
2023السنة التاسعة عشرة                                                                                                                       العدد الخامس ، شباط 
______________________________________________________________________________

:اإلنشاد ضد النشاز

القديس يوحنا الذهبي الفم حول الكوارث الطبيعية
الشماس مارك روزيين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 في إحدى عظاته المؤثرة حول األيام الستة للخلق، قال القديس باسيليوس الكبير أن الكون، كههل الخليقههة، هههو
 يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "صورة للنظام اإللهي والتناغم:  العههالم بأكملههه، بكههل أجزائههه، مربههوط إلى اهلل من خالل قههانون الجههذب األبههدي

القههديس1يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "]بشههركة واحههدة وانسههجام. سيدقلا) األرض مرتبههة حسههب نظههام الجمههال. إنههها من صههنع الفنههان العظيم   سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [
. القديس يوحنهها الههذهبي الفم ]غريغوريوس الالهوتي والنحات  ).[ سيدقلا)  سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [ بالنسههبة للقههديس باسههيليوس وغههيره من2].(

 الكّتاب اآلبائيين، الكون هو أيقونة، مظهر من مظاهر اإلبداع اإللهي الذي يعيد إلى اهلل ما خلق من أجله: تمجيد
 خالقه. ومع ذلك، فإن هذه النظرة اآلبائية للخلق كرمز للجمال والتناغم تهههتّز عنههدما تهههتز األرض، عنههدما ترتفههع
 الفيضانات، عندما تشتعل النيران، وتتدمر المدن والمنازل والحقول. أين يكون تههرتيب وتنههاغم الكههون في هههذه
 اللحظات؟ هل كان هناك معنى لهذه المآسي؟ اين يكون اهلل؟ ال يمكن أن تكههون أسههئلة المسههيحيين األوائههل في
 مواجهة الكوارث الطبيعية مختلفة تمامًا عن أسئلتنا اليوم. كيف أرشد آباء الكنيسة رعاياهم في هههذه الظههروف

الصعبة؟
 كانت مدينة القسههطنطينية من األمههاكن الههتي تعرضههت لكههوارث طبيعيههة بشههكل متكههرر، وخاصههة الههزالزل. تقههع
اسطنبول اليوم على صدع شمال األناضول، وقد تعرضت لعدد ال يحصى من الزالزل على مدار ].(القسطنطينية   سيدقلا)

  إلى397تاريخها. ألقى القديس يوحنا الذهبي الفم، الواعظ الشهير ورئيس أساقفة القسطنطينية في الفترة من 
 . في هههذه العظههة، أعتههبر الههذهبي400، خطبة مرتجلة بعد أيام قليلة من وقوع زلزال ضرب المدينة في عههام 404

الفم أن الخطيئة الجماعية هي سبب الزلزال وتداعياته وأن عالجها هو توبة جماعية، توبة شهدها في رعيته.

 في القسطنطينية400القديس يوحنا الذهبي الفم وزلزال سنة 
 في عظته، ذكر الذهبي الفم أنههه خالل الزلههزال سههار أهههل رعيتههه في مههوكب وهم ينشههدون المزامههير والههترانيم

 سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [ في الليههل، مههع اسههتمرار3]وصلوات التوبة في شوارع وميادين المدينة التي يبلغ عههدد سههكانها مئههات اآلالف.
ارتدادات الزلزال، استضافت الكنائس السهرانيات:

سماع الجالسههين في المههنزل، أحههدهم يرتههل المزامههير، سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [من الممكن سماع ترانيم المزامير في السوق ، و [ 
يركضون إلى الكنيسة، المرفأ غير المتمههوج، الهههدوء الههذي تحههرر سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [وآخرون الترانيم. يحل الليل، الجميع  [ 

سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [4]من األمواج.
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 على الرغم من أنه كان كثيرًا يقيم السهرانيات والزياحات في شوارع القسطنطينية في مناسبات أخرى، إال أن
 . وألنههه لم يتمكن من المشههاركة في400الههذهبي الفم لم يبههادر إلى هههذه االسههتجابة التلقائيههة الواضههحة لزلههزال 

