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*معرفة هللا في كتابات ديونيسيوس األريوباغيتي

إيريني أرتامي وخريستوس تارازيس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

يمكن وصف أعمال ديونيسيوس بأنها عرض لما يمكن أن يعرفه اإلنسان عن اهلل وكيف يمكن�ه بمعرفت�ه تس�مية
ا للكت�اب المق�دس ا لكلم�ات الحكم�ة البش�رية، ب�ل وفقً� [. فمن ثّم ُتكتس�ب43]اهلل. إن�ه مهتم بالتق�دم، ليس وفقً�

يجب أن “معرفة اهلل من خالل تفسير التراتبي�ات الرمزي�ة. يس�تند ديونيس�يوس في ه�ذا الموق�ف إلى م�ا يلي: 

نرفع غير المادي ونثّبت أعين أذهاننا على تدفق النور ذاك، والذي هو أولي فعاًل وأكثر من أولي، وهو الذي ي��أتي
من مصدر األلوهية هذا، أع�ني اآلب. ه�ذا ه�و الن�ور ال�ذي يجعلن�ا نع�رف عن طري�ق الرم�وز التمثيلي�ة تراتبي�ات
المالئكة الفائقة البركة. لكننا بحاجة إلى االرتقاء من تدفق االستنارة هذا حتى نصل إلى ش��عاع الض��وء البس��يط

]نفسه  "44.]
األرض وليس الس�ماء إلى  "ينبغي فهم معرفة اهلل على أنه�ا معرف�ة ص�فات اهلل وأنم�اط كيان�ه واالتج�اه من  " " "

... لقد ن�زلَْت من أعلى الفئ�ات إلى أدناه�ا، واحتض�نت ع�دًدا متزاي�ًدا من المف�اهيم ال�تي زادت في ك�ل “العكس: 

مرحلة من مراحل النزول، ولكنه�ا في الرس�الة الحالي�ة تتص�اعد من أس�فل نح�و فئ�ة الس�مو، وبم�ا يتناس�ب م�ع
ا م�ع صعودها تنكمش مصطلحاته، وعندما ينتهي الصعود كله سيكون باهت�ًا تمام�ًا، لكون�ه بالنهاي�ة متح�ًدا تمامً�

[.45"]الذي تعجز الكلمات عن وصفه
إن الش��رط المس��بق لمعرف��ة اإلنس��ان هلل ه��و إعالن اهلل لذات��ه. واالف��تراض المس��بق إلعالن اهلل لذات��ه ه��و ع��دم
اإلعالن يدل على شيئين: أن معرف��ة اهلل مس��تحيلة كم��ا معرف��ة إرادة اهلل وقدرت��ه "قابليته للفهم. إن مصطلح  "

[.46]على اإلعالن عن نفسه وميزة تلقي الوحي عند اإلنسان 
إذًا يمكن وصف الجزء األك�ثر أهمي�ة من أعم�ال ديونيس�يوس بأن�ه ع�رض لم�ا يمكن أن يعرف�ه اإلنس�ان عن اهلل
وكيف يمكنه، بمعرفته، أن يسّمي اهلل. إنه مهتم بالعمل، ليس بحسب كلمات الحكمة البشرية، بل بحسب الكتاب

[. في بحثه عن معرفة اهلل بحسب ما قاله الكتاب المقدس، يلجأ أيًضا إلى جهود الفالسفة. النقط�ة47]المقدس 
ا ق��درة التي تلفت االنتباه أكثر من غيرها عند ديونيسيوس هي إصراره على أن موضوع اهتمامه يتج��اوز تمامً��
اإلنسان على الفهم. يمكن مقاربة حقيقة اهلل من خالل التأمل في الرموز اإللهية. الالهوت الرمزي هو بناٌء بشري
يحاول التقاط مجموعة متنوعة من الطرق الدنيوية للالمحدودية اإللهي�ة. إن مفه�وم اهلل أق�رب إلى الواح�د أو

[. لذلك من خالل الرموز، يحاول اإلنسان فهم اهلل على أنه واح�د وص�الح دون أن ينجح في م�ا ه�و49]الصالح 
أكثر تقدمًا من ذلك.

