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 الحدود بين األرثوذكسية والبدعة
عند القديس غريغوريوس باالماس

األستاذ جورج مانتزاريذس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في األحد األول من الصوم الكبير، تحتفل الكنيسة بانتصار األرثوذكسية على الب��دع. الح��دث الت��اريخي
واأعلن��الذين انتصار الكنيسة على محاربي األيقونات كان أساس ونقطة انطالق هذا االحتفال والمحدد 

م الممن�وحإلك�راليقبل�وا تك�ريم أيقون�ة المس�يح وال ام�ا ك�انوا لمس�يحية. ض�د اأن اس�تخدام األيقون�ات 
ارفضلأليقون��ات األخ��رى أو ذخ��ائر القديس��ين. لم يكن م��وقفهم ه��ذا س��طحًيا، ب��ل ج��اء من   أك��ثر عمقً��

أدى في النهاية إلى إنكار تجسده ووجوده في العالم كإنسان حقيقي. الطريقة ال�تيما لتصوير المسيح، 
 بدعة.ًقية. لقد كان حقاو الهرطة هذا الصراعانتهى بها الصراع على األيقونات تظهر طبيع

 سوء تفسير لبعض النقاط في الكتاب المق�دس أو فيت ليساالهرطقة ليست رأًيا الهوتًيا خاطًًئا. كما أنه
 اختي�ار ج�زء معين من الحقيق�ة الالهوتي�ة وجعله�ا مطلق�ةاأنه�، تقليد الكنيسة. كم�ا يش�ير أص�ل الكلمة

. بمع�نى آخ�ر،  لالختيار لرفع أو باالمتداد  هرطقة من الكلمة اليونانية  "[تأتي كلمة  " " " " "  تقس�مالهرطقة]
ا، وبه�ذه الطريق�ة ت، واخت�ار ج�زًءا معينً�ا منه�وتالحقيق�ة إلى أج�زاء  ه الحقيق�ة بأكمله�اّشوتجعل�ه مطلقً�

حتقره�ا. عن�دما علم أري�وس، على س�بيل المث�ال، أن المس�يح ك�ان إنس�اًنا ك�اماًل، لم يكن يك�ذب. ك�انتو
 منه�ا فق�ط. لق�د أغف�ل أن يق�ول أن المس�يحًايقول الحقيقة. لكنه لم يكن يقول الحقيقة كاملة، بل ج�زء

كان أيًضا إلًها كاماًل. وبهذه الطريقة شّوه وأهان الحقيقة الكاملة عن المس�يح. ولم يع�ترف باالتح�اد بين
الطبيعة اإللهية والبشرية في شخص المسيح، الذي هو أساس اتحادن�ا باهلل، أي اتحادن�ا وتمجي�دنا. لق�د

 أسس المسيحية وأنتج بدعة.قاوم
لالتح��اد بين اهللمناهض��ة ل��ذا ف��إن ج��وهر البدع��ة، في م��ا يتعل��ق بالمس��يحية، يكمن بالتحدي��د في أي 

ق��درتناتشكك بوالبشر، وهو اتحاد يقوم على شخص المسيح باعتباره إلًها وإنساًنا. بعبارة أخرى، البدعة 
ص��ورة اهللّ تمجي��دنا أو تألإنعلى الخالص، أي تمجي��دنا.  "هن��ا ه��و الغ��رض من خلقن��ا. لق��د خلقن��ا على 

. نحن خليقة اهلل وعلين�ا أن نك�ون مثل�ه: آله�ة. ب�الطبع  ليس من حيث الج�وهر، ب�ل بالنعم�ة كم�ا،"ومثاله
الع�ودةإن  اللغة الالهوتية. لكن هذا أصبح مستحياًل بع�د تمردن�ا على اهلل وخض�وعنا للخطيًئ�ة. تصوغها
ه هي تمجيدنا، خالصنا.َبَإلى الش
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ج بتجسد اهلل في المسيح، يكشف عن عم�ل العناي��ةّإن مجمل التاريخ المقدس للعهد القديم، والذي ُيتو
اإللهية من أجل خالص العالم. والكنيسة هي البيًئة الروحية التي يبدأ فيها خالصنا.

كتحدٍّ لهذا الخالص، قدمت الهرطقات نفسها في تاريخ الكنيسة على مستويين: مستوى الخالص ال��ذي
(اهلل، كما كان الحال مع الدوسيتية، اآلريوسية، النسطورية، التوحيد ، إلخ ؛ ب على مس��توىإياه نا منح

امية الذي عارض��ته الكنيس��ة، بش��كلعالطريقة التي نتلّقى بها هذا الخالص ونفهمه، كما في مذهب البرل
رئيسي من خالل القديس غريغوريوس باالماس.

