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الالهوت الصوفي في المسيحية الشرقية
[ 1] يريني أرتامي وخريستوس تارازيسإ

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

[ سوف نقّدم في بضع كلمات كيف فهم أفالطون وأفل��وطين الاله��وت الص�وفي2]في بداية هذا المقال
وكيف أّثروا على اآلباء المسيحيين. أدرك أفلوطين مص�طلحات الفلس�فة اليوناني�ة وكيفه�ا م�ع التع�اليم
ل، ليس الالهوت الصوفي، أو ربما التعبير األفض�ل ه�و عقي�دة التأمّ� "المسيحية. يوضح أندرو الوث أن: 

مجرد عنصر في فلسفة أفالطون، بل هو شيء يخترق ويعّلم فهمه الكامل للعالم. ي�رى أفالط�ون الع�الم
-الذي نعيش فيه  عالم التبّدل والتخمين والرأي  كعالم تستحيل فيه المعرفة. يجب أن تك��ون المعرف��ة -

ا وأب��دًيا، وم��ا من ش��يء في ه��ذا الع��الم يلّبي ه��ذه مؤكّ��دة، ويجب أن يك��ون موض��وع المعرف��ة ثابتً��
المتطلبات. إن استعادة المعرفة األمينة للحقيقة والجمال، لما هو حقيقي وحده، هي موض�وع الفلس�فة.
هذه المعرفة في كمالها مستحيلة في هذه الحياة، لذا فإن الفلسفة هي تحض�ير لقابلي�ة الم�وت وللم�وت

، وه�و3"]نفسه حقيق�ة كلم�ة اهلل ليس�ت ش�يًًئا يس�تطيع العق�ل البش�ري تحليل�ه ". بالنسبة ألفل�وطين،  " ]

، والعقل، والروح  الخير أو  بالتوازي  الواحد  ]يسّمى المبادئ األساسية الثالثة لماورائياته  )" " ( " "4.]
هذه المبادئ هي حقائق وجودية نهائية ومب�ادئ تفس�يرية. يمتل�ك البش�ر الق�درة للحص�ول على معرف�ة
واح�د  أفل�وطين يس�مو على الوج�ود وال يمكن أن "جيدة لكل حقيقة، بما في ذلك األشياء اإللهي�ة. إن  "

األش�كال األخ�رى . إنه ف�وق ك�ل  الخير "يقال عنه شيء حرفًيا، وال حتى أنه كذلك، لكنه أيًضا يسميه  " ” “

وأسمى من الوجود.
اخترع�ه إنس�ان. إنه�ا فري�دة من نوعه�ا. إنه�ا الحقيق�ة الف�ّذة "إن المسيحية استثنائية. هي ليست ديًنا  "

لعمل اهلل الستعادة البشرية من حالتها الساقطة من خالل ابنه يس�وع المس�يح. ليس�ت المس�يحية نش�ًرا
لفلسفة. إنه التعليم عن اس�تعالن اهلل الخ�ارق للطبيع�ة لإلنس�ان. ليس�ت المس�يحية أداًء لمن�اهج ديني�ة.
ليست استمراًرا لبرنامج تنظيمي. المسيحية هي قبول شخص ، هو يسوع المس��يح ابن اهلل، اهلل نفس��ه،
في كي��ان اإلنس��ان وس��لوكه. في المس��يحية، يمكن للم��ؤمن بل��وغ معرف��ة اهلل من خالل اله��وت الص��الة

الصوفي، الهوت المؤمنين.
في ك�ل األدي�ان األخ�رى يح�اول اإلنس�ان الوص�ول إلى اهلل؛ في المس�يحية ي�أتي اهلل إلى اإلنس�ان. لق�د
اختفت الهاوي��ة ال��تي ك��انت قائم��ة بين اهلل واإلنس��ان بع��د ط��رد األخ��ير من الف��ردوس، بطريق��ة رائع��ة،