يدعم ديونيسيوس مبدأ أن الالهوت يتجاوز ما هو هامد كما ما هو حّي. لهذا السبب، يؤكّد ديونيسيوس أن أي
تأكيدات حول الالهوت ال تتعارض مع نفِينا، ولكن يجب تجاوز كليهما: حتى النفي يجب أن ُينَقض. إن األس��ماء
ا واح�ًدا بين آخ�رين، ولكن في طبيعت�ه النهائي�ة الس�لبية م�ذكورة في جمي�ع ح�االت اهلل الثالث�ة. إن�ه ليس كائنً�
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يسكن على مستوى ال يوجد فيه أي شيء غيره. النوع الوحيد من الوعي الذي ق��د ينس��به اإلنس��ان إلي��ه ه��و م��ا
ز نفس��ه عن الجنس البش��ري،50]يمكن وصفه بالوعي الش��مولي [. إن اهلل أس��مى من ك�ل الع��الم المخل��وق. ال يميّ��

زون بينهم لكونهم أنفسهم متوقفين عند هذا المستوى ويجب أن يتحّولوا بالكامل بواسطته. ومع ذل��ك هم يميّ��
وبين��ه، إذ بس��بب المس��توى األدنى لكي��انهم المح��دود هم ينظ��رون إلى األعلى وي��رون أن المس��توى المطل��ق

[.51]يتجاوزهم 
مث�ل س�ّلم ق�ائم على األرض تص��ل قمت��ه إلى الس�ماء حيث "بالنسبة إلى ديونيس�يوس، الاله�وت الص�وفي ه�و 

]مالئكة اهلل يصعدون وينزلون، ويقف فوقه اهلل القدير  [. ويؤكد أن اهلل هو مبدأ البساطة ال��ذي ه��و مص��در52"
كل الكائنات. بشكل عام، إن طريقة تحّدث ديونيسيوس عن اهلل الذي ه��و مص��در الكم��ال وجمي��ع الكائن��ات هي

[ وبروكلس الفيلسوف، وتعاليم ديونيسيوس عن اهلل في الثالوث وق��واه هي تع��ديل53]نفُس طريقة أفلوطين 
ا  [. لق��د ك��ان55]جذري مرَتَجل ألفكار فالسفة األفالطونية المحدثة حول الواحد والكون العقلي والك��ون عمومً��

هؤالء الثالثة مترابطين في نفس الفترة التاريخية، ما نتج عنه استخدام تعابير أو أشكال تعبيرية مشتركة.
يتبع ذلك التفاعالت التي تمت مالحظتها. ومع ذلك، على الرغم من أن ديونيسيوس يستخدم تعابير أو عب��ارات
التقفيص ه��و تق��ريب األج��زاء من )من أفلوطينوس وبروكلس، إال أن��ه تمكّن من تقفيص  ق��راءة مس��يحية لهم��ا 

الاله��وت الص��وفي على . بشكل ع��ام، يؤك��د األريوب��اغيتي في  "بعضها وجعلها قطعة واحدة: قاموس المعاني " )

[.56]االتحاد مع الكائن اإللهي من خالل رحلة صعودية إلى صمت الظالم اإللهي ال��ذي يس��مو ف��وق ك��ل معرف��ة 
من خالل التخلي عن ك��ل اإلدراك الحس��ي والنش��اط العقلي والهوي��ة النفس��ية، "يحكي سيرجيو البورتا عن أن��ه 

ي من قبل��ه، يق��ّدم ا م��ع م��ا ه��و غ��ير مع��روف. على غ��رار غريغوري��وس النيص��ّ يص��بح المس��افر متح��ًدا تمامً��
[.57]ديونيسيوس صعود موسى إلى جبل سيناء كنموذج كتابي أّول لهذا الصعود المستيكي 

الظلمة بالمعنى الوارد في خ��روج "يستخدم األب ديونيسيوس مثااًل شائًعا جًدا من غريغوريوس النيّصي. رمز  "

. لم يقترب الناس من الجبل، وظلوا على مسافة، بينما اقترب موسى من الظالم الدامس حيث كان اهلل. ال21:20
، لكنه يبدو كساِكٍن في الظلمة بسبب عدم قدرتنا على استيعاب جوهره أو طبيعته الداخلية. ظلمة "ُيدعى اهلل  "

