برخدي زنددگي رهبداني
پاالماس را متأثر از گريگوري سينايي ميدانند که پس از مناقشات متعدددي ،در نهايدت بده عندوان يکدي از بزرگدان
کليسا شناخته شده است(کانوموس ،8111 ،ص .)11
پاالماس،از سال  1991به بعد ،با کشيشي به نام بارالم اهل کاالبري(1831د ،)1911کده در وندو ايتاليدا زنددگي
ميکرد و به شدت مخالف هسيکاسمها بود ،وارد مناقشهاي ودي گرديد(لدين ،1931 ،ص  .)191او با رد اتکار بارالم ،بده
تروي و دتاع از اتکار خود پرداخت و در نهايت ،آموزههاى دربارة ذات و نيروهاى خددا ارائده داد کده در سده شدوراى
تشکيل شده در قسطنطنيه ،يعني شوراهاي 1915 ،1911و 1911م ،مورد تأييد قرار گرتت .پاالماس ،در سدال 1913
در اثر از کار اتتادگي روده درگذشت(هانتر ،8118 ،ج ،11ص .)511
چند سال پس از مرگ وي ،اتکار او مورد پذيرش علمداي کاتوليدک قدرار گرتدت؛ بده ويدژه ديددگاه وي در راه
رسيدن به خدا ،نزد عرتان کاتوليک پذيرتته شد(وي .کريستنسن ،8115 ،ص  .)819در واق تعاليم پاالماس ،نگاه وديددي
به االهيات سنتي بود که به بسياري از چالشهاي تازه در مورد سنت ارتدوکس پاسخ ميدهدد(ورثولومدائوس ،8111 ،ص

 .)1آثار متعددي از او در دنياي مسيحي ووود دارد که مهمترين آن ،رسالهاي اسدت در سده بخدش ،دربدارة تحصديل
حکمت ،دربارة دعا ،دربارة نور معرتت که هر سه بخش ،در سه قسمت نوشته شده است .ازاينرو ،اثر مزبور را بده ندام
سهگانه نيز ميشناسند(تانين  ،1921 ،ص  .)31پاالماس ،مخالف سرسخت هلنيسم بوده و در کتدا االهيداتي نخسدت
خود ،در اين بارة تراوان سخن گفته است(ميندورف ،1332 ،ص  .)111و شايد همدين مسدئله يکدي از مهمتدرين داليدل
گرايش او به عرتان و زندگي رهباني و گرايش به مکتب هسيکاست بوده است.
پاالماس بزرگترين حامي مکتب هسيکاست

گريگوري پاالماس را به عنوان بزرگترين حامي هسيکاسم ميدانند .حمايت وي از مکتب آرامشگرايدي ،بده حددي
بود که اين مکتب را پاالماايسم ميگويند .پيروان مکتب آرامشگري ،اميد دارند که به قابليت و تمرکزي کده عيسدي
مسيح در دعا ،براي رسيدن به آرامش روحي و اتحاد با خداوند بيدان داشدته ،دسدت يابندد(مدورتي ،8118 ،ج ،1ص .)211
واژه «هسيکاسم»(()Hesychasmسکينه) از ريشة يوناني« »συχίαيدا « ،»Hesychiaبده معنداي آرامدش ،سدکون ،آرامدي،
سکوت است .کلمة يوناني« ،»συχάζωبه معناي آرامش اختيار کردن توس کساني که آرامش گرا هستند ،به کار رتتده
است(کن ،1333 ،ص  .)931واژه « ،»Hesychastدر قرن ششم مترادف واژة « »monkبدوده اسدت(شدلدراک ،8111 ،ص .)991
حتي در زمان اُريگن(121د ،)811کلمه « ،»συχίαبه معني خلوت و تنهايي بود .از همان ابتدا ،واژة« »συχίαويژگياي بدود
که رهبانيت را به نمايش ميگذاشت .به گفته يکي از االهيددان يونداني معاصدر ،رهبانيدت ارتددکس همدان سدکينه

اسدت(مانتزاريددس ،1355 ،ص  .)9ترهند

المد  ،تقد

دو واژه«hesychazo

 »hesychia,را واژههداي اصدلي مديداندد
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(لم  ،1311 ،ص  .)111پاالماس به اين آموزه ،با واژة« »ερή συχίαيعني سکوت مقدس اشاره کرده است(پاالمداس،

1359الف ،ص  .)911و آن را «هنر هنرها و دانش دانشها» ميداند(همو ،ص  .)981در االهيات و عرتان ارتدوکس،
براي اين واژه پن معناي اصطالحي بيان شده است .به عبارت ديگر ،براي تبديل شددن آن بده يدک مکتدب
عرتاني ،ترآيند ذيل طي شده است:
« .1زندگي منزوي» ،به معني زندگي عزلت نشيني ،و اين معنايي است که براي ايدن واژه ،تدا قدرن  1بده کدار
ميرتته است.
« .8شيوة دعاي دروني» ،با هدف اتحاد با خدا ،در سطحي وراي صدورتها و مفداهيم و زبانهدا ،بده معندايي کده در
واژگان «گريوس پونتيوس933(8د911م) به کار رتته است.
« .9تالش براي اتحاد از طريق دعاي عيسي» ،اين معنا را «ديديکوس توييکي» 9به کاربرده است.
« .1روش روان تني عمومي در پيوند با دعاي عيسي» ،اين معنا در قرن سيزدهم به کار ميرتته.
 .1االهيات بيان شده توس قديس گريگوري پاالماس.
اين مکتب ،سنت و سبکي در زندگي روحاني بود که تا پيش از دوران پاالماس و کمدي قبدلتر از آن ،بده
عنوان يک مکتب شناخته نميشد و تقريباً مدتي پيش از به دنيا آمدن پاالماس بود کده شدکل مشخصدي بده
خود گرتت و به عنوان مکتب شناخته شد(لين ،1931 ،ص  .)191همدانطور کده در ترآيندد شدکل گيدري مکتدب
هسيکاسم بيان شد ،برخي متفکران مسيحي ،اين مکتب را متعلق بده قدرن پدنجم ميدانندد کده آن در شدر
زندگي راهب اورشليمي ،که او اين مکتب را از لورا و او نيز از قديس ساباس ،کده از بدزرگ قديسدان شدناخته
ميشود ،درياتت کرده است .قديس ساباس نيز آن را از باسيل قديس آموخته بدود(مدورتي ،8118 ،ج ،1ص .)211
اما پاالماس در تعريف هسيکاست يا سکوت مقدس ،معتقد است :آن هنري در ميان هنرهاست و نوعي سدبک
زندگي است که براي راهب ،در نظر گرتته شده است .راهب ،با سکوت مقدس در ميان مبارزه شديد زاهدانده،
به دنبال آرامش دروني و رهايي از مصائب و رن هاست که به نوبه خود ،منجر به يک اتحاد عرتاني با خداوندد
ميگردد که اساساً توس تضل الهي به اورا درميآيد(ورثولومائوس ،8111 ،ص .)8
به هر حال ،طرتداران آموزه سکوت ،آن را آموزهاي منتسب به کتا مقدس دانسته ،انجيل را منبد اوليده آمدوزه
سکوت ميدانند:
و چون عبادت کني مانند رياکاران مباش؛ زيرا خوش دارند که در کنايس در گوشههاي کوچهها ايستاده نماز گذارنـد تـا
مردم ايشان را ببينند .هرآينه به شما ميگويم اجر خود را تحصيل نمودهاند .ليكن تو چون عبادت کني به حجرة خود داخل
شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است ،عبادت نما و پدر نهان بين تو ،تو را آشكارا جزا خواهد داد(متي 1 :1د.)1

