ّ
اخلاليص عند القديس أثناسيوس
املنظور
يف كتاب جتسد اللكمة
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ترمجة :القس مينا القمص إسحق
اإللكرييكي موريس

تمهيد

سعد

وهيب

يف كثري من األحيان ي ّ
فس اتلجسد بطريقة ترى أن حالة إخالء املسيح اكفية تلتميم

اخلالص .يف حني أن قوهل املعروف جيدا" :إنه [أي االبن] أصبح إنسانا حّت يمكننا أن
ّ
نصري آهلة" قد يويح بهذا بسهولة ،فإن العمل كك حيتوي ىلع نسيج غين يدرك اخلالص
ّ
اخلالص بأكمله -أي ،جتسده جبانب مجيع أعمال
اذلي يتحقق فقط من خالل اتلدبري

اخلالص أثناء وجوده ىلع األرض بما يف ذلك موته ىلع الصليب وقيامته غري الفاسدة .يف
حماولة تلقديم رؤية القديس أثناسيوس املتعددة األوجه للخالص ،نأمل يف هذا املقال
تقديم مساهمة يف الفهم احلديث للخالص يف الالهوت انلظايم اذلي يميل إىل عزل
األحداث املختلفة.

ّ
املسيح ،يمكن للمرء أن يكتشف اختالفا كبري يف فهم اخلالص ،ولكن ليس
يف تاريخ الالهوت

ّ
اذلبائح والفدايئ للمسيح-2
بالرضورة أن يكون متعارضا .يف حني أن الفهم الغريب للخالص هو املوت

 1هذه الرتمجة ملقال:
Philip Kariatlis, Soteriological Insights in St Athanasius’ On the Incarnation, Phronema, vol. 28 (2), 2013, p. 21-34.

 اكهن كنيسة مار مينا الساروة ،بأبراشية جرجا ،وخريج لكية اآلداب جامعة سوهاج قسم ترمجة لعام 2013م ،وخريج اللكية
اإللكرييكية باألنبا رويس القسم انلهاري دفعة 2017م ،بتقدير اعم امتياز ،وطالب ماجستري باللكية اإللكرييكية باألنبا رويس.

 خريج لكية اتلجارة جامعة القاهرة لعام 2012م ،خريج اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس القسم انلهاري دفعة 2017م،
بتقدير اعم امتياز ،وطالب ماجستري باللكية اإللكرييكية باألنبا رويس ،ومعيد بقسم الالهوت باللكية ،ومدرس بمعهد األنبا
ّ
باإلسكندرية.
أثناسيوس بمطرانية ببا والفشن وسمسطا ،وحمارض وخادم بمدرسة تريانس
 2ادلاللة ىلع هذا اتلعريف هو عنوان العمل اهلام اتلايل يف علم اخلالص بواسطة
John McIntyre, The Shape of Soteriology: Studies in the Doctrine of the Death of Christ (Edinburgh: T&T Clark, 1992). Cf.
also Paul S. Fiddes, ‘Salvation,’ in The Oxford Handbook of Systematic Theology, ed. John Webster, Kathryn Tanner and
lain Torrance (Oxford: Oxford University press, 2007), 178:

ّ
املسيح للخالص هو"الكفارة" ]...[ .وللمؤمنني املسيحيّني حتدث الكفارة بسبب موت يسوع يف اإلعدام
"[ ]...ربما اكن أهم مزية يف الفهم
ّ
ّ
الرومان بعد ظهر يوم اجلمعة [ ]...إنهم يرون أن الصليب ليس جمرد إفشاء للعملية ،بل كنقطة حاسمة للخالص ،واليت ينبع منها ك يشء".
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ّ برصف انلظر عن تنوع انلماذج ضمن هذا اإلطار اتلأوي
ل المعرب عنه يف بعض األحيان يف مصطلحات

ّ
اخلالص
 يزعم أن الرشق يميل لربط اخلطاب-5 ىلع سبيل املثال ال احلرص4" أو "الكفارة3""ابلديلة العقابية
 عندما ينظر إيله من داخل مثل هذه، وهكذا.6حبدث جتسد املسيح مما جيعل من املمكن تأيله اإلنسان
 يسارعون إىل، ىلع سبيل املثال، فإن أوئلك اذلين يؤيدون انلهج السابق،املصطلحات اجلديلة املتعارضة
 بسبب حبه، األب: "أعرف ابلديلة العقابية ىلع انلحو اتلايل: ىلع انلحو اتلايلSchreiner  عرفه رشيرن، يف فصل حول ابلديلة العقابية3
ّ
 إن العقوبة واجلزاء اليت كنا نستحقه. يلأخذ املسيح ماكن اخلطاة، أرسل ابنه (اذلي قدم نفسه طواعية وبسور) إلرضاء عدالة اهلل،للبرش
." وهكذا يف الصليب تتجسد قداسة اهلل وحمبته ىلع حد سواء،قد و ِضع ىلع يسوع املسيح عوضا عنا
Thomas R. Schreiner, ‘Penal Substitution View,’ in The Nature of the Atonement, ed. James Beilby and Paul R. Eddy
(Downers Grove, IL: InterVarsify Press, 2006), 68.

ّ
ّ
:احلب الغافر حزي اتلنفيذ
 "يشء ما يف اهلل يتتطلب اإلرضاء قبل أن يدخل:Fiddes  الحظ فيديس،املسيح للخالص
 يف عرضه للفهم4
 فمن املفرتض أنه جيب دفع ادلين، وألن البرش خمالفني مذنبني. واكلفن يؤكد أنه رشيعة اهلل أيضا،يقرتح أنسيلم أن يكون هذا كرامة اهلل
"للعدالة قبل أن يتم العفو عنه
p. Fiddes, ‘Salvation', 179.

