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مركزية اإلله الُمتأنس واإلنسانية األرثوذكسية 
فاسيلياذا كمثال لإلنسانيةال

*بانايوتا مكروبانذريمينو وإياد لدعة

مصطلحات ضروري تحديدها لقراءة المقال: 
اإلنس��انية أو العم��ل اإلنس��اني: ه��و نظ��ام أو طريق��ة تفك��ير وعم��ل، تعطي ج��لًّ اهتمامه��ا لقيم��ة-

اإلنسان، لمصالحه، لِقَيِمِه ولكرامته.
مركزية اإلله المتأنس: أن يكون اإلله المتجسد، أي السيد المسيح، مركز تعليم وحياة المسيحي.-
َراِنّي داخ��ل مدين��ة قيص��رية في كباذوكي��ة، حيث احت��وت على ع��دة- ع ُعمْ�� الفاس��يلياذا: َتَجمُّ

جمعيات لتسد احتياجات إنسان القرن الرابع ميالدي. سميت فاسيلياذا نسبة لمؤسسها القديس
باسيليوس الكبير.

مقدمة1
من األسس الالهوتية األرثوذكسية أن اإلنسانية ليست تأليه اإلنسان، وإنما هي المعرفة التامة بأن مركز
حياة اإلنسان هو اإلله المتجسد، وأن نت�ائج التجس�د، ال�ذي مرك�زه المس�يح، هي خ�برة حياتي�ة وليس�ت

 اخت��بروا الس��عي للفض��ائل،نظري��ة، وهي م��ا يض��بط حي��اة اإلنس��ان األرثوذكس��ي.  آب��اء الكنيس��ة ال��ذين
 الفاسيلياذا، وهي  المؤسسة التي غّطت[.1] باستقامٍة في حياتهم، شّددوا على ذلكفّصلوا كلمة الحقو

اإلنساني للعمل  المتأنسة  اإللهية  البنية  يظِهر  مثال  هي  الرابع،  القرن  في  البشرية  االحتياجات  "كل  "

المسيحي. 
يهدف هذا المق�ال إلى البحث في كي�ف يتم تط�بيق العم�ل اإلنس�اني األرثوذكس�ي، في العص�ر الحاض�ر،
اءة تش�كل أساس�ًا لس�د الحاج�ات مقارنًة مع  تطبيقه في الفاس�يلياذا. ومن ثّم إلى تق�ديم  اقتراح�ات بنّ�

المعاصرة وإلشباع البحث الالهوتي المسيحي. 
يب�دأ  المق�ال بالس�ؤال عن اإلط�ار النظ�ري للعم�ل اإلنس�اني األرثوذكس�ي، وكي�ف عملت الفاس�يلياذا وم�ا

كانت حاجات القرن الرابع الميالدي التي غطتها، كما يعرض احتياجات العصر الحالي؟ 
لإلجاب�ة على ه�ذه األس�ئلة تّمت الع�ودة إلى كتاب�ات آب�اء الكنيس�ة المتعلق�ة بموض�وع العم�ل اإلنس�اني،
وخاصًة تلك التي تتط�رق الى حي�اة ونش�اط الق�ديس باس�يليوس الكب�ير الكنس�ي. كم�ا تم االس�تناد إلى
األبح��اث والدراس��ات الالهوتي��ة المعاص��رة ال��تي تتعل��ق بالعم��ل اإلنس��اني األرثوذكس��ي وباحتياج��ات

المسيحي المعاصر وأسئلته. 
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اإلطار النظري واإلطار الالهوتي لإلنسانية األرثوذكسية2
صل وُمرتبط بشكل مباشر بمصطلح أعمال الرحمة  . القديس باسيليوس الكبير[2]مصطلح اإلنسانية ُمتَّ

، عن��د .�  [3]الرحمة(  ع��ّرف المحب��ة بأنه��ا 330-379) األنثروبولوجي��ا (مرك��ز علم اإلنس��ان  لق��ديسا)
باس�يليوس الكب�ير ه�و اإلل�ه. تعتم�د ه�ذه األنثروبولوجي�ا على حري�ة الش�خص بتوج�ٍه إنس�اني. وكونه�ا