پاالماس براساس مکتب هسيکاسم معتقد بود :با رن شخصي ميتوان به ندوعي تجربده الهيداتي رسديد .در واقد راه

رسيدن به شناخت تجربي را هسيکاسم ميدانست .بر همين اساس ،بسياري از راهباني که تحدت حمايدت پاالمداس
بودند ،کساني بودند که به مدارس غيرديني نرتته بودند و مدعي بودند که با نماز و دعا و سکوت ،ميتوان به شدناخت
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صحيحي از خدا دست ياتتند(باچانان واالس ،8111 ،ص  .)981پاالماس معتقد بود :مکتب هسيکاسم بده مؤمندان تواندايي
مواوهه با انرژيهاي االهي ،نه ووهر ناديده و وصف نشدني را ،ميدهد(مک گراث ،1921 ،ص .)113
مکتب هسيکاسم ،به دليل تمرکز بر آموزه سکوت ،مووب تقويت عرتان صومعهاي شد .بدين سبب ،اتدراد کمدي
ياتت ميشدند که بر ضد طريقت خدا گونه شدن ،ناشي از آن که به وسيله عارتان کليساي شرق حمايت ميشد ،بده
مخالفت بپردازند(تانين  ،1921 ،ص  .)35تعاليم پاالماس ،در رهبانيت سنت شرقي هدم سدطح تعداليم پددران تيلوکاليدا،
همچون قديس کاليستوس ،ايگناتيوس ،و گريگوري سينايي بود .نوشتههاي اسدحاق سدوريهايي ،هميشده در قلدبش
واري بود و از آن متون ،براي بيان ديددگاههدايش بهدره مديبدرد(کدانوموس ،8111 ،ص  .)195وي از تجدار عرتداني
سيمون ،االهيدان وديد در بيان مفاهيم دقيق االهياتش استفاده ميکرد .در نهايت ،توانست مکتدب هسيکاسدم را در

پيکره االهيات ارتدوکس ادغدام نمايدد(لدين ،1931 ،ص  .)193در حقيقدت ،امدروزه نيدز قدديس سديمون و گريگدوري
پاالماس ،هنوز از باالترين حجيت برخوردار بوده و به نوعي ،آنان الهامبخش همدة کسداني هسدتند کده در کليسداي
ارتدوکس ،چه در ووام رهباني ،يا در حالت تنهايي در بيابان و يا در اين وهان ،در حال تدالش بدراي دسدتيابي بده
کمال هستند و با دعا و تفکر به زندگي ميپردازند(تلوروسکي ،1325 ،ص .)118
با تحليل ارائه شده ميتوان گفت :پاالماس االهيات و عرتان خدود را براسداس مکتدب هسيکاسدت ارائده داده و
کامالً تحت تأثير آن بوده است؛ مکتبي که قرنها پيش از پاالماس ووود داشته و رهبانيت ارتدوکس شرق را تحدت
الشعاع قرار داده است .وي ،با تعريف و تغيير برخي تعاريف ،توانسته اسدت االهيدات خدود را همدان االهيدات مکتدب
هسيکاست عنوان نمايد .ازاينرو ،برخي نام اين مکتب را «پاالماايسم» نيز ميگويند.
 :2االهيات پاالماس

الهياتي که پاالماس از آن سخن ميگويد ،کامالً مبتني بر تجربه است به شدت بدر نقدش قلدب تأکيدد دارد .بده همدين
دليل ،با برخي کساني که بر تلسفة يونان تکيه داشتند ،مخالفتهاي ودي داشت(ورثولومائوس ،8111 ،ص  .)11در حداليکده
خود وي ،با تلسفه يونان به خوبي آشنا بود .در واق  ،االهيات پاالماس ،االهياتي نظري نيست؛ چرا که وي يدک راهدب و
اسقف بود ،نه يک االهيدان .بنابراين ،بايد او را يک مفسر بزرگ از تجربههاي معنوي کليسايي دانست تا يدک االهيددان.
با ووود اين ،ميتوان از سخنان و نوشتههاي وي ديدگاههاي االهياتي منحصر به تردي به دست آورد و آن را به عندوان
مباحث بنيادين در االهيات وي پذيرتت؛ زيرا االهيات پاالماس ،به طور رسمي در شوراي کنسدتانتين پدل تأييدد گرديدده
است و حائز اهميت ميباشد(پاپاداکيس ،8111 ،ج ،8ص  .)323برخي از مباحث االهياتي پاالماس از اين قرارند:
 .1خداشناسي :پاالماس معتقد است :ذهن انسان نميتواند به طبيعت و ذات الهي نفوذ کندد ،امدا مديتواندد بده
کمک تجربه آن را بشناسد .ازاينرو ،همه مسيحيان توس آيينهاي روحاني و دعا ،در حيات خدا شدريک مديشدوند.
اين شراکت همان شناخت حقيقي خداوند است(لين ،1931 ،ص  .)192بر اين مبنا خداشناسي پاالماس را ميتوان چندين
تقسيمبندي نمود:
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الف .معرفت ذات :درون مايه االهيات پاالماس ،االهياتي تنزيهي است .طبق اين ديدگاه ،ذات خداوندد غيرقابدل
دسترس ،درک ناپذير و توصيف ناشدني است .انسان تنها از طريق انرژيهاي خداوند است که ميتوان او را بشناسدد
و امکددان شددهود ،تنهددا در انددرژيهدداي ناشدي از او ممکددن اسددت(پاالمدداس ،1329 ،ص  28و  .)31پاالمدداس در کتددا
سهگانه( )The Triadsخود ،به تفاوت ميان ذات ناشناختني خداوند و قواي الهي يا انرژيهاي الهي ميپدردازد(همدو ،ص