الصلوات والسهرانيات بسبب المرض، فقد امتدح شعبه لقيامه بها من دونه:
 ألن َمن ال يسفك حتى دمه من أجلكم بكل سههرور، الرجههال المتحمسههون جههدًا في التقههوى، والمتحمسههون
 جدًا في االلتزام، والذين أظهروا مثل هذه التوبة في فترة زمنية قصههيرة. أنتم ال تعرفههون الليههل والنهههار،
 لكنكم جعلتم االثنين نهارًا، ال بتجاهل الكآبة بل بإضاءة الليالي بالسهرانيات؛ لياليكم بال نوم، هلك طغيان

سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [5]النوم.
في عظته، ينسب الذهبي الفم صراحًة وقَف الزلزال إلى أعمال أفراد رعيته وقت وقوع الزلزال. فهو يقول:

 الغضب من فوق وصوتك من أسفل. الصوت الصادر من األسفل كبح الغضههب المتههدفق من فههوق. ُفَتَحت
 السماوات ونزل حكم من فوق بالسيف المسنن. المدينههة على األرض والغضههب ال مفههر منههه. ال نحتههاج إال

سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [.6”]إلى التوبة والدموع والرثاء وقد انحلت كل األشياء. ظهر اهلل وأذبنا غضبه
 بالنسبة للقديس يوحنا، التوبة كانت أداة قويههة إلحالل السههالم، ليس للنفس فحسههب بههل لألرض أيضههًا. الالفت
 للنظر أن فهمه للتوبة في هذه العظة ليس بسههبب الخطايهها الشخصههية ألفههراد في رعيتههه، ألنهم ال ُيالمههون على

الزلزال على اإلطالق، بل الخطايا الجماعية للمجتمع األوسع في القسطنطينية.

الكوارث الطبيعية والخطيئة والمدينة
ه الههذهبي الفم بشههدة إلى األغنيههاء واألقويههاء، والههتي شههملت في  كمهها هههو الحههال في العظههات األخههرى، يتوّجهه
 القسطنطينية البالط اإلمبراطوري. يجادل القديس يوحنا بأن خطيئتهم هي التي جلبت الزلزال، بينمهها عكسههت
 أعمال التوبة الجماعية للمسيحيين في الطلبات والترانيم آثار هذه الخطيئة السيئة. في المقطع التالي، يمتههدح

الذهبي الفم أتباعه بحرية بينما يدين الذين اعتبرهم المسؤول األكبر عن الزلزال:
 لن يخطئ المرء إذا سّماكم القائمين على المدينة ومنقذيها. أين الحكام؟ أين المنقذون العظماء؟ للمدينههة
 أنتم حقًا أبراجها وسورها وأمنها. ألنهم، من ناحية، سمحوا للمدينههة أن تتعفن بسههبب شههرهم، بينمهها أنتم،
 بفضيلتكم، جعلتم المدينة ثابتة. وإذا كان من الضروري سؤال أحد ما عن سبب اهتزاز المدينة، فحتى لو
، فقد سبق االتفاق على أنه بسههبب الههذنوب، بسههبب أعمههال الجشههع، بسههبب الظلم، وبسههبب ذلك سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [لم يقل  [ 
 الفوضى، من اجل أعمال الكبرياء، من اجل الملذات، بسبب الغش. َمن عملها؟ الغني. من جديههد، إذا سههئل
 أحههدهم عن سههبب ثبههات المدينههة، فقههد سههبق االتفههاق على أن ذلههك بسههبب تههرنيم المزامههير، والصههلوات

سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [7]والسهرانيات. َمن عملها؟ الفقراء.
الههتي حههددها هنهها ر المجتمههع، يمكن للكنيسههة   سيدقلا)على الرغم من أعمال األغنياء واألقوياء التي تدمر األرض وتههدمِّ
الفقراء أن تصحح هذا الوضع الشرير. يقول القديس يوحنا إن الزياحات والههترانيم أعههادت االنسههجام يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "].(باسم   يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
تقديس األرض والهواء والبيئههة المبنيههة في القسههطنطينية. إذا كههان الزلههزال تطهير و يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "إلى األرض من خالل  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا " يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
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طهرت يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "يشير إلى تدنيس األرض والهواء من خالل الخطيئة، فإن صلوات وتراتيل األجساد المسيحية التائبة   يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
تلك األماكن:

 لكنكم أكملتم سهرانية عظيمة جههدًا، وقمتم بتطهههير المدينههة بأكملههها بخطى أقههدامكم المقدسههة، بعههد أن
 قستم السوق بمشيكم، وجعلتم الهواء مقدسًا. ألن الهواء يتقدس من ترنيم المزامههير، تمامههًا كمهها سههمعتم

خروج  الموضع الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة  سيدقلا)اليوم اهلل يقول لموسى،  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "  ].(. لقههد قّدسههتم األرض5:3يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [8]والسوق. لقد جعلتم مدينتنا كنيسة. 