بمعنى آخر، الظالم فينا وليس فيه.
هذا يتوافق مع أّب مهم آخر للكنيسة، يوحنا الذهبي الفم. فهو يقول أن الناس ال يس��تطيعون رؤي��ة طبيع��ة اهلل
أو جوهره، لكنه اختار أن يظِهر نفسه بطرق وأنواع أو أشكال يمكن للعقل البشري أن يدركها. كل هذا يكشف أن
هذه الشهادات تعّبر عن تنازل إلى ض�عف الطبيع�ة البش��رية، م��ا يتطلب ش�يًئا تس�تطيع العين أن ت�راه واألذن أن
تسمعه. ليس بطاقة اإلنسان أن يدرك الطبيعة اإللهية نفسها التي هي بسيطة وغ��ير مركّب��ة وخالي��ة من الش��كل.
لذلك يضطر اهلل ألن يساعد اإلنسان على فهم بعض األشياء المتعلقة به. يسكب اهلل الذات اإللهية بشكل مف��رط
في البشر، وهذه الذات بدورها تنجذب غريزيًا إلى اهلل. إن النفوس التي تصير مكانًا خص��بًا له�ذه المحب�ة تك��ون

]مراي��ا ص��افية وخالي��ة من الش��وائب تعكس وهج الن��ور األول وفي الواق��ع اهلل نفس��ه  " [، وتتح��د م��ع اهلل58"
. بهذه الطريقة، تمتلئ النفوس البشرية بنور اهلل األول وهو ي��زّودهم بالق��درة على فهم األم��ور المتعلق��ة (التأله (
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[.59]باهلل وجدانيًا 
ا من خالل اهلل ليس معروفًا، فقط من خالل معرفة المؤمنين لم��ا ي��أتي من العق��ل، وه��و غ��ير م��رئي، ولكن أيض��ً
الجهل ب�ه. على ال�رغم من وج��ود الفهم ال�روحي ل�ه، واإلدراك، والمعرف�ة، واالتص��ال، واإلدراك الحس�ي، وال�رأي،
والمفهوم، والتسمية، وما إلى ذلك، إال أنه يبقى غير مفه��وم، وال مش��روح، وال مس��ّمى. إن��ه ليس ش��يًئا موج��ودًا،

الكل في الكل  ]لكنه ُيرى أيضًا في أي شيء موجود. إنه  " [ ومع ذلك فهو ليس شيئًا في مكان ما. الك�ل ي�راه60"
في الكل ومع ذلك ال يراه أح��د في أي ش��يء. ه��ذا نقول��ه عن اهلل لس��بب وجي��ه، وعلى أس��اس ك��ل الوج��ود ه��و

[.61]محمود النسجامه مع كل ما هو سببه 
يوضح ديونيسيوس أنه عندما يتم تجريد العقل من فكرته عن اهلل وعن أنماط التفكير البشرية والمفاهيم غ��ير
يتخلى عن كل مخاوف الفهم ويتم لّفه في ذلك ال��ذي ظالم الجهل حيث  "المالئمة عن اإلله، فإنه يدخل في  " " "

د... به وهو المجهول تماًما  ]هو غير ملموس وغير مرئي بالكامل ... متحَّ "62.]
إل��ه ديونيس��يوس، غ��ير ا لديونيس��يوس األريوب��اغيتي، سنس��تخدم مقط��ع لوس��كي:  "لتلخيص معرف��ة اهلل وفقً��

، ليس ه�و اإلل�ه األول كم�ا في وح�دة اهلل عن�د "المفهوم بطبيعته، إله المزامير: الذي جعل الظالم مكان�ه الس�ري

األفالطونيين الجدد. إذا كان غير مفهوم، فليس ذلك بسبب البساطة التي ال يمكن أن تتصالح مع التعددية التي
تتلّوث بها كل المعرفة المتعلقة بالمخلوقات. إنه، إذا جاز القول، عدَم فهٍم أكثر جذريًة وأكثر حتميًة. في الواقع،

]لن يكون اهلل غير مفهوم بالطبيعة إذا كان هذا الغموض متجذًرا، كما عند أفلوطين، في بساطة الواحد  "63.]
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