ّ  هذان انلموذجان ليسا شاملني5
 نموذجا من هذه11  يف عمله ىلع األقلMcIntyre  حدد ملكنتريي، ىلع سبيل املثال.بأي حال من األحوال
. اتلحرر، الرضا، العقاب، املصاحلة، ابلديلة، الكفارة، االسرتضاء، اتلضحية، الفداء، الفدية: بعضها يشمل:انلماذج
Cf. j. McIntyre, The Shape of Soteriology, 29-52.

: تشمل بعض األعمال الالكسيكية كما يل. األعمال األدبية هنا هائلة6
Norman Russell, Fellow Workers with God: Orthodox Thinking on Theosis, Foundations Series (Crestwood, NY: St
Vladimir’s Seminary Press, 2009) and by the same author, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition
(Oxford: Oxford University Press, 2004), Georgios Patronos, The Deification ofthe Human Person [in Greek] (Athens:
Domos, 1995), Panayiotis Nellas, Deification in Christ: Orthodox Perspectives on the Nature ofthe Human Person, trans.
Nor- man Russell (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1987), Georgios Mantzaridis, The Deification of Man,
trans. Liadain Sherrard (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1984) and Jules Gross, The Divinization of the
Christian according to the Greek Fathers, trans. Paul Onica (Anaheim, California: A&c Press, 2002). Stephen Finían and
Vladimir Kharlamov (eds.), Theosis: Deification in Christian Theology (Eugene, Oregen: Pickwick Publica- tions, 2006) and
Vladimir Kharlamov (ed.), Theosis: Deification in Christian Theology, vol. 2 (Eugene, Oregen: Pickwick Publications,
2011).

ّ
ّ
 فمن املرحب به أن نرى ماكنتها املزتايدة،الرشق
األرثوذكس
جيب اإلشارة إىل أنه ىلع الرغم من أن فكرة اتلأهل اكنت مألوفة أكرث يف اتلقليد
ّ
: وتشمل بعض األعمال احلديثة ما يل،الغريب
يف الالهوت

Michael j. Christensen and Jeffery A. Wittung (eds.), Partakers of the Divine Nature: The History and Development of
Deification in the Christian Traditions (Grand Rapids, Ml: Baker Aeademic, 2007).

ّ
:الغريب
 املقاالت اتلوضيحية اتلايلة ختون القبول املزتايد للمصطلح يف علم اخلالص،أيضا
Myk Habets, “‘Reformed Theosis?” A Response to Gannon Murphy,’ Theology Today 65 (2009): 489-498 ؛Bemie A. Voon
De Walle, “How High of a Christian Life?” A. B. Simpson and the Classie Doetrine of Theosis,’ Wesleyan Theologies!
Journal 43.2 (2008): 136 153, and s. T. Kimbrough, ‘Theosis in the Writings of Charles Wesley,’ Vladimir’s Theological
Quarterly 52.2 (2008): 199-212.
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اإلشارة إىل أن ربط اخلالص فقط مع حدث اتلجسد دون اإلشارة إىل موت املسيح يمكن أن يؤدي بسهولة
إىل فهم عملية اخلالص بطريقة مياكنيكية مما يؤدي إىل ما وصفه أور ِمرود  Ormerodبأنه "نوع من deus
 ،ex machinaانلتيجة اتللقائيّة للتجسد نفسه" .7ومع ذلك ،فإن قصور الك انلهجني هو أن األحداث

ّ
املختلفة حلياة املسيح تكون معزولة انلتائج يف اتلماسك ادلاخ ّ
اخلالص بأكمله– واليت ال
ل تلدبري املسيح

تتضمن فقط موته ىلع الصليب مع والدته غري القابلة للفساد فحسب ،بل أيضا جتسده ،وبشارته األرضية
بالاكمل -يتم جتاهلها إن لم يتم إهماهلا لكيا .ال يوجد ايلوم سوى القليل من ادلراسات املعنية بتقديم عرض

ّ
اخلالص بأكمله.
شامل أو موحد للخالص ،وهو ما يمثل عالقة متأصلة وعالقة متبادلة بني تدبري املسيح
ّ
وحجة هذا املقال هو طرح أثناسيوس يف كتاب جتسد اللكمة ،واذلي هل ّ
خاصة يف هذا الصدد من حيث
أهميّة

ّ
أنه يقدم رؤيا متعددة األبعاد عن اخلالص بقوة وفاعلية ،مما يفتح آفاقا جديدة لرؤية أكرث شمويلة ووضوح
ّ
ّ
انلظايم ايلوم ،يف الواقع أنه يتمزي بشمويلة جذرية غري متوقعة.8
للخالص يف الالهوت
ّ
اخلاليص لكتاب جتسد اللكمة
اتلأكيد

لطاملا عرف القديس أثناسيوس الكبري 9كأحد أعظم املفكرين املسيحيني يف الكنيسة األوىل .إن تأثريه
ّ
وس ال يزال ينعكس يف ادلراسات ّ
أن الرتاث األثناسي ّ
حّت يومنا هذا.10
املمتد عرب العصور واضح من حقيقة

إن دوره يف تشكيل هوية اإليمان انلي ّ
قاوي وادلخول يف موجة جديدة وحاسمة من اتلأمل يف اتلعايلم األساسية
Neil Ormerod, Creation, Grace and Redemption, Theology in Global Perspee- tive Series (Maryknoll, New York: Orbis

7

Books, 2007), 94.