[،5]بتجسد كلمة اهلل. على الرغم من أن اهلل يمكن أن يخلص اإلنسان ويعي�د عالقت�ه ب�ه ب�آالف الط�رق 
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ألن اهلل محبة  ]إال أنه اختار تجسد الكلمة وآالمه وصلبه وقيامته ليخلص مخلوقه المفّضل، اإلنسان،  " "

6.]
الالهوت الصوفي بشكل عام إلى خبرة مباشرة وفورية للمقّدس، أو المعرفة المستمدة "يشير مصطلح  "

من هذه الخبرة. عادة ما تأخذ هذه الخبرة في المسيحية شكل رؤية أو شعور باالتحاد مع اهلل؛ عادة م��ا
يكون الالهوت الصوفي مصحوًبا بالتأمل والصالة والنسك. إنه يكشف عن فهم التكامل الداخلي للوعي
الصوفي والفرق بين المعرفة بالتجربة المباشرة والتعبير الاله�وتي. يك�ون ك�ل اله�وت ص�وفيًا بق�در م�ا

[.7]ُيظهر السر اإللهي 
ة. يسعى الالهوت الصوفي إلى وصف معرفة هلل، متمرسة مباشرة غ�ير تجريدي�ة، ب�دون وس�يط، وُمِحبَّ
إنها معرفة أو رؤية مباشرة إلى درجة أن تسّمى االتحاد باهلل. هدفها التأّله. التأّله، وهو مصطلح غالًبا م��ا
يس��تخدم بالتب��ادل م��ع األلوهي��ة، ه��و مفه��وم متع��دد األوج��ه نش��أ في البداي��ة خالل الق��رون األولى

[. يش�هد الاله�وت الص�وفي المس�يحي على ش�كل روحي وص�وفي لمعرف�ة اهلل من خالل8]للمس�يحية 
معاينة الكائن اإللهي المطلق  الشم و التذوق و السمع و ]اللمس و " " " " " " " " " [.  ينشأ الالهوت المسيحي9"

[.10]من حقيقة إعالن اهلل للناس 
ك��ل آب��اء الكنيس��ة ق��ّدموا في إجاب��اتهم على العب��ارات الهرطوقي��ة المختلف��ة أو األس��ًئلة المطروح��ة من
الفالس��فة اليون��انيين، لغ��ة مح��دودة عن اهلل، عن��دما ك��ان عليهم التح��دث عن ع��دم فهم اهلل والاله��وت

[. بشكل عام، ظهر مصطلح الاله�وت الص�وفي حكم�ًا من خالل النص�وص المرجعي�ة11]والتدبير اإللهي 
الاله�وت الص�وفي  )لديونيسيوس األريوباغيتي وبشكل رئيس�ي في العم�ل  “Mystica  Theologiaلكن ، ”)

س�ياقه ك�ان موج�وًدا في كتاب�ات آب�اء الكنيس�ة اآلخ�رين كتأم�ل ص�وفي أت�اح لإلنس�ان فهَم وج�ود اهلل
الظلمة اإللهية أو الغنوفوس  )باعتباره  " "γνόφος عن طريق الجهل ،[ )12.]

تقود الظلمة اإللهية المؤمَن إلى االستنارة. إنها ُتظهر اللقاء مع اهلل ال كفعِل فهٍم ب�ل كاتح�اٍد يف�وق الفهم.
بهذا المعنى، يمكننا أن نجد سياق الالهوت الصوفي، وليس الكلمة بحد ذاتها، بشكل رئيسي في كتاب�ات
ا. في الاله��وت األرثوذكس��ي، علم معرف��ة اهلل  )غريغوري��وس النيص��ي ومكس��يموس المع��ترف أيض��ً

gnoseologyق�وى اهلل. يمكنن�ا بل��وغ معرف��ة ج��وهر و  "،  الاله��وت الص�وفي رم�زي. يتم التمي�يز بين  " " " )

