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Σύγκριση των αντιπαραθέσεων : Ομοιότητες και διαφορές
Η πρώτη ομοιότητα αφορά στον ρόλο των αισθήσεων και της σημασίας της
εξάσκησής τους στην απόκτηση της γνώσης. Είδαμε ότι το κίνημα των ησυχαστών
και

ο

κύριος

εκπροσωπός

του,

Γρηγόριος

Παλαμάς,

αντιπαραθέτει

στην

νοησιαρχική γνωσιολογία του σχολαστικού Βαρλαάμ, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η
ανάπτυξη της συλλογιστικής και αναλυτικής ικανότητας του νου, την υπαρξιακή
γνωσιολογία στην οποία η άσκηση των αισθήσεων και του σώματος είναι
αποφασιστικής σημασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι στον ησυχασμό αναγνωρίζεται η
γνωστική σημασία των αισθήσεων και του σώματος με την προϋπόθεση ότι
αντιμετωπίζονται ως δυναμικές πραγματικότητες που μπορούν να αναπτυχθούν
(μεταμορφωθούν) διαμέσου της άσκησης και κάθαρσής τους και όχι ως στατικές
εκτός χρόνου καταστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, ένας από τους βασικούς άξονες της επιστημονικής
επανάστασης είναι η πειραματική μέθοδος. Πρέπει και εδώ να τονιστεί ότι και
στην νέα μέθοδο γνώσης που αρχίζει να διαμορφώνεται στην επιστημονική
επανάσταση το καινοτόμο στοιχείο που εισάγεται δεν είναι ότι οι αισθήσεις στη
φυσική τους κατάσταση πρέπει να συμμετέχουν στη γνώση του κόσμου (όπως
συνέβαινε στην αριστοτελική παρατήρηση) αλλά η αναγνώριση του δυναμικού
χαρακτήρα των αισθήσεων και της δυνατότητάς τους να εξελιχθούν και
αναπτυχθούν δια μέσου του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των πειραμάτων σε
όργανα πιο προχωρημένης γνώσης αναντικατάστατης στην προσέγγιση της
αληθινής γνώσης της φύσης.
Η δεύτερη ομοιότητα, που οπωσδήποτε σχετίζεται με την πρώτη, αφορά στην
υπονόμευση και αμφισβήτηση του αποκλειστικού προνομίου της «εγγράμματης
κουλτούρας»

στην

γνώση

της

αλήθειας.

Συχνά

τα

ησυχαστικά

κείμενα

υπερασπίζονται τη δυνατότητα απλών, μη εγγράμματων αλλά ασκουμένων
μοναχών και πιστών στην γνώση και εμπειρία του Θεού, όπως και κείμενα της

εποχής της επιστημονικής επανάστασης υποστηρίζουν τη δυνατότητα των
πρακτικών και τεχνουργών να έχουν λόγο στη γνώση της φύσης και των νόμων
της. Και στις δύο περιπτώσεις η σύμμετρη σύνθεση εμπειρικής γνώσης και
θεωρίας πιστεύεται ότι οδηγεί στην αληθινή θεολογία ή επιστήμη.
Η διαφορά μεταξύ του γνωσιολογικού προβληματισμού του ησυχαστικού κινήματος
και της επιστημονικής επανάστασης είναι προφανής και αφορά τον στόχο της
γνώσης που αναπτύσσουν. Ο στόχος του ησυχαστικού κινήματος όπως και του
μεσαιωνικού ανθρώπου γενικότερα είναι η γνώση του Θεού και ο προβληματισμός
του εστιαζόταν στο πώς αυτή μπορεί να αποκτηθεί. Η Αγία Γραφή και τα κείμενα
των Πατέρων της Εκκλησίας αποτελούσαν τη βάση αυτού του προβληματισμού
αλλά κάθε εποχή έθετε το θέμα με τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτούσε την
εκ νέου διαπραγμάτευσή του. Αντίθετα, ο στόχος της φυσικής φιλοσοφίας στην
επιστημονική επανάσταση ήταν η γνώση του φυσικού κόσμου και η εύρεση των
νόμων που τον διέπουν. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε το πρόβλημα
της μεθοδολογίας και σ’ αυτό αναφέρονται οι ομοιότητες που αναφέραμε
παραπάνω.
Συνέπειες για το πρόβλημα επιστήμη και θρησκευτική παράδοση
Όπως

αναφέραμε

και

στην

αρχή,

τα

τελευταία

χρόνια

έχει

αρχίσει

να

αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβληματισμός για μια επαναθεώρηση σε
συνεργατική βάση των σχέσεων επιστήμης και πνευματικής παραδόσης με την
πεποίθηση ότι αυτός θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Στα πλαίσια αυτού του
προβληματισμού και χωρίς να παραθεωρούνται οι προφανείς διαφορές, έχουν
συζητηθεί εκτεταμένα οι ομοιότητες μεταξύ της λειτουργίας μιας επιστημονικής
και μιας θρησκευτικής (κυρίως χριστιανικής) κοινότητας, όπως και του τρόπου
που

δημιουργείται

και

διαδίδεται

η

γνώση

σε

κάθε

μία

από

αυτές

[Polkinghorne2003]. Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτόν
τον προβληματισμό με την ανάδειξη της γνωστικής σημασίας των αισθήσεων και
της εξάσκησής τους, όπως και της πρακτικής – εμπειρικής γνώσης τόσο στα
πλαίσια ενός θρησκευτικού κινήματος όπως αυτό των ησυχαστών του 14ου αιώνα,
όσο και σ’ αυτά της επιστημονικής επανάστασης του 16ου-17ου αιώνα. Επιπλέον,
με δεδομένο ότι η ησυχαστική παράδοση έστω εξασθενημένη και υπό λανθάνουσα
μορφή συνεχίζει να επιζεί στις ορθόδοξες χώρες, ελπίζουμε ο προβληματισμός που
ξεκίνησε στην εργασία αυτή να συνεισφέρει έστω και κατά το ελάχιστο σε μία
ουσιαστική συνάντηση της ορθοδοξίας με την επιστημονική παράδοση που
ιστορικά εκκρεμεί.
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