( ليقود اإلنسان إلى Kenosis). اهلل أفرغ ذاته [4]أنثروبولوجية لتجلي النعمة فهي تجلب عناصر الرجاء 
. إحدى الصفات الخاص��ة، الثابت��ة والمس�تقّرة، للس�يد[5]التأله، وهذا الفعل هو فعل محبة ورأفة بالبشر 

المسيح، كما َتِرد في الكتابات الليتورجية وسير القديسين، وهي واحدة من صفات أخرى ل��ه، هي ص��فة
محبة البشر. ي�ؤمن المس�يحيون الش�رقيون ب�أن اهلل إل�ه رح�وم و محب للبش�ر وليس إل�ه عق�اب، وه�ذا

.  [6]ُيستدل عليه من جميع مظاهر حياتهم
ر عن محب�ة اهلل لإلنس�ان يستخدم القديس يوحن�ا ال�ذهبي الفم نفس المص�طلحات بش�كل مس�تمر ليعبّ�

. تشهد القوانين الكنسية على نشوء تقلي��د ألعم��ال[7]وليعّبر عن المحبة في عالقات اإلنسان الشخصية
الرحمة. في نفس ال�وقت، ش�ّرَعت الكنيس�ة تأس�يس الجمعي�ات اإلنس�انية، المستش�فيات، دور المس�نين

وغيرها. 
القديس غريغوريوس الالهوتي، في حياته اليومية وتعاليمه، ربط الحياة الروحية بأعم�ال المحب�ة. ه�ذا
م�تى َماَواِت  ا ِفي َملَكُ�وِت الس�َّ ْدَعى َعِظيمً� ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفه�َذا يُ� مَّ ... َوا� )ما فهمه من الكلمات اإللهية  " "

". ويكتب القديس في مقاله الرابع عشر: 19:5 لننقِّ أنفسنا فاعلين أعمال رحمٍة ولنبّيض ك��لٌّ من��ا نفس��ه،(
عر، آخرون كالثلج، على حسب عطف كل واحد منا. اآلن، بينما لدينا وقت، إي متواج��دين بعٌض منا كالشَّ
في هذه الحياة، ِلنُزْر المسيح، لنخدمه، لنعِطه غذاًء، لنكُسُه، لندعوه الى منزلن�ا، لنكرم�ه، ليس فق�ط على
المائدة، كما يفعل البعض، وبدون العطور، كما فعلت مريم ... ولكن ألن سيد الكل يري�د تعب�يرًا عملي�ًا عن

ألن الرحمة أثمن من مجموعة ال تعد من الحمالن المس�منين المق�دمينوالرحمة وليس تضحية خارجية 
أي الرحمة للسيد، مقدمينها لهؤالء الذين يحتاجونه�ا وق�د أهملهم رفق�اؤهم البش�ر، (للتضحية. لنقدمها  (

.[8]"لكي نكون مقبولين في المساكن الدهرية، عند انتقالنا عن هذا العالم
 اهل نينوى، يصف القديس أفرام السرياني أح�داَث ذاك العص�ر كم�ا عاش�ها ه�و وكم�اةفي مقاله عن توب

ك��لٌّ"يريد أن يعيشها المسيحيون مستخدمًا مقدار المحبة كالمقياس الروحي المثالي.  يكتب الق��ديس: 
منهم يحّث اآلخر على الصالة والتضرع وعلى تقديم نفسه، والمدينة أصبحت كجس��د واح��د. حيث ك��لٌّ

ينتبه لئاّل يخطئ أحد منهم. لم يصلِّ أحد لخالص نفسه فقط، وإنما كانوا يصّلون ليخلصوا كأعضاء في
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جسد، ألن كل المدينة كمثل إنسان واحد، تم استدعاؤه ليستسلم لل�دمار والض�ياع. الص�ديّقون تض�رعوا
".[9]ة، ليخلص هؤالء معهم، والخطأة صرخوا نحو اهلل ليسمع تضرع الصديقينأليخلص الخط

