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معرفة هللا في كتابات القديس مكسيموس المعترف
إيريني أرتامي وخريستوس تارازيس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
يستعمل مكسيموس المعترف عبارة "معرفة ( ”)gnosisمرات كثيرة في كتاباته .في غالبية هذه المرات تحمل
الكلمة معنى معرفة اهلل ،أو المعرفة عن اهلل ،أو المعرفة اإللهية .هو يشرح أن فهم الوجود اإللهي يمكن معالجته

من خالل نعمة اهلل التي تنير ذهن المؤمن .يمكن للذهن الصافي أن يستوعب الحقيقة اإللهية[.]64
ً
مقيد في المكان وغAير
هذا النور الذي هو نور تجلي الرب ينتمي إلى الالهوت الصوفي
إيجابيا ،إذ هو يبقى غير َّ

إعAداد لتق ّبAل نAور الطبيعAة اإللهيAة .هAذا الوضAوح في الفكAر لAه عالقAة
مد َرك بالحواس [ .]65يحتاج العقAل إلى
ٍ

بالفضائل .يحاول المؤمن تبني فضAائل الطبيعAة البشAرية أو ممارسAتها والتخلي عن األهAواء .وهAذا لAه أجAر في
السعي إلى االتحاد باهلل .مكافAأة ضAبط النفس هAو الالهAوى ،ومكافAأة اإليمAان المعرفAة الروحيAة .الالهAوى ِّ
يولد

التميAيز ،والمعرفAة الروحيAة ِّ
تولد محبAة اهلل [ .]66هAذه تسAاعد اإلنسAان على توضAيح قوتAه العقليAة وتحصAيل

يميز المعرفة النسبية أو الطبيعيAAة
النظرة الصحيحة ،و"معاينة" الكائنات والحقائق [ .]67هذا النوع من اإلدراك ّ
والمعرفة الحقيقية أو الخارقة للطبيعة.

الكتAاب المقAدس هAو مصAدر مهم لمعرفAة اهلل .اهلل يكشAف لنAا عن نفسAه بصAفته صAانعنا ،وحافظنAا ،وحاكمنAا ،
وقاضينا ،وواضع ناموسنا ومخلصAنا .إنAه نبAع الحيAاة على األرض ومصAدر الحيAاة األبديAة .يعلن اهلل عن نفسAه

كاآلب واالبن والروح القدس .لذلك ،يمكننا أن نعرفه من خالل خليقته :أنفسنا والطبيعة وكل الخليقAAة .كAAل هAAذا
Aرى ُمن ُ ْ
ات،
Aق ْالعَ Aالَ ِم ُمدْ َرك َ ًAة ِب ْال َم ْصُ Aنوعَ ِ
يمكننا مالحظته .يخبرنا الرسول بولس َ" ،أل َّن ُأ ُمو َر ُه َغ ْي َر ْال َمن ُْظو َر ِة ُت َ
ْAذ َخل ِ
الس ْر َم ِديَّ َة َوالَ ُهو َتهُ" [.]68
ُقدْ َر َتهُ َّ
ّ
يعل منا الكتاب المقدس طريقتين لمعرفة اهلل ،نوعين من معرفAة األشAياء اإللهيAة .أحAدهما هAو المعرفAة النسAبية
التي لها دعائم العقل البشري واألفكار والمفاهيم [ ]69؛ واآلخر هو المعرفة الحقيقية األصيلة .هذا "يتم اكتسابه

بمعزل عن العقAل واألفكAار البشAرية وبمAا يسAمو عليهAا .هAذه المعرفAة التجريبيAة األصAيلة
فقط بالخبرة الفعلية،
ٍ
ً
ً
مباشرا هلل من خالل االشتراك في حياته بالنعمة" [.]70
إدراكا
تعطينا
***إلى ذلك ،يمكن القول أن هناك طريقة أخرى لمعرفة اهلل يمكن أن تقوم على منطق اإلنسAAان ،وهي المعرفAAة
العقالنية .تستخدم معرفة اهلل العقالنية هذه تشابهات مع الكائنات المخلوقAة في التأمAل العقلي باهلل .وبالمثAل،
فإن " المعرفة المفاهيمية" تعني كل معرفة اهلل البسيطة المستمدة من الكائنات المخلوقة .عالوة على ذلك ،فإن