15د )12و در ماهيت نور ،نامخلوق حضرت عيسي نيز بحث ميکند و به نوعي آن را نيدز تجلدي قدواي الهدي معرتدي
ميکند(تانين  ،1921 ،ص  .)31او در کتا خود مينويسد:
انسان مي تواند در حيات خدا شريک شود ،امّا در ذات خدا به هيچ وجه نميتـوان شـريک شـد ...خـدا بـا
تجليات خود و فعاليت خالقانه و عنايت آميز خود ،خويشتن را در برابر همـه موجـودات قـرار ميدهـد .بـه
عبارتي ،ما بايد خدايي را جستجو کنيم که به گونهاي بتوانيم در هستي او شريک شويم و هر يک از مـا بـا
شريک شدن در او ،به شكلي بايسته وجود خودمان را براساس قياس تشبيه ،هستي و حيـات بيـابيم و بـه
الوهيت برسيم(سه نوشتار ()81 :8 :9لين ،1931 ،ص .)192

ب .رؤيت ذات :پاالماس ،همچون همه هسيکاسمها ،عمل خداوند در رو را نوري مرئي ميداند کده بدا چشدم سدر
قابل مشاهده نيست .تنها با چشم متعالي همراه با تيض الهي قابدل ديددن اسدت(هدانتر ،8118 ،ج ،11ص  .)511بدا ايدن
ووود ،پاالماس آن نور مورد مشاهده چشمان متعالي را ذات خدا و حتي ترشته هم نميداند ،بلکه آن را قدواي خددا و

انرژيهاي خدا ميداند که قابل مشاهده است(پاالماس ،1329 ،ص  .)15اما براي ديدن خدا بدا چشدم مدادي ،پاالمداس
راهکاري ارائه ميدهد و به نوعي آن را ممکن ميداند .از نظر او ،براي ديدن نور االهي بدا چشدم مدادي ،بايدد در آن
مشارکت کنيم و با آن براساس ظرتيت خود نوراني شويم .کسي که در قواي االهي مشارکت وويدد ،خدود تدا حددي
نوراني ميشود(وير ،1325 ،ج ،1ص  .)113لذا همانطور که حواريون در ماوراي تبدل مسيح در کوه تدابور او را ديدندد ،بدا
چشم مادي با نوراني گشتن ميتوان خدا(مسيح) را ديد.
ج .تجلي ذات :پاالماس ،در مقابل کساني که مدعي هستند با عقل ،البته زماني که از طهدارت دروندي برخدوردار
باشيم نيز ميتوان خدا را مشاهده کرد ،موض گرتته و معتقد است :اين اترادي که خودشان را از رن شر و گناه پداک
ميسازند ،تنها زماني ميتوانند خدا را ببينند که همه شناخت و معرتت خود را از طريق دعاي غيرمدادي و غيرزميندي
باال ببرند(پاالماس ،1329 ،ص 15د .)12ازاينرو ،او دسدتاوردهاي تلسدفة يوندان در زمينده شدناخت خددا را انکدار کدرد و

شناخت خدا را تنها با مشارکت در او ،به وسيله قلب ،بدن و ...ممکن دانست(همو ،ص  11و  .)15تانين
دربارة استدالل پاالماس مينويسد:

در کتا خدود،

يک نفر هسيكاست با دريافت حسي نميبيند ولي با مكاشفه و رؤيت روشن و با برون رفتن از خويشتن مـيبينـد؛
زيرا از طريق اسرار شيرين مكاشفه او ،وراي تمامي اشياء و تفكرات و حتي خويشـتن خـود ،مسـحور و مجـذوب
حق ميگردد .سالک هسيكاست نور اقنوم را ميبيند که درخششي غيرمادي و الهي است؛ نـامر ي ملـيحِ مر ـي و
جهلِ معلوم است؛ اينكه آن چيست ،ايشان تظاهر بـه دانسـتن آن نمـيکننـد .ايـن نـور ،مـيتوانـد بـا کلمـات
نامحسوسي با همان شخصي که با آن روبرو گشته صحبت نمايد .ديگر مكاشفات عرفـاني و مـاوراي طبيعـي بـه
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ذهني خالص و منور درميآيد که واضحاً در مالحت خدا شريک شده است و اين مكاشفات و رؤيتها را بـا انبيـاء و
اولياء ...باالخص نفوس مقدس و متأله سهيم ميشود(تانين  ،1921 ،ص .)31

در واق پاالماس ،همچون ساير االهيدانان ارتدوکسي ،قائل به االهيات تنزيهدي اسدت؛ بدا ايدن تفداوت کده سدالک
ميتواند از اين قاعده مستثني گردد و با قلب خود نور اقوم را مشاهده نمايدد .بندابراين ،تدرد زمداني مکاشدفه االهدي
برايش اتفاق مياتتد که راهب بوده و با قلب ،به حقيقت دست يابد.
 .2مسيحشناسي :پاالماس ،برحسب ديدگاه کليسداي ارتددوکس ،نظدرات مسديحشناسدي شدوراهاي وهداني را
پذيرتته و عيسي را به عنوان دومين اقنوم تثليث به شمار ميآورد .وي از واژههاي آن شورا براي مستندات خود بهدره
برده است .طبق ديدگاه پاالماس ،خدا ،همان خداي زنده ،خداي تاريخ ،خدداي کتدا مقددس اسدت کده در مسديح
متجسد شده است(وير ،1319 ،ص  .)52از منظر او ،خداوند شناخت را تنها بده کسداني مديدهدد کده بده مسديح ايمدان
آوردهاند که آن همان ايمان واقعي ميباشد .عيسي مسيح ،از طريق نور ابددي خداوندد ،کده همدان ودالل خداسدت،
شناخت را به ما عطا ميکند .اما نکتهاي که مووب خاص شدن نگاه پاالماس گرديد ،اين اسدت کده تنهدا از طريدق
دعاي خالص و غيرمادي و تأله ميتوان اين نور را به خود منتقل ساخت(پاالماس ،1329 ،ص  .)11در واق ونبه پررند
عرتاني مسيح شناسي مووب شده که اين مقوله االهياتي ،به عنوان يدک ويژگدي در برابدر مسديحشناسدي کليسداي
غر قرار گيرد .طبق اين االهيات ،عيسي در همه وا حاضر و نداظر اسدت .براسداس سدنت آرامدش خدواهي ،گفتده
ميشود که عيسي صورت خداست و با نيايش عيسدي ،سدالک مسديحي بده طدور پيوسدته بده صدورت خددا تووده
ميکند(عارفزاده ،1931 ،ص  .)812اما با ووود دشمني پاالماس با تلسفه ،بايد پذيرتت که وي در مسئله مسيح شناسدي
عميقاً تحت تأثير اوريگن بوده که معتقد است :ترميم نهايي همه چيز به وسيله مسيح خواهد بود .در واقد  ،او در ايدن
مسائل همچون اوريگن و اواگريوس( ،)Evagriusبيش از حد از تلسفه اتالطون پيروي ميکرد؛ با اين تفاوت کده وي
دعا را تنها عامل تعاليت مسيح در انسان ميدانست(ورثولومائوس ،8111 ،ص .)1
 .3نجات شناسي :براساس ديدگاه کليساهاي ارتدوکس ،نجات انسان در «خداگونگي» است .در واق در مقايسده
با مسيحيت کاتوليک ،ميتوان خداگونگي را با مفهوم نجات يکي دانست و به نوعي خدداگونگي را نجداتشناسدي در
ترقه ارتدوکس قلمداد کرد .اين آموزه ،داراي وايگاه ويژهاي در عرتان مسيحيت ارتدوکس است؛ به طوري کده بايدد
آن را هدف اصلي زندگي عرتاني در ارتدوکس دانست که تنها با همکوشي ،مشارکت ميدان تعاليدتهداي انسداني و
نيروهاي منور خداوند ،که همان اعمال خداوند است ،قابل دستيابي ميباشد(بارتوس ،1333 ،ص  .)111پاالماس ،کده بده
عنوان سردمدار استفاده از واژه خداگونگي در مسيحيت شرق شناخته ميشود ،در االهيات عرتاني خدود از ايدن آمدوزه
سخن به تراواني گفته و آن را يکي از مسلمات االهيات خود دانسدته و بده شددت بده ايدن آمدوزه حساسديت نشدان
ميدهد(ورثولومدائوس ،8111 ،ص  .)1او در بحث نجات ،تأکيد ويژهاي بر آيينهاي کليسايي داشته و رعايدت آيدينهداي
ديني را شرط در نجات و خداگونگي عنوان ميکند .وي ميگويد:
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نجات به تعميد و عشاي رباني بستگي دارد؛ در تعميد ،روح القدس طبيعت انساني را احياء مـيکنـد؛ انسـان را در
ظاهر تطهير ميکند و به او که در هبوط از دست رفته بود ،قدرت ميبخشد تا به شباهت خدا برسد .تعميـد ،ظـاهرِ
انسان را تهذيب ميکند ،در حالي که عشاي رباني موجب تحقق شباهت االهي او ميشود .انسان با عشاي ربـاني
و اتحاد آييني با مسيح توسطِ فيض به اتحاد حقيقي و خداگونگي ميرسد(سمسل ،8118 ،ص .)811