المس��يحكان الخالص للبشرية. إذا منح اهلل الدرجة األولى، أي أساس ب البدع القديمة هاجمت الخالص 
، كم��ا ي��زعم أق��دمجسدكائًنا بشرًيا حقيقًيا، فلم يكن لديه جس��د بش��ري حقيقي، ب��ل مج��رد مظه��ر ليس 

و ك��ان مج��رد إنس��ان، كم��ا ادعىل�� الذين عارض��هم الق��ديس يوحن��ا اإلنجيلي؛ يونالدوسيتأي ، الهراطقة
ا وإنس��اًنا، ولكنأتب��اع الطبيع��ة الواح��دةم ّفق��ط كم��ا علاهلل األريوس��يون فيم��ا بع��د؛ أو  ؛ أو إذا ك��ان إلهً��

عى النساطرة؛ أو حتى لو كان إلًها ك��اماًل ولكن��هّ في شخص واحد، كما ادابطبيعتين منفصلتين لم تتحد
.إلى اآلخر، فلن تكتمل مهمة خالصنا األبوليناريونليس إنساًنا كاماًل كما أعلن 

كما يعلمنا الكتاب المق�دس وآب�اء الكنيس�ة، نحن نخلص عن�دما ُنقبَ�ل في اهلل، وعن�دما يع�اد وص�لنا من
ا، إيم��ان الكنيس��ة وتعاليمه��ا. جديد بمصدر حياتنا واتحادنا به. كل الهرطقات القديمة تنكر، جزئًيا أو كليً��
وبهذه الطريقة تحدت خبرة أعضائها التي اختبروها منذ البداية: أن الشركة مع المسيح، واالش��تراك في

جسده ودمه هما في الواقع شركة مع اهلل، واشتراك في الحياة اإللهية.
كان اضطهاد األيقونات نوًعا من التلخيص واإليجاز للبدع القديم�ة. اس��تمرت ف�ترة اض�طهاد األيقون�ات

( وشهدت هذه المرة عودة مجموع��ة متنوع��ة للكث��ير من الب��دع الس��ابقة. له��ذا843-726)ألكثر من قرن 
السبب، في عيد األرثوذكسية، هناك ذكر إلدانة جميع البدع وإعالن إيمان الكنيسة الذي ال ي��تزعزع على
كما عاينت األنبياء كما عّلمت الرسل كما تسّلمت الكنيسة كما اعتقدت المعلمون “مدار تقليدها المستمر: 

 . سينوذيكون األرثوذكسية (كما اتفقت آراء المسكونة معًا هكذا نعتقد هكذا نتكّلم هكذا نكرز  ( " …

كانت الحرب على األيقونات ش��كاًل من أش��كال اإلي��ديولوجيا الديني��ة ال��تي ألقت بظالٍل من الش��ك على
حقيقة تجس��د اهلل، ورفض��تها في النهاي��ة، فيم��ا هي ش��رط أساس��ي لتجدي��د الع��الم وتمجي��دنا. إذا ك��ان
المسيح ال يمكن تصويره، فهذا يعني أنه لم يكن إنساًنا حقيقًيا. تعلن أيقونة المسيح وتؤكّد على حقيق��ة

التجسد اإللهي. إنها تبرز حضور اهلل الذي جاء إلى العالم ليخلصنا.
جميع البدع القديمة التي ظهرت في األلفية األولى بعد المسيح عالجتها المجامع المسكونية السبعة. إن
م على أن��ه انتص��ار دَّ انتصار األرثوذكسية، الذي تحتفل به الكنيسة في األحد األول من الصوم الكبير ُيقّ��

على هذه البدع التي زرعت الشك بخالصنا الممنوح لنا من اهلل.
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األحد الثاني من الصوم الكبير هو امتداد ليوم أحد األرثوذكسية. في هذا األحد، نحتفل باالنتص��ار على
نوع آخر من البدع. إنه النوع الذي يشكك بخالصنا من الدرجة الثانية، اي في الطريق��ة ال��تي نتلّقى به��ا
الخالص ونقبله. كان بطل الكنيسة الرئيسي في مكافحة هذه البدع��ة الق��ديس غريغوري��وس باالم��اس،

رئيس أساقفة تسالونيكي.
 من أب�وين مت�ديَنين وميس�وَرين. في س�ن الس�ابعة، فق�د1296ولد القديس غريغوريوس باالم�اس ع�ام 