االحتياجات التي غطتها الفاسيلياذا3
أحّب الق�ديس باس�يليوس الكب�ير االهتم�ام بعمل�ه االجتم�اعي، عم�ل على تنس�يقه بنفس�ه، ُمعطي�ًا دائم�ا

. بعد أرب��ع س��نوات من الدراس��ة في أثين��ا حيث درس الفلس��فة، الج��دل[10]التوجيه��ات الالزم��ة لعمل��ه
، ع�اد إلى قيصرية كبادوكية وبع�د معموديت�ه ت�أّثر بعم�ٍق من الوص�ية اإلنجيلي�ة ال�تي تحّث[11]والطب

مرقس  .[12](21:10)على توزيع الممتلكات للفقراء وباشر في تطبيقها 
َرت ثم�ار رائع�ة. عاش القديس باسيليوس وعمل حسب تعاليم الكتاب المقدس. ع�اش المحب�ة ال�تي أثمَ�

؛ طبّ�ق وألول م�رة في[13]فبسبب مهاراته العملي�ة واإلداري�ة، وكُمم�ارس لاله�وت المس�يحي والفلس�فة
َدقة الحقيقي��ة الُمِحبّ��ة للبش��ر، وال��تي ك��ان أساس��ها المحب��ة المس��يحية بطريق��ة منظم��ة الت��اريخ الص��َ
وُمَمنهجة، أي كجمعية إجتماعية منظمة. حتى أّنه وألول م�رة دخلت كلم�ات بيت الفق�راء، بيت العج�زة

.[14]وروضة األطفال إلى اللغة اليونانية
 حدث جفاف ومجاعة كبيرة فارتفعت أعداد الفقراء. عم�ل الق�ديس باس��يليوس على جم�ع368في عام 

 ح�تى اس�تطاع توف�ير طع�ام مطهي إلى جمي�عوكّل ما استطاع وكل ما كان متوفرًا من أن�واع الطع�ام، 
 كان يعاني من امراض جسدية وعم�ل على االهتم�امنَمالفقراء الذين كانوا في وضٍع مزٍر. كما عالج كل 

[.15]برفع معنوياتهم النفسية عن طريق نقل كلمة الحق لهم، بهدف أن يفيدهم روحيًا في نفس الوقت
كل ما ُذِكر سابقًا نّظمه القديس بطريقة ممتازة، حتى أدق التفاص�يل، وعم�ل على تس�خير ك�ل ممتلكات�ه
في سبيل عمل الخير. وفي سبيل تأمين موائد الطعام، حرص القديس على إطعام الجميع ب��دون تمي��يز

.[16] ًابين ديانتهم أو عرقهم، حتى ولو كانوا وثنيين أو يهود
كل ما سبق كان نقطة بداية لتطور كبير في أعمال القديس الخيرية، وال�تي ك�انت منظم�ة بش�كل فري�د

 عندما سيم القديس باس�يليوس الكب�ير اس�قفًا لقيص�رية كبادوكي�ة،370نسبة لتلك الحقبة الزمنية. عام 
اس�تخدم موهبت�ه في الوع�ظ، فاس�تطاع إقن�اع أغني�اء المنطق�ة، وح�تى أن�ه أقن�ع فالفي�وس يولي�وس
فاليس، والذي يعّد من أع�داء الق�ديس الس�ابقين، أن يس�اهموا في بن�اء مرك�ز ليغّطي معظم احتياج�ات
المجتمع. باألخص أنشأ مستشفى، وملجأ أيتام، ومستشفى لمرضى األمراض الُمعدية، وَنزالً للمس��افرين