لكنسنة العاصمة من خالل إعادة يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "لقد رأى الذهبي الفم الزالزل بمثابة حلفاء في جهوده لخلق شعب مسيحي،   يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
 العالقات العادلة بين األغنياء والفقراء، من بين أمور أخرى. بسبب الخوف الذي أحدثته الزالزل، اجتمعت الناس
رية في ذلههك العصههر،  معًا، مما قلص، مؤقتًا، الفجوة المتسعة بين الطبقات االجتماعية التي ميزت الحياة الَحضههَ

  حالة ال تختلف عن حالة الجماعة الرسههولية كمهها هههو مسههجل400والتي غالبًا ما كان يدينها. لقد خلق زلزال سنة 
  ، في سياق مناقشة الكنيسة في أعمال400في سفر أعمال الرسل. قال الذهبي الفم في عظة بعد عام من زلزال 

الرسل:
 إذا كنتم تتذكرون كيف كان األمر عندما هز اهلل مدينتنا بزلزال، كم كان الجميع خاضههعين. كههان هههذا هههو
 الحال معهم. لم يكن هناك غش وال مكر حينها. هذا أثر الخوف، هذا أثر البالء! لم يكن هناك حههديث بيههني
 وبينكم حينها. لذلك انتظر الفرح عند مائدتهم. كان األمههر كمهها لههو أن ال أحههد يأكههل من تلقههاء نفسههه أو من
 غيره.... ولم يعتههبروا أي شههيء خاصههًا بهم؛ انههه يخّص االخههوة. ومن ثم فههإن الفقههير ال يخجههل والغههني ال

سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [11]يتكبر. 
  ألنه بدفعه إلى التوبة وضع حدًا، ولو لفترة وجههيزة، للخطايهها االجتماعيههة400لقد أشاد الذهبي الفم بزلزال سنة 
التي أثارت غضب اهلل في الزلزال.

خاصههة مههع األغنيههاء واألقويههاء ].(يبدو أن القديس يوحنا الذهبي الفم مقتنع بأن الخطيئة الجماعية المسههتمرة   سيدقلا)
 كانت سههبب الزلههزال، وهههو مقتنههع بنفس القههدر بههأن التوبههة الجماعيههة كههانت اسههتجابة ضههرورية وفعالههة. يجب
توبههوا! هي إجابههة غههير مرضههية على اإلطالق لألسههئلة الههتي تنشههأ عنههد وقههوع الكههوارث يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "االعتراف بأن األمههر   يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
 الطبيعية، وخاصة تلك التي يطرحها ضحايا المأساة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ قههراءة الههذهبي الفم على أنههه
الهوت عقاب إلهي تبسيطي يوِقع فيه اهلل بنا الكوارث بسبب خطايانا، كأوالد وبنات مشاغبين. بل إنههه يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "تبنٍّ ل  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "

يقول شيئًا عميقًا عن العالقة الحميمة بين اإلنسان والمجتمع البشري وتناغم العالم الطبيعي.
ة، سههواء في  بّشر القديس يوحنا، مثل أنبياء العبرانيين، بأن التنافر في العالم الطبيعي يعكس تنههافرًا أكههثر أولّيهه
ي اِكيَن ِلكَْي ُتِبيههُدوا َباِئسههِ وَن اْلَمسههَ مُهه ا اْلُمَتَهمِّ َههه يُّ َمُعوا هههَذا ا� ِاسههْ  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "النفس أو في المجتمع. نقرأ قول النبي عههاموس: 

عاموس     ْجِل هَذا َتْرَتِعُد اال�ْرُض، َوَيُنوُح كُلُّ َساِكٍن ِفيَها  لَْيَس ِمْن ا� سيدقلا)اال�ْرِض. ا�  ].(. بالنسبة إلى الذهبي الفم،8،ه 4:8يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
 -لم يكن األمر فقط أن خطيئة آدم وحواء قد شّوهت االنسجام األصلي للكون. بل أيضًا حالة استمرار الخطيئة 