معرفة اهلل ال تعني أن تعرف عنه ،بل االتحاد به ،ولالتحاد بAه يجب أن يكAون اإلنسAان على مثالAه .لكن اهلل غAير
محدود بينما من الواضح أن البشر محAدودون .لهAذا فAإن "اإلدراك المباشAر" يتضAمن الخAبرة الفعليAة ،من خالل
االشتراك في صفات اهلل الفائقة الطبيعة [.]71
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ً
معروفAا،
بالنسبة إلى مكسيموسُ ،ت ستخدم معرفة اهلل في ما يتعلق بالتجسد .اهلل وحده هو الذي يجعAل نفسAه
ً
يAرد في عمAل
كمAا يفعAل في شAخص ابنAه المتجسAد بيننAا [ .]72إن اإليمAان هAو عطيAة مجانيAة من اهلل .أيضAاِ ،
أي كAائن على
مكسAيموس المعAترف" ،فصAول في المعرفAة" أن اهلل "غAير مفهAوم" و "ال يمكن تميAيزه من قبAل ِّ
ً
ً
تنزيهيا طوي ً
ال لما هو ليس اهلل "على حسAب قAدرتنا على معرفAة"
سردا
أساس أي بيان طبيعي" [ .]73يبدأ هذا

سام
ما ليس هو [ .]74إذن ،يفهَ م مكسيموس أن معرفة اهلل ممكنة .ويشدد على أن المعرفة األسمى هي " جهل ٍ
بالكلية والذي يتجAاوز كAل الصAور والمفAاهيم بشAكل كامAل.
بالمجهول األسمى" .اهلل هو المتعالي وغير المفهوم
ّ

كمل بAإعالن خAارق للطبيعAة يتحقAق في يسAوع المسAيح
من جهة اهلل ،المعرفة العقالنية غير مالئمة .يجب أن ُت َّ

معين فقAط من أعمالAه [ .]75تبقى معرفAة ذاتAه في
وعطية عنصرة الAروح القAدس .ألن اهلل ال معAروف إلى حAد ّ
عAرف من أي شAخص بAأي
جوهره وشخصيته غير متاحة لجميع المالئكة والبشر على حAد سAواء ،وال يمكن أن يُ َ

حال من األحوال [.]76

يكشف اهلل نفسه كثالوث .إن إعالن المطلَق الذي هو في نفس الوقت "جوهر واحد أو جAوهر وثالثAة أقAانيم أو

أشخاص" [ .]77هناك إله واحد ألن هناك ألوهAة واحAدة ،وحAدة غAير منشAأة ،بسAيطة ،فAوق الوجAود ،بال أجAزاء
ً
أيضا غير منشٍأ وبسيط وما إلى ذلك" [.]78
وغير منقسمة .الوحدة نفسها هي ثالوث ،وهو

ويالحظ فالديمير لوسكي" :يكشف الالمعقول عن نفسه في حقيقة كونAه غAير مفهAوم ،ألن سAموه راسAخ بقAوة

في حقيقة أن اهلل في نفس الوقت "واحد وثالوث" [.]79

في فكر مكسيموس ،يمكن للعقل البشري أن يفهم اهلل فقط بارتقائه .وبهذه الطريقة ،فإنه يعالج اتحاده مAAع اهلل
الفائق لمعرفة البشر في رؤية هلل عارفة وجاهلة في نفس الوقت .يحلل ياب دوراند كتابات مكسيموس ويؤيAAد

ما يلي " :العقل مدفوع بالحكمة يأتي إلى التأمل وبالتأمAل إلى المعرفAة ،وبالمعرفAة إلى المعرفAة الAتي ال تنقطAع

المستمرة إلى الحقيقة التي هي اهلل" [.]80
وبهذه المعرفة
ّ

بشكل عام ،من خالل خلق اهلل ،يعرف اإلنسAان أنAه موجAود .من خالل الكتAاب المقAدس يعAرف اإلنسAان مAا هAو
شكل اهلل .من خالل االبن يمكن أن تكون له عالقة شخصية مع اهلل.

