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النيصي*
معرفة هللا في كتابات القديس غريغوريوس
ّ

إيريني أرتاميو وخريستوس تارازيس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
يُ عت َب ر غريغوري وس النيص ي من رواد الاله وت الت نزيهي [†] والتقلي د الص وفي في المس يحية .إن
التن اقض األس مى لإلل ه المثلث األق انيم ،المجه ول والمع روف ،غ ير القاب ل للنق ل والمنق ول ،المتع الي
وال داخلي ،ه و الموض ع األساس ي لمذهب ه األبوف اتيكي .عالوة على ذل ك  ،ف إن الاله وت الس لبي

لغريغوريوس النيصي يوازنه إحساسه الحاد بإعالن اهلل إلى أبعد من ذلك  ،والذي يُ نبئ بنفس القدر عن

اآلب واالبن وال روح الق دس[ .]16اآلب واالبن وال روح ليس ت أس ماء إلهي ة في ح د ذاته ا  ،لكنه ا ألق اب

موحاة تشير إلى العالقات بين األقانيم الثالثة .يؤكد غريغوري وس النيص ي على أن المعرف ة الحقيقي ة

رص على ع دم جع ل المعرف ة المعرفي ة ،ح تى ل و ك انت
باهلل ال توج د في الع الم المخل وق  ،لكن ه ح َ
محدودة بالضرورة  ،تبدو غير مهمة[.]17

يتحدث غريغوري وس عن اهلل غ ير الم د َرك وغ ير الموص وف بط رق عدي دة ومختلف ة في كتابات ه .إن ه
يبرهن وجود اهلل في العالم من خالل األمثلة والحجج والصور ،ويشرح كيف أن على أرواحنا أن تتطهر

لتستأهل إدراك الحقيقة اإللهي ة .في "حي اة موسى" وفي "ض د أفنومي وس" ،يش رح األب الق ديس أن

يوصف" من اهلل ،فيصنعون صو ًرا ل ه تكش فه[
البشر ال يستطيعون فهم ما هو "غير مرئي"" ،خالد"" ،ال
َ
 .]18بتضاد مع تعليم أفنوميوس ب أن طبيع ة اهلل ك انت مفهوم ة بالتم ام ،يش رح غريغوري وس ويؤكّ د

ً
إدراك
أيضا على غموض اهلل والنهائيت ه ،وبالت الي يمنح اإلنس ان حي اة تح ّول مس تمر في الفض يلة إلى
ٍ
أبدي هلل " :كمال الطبيعة البشرية يتكون  ...في نموه ذاته في الخير "[.]19

يؤك د غريغوري وس أن اهلل غ ير م د َرك  -أو على األق ل أن ج وهر " "ousiaاهلل ال يمكن إدراك ه .يج د
غريغوريوس التبرير الالهوتي له ذا في مفه وم الالتن اهي اإللهي .إن اهلل أب دي وف وق الزم ان .ينتج عن

المتناه [" .]20ولكن إذا كانت الطبيعة اإللهية غير القابلة للتغي ير غ ير
هذا الخلود أن اهلل يمتد إلى مدى
ٍ
ّ
مؤهل ة للتحل ل ،كم ا يع ترف ح تى أع داؤنا ،فيجب أن نعتبره ا غ ير مح دودة ب المطلَق في ص الحها:
والالمحدود هو نفسه الالمتناهي" [.]21

من الممكن من خالل نعمت ه المقدّ س ة أن نع رف مج دَ ه وقداس تَ ه وعظمتَ ه .إن معرف ة اهلل تف وق ق درة

اإلنس ان .لق د وع د اهلل ب أن أنقي اء القل وب هم ال ذين يع اينون اهلل[ .]22ه ذا أح د الش روط األساس ية
لتحو ل اإلنسان التدريجي إلى الكائن اإللهي واستحقاقه إلسقاطاته الوصفية .اهلل بطبيعته فوق ق درتنا
ّ
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على الرؤية ،لكنه منظور في أعماله ،قابل لإلدراك في المصطلحات (  )idiomataالتي تحيط به .لذلك ،من

األفضل أن يتكلم اإلنسان عن أعمال اهلل ،وعند التحدث عن جوهره يجب أن يظل اإلنسان صامتً ا.