 نسبة للق�ديس. يش�ير س�وزومينوس أن�ه بع�د رق�اد الق�ديس لمفاسيلياذاوالزائرين. ُسّمي هذا المجمع ال
.[17]يتوقف عمل هذا المجمع، وإنما استمر في تقديم المساعدة حتى منتصف القرن الخامس ميالدي
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اعتنى القديس باسيليوس الكبير بالمرض�ى كمم�رض بس�يط، وخاص�ة بالمص�ابين ب�البرص ال�ذين ك�انت
أموات قب�ل الم�وت "حالتهم سيئة للغاية، حيث كانوا ُيعتبرون  . وإيمان�ًا من�ه أن الص�حة الجس�دية[18]"

تقترن بصحة النفس، ركّز عنايته على األشخاص الذين ع�زلهم المجتم�ع بس�بب امراض�هم المعدي�ة. ك�ان
للقديس محبة كبيرة بحيث أنه كان يعانقهم بمحبة أخوية. بناًء على ما سبق، يمكننا الق�ول أن الق�ديس

.[19]باسيليوس الكبير هو مؤسس نظام الرعاية الشمولية
يشهد القديس غريغوريوس الالهوتي في مقالته التي رثا فيه�ا الق�ديس باس�يليوس الكب�ير  للعم�ل ه�ذا
تقدم قلياًل خارج المدينة وستقابل مدينة جديدة، بناًء  ج�ديرًا بالثن�اء تّم بن�اؤه من هب�ات "حيث يقول: 

األغني�اء، ه�ذه األش��ياء ال�تي تعت��بر زائ�دة لهم هي مهم�ة للفق��راء. بتش�جيع من��ه، أع��ني باس�يليوس، تّم
ل الن��اس االحتفاظ بها. في ذلك البيت ُيواَجه المرض بالصبر، وُتعَتَبر تقدمات الناس مصدر ف��رح، وُيعامَ��

. القديس باسيليوس الكبير اتبع المثال الكتابي في م�تى  :6"برأفة ال تك�نزوا لكم كن�وزا على األرض19   "
.[20]"حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون 

القديس غريغوريوس النيّصي، أخو القديس باسيليوس الكبير الذي كان داعمًا متحمسًا ألعمال الرحمة،
ميزة من ميزات اهلل وهي أحدى مرادفات المحبة ألن المسيح، وبس��بب "يقول أن اعمال الرحمة تعتبر  "

.[21]محبته للبشر، تجّسد ليخلص البشر
في نفس العص��ر، دع��ا الق��ديس يوحن��ا ال��ذهبي الفم رعيت��ه الى أن ي��وفروا غرف��ة واح��دة ليستض��يفوا

. الفكر الالهوتي كم�ا يتّم التعب�ير عن�ه[22]الفقراء والمشّردين ألن هذا العمل ُيعَتَبر تقدمًة للمسيح نفسه
د، أث�ار ش�ّك البعض في حقيق�ة من خالل خبرة المجتمع الكنسي، أي أن رأس الكنيسة هو اإلل�ه المتجس�ّ

يحم�ل رس�الة الكنيس�ة التاريخيةتجسد اإلل�ه. ولكن حقيق�ة التجس�د اإللهي، تش�هد أن ك�ّل ش�خص من�ا 
] من جسد اهلل نفسه، وفي نفس ال�وقت جس�د الع�الم، ولكنن�ا لس�نا اهللخاليا متساويةبمعرفة تامة أننا 

23].
نستنتج مما سبق أن التعبير عن المحبة عن طريق عمل الخير يأتي بدافع طوعي وليس إجباريًا لرعاي�ة

اإلنسان.