در واق پاالماس ،انجام آيينهاي کليسايي را مهمترين مسئله براي نجات دانسته ،آن را مختص بده راهبدان و عرتدا
نميداند(پليکان ،1329 ،ج ،11ص  ،)3بلکه هر مسيحي براي دستيابي به نجات ،بايد به آيينهاي کليسدايي عمدل نمايدد؛
زيرا هر مسيحي به واسطه اين آيينها با مسيح ،در مرگ و رسدتاخيزش مشدارکت مديوويدد .اتحداد و مشدارکت بدا
مسيح همان خداگونگي است که گاهي به مسيحگونگي نيز تعبير ميشود(نالس ،1335 ،ص 181د.)181
 .3ويژگي مكتب رهباني پاالماس
پاالماس ،راهبان را از مردم عادي ودا دانسته ،معتقد است :راهب ،يک مسديحي معمدولي نيسدت(مينددورف ،1332 ،ص

 .)91به همين دليل ،بايد داراي ويژگيهاي خاصي نسبت به ساير مسيحيان باشد .برخي از اين ويژگيها عبارتنداز:
 .1سكوت و دعا :پاالماس ،تأکيد ويژهاي بر آموزههاي هسيکاست داشت .از ومله آن ،بيان اهميت سکوت بدود کده
آن را براي هر راهبي الزامي ميدانست .در واق پاالماس معتقد است :براي رسيدن به موهبدت و تديض الهدي ،بايدد بده
سکوت و تأله پرداخت .بنابراين ،شرط ضروري براي رسيدن به الطاف الهي ،حفظ سکوت و تأله اسدت(پاالمداس، 1359 ،

ص  .)111البته بايد دانست که آباي صحرا نيز بر سکوت تأکيد داشتند(مرتون ،1921 ،ص  .)112 ،199 ،111 ،51 ،58امدا تفداوت
ديدگاه پاالماس ،با آنان در اين است که پاالماس ،برخالف آباي صحرا ،سکوت را عبادت و نوعي دعا ميداندد کده تدرد
را به خداگونگي ميرساند .البته بايد تووه داشت که دعدا ويژگدي همدة راهبدان در همده دورانهدا بدوده و توصديههاي
متعددي از بزرگان و آباي صحرا ،در اين باره بيان شده است(همان ،ص  )115 ،111 ،115 ،21اما آنچه پاالمداس را از سدايرين
در مسئله دعا ودا ميسازد ،اين است که او بر شيوه دعا براساس مکتب هسيکاسدت تأکيدد دارد و از آن بدا ندام «دعداي
عيسي» 1نام ميبرد .وي معتقد است :دعاي عيسي از درون قلب انجدام ميگيدرد .کسدي کده آن را انجدام ميدهدد ،بده
صورت مستمر ،اين دعا در قلب او تکرار ميشود(ورثولومائوس ،8111 ،ص .)11
 .2ناسازگار دانستن رهبانيت با علم :طبق نظر پاالماس ،رهبانيت با مشغوليات دنيوي ،حتي با علوم ديندي ناسدازگار
است .لذا در برخي سخنان وي بسيار شفاف و واضح بر آن تأکيد دارد« :ما کسي را از اين که طالب علوم ديني گردد مند
نميکنيم ،اما چنين تردي که تمايل به اين کار دارد ،از داشتن زندگي رهباني من خواهد شد» .وي به صراحت معتقد است:
«خداوند کسب علوم را براي راهبان ممنوع کرده است»(ميندورف ،1332 ،ص  .)91و پيروان وي قائلند که بايدد عزلتنشديني
نمود تا بتوان تهميد که يک سالک ،چگونه به تراسوي قلب قدم ميگذارد و از ايدن طريدق ،اشدتياق عميدق بده خداوندد
مييابد(لوث ،1333 ،ص  .)19البته بايد دانست که اين روش در متد پاالماس ،در ابتدا مبتني بر دانشستيزي ،يا مخالفدت بدا
پيشرتت و روشنتکري نبود ،اما بعدها در بسياري از بزرگترين نظرات درباره راهب ،اين ديدگاه ناصحيح بيان گرديدد .در
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واق  ،پس از پاالماس ،کساني که از وي پيروي ميکردند ،کسب علوم را براي راهب ممنوع دانسته ،معتقد بودند :با حضور
تحت پادشاهي خداوند ،ميتوان از همه ارزشها و ارزندهگيهاي اين وهاني تراتر رتت .بنابراين ،نيازي به کسدب داندش
نيست و بر راهب نيز تالش براي به دست آوردن آن امري پوچ و ممنوع است(ميندورف ،1332 ،ص .)91
 .3سكوت؛ برترين شيوه براي مبارزه با وسوسههاي شيطان :مبارزه با وسوسههاي شياطين ،ويژگي آباء صدحرا
بود .و در واق يکي از علل اقامت آنان در صحرا ،مبارزه با شياطين و وسوسههاي آنان بود .با روي کار آمددن مکتدب
هسيکاسم ،به ويژه اترادي همچون پاالماس ،بار ديگر اين مبارزه وزء ويژگيهاي رهبانيت مورد تووده قدرار گرتدت.
براساس مکتب هسيکاسم و حاميان نظرية سکوت ،راه مبارزه با وسوسههاي شديطاني و آثدار وسدم مدادي سدکوت
است؛ زيرا سکوت يک نوع مبارزه عميق دروني است(کونياريس ،1332 ،ص  .)51طبق سخنان پاالماس و سداير حاميدان
هسيکاست ،قلب مکان زندگي اتکار شيطاني است .تاريکي محاط بدر ذهدن و طوتدان خروشدان در اتکدار شدخص،
مووب ايجاد اتکار شيطاني در قلبش ميشود .ازاينرو ،يک راهب اگر به دنبال نجات است ،بايد به دقت مراقب خدود
باشد و سکوت را به عنوان بهترين شيوه براي مبارزه با شياطين اختيار کند.
 .4محوريت قلب :قلب ،از ومله مسائلي است که در ميان نويسندگان شرقي ،از وايگاه بااليي برخدوردار اسدت و بده
نوعي ،کل زندگي معنوي در کليساي ارتدوکس بر آن بنا گذاشدته شدده اسدت(لوسدکي ،1359 ،ص  .)811پاالمداس ،تووده
ويژهاي به آن داشته و در تعاليم خود از آنان بسيار بهره برده است .او تقريباً در تمام آثار خود ،از قلب سدخن گفتده اسدت.
اين امر نشان از اهميت قلب در تعاليم پاالماس دارد(ورثولومائوس ،8111 ،ص  .)11براساس ديدگاه پاالمداس ،قددرت تکدري
انسان در قلب اوست ،نه در ذهن .در واق پاالماس ميگويد :اين قلب است که به عنوان کلمه طبيعي ،که خدا به انسدان
عطا نموده ،انسان را براي دستيابي به خلوص الهي رهبري ميکند .وي بدراي مددعاي خدود ،بده کتدا مقددس اشداره
ميکند(سينکويکز ،1322 ،ص  )91که «خوشا به حال پاکدالن ،زيرا آنان خدا را خواهند ديد .» .او تأکيد دارد بر اينکده خداوندد
از طريق دانش قابل شناخت نيست ،بلکه تنها از طريق تجربه مستقيم در قلب است که ميتوان به شدناخت خددا دسدت
ياتت(ورثولومائوس ،8111 ،ص  .)18بنابراين ،وي قلب را اتاق سري نفس و انددام اصدلي قددرت تکدري مديداندد(پاالمداس،