اهلل ليس " موضوع" معرفة ،بل موضوع إجالل .وبحسب كلمات الشاعر" :م ا أعجب اس مك في األرض

كلها!" [ .]23يهدف غريغوريوس إلى إظهار أن كيانات جميع أعضاء اهلل غير محدودة في الخير والقوة

والحياة بدون تمييز .ليس في جوهر اهلل (" )ousiaمستويات" .إن اهلل بطبيعت ه فري د وبس يط ال نظ ير
له .ال يمكن أن يتحلل بمرور الزمن وال يمكن أن يتغير أو يفقد كماله ،كما يج ادل أفنومي وس .في ض وء

ه ذا ،كي ف يمكن لش خص أن يق ارن الص الح الالمتن اهي في االبن بص الح آخ ر غ ير مح دود في اآلب
اه آخ ر؟
لصالح
أن أحدهما أصغر واآلخر أعظم؟ هل يمكن
ويقول َّ
المتناه أن يكون أقل من صالح المتن ٍ
ٍ
ٍ
بالطبع ال .بهذه الطريق ة يتح دى غريغوري وس تعليم أفنومي وس ب أن :اآلب واالبن كالهم ا ك امالن في
الصالح ومع ذلك فإن اآلب متفوق على االبن [.]24

نجهلن طبيعة
اإللهيين" :ال
ال يمكن لإلنسان مقاربة جوهر اهلل .يستطيع األخير أن يشعر بالنعمة والمجد
ّ
ّ

نتبينُها في حكمته وقدرته والتي تفهمها عقولنا" [.]25
اهلل التي ّ

أن النفس البشرية ال تستطيع أن تستوعب طبيع ة اهلل الالمتناهي ة بش كل كام ل ،ال يس عى اهلل إلى
بما َّ
الكشف عن ذاته بالكامل للذين يسعون إليه .بدالً من ذلك ،ال يكشف إاّل ما يكفي لتوسيع رغبة الروح في

المزيد حتى ُت َ
ضغط؟؟ النفس أك ثر ف أكثر على طريقه ا الالمتن اهي إلى األعلى .وبكلم ات غريغوري وس
أي كبح في طبيعة النهائية؟ وما ال ح دودَ ل ه ال يمكن َفهم ه بطبيعت ه.
ثم أن
ّ
نفسه" :أيمكننا من ّ
نتصور َّ
وهكذا تتعزز كل رغبة في الجمال تجتذبنا في هذا االرتقاء من خالل تقدم النفس نحوه ذه الرغبة .ه ذا

هو المعنى الحقيقي لمعاينة اهلل :أال تبلغ هذه الرغبة أبدً ا الشبع" [.]26

إن رغبة اإلنسان في معرفة اهلل ومعاينته ُتش َبع باستمرار ومع ذلك فإنه ا ال تكتفي أب دً ا" .س عى موس ى

لرؤية اهلل ،وهذه هي التعليمات التي تلقاها حول كيفية رؤيته :رؤية اهلل تعني ا ّتباعه حيثم ا يتق دّ م" [

.]27

معاينت ه في كتاب ات غريغوري وس النيص يُ .
الظلم ة اإللهي ة
نفس مع نى
أحيا ًنا،
ِ
معرفة ِ
ِ
اهلل وجهله لهما ُ

اد يف وق الفهم [ .]28يتح دث
فهم ،ب ل كاتح ٍ
تق ود إلى االس تنارة .إنه ا ُتظه ر اللق اء م ع اهلل ،ال كفع ِل ٍ