اإلحتياجات المعاصرة التي تخدمها الكنيسة4
يتطّلب تع��داد إحتياج��ات االنس��ان المس��يحي المعاص��ر الى العدي��د من التخصص��ات ويحت��اج مق��االت

 كنيس�ة اليون�ان، وش�غلت الب�احثين[24]خايعديدة. نوِرد في هذا المقال البعض منه�ا تّم نش�رها في ذبت
 المهتمين بحقول مشابهة ومنها الالهوت.  
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:[25]" هي خدمة ال تبغى الربح تابعة لكنيسة اليونان، يتمرك�ز عمله�ا على مح�ورينΔιακονία"ذياكونيا  
األول ه�و الخدم�ة الروحي�ة، ال�تي تش�مل الحي�اة الليتورجي�ة وعيش األس�رار ال�تي تق�دمها للمس�يحين
وتعليم الشباب واالهتمام باالشخاص ذوي االحتياجات. ه�ذه الخ�دمات يتم تق�ديمها عن طري�ق الكهن�ة
والمؤمنين. كما تعمل ذياكونيا على تنظيم م�دارس لأله�ل، وم�دارس للقي�اديين في الكنيس�ة، وخ�دمات

دعم لالجئين والمهاجرين، وخدمات لتخطي الصعوبات اليومية. أحد األمثلة هو رعاية المسجونين. 
ذ من خالل العدي�د من النش�اطات عن طري�ق كنيس�ة يتض�ّمن المح�ور الث�اني أعم�ال الرحم�ة وال�تي ُتّنفَّ

. هدف أعمال الرحمة هو تنشيط المستفيدين[26]اليونان أو بالتعاون مع الكنائس األرثوذكسية األخرى
من هذه األعمال وإشراكهم في تحسين ظروفهم المعيشية. له�ذا يتم الترك�يز على جي�ل الش�باب ال�ذين

 مب�ادرين وأن يعمل�وا ويتحمل�وا مس�ؤولياتهم وواجب�اتهم. ُتعت�بر المخيم�اتوايجب ان يتعلموا ان يكون
الكنسية أحد األمثلة على ذلك. 

من األمثلة على الخدمة والتقدمة األرثوذكس�ية اإلرس�اليات به�دف مق�دس الى دول الخ�ارج. من خالل
ه�ذه اإلرس�اليات يق�وم المس�يحيون بال�ذهاب الى دول لم تع�رف المس�يح بع�د. وبس�بب ت�دني مس�توى
المعيشة في تلك الدول، فان مس�اعدات االرس�اليات مس�تمرة، ويتم إرس�ال الكث�ير من األغ�راض لتلبي�ة

 تطبيقًا لكالم الكتاب عن المحبة. هذا عمل صعب بسبب عدم وجود البنية التحتية في تلكحتياجاتالا
البلدان. 

الخالصة واالقتراحات5
ع ألعم�ال الرحم�ة به�دف ش�فاء نف�وس وأجس�اد المس�تفيدين فيإباختصار،  ن الفاسيلياذا عملت كمجمّ�

ال تتوقف اعمال المحبة. أذلك العصر. وألن إحتياجات البشر ال تتوقف، يجب 
الكنيسة التي تحمل على عاتقها شفاء اإلنسان بشكل تام، تلتزم خ�دمتها الي�وم، وتطّبقه�ا بم�ا تمتل�ك من

قدرات، عاملًة على تخفيف آالم االنسان. 
وأخيرًا، إذا اعت�برت الكنيس�ة، بك�ل أبرش�ياتها، في اليون�ان وخارجه�ا كم�ا اإلرس�اليات، أن الخدم�ة ال�تي

تقوم بها هي حقيقة واقعية، فقد يكون ممكنًا تلبية غالبية احتياجات الناس.
ما قام به القديس باسيليوس هو وضع األساسيات لتطبيق عم�ل الرحم�ة المس�يحي، وه�ذه األساس�يات
أوجَدت عماًل سباقًا لعصره وللعصر الحالي، حيث أنه وّفر المساعدة لجميع المحتاجين، بغض النظ�ر عن
دينهم أو ع�رقهم. الفاس�يلياذا هي المث�ل ال�ذي ال يمكن تجاهل�ه، ب�ل يمكن أخ�ذه كنم�وذج لبن�اء خ�دمات

تساعد المحتاجين، حيث أن مشاكل اإلنسان ال تتغير والمجتمعات تواجه صعوبات متشابهة. 
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