 -داخل كل شخص وبين الناس  تنعكس في العالم الخارجي. اإلنسان عالم مصغر، كههون من المنمنمههات، والكههون
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 المحيط به يعكس حالة روحه. كان عدم االستقرار البيئي، بالنسبة للذهبي الفم، تربويًا، حيث يعّلم من خالل
 تنافره أن البشر ال ينبغي أن يظِهروا مثل هذا التنافر داخل أنفسهم وفيما بينهم. إن األرض هي في نفس الوقت

 . وطن وقبر أم ومرضعة لنا ولكنها أيضًا  ]موقع نعمة وموقع خطر. كمَربٍّ رأى أن األرض هي  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا " يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا " يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا " سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [13يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
 تمامًا كما ينعكس التنافر داخل البشر وفيما بينهم على تشنجات األرض، كذلك تنذر التوبة والمصالحة باستعادة
 االنسجام وتفعيلهما بشكل سّري. هذه هي الفكههرة الكامنههة وراء ثقههة يوحنهها الههذهبي الفم العميقههة بقههوة التوبههة

تغيير الفكر  سيدقلا)إلبعاد غضب اهلل ووقف الزالزل. في هذا السياق، إن التوبة، التي تعني حرفيًا  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "  ].( نحههوmetanoiaيدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
 اهلل مرة أخرى، ال تعني مجرد التعبير عن األسف، بل هي فعل مصالحة كونية. في عظته بعد الزلههزال، اسههتخدم
 القديس يوحنا المزامير كسيناريو لُيظهر لمستمعيه أن الزالزل لم تكن مجههرد عقههاب بههل أدوات يسههتخدمها اهلل
أنا أسكت، والزلزال يبعث صوتًا أكثر جهورية من  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "إلعادة شعبه نحوه. يصّور صوت الزلزال على أنه صوت اهلل: 

مزمههور  ِة  ْحمَهه يُر الرَّ وِح َوكَِثهه بُّ َرِحيٌم َوَرُُؤوٌف، َطِويُل الرُّ الرَّ سيدقلا)البوق قائاًل:   سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [ وإذ يتكلم بضههمير المتكّلم14].(]8:103 رومزم) ’ِةَمْحَّرلا ُريِثَكَو ِحوُّرلا ُليِوَط ،ٌفوُؤَرَو ٌميِحَر ُّبَّرلا‘ رومزم) ’
كنت حاضرًا، ليس ألخضعكم، بل ألقويكم.  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "]كما لو كان بصوت اهلل في الزلزال، يتابع الذهبي الفم:  سيدقلا) ميظعلا نانفلا عنص نم اهنإ .لامجلا ماظن بسح ةبترم ضرألا [15يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "

 كههل َمن اختههبر كارثههة طبيعيههة يعههرف الشههعور بالتنههافر الكههوني. في يههوم يمكن لألرض أن تتنههاغم مثههل قطعههة
 موسيقية معقدة ودقيقة، بينما في اليوم التالي تصبح متنافرة وخادشة للسمع، مشيرة إلى شههيء من الفوضههى

 ، قّدم القديس يوحنهها الههذهبي الفم حجههة مفادههها أن مسههؤولية اسههتعادة االنسههجام400العميقة. بعد زلزال سنة 
 الكوني تقع على عاتق الكالم البشري: ترتيل المزامير وترانيم التوبة والمصههالحة مههع األخ. على عكس اليههوم، إذ
 تبدو الكوارث الطبيعية عالمات على الغياب اإللهي، بالنسبة ليوحنا الذهبي الفم هي كانت عالمات على الوجود
 اإللهي: مخيفة، وهائجة، لكنها في النهاية رحيمة. حتى في حاالت الكههوارث الطبيعيههة، يمههد اهلل يههده من خالل
 الحجاب الذي شققته الخطيئة، ويسعى إلى عودة البشرية إليه نفسه وإعادة ترسيخ التناغم الههدائم في النظههام
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 األب مارك روزيين حاصل على درجة الدكتوراه في الالهوت من جامعة نوتردام ومحاضر في الدراسات الليتورجية في معهد يال للموسيقى
 . ذكر الزالزل في الليتورجيا في القسطنطينية القديمة: تقاطع الطقوس والبيئة واإلمبراطورية يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "والالهوت. موضوع أطروحته هو  يدبألا بذجلا نوناق لالخ نم هللا ىلإ طوبرم ،هئازجأ لكب ،هلمكأب ملاعلا "
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