المع َّبر عنه ا بلغ ة الظالم ب دالً من ص َور الض وء الس ائدة [  .]29ه ذه العالق ة بين
القديس عن رؤي ة اهلل ُ
معرفة اهلل وجه ِله ،بدأت عند األب القديس موسى مع معاينته النور .بع د ذل ك َّ
كلم ه اهلل
والنور،
الظالم
ِ
ِ
ِ
في س حابة .ولكن عن دما ارتقى موس ى إلى أعلى وأص بح أك ثر كم االً ،رأى اهلل في الظلم ة .يش رح
ُ
يصل الفهم" [.]30
اإللهي هو هناك حيث ال
غريغوريوس عن جهل اهلل أن "
ّ
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أن "المعرف ة إدراكية" ه و ُ
درك
رء أن
َ
ربما يكون االفتراض ب ّ
أول م ا على الم ِ
يتخلص من ه ،إذا أراد أن ي ِ
ٌ
تراض أساس ي ج دً ا
مفهوم القديس غريغوريوس النيصي للظلم ة اإللهي ة [ .]31لكن ه اف
بشكل صحيح
َ

أساسية في
كحقيقة
بالكامل
حيثية ،فهو مأخوذ
بالكاد يقدّ م أي
تأثيره
للفكر العلمي الحديث ،لدرجة أن
ِ
ٍ
ٍ
َ
ّ
ِ
ّ
يتطر ُق إلي ه ه و ه ذه الفك رة بال ذات :الطريق ة الكامل ة للمعرف ة ال تي به ا
التعلم الشامل .إن ما
مضمار
ّ

ٌ
ِّ
المتأصلة على فهم المتعالي [
وعدم قدر ِته
اإلدراك وقيودَ ه
نقارب معرفة اهلل .إنها
معرفة تتجاوز حدودَ
ِ
َ
ان "حيث ال يص ُل الفهم"  ،وهن اك تج دُ ذرو َة
 .]32إنها معرف ٌة تنغمس في الس لبية ،في
ِ
ظالم ذل ك المك ِ
المعرفة الحقيقية.
ِ
للظالم اإللهيٌ :
رمز قد يكون
تصويره
مفهوم المعرفة الصوفية عند غريغوريوس هو
تعبير عن
إن أفضل
ِ
ُ
ِ
ٍ

كل أوض َح في َن ّص ه الش هير "حي اة
أح دَ أعظم م ا وه َب ه لع ِ
الم الفك ِر المس يحي[ .]33إن ه يقدّ ُم ه بش ٍ
موسى"  ،وبشكل أساسي ،من هذا النَص ينبغي إجراء هذا الفحص الموجز [.]34

النيص ي ،المعرف ة عن اهلل مبني ة على العق ل البش ري وال يمكن أن تك ون ال دليل
بحس ب غريغوري وس
ّ
الصحيح لـ "معاينة" اهلل ،إنما الجه ُل بالطبيع ة اإللهي ة يق وم على النفس البش رية .يبحث اإلنس ان عن
ُ
اكتشاف الحقيقة اإللهي ة [ .]35إن معرف ة
ظلمة عق ِله بالنسبة إلى اهلل ،يمكنه
اهلل ،ومن خالل جهله ،أي
ِ
ٌ
مسبق حاس ٌم لفهم ع دم تن اهي اإلل ه.
الذات عند البشر في ما يتعلق بمدى القدرات المعرفية هي شرط

عندها فقط يمكن لإلنسان المحدود أن يرى اهلل الالمتناهي.

إن سكنى الثالوث تكون داخل اإلنسان .وبالطبع فإن المقصود بمصطلح "الثالوث" ه و الص ُ
فات اإللهي ة

ان معرفتَ ه ا،
هلل وليس كيانه .كما أن األلوهية تسكن في النفس ،كذلك
ُ
النفس قادر ٌة على أن تنق ل لإلنس ِ