 ، 1359ص  .)111وي براي اثبات مدعاي خود ،به کتا مقدس استناد ميکند« :نه آنچه به دهان تدرو مديرود انسدان را
نجس ميسازد ،بلکه آنچه از دهان بيرون ميآيد ،انسان را نجس ميگرداند»(متي )11 :11؛ «زيرا که از دل ميآيدد خيداالت
بد و قتلها و زناها و تسقها و دزديها و شهادت دروغ و کفرها»(متي  .)13 :11وي مدعي است که اگر انسدان بتواندد بدر
خود تسل يابد و مراقب اعمال و اتکار خود باشد ،خواهد توانست رو خود را بر وسمش مسل گرداند .ايدن امدر موودب
ميشود که قلب او هرگز کلمهاي از شرارت و زشتي وارد آن نگردد(پاالماس ، 1359 ،ص .)111
 .5توجّه به جسم :طبق آنچه در آراء راهبان گذشته بيان گرديد ،بيشتر آنان وسم را شر دانسته و به نوعي
با رويکرد گنوسي ،به ماده و به ويژه وسم انسان مينگريستند(اُُ.گريدي ،1921 ،ص  .)191حتي يکدي از داليدل
اقامت آباي صحرا در بيابان نيز مبارزه با وسم و دنيا بوده است(اسميت ،1931 ،ص  .)98ايدن تفکدر در رهبانيدت

 31

 ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاييز 6231

مسيحي رشد ياتت و در ادامه ،به عنوان يکي از ويژگيهاي اصلي رهبانيت مسيحي شدناخته شدد(رسدولزاده و

باغباني ،1923 ،ص  .)928البته پاالماس رويکرد متفاوت به اين مسئله در پيش گرتت .وي معتقد بدود کده وسدم
تي نفسه شر نيست و نبايد نگاه منفي به آن داشت .او در پاسخ کساني که به ايدن موضد گيري وي در قبدال
وسم ايراد گرتتهاند ،مينويسد« :آيا خداوند اشتباه کرده که نفس را در بدن قرار داده است! چه کسي گفته کده
بدن بد است و خلق آن امر بدي است .زماني بدن براي نفس بد است کده نفدس دلبسدته آن شدود»(پاالمداس،

 ، 1359ص  .)118پاالماس براي اثبات ادعاي خود به کتا مقدس استناد ميکند« :آيا نميدانيد که بددن شدما
هيکل رو القدس است که در شما است»(اول قرنتيدان « .)13 :1خانه او (مسيح) مدا هسدتيم(»...عبرانيدان 1 :9؛ دوم