كما سيظهر يف هذا املقال ،تكلم القديس أثناسيوس عن اخلالص ليس فقط يف سياق اتلجسد؛ وهكذا ،فإن االتهام املوجهة إيله بأن رؤيته
ّ
للخالص آيلة أو تلقائية ال تصمد .اكنت هذه اتلهم املوجهة أوال ضد القديس أثناسيوس يف أوائل القرن اتلاسع عرش من قبل أدولف فون
ّ
األثناسيوس للخالص لم
هارناك  - Adolf von Harnakواستمر عليها آخرون ،ىلع سبيل املثال هانسون  -Hansonاذلين اعتقدوا أن اإلطار
ّ
الكفاري.
يكن حباجة إىل موت املسيح
Cf. Adolf von Hamack, History of Dogma, vol. 3 (New York: Dover, 1961), 165.

ّ
 8جيب أن يذكر منذ ابلداية أنه ال يزال يتعني إجراء املزيد من ادلراسة لفحص الطريقة اليت تعمل بها "حلظات" خمتلفة من حياة املسيح معا
كوحدة متاكملة عند القديس أثناسيوس يف جتسد اللكمة.

ّ
ّ
ّ
ّ
إسكندري عظيم آخر ،وهو القديس
الرشق اذلي حيتفل به مع
األرثوذكس
الليتورج
 9هذه يه الطريقة اليت يشار بها إيلها يف اتلقليد
ّ
ندري يف  18يناير.
كريلس اإلسك
Beyond the classic work on St Athanasius by Khaled Anatolios, Athanasius: The Coherence of his Thought (Eondon:

10

Routledge, 1998), some more reeent works inelude: Thomas Weinandy, Athanasius: A Theological Introduction
(Hampshire: Ashgate, 2007), Peter j. Eeithart, Athanasius, Eoundations of Theological Exegesis and Christian spirituality
(Grand Rapids, Miehigan: Baker Aeademie, 2011) and Darid Gwynn, Athanasius of Alexandria: Bishop, Theologian,
Ascetic, Father, Christian Theology in Context (Oxford: Oxford University ?ress, 2012).

3

للرسار املسيحيّة هو ىلع وجه العموم ال شك فيه من خالل ادلراسات احلديثة بغض انلظر عن تقييم
شخصيته اليت تقدم يف ضوء مناسب أو غري مناسب .11فيما يتعلق بمساهمته الالهوتية ،أشار غوين Gwynn
ّ
سكندري [ ]...فقد نما تأثريه
إىل أنه "ال يمكن تلاريخ العقيدة املسيحية أن يتغافل عن اسم أثناسيوس اإل
ّ
العقائدي مع تقدم الزمن ووضع األسس لالهوتيني من األجيال الالحقة" .12باإلضافة إىل عنرصها اتلكويين
ّ
ّ
خالص ،وتهتم يف املقام األول بإظهار اآلثار
للعقيدة املسيحية ،فإن كتابات ق .أثناسيوس كك تركز بشك
الوجودية واخلالصية للرسالة املسيحية .وبشك أكرث حتديدا ،يمكن القول إن القديس أثناسيوس صاغ معظم

ّ
اخلالص حلدث املسيح.
كتاباته الالهوتية ،إن لم يكن مجيعها ،بطريقة تهتم بدرجة أكرب بتعزيز املغزى
ّ
ويظهر هذا بشك خاص يف واحد من أعماهل الرئيسة املبكرة ،وهو جتسد اللكمة ،13واذلي يتم دعمه ايلوم
املسيح ،حيث تظهر املوضواعت اخلالصية أكرث وضوحا من ّ
ّ
أي ماكن
باعتباره عمال الكسيكيا من األدب
آخر .ويف هذا الصدد ،أشار بيرتسن  Pettersenإىل أن "اهتمامه الرئيس [ ّ
أي القديس أثناسيوس] هو خالص

ّ
اخلالص ىلع وجه اتلحديد
اهلل الاكمل للبرشية اذلي تم تأمينه من خالل اتلجسد" .14يف الواقع ،هذا اتلأويل
ّ
العام للمقال ومناسبة العمل باإلضافة إىل خطوط تفاصيل ّ
انلص .وبالفعل
هو اذلي جيسد بشك أفضل القصد
يف الفصل االفتتايح ،يوضح هذا بشك رصيح بواسطة القديس أثناسيوس حيث يرتبط اتلجسد ارتباطا
ّ
برشي ألجل خالصنا" ( διά την
مبارشا باخلالص" :بسبب صالح أبيه وحمبته للبرش ،ظهر نلا يف جسد
 .15)ημών σωτηρίαν, έν άνθρωπίνω σώματι πεφανέρωταιومن منظور اعم ،يتجه العمل
For a brief yet insightihl summary ofthe seholarship dealing with St Athanasius’ character, see D. w. H. Arnold, The Early

11

Episcopal Career of Athanasius of Alexandria (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991), 9-22.
D. Gwynn, Athanasius of Alexandria, 55.

12

ّ
أيضا مالحظة بري " :Behrكتاب جتسد اللكمة ،ىلع وجه اخلصوص ،اكن هل تأثري كبري ىلع الالهوت الحقا .ويمكن وصفه تقريبا بأنه تعريف
حمدد لعلم الالهوت انلي ّ
ّ
ابلزينطي املتأخر".
قاوي ،وباتلأكيد كما فهمه اتلقليد
John Behr, The Nicene Faith, part 1, Formation of Christian Theology, vol. 2 (Crestwood, NY; St Vladimir’s Seminary Press,
2004), 168-9.