إدراك لم َتعُ د محسوسة .إن النفس تعمل كم رآة ّ
إعالن اهلل ذات ه .ال تت أثر
رء
بطريقة
َ
ٍ
ِ
تبث في معرف ة الم ِ
ُ
عين ،ولم تس مع
ورات العق ِل التقليدي ة”:م ا لم ت َر
بأي من تص
ِ
ٌ
معاينة اهلل بالبصر والسمع ،وال هي ُتفهَ م ٍّ
قلب الإلنسان" [.]36
أذنٌ  ،وال هي من بين هذه األشياء التي تدخل عاد ًة َ
ً
خافتا فقط ،وغ ير واض ح،
هذه هي بداية معرفة اهلل بالقلب  -بالحضور الصميمي هلل نفسه .لكنه يكون
كم ا يتوق ع الم رء أن ي رى داخ ل س حابة .يجب أن تبقى النفس متطه رة ،وأن تعت اد أك ثر على طريق ة
ّ
تتخلى عن اعتماده ا على اإلدراك ،وتحتض ن الض عف
المعرف ة الجدي دة ه ذه .يجب ،في الواق ع ،أن
تمد من
رأي ُمس َ
الظاهري "للمعرفة التي تفوق الوص ف" .يجب على اإلنس ان "أن يغس ل من فهم ه ك ل ٍ

رفيق ه ،أي تص ورا ِته الحس ية ال تي ،على م ا
ينسحب من تواص ِله المعتاد مع
سبقة وأن
الم
ِ
بعض األفكار ُ
ِ
َ

ّ
ينقض على الجبل"[.]37
هي عليه ،مشدود ٌة إلى طبيعتنا كرفيق لها .عندما يتطهر على هذا المنوال
بشكل عام ،يمكن أن يكون عدمُ معرف ِة اهلل مع اداًل للظالم .اهلل ه و الن ور .إن انفص ال اإلنس ان عن اهلل
جلب الظلمة إلى عقل اإلنسان وقلبه .يؤكد فالديمير لوسكي بطريقة شعرية أنه إذا عُ رف اهلل كَنور ،فإن
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،"فقدان هذه المعرفة هو الظالم؛ وبما أن الحياة األبدية تتكون من "معرفة اآلب وابن ه يس وع المس يح
 في حين أن، إن النور هو نتيج ٌة ت ترافق م ع االتح اد باهلل.فإن غياب معرفة اهلل ينتهي بظالم الجحيم

الحقيقة المظلم ة ال يمكن أن تتغلَب على ال وعي البش ري إال عن دما يس كن ال وعي البش ري على ح دود

 قب ل ك ل، وهكذا يبدو أن اإلحساس الواضح بالظالم هو.]38[ الموت األبدي واالنفصال النهائي عن اهلل
 النفس. يمكنه أن يكتشف معرف ة اهلل الحقيقي ة،هلل األزلي
،شيء
ِ قبل إنسانٌ ما جهلَه
ً
ِ  إذا.]39[ ازدرائيا
َ
 يحلل غريغوريوس أن اإلنس ان المتطهّ ر في قلب ه ه و وح ده.معاينة اهلل فقط بتطهّ ِرها
البشرية تلتقط

.]40[ القادر على معاينة اهلل
ّ
 "وع دم معرف ة اهلل على جب ل س يناء تح ّول إلى ن ور المعرف ة:يعلم غريغوريوس أن ه فق ط إذا الظالم
 الوج ه المجي د هلل،الحقيقي ة على جب ل ث ابور يص ير اإلنس ان ق اد ًرا على الحص ول على معاين ة اهلل
.]41[" المتجسد والنور األبدي غير المخلوق لإلله الثالوثي

ً النفس التي تحب اهلل
ً ويقول
 ويحاول اإلنسان أن يجد هذا االتحاد من،حقا تشتهي االتحاد به
أيضا أن
َ

 إنه يش دد على أن معرفتن ا الحقيقي ة باهلل هي أنن ا ال نع رف وال يمكنن ا أن.خالل معاينة اهلل ومعرفته
.]42[  أعلى من المعرفة والفهم، بطبيعته الخاصة، إن الالهوت. ألن ما نسعى إليه يتجاوز إدراكنا،نعرف
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