غريغوريوس والده وتولى اإلمبراطور نفسه مسؤولية تعليمه، مما يعني أنه كان متجًها إلى منصب ع��ام
رفيع. في نفس الوقت، في حضن عائلته، تعّرف على حياة النسك وتعّلم ص��الة يس��وع من ثيوليبت��وس
ا مط�ران فيالدلفي��ا. على ال��رغم من أن اإلم��براطور ك��ان يه��دف إلى الذي ك��ان راهب��ًا أثوس��يًا ص��ار الحقً��

إعداده للمناصب العامة الرفيعة، إال أنه هو نفسه فّضل الحياة الرهبانية.
، في س��ن العش��رين، غ��ادر إلى الجب��ل المق��دس م��ع ش��قيقيه األص��غرين مك��اريوس1316في خريف عام 

وثيودوس��يوس. خالل الس��نوات الثالث األولى من إقامت��ه هن��اك، ك��ان تحت اإلرش��اد ال��روحي للناس��ك
نيقوديموس، على حدود أراضي دير فاتوباذي المقدس. بعد وف�اة نيقوديم�وس، انتق�ل إلى دي�ر الالف�را

الكبير وهو دير شركة، ومن ثم انسحب إلى منَسك.
 ، أجبرت غارات األتراك باالماس واآلثوسيين اآلخرين على مغادرة الجب��ل المق��دس. ذهب1325في عام 

،1331إلى منس��ك في إس��قيط فيري��ا، حيث ع��اش ح��والي خمس س��نوات في النس��ك الص��ارم. في ع��ام 
أجبره الصرب على مغ��ادرة منطق��ة فيري��ا والع�ودة إلى الجب��ل المق��دس، حيث ت��ابع حيات��ه كناس��ك في
قالية القديس سابا. هنا تعّرف على آراء برلعام، عالم الالهوت والفيلسوف الذي من كاالبريا، في جن��وب

إيطاليا.
كان برلعام أرثوذكسًيا يقبل كل عقائد الكنيسة كم��ا ص��اغتها المج��امع المس��كونية الس��بعة. ل��ذلك ه��و لم
ُيظِهر آراء هرطوقية في المس��توى األول من المس��تويين الل��ذين ذكرناهم��ا، ولكن في المس��توى الث��اني:
حول كيف نقبل خالص اهلل ونتسّلمه. لم يقل برلعام أن المس��يح وال��روح الق��دس مخلوق��ان، كم��ا ادعى
األريوسيون ومحاربو الروح القدس، لكنه ادعى أن قوة اهلل، أي نعمت�ه، ال�تي به�ا نخلص مخلوق�ة. ه�ذا
يعني أننا ال نستطيع الدخول في عالقة شخصية مباشرة مع اهلل، ولس��نا متح��دين ب��ه ب��ل م��ع ن��وع من
الكينون��ة المخلوق��ة. في م��ا يتعل��ق بخالص��نا، ف��إن ه��ذا االدع��اء يع��ادل م��ا ش��دد علي��ه األريوس��يون

ومضطهدو الروح القدس.
إن خالصنا هو حقيقة وجودية. بعبارة أخرى، إنه حقيقة تغّلف وجودنا كله وتتجس��د من خالل اتحادن��ا
المباشر والشخصي باهلل واشتراكنا به. إنه نقل الحياة اإللهية التي فقدناها من خالل ارتدادنا عنه. نحن
ال نخلص بتعلم حقائق معينة أو باكتساب معرفة الهوتي�ة عن اهلل. واهلل ال يخّلص�نا بإخبارن�ا بمعلوم�ات
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عن نفسه، بل بالمجيء إلينا كش�خص، م�ع بقائ�ه اإلل�ه ال�ذي ه�و. ه�و يخلص�نا بحيات�ه وموت�ه، بالص�ليب
وقيامته.

إن الس��ر ال��ذي تنب��ع من��ه التق��وى "يلخص الق��ديس ب��ولس ك��ل س��ر عناي��ة اهلل بخالص��نا عن��دما يق��ول: 

الحقيقية عظيم. ظهر اهلل في الجسد ، وتبرر بالروح ، ورآه المالئك��ة ، وتم التبش��ير ب��ه بين األمم ، وآمن
. ي ر ه�ذا الس�ّر في ع�الم الكنيس�ة ال�روحي. ه�ذا الس�ّر مط�ابق فيَبَ�ختُ”ب�ه في الع�الم ، وتم رفع�ه بمج�د

االتح��ادفي  تأسيسنا، التي هي َ القديس غريغوريوس باالماس الكنيسةسّمىهذا لجوهره لسّر الكنيسة. 
شركة التأل .ّ"والشركة مع اهلل،  "ه
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