قرنيتان 11 :1؛ روميان  )12 :5شايد به همين دليل ،گداهي آبداء از تطهيدر قلدب ،و گداهي از تطهيدر بددن سدخن
ميگويند(محمدزاده ،1923 ،ص  .)111پاالماس حتي وسم را از عوامل برتري انسان بر ترشتگان دانسته ،و معتقد
است :بدن انسان نيز همچون روحش به صورت خداوند خلق گرديده است .وي در اين باره مينويسدد« :کلمده
انسان براي رو يا بدن به طور وداگانه به کار نميرود ،بلکه هر دو را با هم شدامل ميشدود ،چدون هدر دوي
آنها با هم در صورت خدا خلق شدهاند»(سمسل ،8118 ،ص  .)811بنابراين ،بايد گفت :پاالمداس انسدان را برتدر از
ترشتگان دانسته ،در اين باره معتقد است :انسان بيشتر از ترشتگان بر صورت خداست؛ زيدرا روحدش در بددني
ميپيوندد که داراي قدرت حياتبخشي است و با آن طبيعت وسماني تنظيم ميشود(محمدزاده ،1923 ،ص .)159
 .6خداگونگي( :)Deificationاين واژه نخستين بار در مناقشات مربوط به نسدطوريوس ،بدراي بيدان ديددگاه
ارتدوکسها به کار گرتته شد(تورکان ،8111 ،ج ،1ص  .)8812اين آمدوزه ،بده معنداي رسديدن بده شدباهت االهدي و
درياتت تشبه به خدا و اتحاد االهي است و معادل مفهوم «نجات» ،به واسطه تيض در کليساي التيني روم اسدت؛
با اين تفاوت که خداگونگي بيشتر داراي مفهوم ووودشدناختي اسدت(محمددزاده ،1922 ،ص  .)53ايدن آمدوزه ،داراي
وايگاه ويژهاي در عرتان مسيحيت ارتدوکس است ،به طوري کده بايدد آن را هددف اصدلي زنددگي عرتداني در
ارتدوکس دانست و پاالماس نيز در عبارات خود ،به بيان يکي شدن با خدا ميپدردازد .او در ايدن رابطده ،متداثرر از
قديس ماکسيموس است(مينددورف ،1332 ،ص  .)151ماکسيموس ميگويد« :بنيان محکم و قابل تووده اميدد ،بدراي
خداگونگي طبيعت بشر تجسد خداست که انسان را خدا ميسازد .به همان اندازه که خود خدا انسدان شدد ،انسدان
هم ميتواند خدا شود»(محمدزاده ،1922 ،ص 21د .)21پاالماس ،عالوه بر تبيدين ديددگاه ماکسديموس معتقدد اسدت:
انسان با ووود خدا شدن ،انسان باقي ميماند .همچنين معتقد است که تنها راه کسب معرتدت الهدي خدداگونگي
است؛ زيرا اين اتحاد و خداگونگي حقايقي را براي انسان آشکار ميسازد که معرتت عقلدي ،آن را کسدب نخواهدد
کرد(پليکان ،1329 ،ص  .)11البته بايد دانست که مهمترين شرط ايجاد اتحاد نيز با انجام آيينهداي کليسدايي اسدت
که بيانگر اين است که ايمان به تنهايي کاتي نبوده و عمل نيز الزمه آن است .با اين اتحاد ،که همان خدداگونگي
است ،مشارکت انسانها با مسيح در مرگ و رستاخيز واق خواهد شد(نالس ،1335 ،ص 181د.)181
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 .4ارزيابي و نقد مكتب عرفاني پاالماس

در مکتب عرتاني پاالماس ،که عمدتاً تحت تأثير مکتب هسيکاست بوده ،نکات مثبت و منفي بسدياري وودود دارد .ايدن
مکتب در گسترش انديشههاي مسيحي ،به ويژه رهبانيت تأثيرگذار بدوده اسدت .از وملده تدأثيرات مثبدت آن در تضداي
زندگي رهباني ،ايجاد وحدت در ميان راهبانِ سنت شرقي بدوده اسدت .پاالمداس ،االهيدات شدرق را براسداس تفکدرات
رهباني خود ،به االهياتي نظاممند مبدل ساخت .امروزه نيز اين تمايالت رهباني در کليساي شرق کامالً آشدکار اسدت ،از
ديگر نکات مهم مکتب پاالماس ،ارائه وايگاه مثبت براي ماده و وسم انسان است که بدين صورت ،بدا آراء گنوسدي کده
در مکاتب رهباني به تراواني ديده ميشود ،مخالفتي ودي دارد .پاالمداس ،حتدي وسدم را از عوامدل برتدري انسدان بدر

ترشتگان دانسته ،معتقد است :بدن انسان نيز همچون روحش ،به صورت خداوند خلق گرديده اسدت .در واقد پاالمداس
توانست در مکتب خود ،ميان االهيات کليسايي و االهيات رهباني ادغدام و همداهنگي بده وودود آورد و از هدر دو حدوزه
تکري در نظاممندسازي مکتب خود بهره ببرد .با اين ووود ،مکتب او از وهات بسياري قابل نقد است:
 .1پاالماس تنها مروجي هسيكاسمي است :شاکله و مبداني تکدري پاالمداس در هسيکاسدم ريشده دارد .او مددات
هسيکاسم بوده و در همه عمر خود ،تفکرات اين مکتب را تروي ميکرد .ازاينرو ،از خود ديددگاه وديددي ارائده
نداده است ،بلکه پيروزي مکتب هسيکاسم در شرق ،مووب پيشرتت روز اتزون ديدگاههاي او در رهبانيدت شدده
است؛ چرا که پس از غالب شدن مکتب هسيکاسم بر تضاي شرق ،کسي نميتوانست بر عليده آن اقامده برهدان
نموده و با اتکار اين مکتب مخالفت کند .پاالماس ،مکتب هسيکاست را در پيکره االهيات ارتدوکس ادغدام کدرد
و با الهام از تجربيات االهيدانان بزرگي همچون شمعون ،مکتب خدود را ارائده داد(لدين ،1931 ،ص  .)192بندابراين،
ميتوان گفت :وي مکتب وديدي ارائه نداده و تنها پيرو و مروج هسيکاست است.
 .2فقدان الهيات نظاممند در آراء پاالماس :پاالماس ،تاقد يک الهيات منسجم و نظاممند است و اساساً نميتدوان او
را االهياتدان دانست .او با پشت کردن به نگرشهاي نظدري و تلسدفي ،از هدر گونده االهيدات نظدري برائدت
وسته ،و تنها بر سلوک عملي تمرکز ميکند .ازاينرو ،بسياري معتقدند که تقريباً همة نوشتههداي پاالمداس ،بده
وز خطابه او ،نوشتههاي گاه به گاه و وابسته به موقعيت عملي خاص بوده اسدت(تلوروسدکي ،1325 ،ص 119دد.)111
در حقيقت ،الهياتي که پاالماس از آن سخن ميگويد ،کامالً مبتني بر تجربه شخصي است .به همدين دليدل ،بدا
برخي کساني که بر تلسفه يونان تکيه داشتند ،مخالفتهاي ودي داشدت .او هديچگداه بدا اسدتدالالت عقلدي و
منطقي در حوزه االهيات ،با مخالفان خود مواوه نشده ،از ومله در مناقشات او با بارالم ،کده پيشدتر اشداره شدد،
رويکرد تجربي وي کامالً مشخص است .او در مخالفتش با باراالم ،رويکرد االهياتي خاصي ارائه نمديدهدد .وي
در اين مناقشات ،سعي در برهان آوردن و توويه راهبان کوه آتوس دارد .لدذا بده وداي ارائده مسدائل کالمدي و
تلسفي ،بر قلب ،سکوت و آرامشگرايي تاکيد ميکند .بدين وسيله عملکرد راهبدان کدوه آتدوس را توويده کندد.
بنابراين ،ميتوان مکتب وي را مکتبي صرتاً رهباني و نه الهياتي قلمداد کرد .در واق پاالماس ،همچون راهدب و
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اسقفي مسيحي ،سعي در ارائه ووهههاي عملي براي مسيحيان داشته است .ازاينرو ،بايد او را يک مفسر بدزرگ
از تجربههاي معنوي کليسايي و نه يک االهيدان دانست.
 .3محدود ساختن شناخت الهي به شهود و محدود دانستن شهود به راهبان :درون مايه االهيات پاالمداس،
همچون االهيات ارتدوکس شرقي ،االهيداتي تنزيهدي اسدت .طبدق ايدن ديددگاه ،ذات خداوندد غيرقابدل
دسترس ،درک ناپذير و توصيف ناشدني است .انسان از طريق تفکردر و تامردل عقالندي و نظدري ،تواندايي
شناخت خدا را ندارد ،بلکه تنها را ،شناخت ،شهود و تجربه نمودن قواي خداوند و انرژيهداي الهدي اسدت
که از طريق آن ،انسان ميتواند او را بشناسد .پاالماس معتقدد اسدت :تنهدا راهبدان ميتوانندد از ر يدت و
مشاهده قواي الهي برخوردار باشند .در واقد از منظدر او ،سدالک هسيکاسدت ندور اقندوم را ميبيندد کده
درخششي غيرمادي و الهي است و ساير مسيحيان نميتوانندد از ايدن ويژگدي برخدوردار باشدند .ازايدنرو،
شناخت و ر يت الهي ،تنها براي راهبان ممکن است .کسي که خواستار اين شراي است ،بايد بده زنددگي
رهباني ،بر پايه مکتب هسيکاست روي آورد .اين نگرش ،نهتنها حلقه خداشناسان را بسيار تند