دَرك بالعق�ل  [. على ك�ل13(]unintelligible)الق�وى اإللهي�ة غ�ير المخلوق�ة، وليس الج�وهر اإللهي. اهلل ال يُ�
[. اهلل غير محدود وغير مدَرك وكل ما يمكن فهم��ه13]عقل بشري أن يقبل  العجز عن إدراك اهلل بالعقل 

عنه هو التناهي�ه وغموض�ه. إن ك�ل م�ا يمكنن�ا تأكي�ده بش�أن اهلل ال ُيظه�ر طبيع�ة اهلل، ب�ل فق�ط ص�فات
[.14]طبيعته 
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الغنوص�ية ال�تي يمكنن�ا أن نالحظه�ا من (إن اإلشارة من وجهة النظ�ر األنطولوجي�ة إلى تل�ك المعرفي�ة  (

خالل الاله�وت، أن ت�وق النفس البش�رية إلى اهلل ه�و ت�دنيس. ال يمكن إش�باع ه�ذا الش�وق إال بالوح�دة
ر ال��داخلي واالس��تنارة والوح��دة. إن الص��وفية م��ع اهلل. ُيبلَ��غ إلى ه��ذا االع��تراف باهلل من خالل التطهّ��
االعتراف باهلل، العيش معه، هما أعلى أشكال النعيم عند اآلباء. يمكن وص�ف الطري�ق إلى اهلل بمص�طلح
. أوالً يجب على اإلنس�ان أن يتخلص من التبعي��ات الداخلي�ة النعيم الص�يرورة ع�دمًا والن�ور  (الظالم  ( ) (

والتعلق باألشياء المادية، من ثّم يجب عليه أن يمر بظالم حّل األنا فيستفيق في نور اهلل.

[ أستاذان في الجامعة اليونانية المفتوحة.1]
[ هذا الجزء هو المدخل إلى مقالة أوسع سوف ترد في المجلة على أجزاء:2]

Artemi, Eirini & Terezis, Christos (2019), “La teología mística como camino del hombre para el Conocimiento
divino en los escritos de Gregorio de Nyssa, Areopagita de Dionisio y Máximo el Confesor”, De Medio Aevo 13
ي وديونيس��يوس األريوب��اغيتي ومكس��يموس الاله��وت الص��وفي كطري��ق لإلنس��ان إلى المعرف��ة اإللهي��ة في كتاب��ات غريغوري��وس النيص��ّ

المعترف.
[3]  A.  Louth,  The  Origins  of  the  Christian  Mystical  Tradition,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2007),

http://ixoyc.net/data/Fathers/525.pdf. Chr. Terezis, Plato – Aristotle: to a reconciliation, Thessaloniki, 2011, p.
68-122; Chr. Terezis, “Aspects de la notion de mal chez Proclus et chez Denys l’ Aréopagite. Une rencontre”,
Byzantion, 70 (2000), p. 491-506. 

[4] Plotinus, Enneads 5.1; 5.9, Plotini opera, vol. 2, (Leiden: Brill, 1959), (p. 260-427), esp. 260- 280; 389-427. 
[5] Cyril of Alexandria, That Christ is One, Sources Chréttienes 97, 75421 (=PG 75, 1321C). 
[6] 1 Jn 4:8, transl. By E. Artemi. 
[7] Vl. Lossky, The mystical theology of the Eastern Church, Crestwood -New York: St Vladimir's Seminary Press,

1994, p. 7. 
[8]  N.  Russell,  Fellow Workers  with God:  Orthodox Thinking on Theosis,  Crestwood -New York:  St  Vladimir's

Seminary Press, 2009, p. 12: 
“التأّله هو استعادتنا كأشخاص إلى الَتَماِمّية والكمال من خالل المشاركة في المسيح بالروح القدس، في عملية تبدأ في ه��ذا الع��الم
من خالل حياتن�ا في الش�ركة الكنس�ية والس�عي األخالقي، وتج�د االكتم�ال النه�ائي في اتحادن�ا م�ع اآلب، ك�ل ذل�ك ض�من  الس�ياق