 13هناك الكثري من اجلدل حول اتلاريخ ادلقيق اذلي كتب فيه كتاب جتسد اللكمة .يف حني أنه اكن من املتفق عليه يف السابق أن الرسالة
كتبت يف أوائل اعم 320مّ ،
أي قبل ترقيته للسقفيّة ،هناك امجاع مزتايد ايلوم ىلع تأريخ الرسالة يف منتصف اثلالثينات من القرن الرابع.
للحصول ىلع نظرة اعمة عن الكتاب ،انظر
Khaled Anatolios, Athanasius: The Coherence of his Thought (New York: Routeledge, 1998), 9-27.

غري أن تأريخ هذه الرسالة ال يؤثر ىلع احلجة املقدمة يف هذا املقال.
Alvyn Fettersen, Athanasius (Fondon: G. Chapman, 1995), 109.
On the Incarnation, 1 (PG 25, 97C). Unless otherwise stated the English translation o f the original text of On the

14
15

Incarnation is that o f John Behr from St Athanasius, On the Incarnation (Yonkers, New York: St V ladim ir’s Seminary
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حنو إظهار كيف أمكن خالص اإلنسان والعالم املخلوق من خالل احلياة املتجسدة البن اهلل الوحيد .وفقا
ذللك ،فإن املوضوع الرئيس اذلي يسود ّ
انلص بأكمله هو مركزية حياة اللكمة املتجسد ىلع األرض باعتبارها
اذلروة واليت لم تكشف فقط عن القوة اخلالصية لللكمة غري القابل للفساد ،بل مكنت العالم أيضا من قبول
احلياة اإلهلية واملشاركة فيها .ومن ثم يفهم الكتاب ىلع أفضل وجه عندما يرى من إماكنية اخلالص اليت
يودلها اتلجسد -ويف الواقع ،حياة املسيح لكها -بواسطة سد الفجوة الوجودية بني العوالم املخلوقة وغري
املخلوقة.16
ّ
الص الشامل اذلي يقوم عليه ّ
ّ
انلص بأكمله يتم تلخيصه بشك مشهور بعبارة" :لقد
إن االهتمام اخل
صار إنسانا ليك يؤهلنا" ( .17)αυτός γαρ ένηθρώπησεν, ινα ημεις θεοποιηθώμενيف حني أن
ّ
هذا قد يشري للوهلة األوىل إىل كفاية اتلجسد وحده للخالص ،فإن القراءة املتأنية للكتاب كك ال تسمح
بمثل هذا اتلفسري .يف اتلفكري مليا يف فهم القديس ملصطلح "اتلجسد" ( ،)ένανθρώπησιςىلع سبيل
املثال ،الحظ  Behrبقوة ،أنه اكن جيب فهمه من منظور أوسع ال يشمل فقط احلمل والوالدة البن اهلل من
مريم ،ولكن أيضا آالمه ىلع الصليب .ومما ال شك فيه أن هذا هل آثار مهمة ىلع الهوت اخلالص ايلوم ألنه
يرتفع فوق املناقشات احلديثة يف هذه العقيدة اليت تميل إىل الرغبة يف تميزي حلظات معينة من حياة املسيح-
سواء احلبل به ووالدته أو آالمه وصلبه أو قيامته -ىلع أنها حمددة حرصيا للخالص .ومع ذلك ،من املثري
لالهتمام أن  Behrيبدو أنه يركز تركزيا كبريا ىلع تلك الفقرات اليت تتعامل مع الصليب ،مما يعطي االنطباع
بأن الرؤية األثناسيوسية اخلالصية مرتبطة حرصيا وفقط بالصليب .18هذا جدال هذا املقال يف أن رؤية ق.
أثناسيوس يه رؤية أكرث شمويلة .يف حني يمكن للمرء أن يقدر الرتكزي ىلع فقرات الصليب عند - Behr
ّ
ّ
وباتلحديد الرغبة يف إثبات ّ
خاصة ضد بهارناك  Harnakوهانسون  Hansonوغريهم الذلين اتهموا
أهميّتها

القديس جبعل اخلالص عملية مياكنيكية دون ّ
ّ
اخلالص ىلع الصليب -إال أن الرؤية
أي حاجة لعمل املسيح

اإلثناسيوسية للخالص تمتد إىل حياة املسيح وخدمته بأكملها حيث جيب انلظر إىل األحداث املختلفة من

Fress, 2011).

ّ
اخلالص :بعد فصلني تمهيديني ،جند قسمني شاملني حول اآلثار اخلالصية للتجسد (الفصل ،10-3
 16تسلط بنية الكتاب الضوء ىلع غرضه
 .)19-11عندها فقط يوجه القديس انتباه قرائه إىل عمليتني خالصيتني حمددتني هما :آالم املسيح وذبيحته ىلع الصليب ( ،)26-20تليها
قيامته ( .)32-26يتبع ذلك قسمني كبريين وهما دفااعن يدعمان عقالنية خطة املسيح اخلالصيّة املوجهة حتديدا إىل ايلهود ( )40-33واألمم
( )55-4ىلع اتلوايل.
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On the Incarnation, 54 (PG 25, 192B).