نمدوده و

وم کثيري از انسانها را محروم از شناخت خدا دانسته است ،بلکه حجيدت شدناخت عقالندي و تدامرالت
نظري را به کلري ناديده گرتته ،و ووود آن در انسان را امري باطل و بيارزش انگاشته است.
 :4تمرکز بر تجربه ديني و شهود :در ادامه نقد پيشين ،بايد گفت :پاالماس ،تنها شهود و تجربه را در شدناخت
خدا حجرت دانسته ،غاتل از اينکه شهود و تجربه شخصي ،تنهدا ميتواندد بدراي شدخص شدهود کنندده و
تجربه کننده حجيت داشته باشد .در واق  ،تجربه ديني ،کده از مواوهده تدرد بدا نيرويدي مداورائي حاصدل
ميشود ،نميتواند مبناي محکمي براي يک مکتب قار باشد؛ چرا که حجيت آن تراتر از ترد تجربه کنندده
نخواهد بود .دليل مطلب اين است که ،تجربه عرتاني يا ديني ،به وهت قابل بيان نبدودن ،قابدل انتقدال و
تهماندن به ديگري نيست .ازاينرو ،نميتوان ديگري را در آن شريک کرد .او بر اين اسداس ،خداشناسدي
تلسفي را اساساً ناديده گرتته ،نوعي الهيات شهودي و شخصي را ارائه ميدهد که بين االذهداني سداختن
آن ،نهتنها مشکل ،بلکه ميتوان گفت غيرممکن است .او دستاوردهاي تلسفه يونان در زمينه شناخت خدا
را انکار کرد ،شناخت خدا را تنها با مشارکت در او به وسيله قلب ،بددن و  ...ممکدن مديدانسدت(پاالمداس،

 ،1329ص  11و  .)15به همين دليل ،تأکيد دارد که تنها راهبان چنين درک و شناختي را خواهند داشت.
از ومله مشکالت اساسي تمرکز بر تجربه شخصي ،محدروم مانددن از معيدار مشدخص ،بدراي تشدخيص
تجربه صحيح از سقيم است .در واق پاالماس ،با اترخاذ اين مبنا ،در مقابل ايدن مسدئله کده تجربده کددام
راهب بر اساس کدام معيار ،تجربهاي درست و مزابق با واق است ،پاسخ قان کنندهاي نخواهد داشت.
 .5ابهام موجود در «قلب» و نيز «مشارکت با خدا» :پاالماس ،درک و مشاهده خدا را منوط به مشارکت کردن بدا خددا
ميداند(لين ،1931 ،ص  .)192حال آنکه اين امري مبهم و غيرواضح است .اينکه کسي در قدواي االهدي مشدارکت
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وويد ،به قدري مبهم است که هر کسي ميتواند آن را ادرعدا کندد .همچندين ،واژه «قلدب» در تعداليم پاالمداس،
مفهوم روشني ندارد .او گاهي قلب را کالبد دانسته که تمايالت نفساني انسان از آن هدايت ميگدردد ،و گداهي از
آن به نوعي شهود تعبير ميکند.
 .6وجود دوگانگي و ناسازگاري در آموزههاي الهياتي پاالماس :از چند وهت در آموزههاي الهياتي پاالمداس،
ناسازگاري و دوگانگي ووود دارد .به عنوان نمونه ،پاالماس بين ذات و تجلري الهي قائل به دوگانگي است.
او در کتا سهگانه خود ،به تفداوت ميدان ذات ناشدناختني خداوندد و قدواي الهدي يدا انرژيهداي الهدي
ميپردازد(پاالماس ،1329 ،ص 15د .)12ارائه اين نظر مووب مخالفت بسياري از االهيدانان مسيحي شدد .لدذا
برخي پاالماس را متهم به دو خدايي بودن کردهاند؛ زيرا طبق اين ديدگاه ،پاالماس ميان ذات و تجلي خدا
تمايز قائل شده است(لين ،1931 ،ص  .)192همچنين ،در رابطه با رويت خدا ،پاالماس از يک سدو ،همچدون
همه هسيکاسمها بيان ميکند که عمل خدا با چشم سر قابل مشاهده نيست(پاالماس ،1329 ،ص  ،)15با اين
حال ،ديدن خدا را با چشم يا قلب مادي قابل درک و مشاهده دانسته ،معتقدد اسدت کسدي کده در قدواي
االهي مشارکت وويد و خود را نوراني کند ،او را ميبيند(وير ،1319 ،ج  ،1ص .)113
 .7اشكاالت کلي ناظر به آموزههاي مسيحي و نيز آموزههاي الهيات پاالماس :پاالماس ،در بسدياري از آمدوزههداي
الهياتي خود ،پايبند به االهيات سنتي مسيحي بوده ،نقدهاي وارد بر آموزههاي مسديحي ،بده الهيدات او نيدز وارد
خواهد بود .به عنوان نمونه ،در بحث نجات شناسي به وهت اعتقاد او به گناه نخسدتين و هبدوط انسدان(سمسدل،