طريقة أخرى يقدمها مكسيموس للتعAرف على اهلل هي المشAاركة في الحيAاة الليتورجيAة .هنAاك ،يمنح الثAالوث
األقدس للمؤمنين رؤيا األسرار السماوية .يمكن للمسيحي أن يدخل إلى أعماق سر اهلل الذي ال يمكن اختراقه [

 .]81في الليتورجيا وفي القداس اإللهي ،يتخطى اإلنسان شركة الثالوث الداخليAة ويتّ حAد مAع اهلل .للمAؤمن في
الكنيسة امتياز االتحاد مع اهلل لكي يعرف اهلل .تتتوّ ج معرفة اهلل هذه واالتحاد بAه في شAركة األسAAرار المباركAAة

المحيية.

كما يقول القديس مكسيموس ،بالمناولة المقدسة ،يدّ عى اإلنسان أنه إله بالنعمة .وهذا يعني أن الليتورجيا تقود
اإلنسان إلى طريق ّ
َ
موضح أعاله ،بحسAب فكAر
التأله ،أي إعالء الوحدة والتماهي النهائيين مع اهلل [ .]82كما هو

ً
ً
ّ
للتلقن واالرتقAاء من غAير الكامAل إلى
روحيAا
طريقAا
مكسAيموس هAذا أنAه أثنAاء القAداس اإللهي يتبAع المؤمنAون

الكامAAل ،ومن األرض إلى السAAما  ،ومن اإلنسAAان إلى الحالAAة المالئكيAAة ،وفي النهايAAة إلى اهلل .من خالل معرفAAة
2

العدد العاشر ،تموز 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

تعاليم الرب (اإلنجيل) ،والمشاركة مع المالئكAة من أجAل تمجيAد اهلل (التمجيAد الثAالوثي) ،والAوعي بفوائAد اهلل
للبشر ( الدخول الكبير – دستور اإليمان) ،يتخلى اإلنسان عن "روح األرض" ،ويAدرك تبAني اهلل ويحقAق االتحAاد

معه (المناولة المقدسة) ويستحوذ على معرفة اهلل ،أي قواه.
ّ
المتعلق بمعرفAة اإلنسAان هلل هAو تAآزر بين المخلAوق والخAالق .يحصAل اإلنسAان
للتلخيص ،إن تعليم مكسيموس

على معرفة اهلل الطبيعية وفوق الطبيعية ،بسبب إعالن اهلل الطAبيعي والفAائق للطبيعAة .إن نAوره المقAدس غAير
ً
خصبا لقبول بذرة المعرفة المقدسة .يمكن الكشف عن معرفة اهلل الطبيعية برؤية
المخلوق يجعل العقل البشري

الخليقة أي الكون .هذا الظهور العام هلل  -سواء تم االعتراف به على هذا النحو أم ال  -في الطبيعة ومن خاللهAAا،

المتجسد والكتاب المقدس الموحى بهُ .ت َ
كشف المعرفAAة الخارقAAة للطبيعAAة
يتميز عن إعالنه الخاص في المسيح
ّ
ّ
من خالل تجسد المسيح .ومع ذلك ،تلAك المعرفAة هلل قاتمAة أو غAير مكتملAة ويمكن للبشAرية الوصAول إليهAا عن

طريAAق اإلعالن الطAAبيعي ،وبصAAرف النظAAر عن اإلعالن الخAAاص .يربAAط مكسAAيموس معرفAAة اهلل بالقAAداس اإللهي

والمناولAAة المقدسAAة .في الكنيسAAة ،الAAروح القAAدس يسAAاعد المAAؤمن على "معاينAAة" اهلل و"معرفAAة" اهلل .بAAدون
مساهمته ال يمكن للناس أن يتوصلوا إلى معرفة اهلل ،ولكن فقط بالروح (القAAدس) .أخً A
Aيرا ،يجAAادل مكسAAيموس
بأن معاينة اهللّ ،
ً
ارتباطا وثيقAً Aا .كAAل هAAذه
وتأل ه المؤمن ،واتحاد اإلنسان باهلل ومعرفته له مرتبطة ببعضها البعض
ً
بعيدا عن معرفة اهلل [.]83
ال يمكن فهمها على أنها أجزاء متمايزة .إن كسر هذه الوحدة يأخذ اإلنسان
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