17

j. Behr, The Nicene Faith, 184-207.
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حياة املسيح من منظور رسد ّي واحد موحد .19يتجه اهتمامنا اآلن إىل بعض الفقرات املحددة اليت تقدم رؤية
متاكملة للخالص.
علم اخلالص وعالقته باتلدبري الاكمل حلياة املسيح
يف الفصل األول من كتاب جتسد اللكمة ،نرى أن اتلجسد والصليب– وبالطبع حياة املسيح لكها-
مرتبطان ارتباطا وثيقا ،وباتلايل هلما القدر نفسه من األ ّ
هميّة للخالص:
ّ
تعال -أيها الطوباوي ،يا حمبا للمسيح باحلقيقة -نلتتبع اإليمان احلقييق ونتحدث
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
اإلله بيننا ،ذلك اذلي يسخر
ونبني ك ما خيتص بظهوره
عن ك ما يتعلق بتأنس اللكمة
منه ايلهود ويهزأ به ايلونانيونّ ،
هري وذلك ّ
أما حنن فنسجد هل رغم ضعفه الظا ّ
حّت تتقوى

وتزداد تقواك به (أي باللكمة) .فلكما ازداد االستهزاء من غري املؤمنني ،باللكمة ،يعطي هو
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
شهادة أعظم عن ألوهيته ،وك ما يظن البرش أنه مستحيل ،فإن اهلل يثبت أنه ممكن ،وك
ّ
ما يسخر منه البرش ،كأمر غري الئق ،هذا جيعله بصالحه الئقا .وك ما يهزأون به -وهم
ّ
ّ
ّ
يدعون احلكمة -ىلع أنّه أعمال ب ّ
رشية فهذا لكه يظهره بقوته أنه أعمال إهلية .وهكذا ،فمن
ّ
ّ
ناحية حيطم عن طريق الصليب -اذلي يظن أنه ضعف -ك ضالالت عبادة األوثان ،ومن
ناحية أخرى يقنع بطريقة خفيّة أوئلك اهلازئني وغري املؤمننيّ ،
حّت يدركوا ألوهيته
وسلطانه.20
تقدم رؤية القديس اخلالصية هنا بقدر كبري من الوضوح والرتابط والشمويلة :لم يتم حتقيق اخلالص
فقط من خالل احلمل والوالدة البن اهلل من قبل مريم ،بل شمل حياة املسيح بأكملهاّ ،
أي "ظهوره اإل ّ
له"
ِ
ّ
واذلي بلغت ذروته بالصليب والقيامة .21يدمج القديس أثناسيوس حياة املسيح وعمله لكه يف خطته
اخلالصيّة ،وبذلك يقدمها يف أوسع نطاق هلا .بدأ اتلجسد عملية اخلالص من خالل منح البرشية "تقوى"
 19كما ذكر أعاله ،فإنه يقع خارج نطاق هذا املقال دلراسة منفصلة عن احلمل والوالدة واحلياة واملوت وإاعدة توجيه املسيح من أجل معرفة
كيفية دمج هذه األحداث يف علم اخلالص اخلاص به .سيشك هذا أساسا لدلراسة املستقبلية.
 20جتسد اللكمة 2-1 :1
 21هلذا السبب ،فإن تعليقات هانسون بأن عقيدة القديس أثناسيوس عن اتلجسد "تكاد تليغ عقيدة اتلكفري" ال تصمد.
)(R. F. c. Hanson, The Searchfor the Christian Doctrine of God (Edinburgh: T&T Clark, 1988, 450

يف الواقع ،ذهب هانسون إىل أبعد من ذلك بالقول إن "عقيدة اتلجسد اليت وضعها القديس أثناسيوس قد ابتلعت تقريبا ّ
أي عقيدة للتكفري،
وجعلها غري رضورية".
R. Hanson, The Search, 450.
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متنامية بيسوع املسيح .ىلع اجلانب اآلخر ،عمل الصليب ىلع إقناع أوئلك اذلين لم يؤمنوا ّ
بأهميّة اتلجسد .يف
موضع آخر من الكتاب ،أشار القديس أثناسيوس إىل أنه من خالل اتلجسد ع ِرف اهلل وبذلك فتح الطريق حنو
املعرفة اإلهلية ،بينما يف موته ،دمر املسيح املوت والفساد ،حتت اتلأثري اذلي يدور حوهل العالم وباتلايل مكنه

من الرشكة يف حياة اهلل .22وبغض انلظر عن العواقب اخلالصية املختلفة اليت تم اتلأكيد عليها ،فإن املغزى
واضح :اكن القديس أثناسيوس أكرث اهتماما بدمج مجيع جوانب حياة املسيح يف رؤيته للخالص .وباتلايل،
ّ
ّ
الكفاري ىلع
اإلله أو موته
يمكن القول إن أعمال املسيح اخلالصية املتمزية ،سواء اكنت جتسده أو ظهوره

ّ
الصليب ،شلكت وحدة موحدة ،حبيث يكون من األصح أن نتحدث ليس من حيث األفعال املختلفة أو
املتباينة -ناهيك عن عزل عمل واحد -ولكن من حيث اتلعبريات املختلفة لعمل واحد متاكمل للخالص.
األول من الكتاب ،ويمكن أيضا إثبات أن الفهم االخزتايل اذلي يريد حتديد ّ
وما زنلا يف الفصل ّ
أهميّة

الصليب وحده -أو بالنسبة هلذه املسألة اتلجسد -للخالص ال يمكن ادلفاع عنه .اعترب القديس أثناسيوس
اتلجسد والصليب معا ىلع وجه اتلحديد يلبني أنهما ال يمكن فصلهما .يقدم ّ
انلص قيد الفحص حدث
اتلجسد استنادا إىل الصور الكتابية اليت وضحها القديس بولس بشك خاص باإلشارة إىل الصليب .إذ
ب اإلشارة إىل اتلجسد كحدث "يسخر منه ايلهود ويهزأ به ايلونانيون" ،أراد القديس أثناسيوس عمدا أن يربط
اتلجسد بالصليب بهذه الطريقة مؤكدا عدم انفصاهلما عن اخلالص .وعالوة ىلع ذلك ،فإن استخدام القديس
أثناسيوس ملصطلح "حيطم" ( )ευτέλειαمرتني يف مثل هذا املقاربة ،أوال باإلشارة إىل اتلجسد وثانيا إىل
الصليب ،جيعل االرتباط واتلوافق بني احلدثني أكرث وضوحا .لقد اكن هذا اتلجاور بني أحداث اتلجسد
ّ
الوصف نفسهّ -
ّ
أي لكمة "حيطم"-
والصليب ىلع اتلوايل هو اذلي جعل ك يشءأكرث تأكيدا باستخدام املصطلح