 ،8118ص  )811و نيز در بحث مسيحشناسي ،به وهت قائل شدن به الوهيت مسيح و مطر نمودن او بده عندوان
دومين اقنوم تثليث(وير ،1319 ،ص  )52و نيز اساساً خود آموزه تثليث ،همه مورد نقدد اسدت .نقددهاي وارد بدر ايدن
آموزهها ،به مکتب الهياتي پاالماس نيز وارد خواهد بود .او به تأثير از ماکسيموس ميگويد« :به همدان انددازه کده
خود خدا انسان شد ،انسان هم ميتواند خدا شود»(محمدزاده ،1922 ،ص 21د .)21اينگونده بياندات ،همانگونده کده در
الهيات مسيحي قابل پذيرش نيست ،در الهيات پاالماس نيز غيرعقالني است.
 .8اشكال اساسي به کلّ تفكّر رهباني :يکي ديگر از اشکاالتي که متووه پاالماس است ،اشکالي است که بده اصدلِ
رهبانيت مسيحي وارد است؛ اين نگرش که راهب نبايد اموري چون ازدواج ،خوردن گوشت ،ومداع و نزديکدي را
انجام دهد(ميندورف ،1332 ،ص  ،)91نتيجه دنياگرايي کليسدا و مسديحيان در دوران قدرون وسدطي و نيدز ناشدي از
تعاليم گنوسي است بر اين اساس ،دنياي مادي پليد و ناپاک دانسته شده است .طبيعي است ،امروزه ايدن انديشده
وايي ندارد؛ چرا که سرکو نمودن غرايز طبيعي انسان ،مشدکالت روحدي و رواندي متعدددي را در پدي خواهدد
داشت .عالوه بر اينکه ،براساس تعاليم کتب آسدماني ،بهدرهوري از دنيداي مدادي الزمدة تعاليدت انسدان بدراي
برخورداري از سعادت واودانه است .نبايد نگرش منفي نسبت به دنيا و نيازهاي وسدماني داشدت .پاالمداس ،بدر
اساس اين رويکرد راهبانه ،تنها شرط ضروري براي رسيدن به الطداف الهدي را حفدظ سدکوت ميداندد(پاالمداس،
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1359الف ،ص  .)111در حاليکه مديريت امور زندگي دنيوي در ابعاد مختلف ،و نيز نيت و اعمدال در ايدن مسدير ،از
اهميت زيادي برخوردار است و سکوت به تنهايي نميتواند انسان را خداگونه کند.
نتيجهگيري

پاالماس ،به عنوان يکي از بزرگترين االهيدانانِ عدارف مسديحيت شدرقي بده شدمار مديرود .وي هندوز هدم داراي
طرتداران تراوان است .البته او شديداً تحت تأثير مکتب هسيکاست بوده است .لذا وي را بايد حدامي و مدروج و مبلد
مکتب هسيکاسم دانست که توانست ايدههاي اين مکتب را وارد االهيات و صومعههاي سنت مسيحيت شرقي کندد.
وي االهيات رهباني مختص به خود ارائه نداده ،بلکه تنها حامي و مبل مکتب هسيکاست بوده است .ازايدنرو ،تأکيدد
زيادي بر مسئله سکوت ،قلب ،ناسازگاري دين با علوم غيرديني و  ...دارد .کده همده ايدن مبداني ،از اصدول مسدلم و
روشن هسيکاست است .در واق  ،پاالماس سعي داشت ديدگاههاي هسيکاست را وارد االهيات و رهبانيت مسديحيت
ارتدوکس کند .پيروزي مکتب هسيکاست در شرق ،مووب پيشرتت روز اتزون ديدگاههاي او در رهبانيت شده اسدت؛
زيرا پس از غالب شدن مکتب هسيکاست بر تضاي شرق کسي نميتوانست بر عليه آن اقامه برهان نموده ،بدا اتکدار
اين مکتب مخالفت نمايد .و به همين دليل ،اتکار پاالماس در شرق غالب گرديده است.
هدف پاالماس در االهيات مسيحي ،به ويژه االهيات رهباني ،توويه راهبان آتوس بوده است .ازاينرو ،نوشته منظمي
از وي ووود ندارد .بيشتر نوشتههاي وي يا مرتب به مشاوراتش با بارالم بوده يا سخنرانيهاي وي در مکانهاي مختلف
در ميان حاميانش بوده است .االهيات او ،کامالً مبتني بر تجربه شخصي است .لذا وي االهياتي نظري ارائه نميدهد .اين
امر نشان ميدهد او بيشتر يک راهب است ،نه االهيدان .به همين دليل ،بدا دسدتاوردهاي تلسدفي در زميندههاي متعددد
االهياتي مخالفت نموده و ،بسياري از استدالالت آنان را رد کرده ،نميپذيرد .او نظريه خاصي در حوزه االهيات ارائه نداده
است .به واي ارائه مسائل کالمي و تلسفي ،به مسائلي همچون تأکيد بر قلب ،سکوت و ، ...که مسائلي تجربي و در حوزه
رهبانيت است ،پرداخته تا بتواند تضاي انحراف عقيدتي را از راهبان دور سازد.
پينوشتها _____________________________________________________
 .1نام کوهي بسيار معروف ،که هماکنون از واليات يونان به شمار رتته و داراي ومهوري خودمختار که داراي  81صومعه ميباشد .و يک وامعه
مذهبي مستقل بوده و عليرغم اينکه تحت ترمان کليساي قسطنطنيه است ،اما استقالل معنوي دارد .در آنجا به زنان و حيوانات حق ورود
نميدهند .کتابخانههاي آنجا بسيار غني و مملو از نسخ خطي است.
 » Evagrius Ponticus« .8او راهب و زاهد مسيحي است که يکي از بزرگان کليسا در اواخر قرن چهارم بود او متفکري باهوش و سخنگويي
مهذ و نويسندهاي سرآمد بود در قسطنطنيه زندگي ميکرد و در سال 929م .به اورشليم رتت و در آنجا راهب شد و اواخر عمر به مصر رتت .او
شاگردان مشهور زيادي تربيت کرد مانند باسيل اهل کاساريا و گريگوري نازينسي .رک.Sinlewcz, 2003, p. xvii :
 »Diadochos of Photiki« .9زاهد قرن پنجم ،که آثارش در مجموعده تيلوکاليدا درج شدده اسدت .او تداثير زيدادي بدر قديسدان بيزانسدي چدون:
ماکسيموس معترف و سيمون االهي دان وديد داشته است .همچنين اتکار او بر وريان سکينه قرن چهاردهم تاثير زيادي داشته است.
 -1دعاي عيسي ،دعايي است که تنفس ترد با قاعده مشخصي انجام ميشود و دعايي ساده به اين شيوه خوانده ميشود« :عيسي مسيح خداوند،
پسر خدا ،بر من رحم کن ».اين روش ،صرتاً نوعي کمک به ترد تلقي ميشود تا وي براي پيشرتت بيشتر براي دستيابي به نور االهي آماده
شود(رک :لين ،1931 ،ص .)195
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