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بساطة هللا بحسب القديس غريغوريوس باالماس
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

السمة األساسية هلل هي بساطته. ل�و لم يكن اهلل بس�يًطا، ب�ل مؤلف�ًا من أج�زاء مختلف�ة، فال ب�د أن ه�ذه
األجزاء كانت موجودة قبله. مثل هذا اإلله لن يكون سبًبا وخالًقا لكل األشياء، ولن يكون إلًها حقيقًيا، أو
ًدا ب�ل يجب أن يك�ون بس�يًطا. عالوة أصل كل األشياء. وألنه أصل كل األش�ياء، فال يمكن أن يك�ون معقّ�

د ط ووح��دة الموحَّ بساطة المبسَّ "]على ذلك، فهو ليس مجرد  [. إذًا، دون أن يتخّلى عن بس��اطته غ��ير1"
غير مشّوش وغير منقس�م في ك�ل األش��ياء وفي ك�ٍل من المخلوق�ات "]المشّوشة، فهو حاضر تماًما  "2.]

يقول القديس غريغوريوس باالماس أن اهلل ليس جسدًا ضخمًا ال يمكن أن يّتس��ع في مس��احة ص��غيرة،
. حاضًرا في كل مكان وفوق كل ش�يء وفي الواح�د "بل هو غير جسداني. لهذا السبب، يمكن أن يكون  "

[.3]بغض النظر عن صغر حجم الشيء الذي نفكّر فيه يمكنه أن يّتسع له
البشر ليسوا بسيطين، بل مركّبون، وهذا ال يرجع أساًسا إلى حقيق�ة أنن�ا نت�ألف من الجس�د وال�روح وأن
. مع�وزون "لدينا العديد من األعضاء والم�يزات، ب�ل ب�األحرى ألن ل�دينا العدي�د من االحتياج�ات، فنحن  "

يتطلب وجودنا وصيانته العديد من األشياء التي تقع خارجنا. هذا هو الس�بب في أنن�ا نحت�اج إلى ع�ّدة
حواس، حتى نتمكن من االتصال بهذه األشياء، ومعرفة ماهيتها، وجعلها خاصة بنا واالستفادة منها.

، كما تص�ّوره أرس�طو، وإلى ح�د طاقة نقية "لكن اهلل ليس بسيًطا وغير معقد كما لو أنه مادة خاملة، أو  "

ما، الالهوت السكوالستيكي. هذا المفه�وم الفلس�في للبس�اطة غ�ريب عن التقلي�د الكت�ابي واآلب�ائي. اهلل
، فهو يمتلك كل شيء بالفعل وال يحتاج إلى أي إكمال أو اكتساب. وهكذا ن�رى غير محتاج "بسيط ألنه  "

[.4]في العهد الجديد أيًضا أن البسيط كامل بذاته وكريم، على عكس الشرير أو مزدوج الفكر
اهلل بسيط بالرغم من كونه ثالثة أقانيم. إنه بس�يط، رغم النظ�ر إلي�ه على أن�ه ج�وهر وق�وة. إن�ه بس�يط

في نفس الوقت. في الواقع، يمكن القول إن اهلل بسيط ألن�ه ثالث�ةغير ُمدَرك  وُمدَركعلى الرغم من أنه 
ألن اهلل واح�د في الج�وهر والق�وة: اآلب واالبن وال�روح "أقانيم وألنه ُينظر إليه على أن�ه ج�وهر وق�وة: 

: اهلل يتك�اثر رغم بقائ�ه واح�ًدا، وه�و منقس�م وغ�يرغير ُمدَرك  وُمدَرك[. إنه بسيط أيًضا ألنه 5"]القدس
قابل للتجزئة ويشترك في كل األشياء على الرغم من بقائه ك�اماًل ووحدت�ه ال تنفص�ل عن الق�وة الفائق�ة

[.6"]الجوهر
في التحليل األخير، اهلل بسيط ألنه كلي القدرة وغير محسوس وبال احتياجات. تزداد األشياء قوة، كما

[. ال يحت��اج7]يالحظ القديس غريغوريوس باالماس، بقدر ما تزداد بساطة؛ والفائق القوة ه��و األبس��ط 
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لكونه وحيًدا، هو "إلى زيادة أو نقصان أو اقتناء ما ينقصه. اهلل، بتعبير القديس غريغوريوس باالماس، 

بسيط بشكل فائق الروعة، وهو ال يتطلب بأي حال من األح��وال إض��افًة أو تقلياًل أو اكتس��ابًا ألي ش��يء
[. ويكتب الق��ديس س��معان الاله��وتي8”]ينقصه. كونه كلي القدرة، فهو بالتالي األبسط بين كل األش��ياء

اهلل سبب الكل هو واحد. هذا الواحد هو النور والحياة، الروح والعق��ل، الفم والكلم��ة... الن��اس "الحديث 

]أيًضا حاستهم في نفسهم وعقلهم وفكرهم، حتى لو تم تقسيمها إلى خمسة لتلبية احتياجاتنا المادي��ة 

، َملَكَ�ة اإلدراك المباش�ر ال�تي تحكم ه�ذه الح�واس:9 الن�وس ". تجتمع كل ه�ذه الح�واس وتنتهي في  " ]

. "النوس يرى ويسمع "

اآلب ن��ور واالبن ن��ور وال��روح الق��دس ن��ور. ن��ور واح��د، بس��يط، غ��ير "اهلل نور. يالحظ القديس سمعان: 

]معق���د، الزم���ني، مش���ارك في األبدي���ة، متس���اٍو في الش���رف ومن نفس العق���ل  [.وكتب الق���ديس10"
س��ة. دة وُمقدِّ ا ق�وة ُموحِّ غريغوريوس باالماس أن هذا النور اإللهي ليس فقط غير منقس��م ب�ل ه��و أيض��ً

[.11]باالعتماد دائًما على استجابة الذين يشتركون به، هو يوحدهم ويرفعهم إلى وحدة اآلب وبس��اطته
على الرغم من أن جوهر اهلل ال يزال بسيًطا وغير مشترك، يالحظ باالماس، إال أن قواه قابل��ة للمش��اركة
مع خالئقه. وعلى الرغم من أن الذين يشاركونه مخلوقون ولديهم أصل معين، فإن الق��وى اإللهي��ة ال��تي
مرتبط��ة بش��كل دائم باهلل الق��دير المكتفي بذات��ه "يشاركون فيها متعددة األوجه غير مخلوق��ة وأبدي��ة، 

[. على أي ح��ال، نعلم من الطبيع��ة أن الن��ور األبيض البس��يط يحت��وي12”]وسّيد الجميع من كل األده��ار
جميع األلوان.

على الرغم من أن البساطة مرتبطة بملء القوة والكمال، فإن التوليف يأتي من الضعف والعوز. عن��دما ال
يمكن لشيء ما أن يوجد ويحافظ على نفسه بقواه الخاصة، فإنه يلجأ حتم��ًا إلى التولي��ف. اهلل موج��ود
بنفسه كاْلكَاِئِن َوالَِّذي كَاَن، وهو يرتب كل األش��ياء دون امتالك أو مش��اركة. األش��ياء المخلوق��ة ال توج��د
ككائن��ات في ذاته��ا ب��ل كمش��اركين وم��الكين. في اهلل، االمتالك يخّص الك��ائن. في مخلوقات��ه، الوج��وُد

يتطلب االمتالك.
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