. "الواسع للتدبير اإللهي

[9] H. D. Egan, SJ, Christian Mysticism: The Future of a Tradition, Oregon, 1984, p. 11. 
[10]  Vl.  Lossky,  Orthodox  Theology:  An  Introduction,  trans.  I.  Kesardoci-Watson,  Crestwood  -New  York:  St

Vladimir's Seminary Press, 1978, p. 17. 
[11] Vl. Lossky, In the Image and Likeness of God, New York: St. Vladimir's, Crestwood, 1985, p. 15: 

"يظل التمييز بين التدبير والالهوت... شائًعا لدى معظم اآلب�اء اليون�انيين ومجم�ل التقلي�د الب�يزنطي. الاله�وت... يع�ني، في الق�رن
الاله�وت المزع�وم بش�كل ص�حيح، ’الرابع، كل ما يمكن قوله عن اهلل في ذاته، خارج تدبيره الخالق والخالصي. للوص�ول إلى ه�ذا  ’

يات الكوني��ة يجب على اإلنسان إذن أن يتجاوز... اهلل بصفته خالًقا للكون، حتى يكون قادًرا على تمييز مفهوم الثالوث من الُمْقَتض��َ
”الخاصة بالتدبير.

E. Artemi, Isidore’s Pelousiote triadological teaching and its relation to Cyril’s of Alexandria teaching about the
Triune God, Athens 2012, p. 327- 333. Al. V. Nesteruk, Light from the East: Theology, Science, and the Eastern
Orthodox Tradition, Minneapolis: Fortress Press, 2003, p. 56. 

[12] H. D. Egan, SJ, An Anthology of Christian Mysticism, Minessota, 19962 , p. XXI. 
[13] E. Artemi, “Gregory Nazianzen’s trinitarian teaching based on his Twentieth. Theological Oration -La doctrina

trinitaria de San Gregorio Nacianceno basada en si Quinta Oración Teológica”, in De Medio Aevo 4 (2013/2),
(127-146), 139, http://capire.es/eikonimago/index.php/demedioaevo/article/view/92. A. Versluis, Dionysius’
Mystical Theology, chapter 1, footnote 1, www.esoteric.msu.edu/VolumeII/MysticalTheology.html: 
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)العمه  "agnosia ليس الجهال�ة أو الجه�ل المطب�ق ، فقدان اإلدراك: المترجم  ( ] [ )nescienceكم�ا ُيفهم ع�ادًة، ب�ل ه�و إدراك أن�ه ال )
توجد معرفة محدودة قادرة على معرف�ة الالمح�دود بالكام�ل، وبالت�الي ال يمكن االق�تراب من�ه فعاًل إال من خالل العم�ه، أو م�ا ه�و
)أبعد وما فوق المعرفة. هناك نوعان رئيسيان من الظلمات: الظلمة الخافتة والظلمة الفائقة، ويق�ع بينهم�ا، إذا ج�از التعب�ير، طبق�ة 

octaveمن الضوء. لكن الظلمة السفلى والظلمة اإللهية ليسا نفس الظلمة، فاألولي هي غياب النور، بينما األخ�يرة هي ف�ائض من )
ب عن طري�ق العق�ل النور. األولى ترمز إلى الجهل المحض، واألخرى ترمز إلى الجه�ل المتس�امي، أي المعرف�ة الفائق�ة ال�تي الُتكَتس�َ

. "المنطقي

[14] E. Artemi, “The Divine Gnosiology of Gregory of Nyssa and Nicholas of Cusa”, International Journal of Social
Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online) Vol. 3, Issue 1, (January - March 2015), 11-19, esp.
12 Available at: www.researchpublish.com. 
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