ّ
اذلي قاد  Behrبشك صحيح إىل استنتاج أن مصطلح "اتلجسد" ال "يشري ببساطة إىل والدة يسوع من مريم

[ ]...بل باألحرى [ ]...إىل والدته عندما ينظر إيله من منظور الصليب ،ومن ثم يصف فيه" .23وفقا لـ ،Behr
اكن الصليب هو اذلي ألىق الضوء ىلع اآلثار اخلالصية الاكملة للتجسد ،وأعطى معىن هلا .وبعبارة أخرى ،فإن
ّ
ّ
 22جتسد اللكمة " 4-3 :8ألنه وهو الاكئن اللك القدرة وبارئ ك يشء ،أعد اجلسد يف العذراء يلكون هيالك هل وجعله جسده اخلاص متخذا
إياه أداة ليسكن فيه ويظهر ذاته به .وهكذا إذ اختذ جسدا مماثال لطبيعة أجسادنا ،وإذ اكن اجلميع خاضعني للموت والفساد ،فقد بذل
ّ
ّ
ّ
جسده للموت عوضا عن اجلميع ،وقدمه لآلب .ك هذا فعله من أجل حمبته للبرش أوال :ليك إذ اكن اجلميع قد ماتوا فيه ،فإنه يبطل عن
البرش ناموس املوت والفناء ،ذلك ألن سلطان املوت قد استنفذ يف جسد ّ
الرب ،فال يعود للموت سلطان ىلع أجساد البرش (املماثلة جلسد

ّ
الرب) .ثانيا :وأيضا فإن البرش اذلين رجعوا إىل الفساد باملعصية يعيدهم إىل عدم الفساد وحيييهم من املوت باجلسد ،اذلي جعله جسده
اخلاص ،وبنعمة القيامة يبيد املوت منهم كما تبيد انلار القش".
j. Behr, The Nicene Faith, 185.
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اخلالص ،وفقا لرؤية ق .أثناسيوس ،هو األفضل تقديرا عندما يرى اتلجسد والصليب معا .هذا مفس أكرث يف
ماكن آخر يف الكتاب حيث شدد القديس أثناسيوس ىلع ّ
أهميّة خدمة املسيح األرضية من حيث تقديم
ّ
الشهادة أللوهيته وتأكيدها ،وباتلايل ال غىن عنها للخالص .يف الفصل  ،18يذكر القديس أثناسيوس ،ىلع

سبيل املثال ،قراءه بأن املسيح "طهر الربص ،جعل العرج يمشون ،والصم يسمعون ،والعيم يبرصون [ ]...من
ّ
أجل أن يرى ّ
بأهميّة خدمة
أي شخص ألوهيته" .)την θεότητα θεωρείν( 24الفكرة نفسها املتعلقة
املسيح األرضية قد تم اتلعبري عنها يف عدة فصول من قبل:
ّ
وهلذا السبب أيضا فإنّه لم ّ
الك ب ّ
مجرد جميئه مبارشة ،بتقديم
يتمم ذبيحته عن
جسده للموت ثم إقامته ثانية .ألنه لو فعل ذلك جلعل ذاته غري ظاهر ،ولكنه ّ
صري نفسه
ظاهرا جدا بتلك األعمال اليت عملها وهو يف اجلسد واملعجزات اليت أظهرها ،وبذلك صار
ّ
معروفا أنّه ليس بعد ّ
جمرد إنسان فقط بل أنه هو اهلل اللكمة.25
ّ
وفقا للقديس أثناسيوس ،لو اكن ابن اهلل قد صلب فور جتسده ،فإن هذا لم يكن يلعطي الفرصة للعالم
املخلوق أن يمزي تدرجييا الصفات اإلهلية للمسيح املتجسد .وباتلايل ،فقد اكن األفضل أن يصبح إنسانا ويبىق
ّ
كذلك يلتمم ك اإلشارات املتوقعة من املسيّا كما هو مبني يف أسفار العهد القديم ،يك يمكن للعالم أن
يتعرف ىلع ألوهية يسوع وباتلايل يكون منفتحا للخالص.
بعد اتلأكيد ىلع رؤية ق .أثناسيوس للخالص ىلع أنه حيتوي ىلع نسيج غين يدرك اخلالص من منظور
تدبري املسيح اخلال ّ
ص بأكمله ،فإن هذا ال يعين اتلقليل من أه ّميّة الصليب .بالفعل يف هذا الفصل اتلمهيدي
قيد الفحص ،أظهر الصليب ىلع أنه مهم للغاية ألنه أظهر ألوهية املسيح بطريقة أكرث مثايلة .ووفقا للقديس،
لكما ازدادت مهانة األحداث املتعلقة حبياة املسيح ،لكما اتضحت مفارقة تميزي جمد املسيح وألوهيته -املجد
واإللوهية الذلين اكنا هل منذ األزل مع اآلب .ذللك ،من هذا املنظور ،أصبح الصليب هو أكمل عمل للخالص
ألنه اكن باتلأكيد احلدث األكرث إهانة خلدمة املسيح األرضية .وهكذا ،بينما اكن الصليب مهما جدا

ّ
اخلالص بأكمله .ومن هذا
للخالص ،وفقا لفهم ق .أثناسيوس ،إال انه مع ذلك اكن جيب رؤيته يف اتلدبري
املنطلق ،جيب اتلعامل مع وصف ق .أثناسيوس ذلبيحة املسيح ىلع الصليب بأنّها مهينة "ىلع ما يبدو"ّ -
مرة
أخرى ،وصف يستخدم مرتني مع لإلشارة إىل اتلجسد والصليب .بعيدا عن الفهم ّ
بأي طريقة دوسيتية ،26فإن
On the Incarnation, 18 (FG 25, 128C).
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 25جتسد اللكمة 4 :16
26

ادلوسيتية  Docetismيه فرقة فلسفية مسيحية متأثرة بالغنوصية ظهرت يف القرن اثلان للميالد اعرضتها الكنائس املسيحية بشدة
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هذين احلدثني ىلع وجه اخلصوص يوصفان بأنّهما مهينان فقط يف الظاهر بسبب ّ
أهميّتهما اخلالصية الاكمنة
وراء املظهر اخلارج هلذه األحداث .يف ماكن آخر يؤكد الكتاب بعبارات ال لبس فيها ىلع حقيقة اتلجسد
والصليب .وهكذا ،ىلع سبيل املثال ،كتب القديس أثناسيوس يف الفصل اثلامن:
فقد أخذ نلفسه جسدا ال خيتلف عن جسدنا .ألنه لم يقصد أن يتجسد أو أن يظهر
فقط ،وإال لو أنّه أراد ّ
ّ
اإلله بطريقة أخرى اسىم
جمرد الظهور ألمكنه أن يتمم ظهوره
وأفضل.27

وفقا ذللك ،بينما اكنت هذه يف الواقع مهينة حقا ىلع املستوى الظاهري ،فعىل املستوى الالهو ّ
ت األكرث
ّ
عمقا ،اكنت هذه األحداث حتديدا يه اليت خلص العالم من خالهلا حيث أظهر املسيح أنه ليس سوى االبن
ّ
احلقييق ولكمة اآلب .وبهذه الطريقة ،لوصف القديس أثناسيوس اتلجسد والصليب بأنه "مهني ظاهريا" ،أراد
ّ
ّ
األهميّة اخلالصية هلذه األحداث معا .وباتلايل ،فإن الرؤية اخلالصيّة األثناسيوسيّة قد اشتملت
أن يقدر قراءه
بشك اعم ىلع حياة املسيح بأكملها :فهم جتسده بشك صحيح من منظور الصليب ،وحياته األرضية جنبا إىل
جنب مع ذبيحته ىلع الصليب كعالمات حقيقية لـ "ألوهيته وسلطانه".
رواية خالصية غري منتهية
ّ
إن انلموذج اذلي وضعه القديس أثناسيوس يف الفصل االفتتايح– أي اخلالص اذلي تم بواسطة اتلدبري
الاكمل حلياة املسيح ىلع األرض -تكرر يف مجيع أحناء الكتاب .وهكذا ،ويف أعقاب قوهل املعروف عن اتلجسد

وفتح إماكنية الرشكة يف احلياة اإلهلية هلل ،جادل القديس أثناسيوس بأن عمل املسيح اخلال ّ
ص وآثاره تمزيت
يف الواقع بمثل هذه الوفرة إذ اكن من املستحيل تعدادها:
[ ]...وأظهر نفسـه يف جسد ليك حنصل ىلع معرفة اآلب غري املنظور ،واحتمل إهانة
ّ
البرش ليك نرث حنن عدم املوت [ ]...وباختصار فإن األعمال اليت حققها املخلص بتأنسه
ّ
ّ ّ
حّت أنه إذا أراد أحد أن حيصيها فإنه يصري مثل
عظيمة جدا يف نوعها وكثرية يف عددها،
اذلين يتفرسون يف عرض ابلحر ويريدون أن حيصوا أمواجه.28

واعتربتها هرطقة ألنها تؤكد ىلع أن ناسوت (جسد) يسوع ليس هل وجود حقييق ألن اجلسد مادي واملادة ليس هلا وجود فعل حقييق يف
اعتقادهم (املرتجم).
 27جتسد اللكمة 3-2 :8
 28جتسد اللكمة 4-3 :54
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ّ
فإن انلقطة اليت تم التشديد عليها هنا يه ّ
ّ
أهميّة حياة املسيح بأكملها للخالص .يتم رشح
مرة أخرى،
السبب الاكمل واألساس املنطيق خلدمة املسيح املتجسد األرضية من حيث توفري فرصة للعالم املخلوق
تلحقيق املعرفة أو "فكرة" عن اآلب وبهذه الطريقة "يرث عدم املوت (الفساد)" .ومع ذلك يف هذه العملية،
بعيدا عن عزل أحداث معينة ،ذهب القديس أثناسيوس إىل أبعد من ذلك مشريا إىل أن عمل املسيح

ّ
اخلالص اكن بعيدا جدا وموسعا حبيث ال يمكن حتديده حبدث واحد فقط ألن ما تم اتلأكيد عليه هو عمل
ّ
ّ
مرة أخرى ،يشري هذا إىل ّ
"كك"ّ .29
أهميّة دمج ك أحداث وأعمال خدمة املسيح ىلع األرض يف
املسيح
ّ
اخلالص ألن ك ما فعله املسيح ،هو من أجل خالص العالم املخلوق .يف فصل سابق ،أوضح القديس سبب
استحالة حتديد أعمال املسيح اخلالصية:
ّ
ّ
ألنه وهو الاكئن اللك القدرة وبارئ ك يشء ،أعد اجلسد يف العذراء يلكون هيالك هل
وجعله جسده اخلاص متخذا إياه أداة ليسكن فيه ويظهر ذاته به ]...[ .فقد بذل جسده
ّ
ّ
للموت عوضا عن اجلميع ،وقدمه لآلب .ك هذا فعله من أجل حمبته للبرش أوال :ليك إذ
ّ
اكن اجلميع قد ماتوا فيه ،فإنه يبطل عن البرش ناموس املوت والفناء ،ذلك ألن سلطان
املوت قد استنفذ يف جسد ّ
الرب.30

أهميّة إبطال الفساد اذلي يتم حتقيقه ( )πληρωθείσηςيف "جسد ّ
يمكن بسهولة تفويت ّ
الرب" ألنه
يقال فقط بشك اعبر وليس مطورا ىلع نطاق واسع .ومع ذلك ،يمكن القول إنه يأخذ رؤيته اخلالصية
ّ
الشاملة إىل مستوى آخر غري متوقع تماما ،باختصار ،ليس ك ما فعله املسيح خالل خدمته األرضية اكن
ّ
ان" .يف حني أن عبارة "اجلسد ّ
ك ما استمر يف عمله يف "جسده ّ
الرب ّ
الرب ّ
ان"
مهما للخالص ،ولكن يف احلقيقة
يمكن أن تكون مفتوحة تلفسريات خمتلفة -حتليل ال يهمنا هنا -أحد تلك اتلفسريات اذلي ال يمكن
استبعادها بالاكمل هو أنه إشارة إىل الكنيسة .وانلقطة اليت يتم طرحها هنا ببساطة -ويه فكرة ال تنتقص من

ّ
الكنس لن يتعارض مع الرواية اخلالصية للقديس أثناسيوس؛ بل ىلع
اجلدل العام -يه أن مثل هذا اإلطار
العكس ،فإنه يكمل رؤية القديس للخالص .بناء ىلع ذلك ،إذا تم قبوهل ،يمكن تفسري معىن ّ
انلص ىلع أنه

اخلالص لم ينته بدمته األرضية ولكنه يستمر ّ
ّ
حّت يومنا هذا داخل الكنيسة ،اليت يه
يعين أن عمل املسيح
ّ
جسده .إن مثل هذا الفهم من شأنه أن يوضح إشارة القديس أثناسيوس إىل املدى الواسع لعمل املسيح
ابلولس لصور "اجلسد" باعتباره مرجعا للكنيسةّ .
ّ
ّ
حّت لو
اخلالص ،وسيكون ببساطة متوافقا مع االستخدام
On the Incarnation, 54 (FG 25, 192C).
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رفضت مثل هذه القراءة الكنسية لصالح قراءة أكرث حرفيةّ -
أي أن العبارة تعين ببساطة ،اجلسد اذلي ينتيم
إىل ّ
اخلالص ال يزال مستمر ىلع ّ
ّ
مر
الرب -فهذا ال يؤثر ىلع االستنتاجات املقرتحة هنا ،أي أن عمل املسيح
العصور .يف هذا ،اكن من املمكن أن ينظر إىل القديس أثناسيوس ىلع أنه قد عرب عن رؤية شاملة ومستفيضة
بشك ملحوظ للخالص ،ويه رؤية ال يمكن حساب أفعاهلا اتلأسيسية ألنها ال تزال تتحقق ّ
حّت يومنا هذا.
برصف انلظر عن مثل هذا اتلفسري هلذه الفقرة ،فإن عمل املسيح اذلي ال يزال يتم تنفيذه يؤكد بالفعل

األعمال اخلالصية اليت ال تنته واليت حققها املسيح -أو األصح ،اليت حققها املسيح ىلع ّ
مر العصور داخل
الكنيسة -مما يوضح مدى رؤيته الشاملة للخالص .وباتلايل ،بعيدا عن الرتكزي ىلع عمل واحد يف وقت ما،
طرح القديس أثناسيوس بشك رائع رؤية للخالص جتاوزت الزمن من خالل تضمني عمل املسيح يف املايض
واحلارض واملستقبل.
مالحظات ختامية

استكشف املقال الرؤية األثناسيوسيّة للخالص ،وبذلك أظهر السمة املمزية الشاملة .وبالفعل ،يف مجيع
ّ ّ
انلص ،تبني أن املرء اكن قادرا ىلع الشعور ّ
أجزاء ّ
أي أنه اكن ىلع وجه اتلحديد قوة الشمول
بنص فريع عميق،
الراديكايلة اليت أصبحت معيارا خلالصه .ىلع عكس املفاهيم احلديثة اليت تميل إىل حتديد اللحظات
ّ
املنعزلة يف حياة املسيح باعتبارها حاسمة للخالص ،وبالنسبة إىل القديس أثناسيوس ،فقد تبني أن اخلالص
ّ
ك ما فعله من خالل جسده ال ّ
ّ
رب ّ
ان ،وأيضا
اخلالص بأكمله -بما يف ذلك
قد حتقق من خالل تدبري املسيح
ّ
ك ما يستمر فعله يف جسده ّ
الرب ّ
ان" ،الكنيسة" .من خالل كونه إنسانا ،يعيش يف العالم ،يتألم ويموت ،اكن

املسيح قادرا ىلع تدمري املوت باملوت ومن خالل قيامة جسده الستعادة عدم الفساد وإعطاء العالم املخلوق

ّ
الكنس للمشاركة يف حياة اهلل .ذللك ،فإن رؤيته الشاملة للخالص تقدم
عرب الزمن الفرصة داخل السياق
للمؤمنني ايلوم "احلياة يف املسيح" ،وتمكنهم من العيش كمسيح ،وأن حيبوا كمسيح ،وخيدموا كمسيح وأن
يكونوا واحدا مع املسيح.
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