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تعريف اإليمان القويم

بقلم نيكوالس نيدهام
ي
ي
ي
ي
الهوتية واجهت الكنيسة عرب
إشاكلة
األريوسية يف القرن الرابع امليالدي يه أكرب
إشاكلة
يمكن القول بأن
ي
ي
الالهوتية اليت واجهت اإلصالح يف القرن السادس عرش اكنت
اإلشاكلات
تارخيها .كربوتستانت ،قد نعتقد أن

ي
ي
ي
األريوسية األخطر ألنها تمس
إشاكلة
اإلشاكلات ،تبىق
األكرث خطورة .ومع ذلك ،وبدون اتلقليل من خطورة هذه
ي
كيفية قبونلا لرباكت عمل املسيح؛ بينما اكن رجال القرن الرابع يناقشون أمرا
أمرا أعمقا .اكن املصلحون يناقشون

أبسط بكثري — من هو املسيح .ما لم يتم وضع أساس صحيح حول ي
هوية شخص الفادي ،يكون االنتفاع قليل

من انلقاش حول براكت عمله.
ي
ي
األريوسية ،ليست من قبل أريوس نفسه ،ولكن من قبل مفكر مسييح بازر يف القرن السابق هل،
إشاكلة
نشأت

وهو أورجيانوس ( .)254-185قاوم أورجيانوس بقوة وبنجاح واحدة من أخطر اتلهديدات اليت واجهت اإليمان
ي
ي
ي
الشالكنية حل لغز
"السابيلية" نسبة ألحد أكرب داعتها) .حاولت
الشالكنية (أو
القويم يف القرن اثلالث — ويه
ي
كيفية أن يكون اهلل واحد وىف نفس الوقت ثالثة أقانيم من خالل إنكار وجود أي تميزي حقييق ومطلق بني
ي
اإلهلية .فاآلب واالبن والروح القدس هم فقط "أشاكل" خمتلفة ألقنوم أو شخص واحد ذات الطبيعة
أقانيم الطبيعة
ي
اإلهلية — مثلما يمكن أن يكون لإلنسان الواحد ثالثة أدوار خمتلفة يف احلياة (فهو زوج ،ووادل ،ومدير تنفيذي

بأحد الرشاكت).
ح
ُيسب ألورجيانوس بأنه قاوم بشدة اخزتال أقانيم اثلالوث يف أقنوم واحد هل ثالثة "أشاكل من النشاط" .وأرص ىلع
ًّ
حقيقيا ومطلقا بني اآلب ،واالبن ،والروح القدس .كيف ،ىلع سبيل املثال ،يمكن أن يكون
أن هناك تميزيا
ي
ي
شخصية مع أبيه السماوي إذا اكن االثنان هما يف الواقع نفس األقنوم يف شلكني خمتلفني؟
حقيقية و
للمسيح عالقة

حىت اآلن ،األمور جيدة وواضحة .ولكن ي
تسبب أورجيانوس يف تشويش واتلباس كبري نتيجة للطريقة اليت رشح
ي
الونانية يف عرصه ،إذ قال إن هناك "درجات
بها اتلمزي بني اآلب واالبن .استوىح أورجيانوس فكرته من الفلسفة
ي
ي
ي
ي
اإلهلية
األزلة ،فقدت هذه الطبيعة
اإلهلية الاكملة ،مائة باملائة ،ولكن بوالدة االبن
أللوهية" .يمتلك اآلب الطبيعة
ا

درجة من كماهلا ،مثلما أن يصبح انلور باهتا قليال عندما ينتقل من مصدره .ذللك فاالبن مع كونه اهلل منذ األزل،
إال أن طبيعته ليست مثل اآلب تماما .األمر كما لو أن االبن يمتلك الطبيعة اإل ي
هلية بنسبة تسعة وتسعني فاصل
تسعة يف املئة.
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ي
ي
ي
ي
حد كبري الهوت أورجيانوس كرد
قبلت الكنيسة يف نصف اإلمرباطورية الرومانية الرشقية انلاطقة بالونانية إىل ٍ
ي
الشالكنية .بالطبع ،دافع أورجيانوس عن اتلميزي بني األقانيم يف اثلالوث .ولكن مفهومه عن "درجات
فعل مقنع ىلع
أللوهية" ي
ي
ي
إشاكلة أكرب ،رساعن ما تم الطعن فيها.
تسبب يف
ا

اكن أريوس ( )336-256أحد هؤالء األشخاص اذلين طعنوا يف مفهوم أورجيانوس .أثار أريوس ،اذلي اكن واعظا
ي
ي
اإلسكندرية (أهم كنيسة يف الرشق) بهجومه ىلع تعالم
مثقفا وبارزا من لبيا ،زوبعة من اخلالف يف كنيسة
ي
لأللوهية .فإما أن يكون األقنوم هو اهلل أو ليس
أورجيانوس .أرص أريوس أنه ال يمكن أن تكون هناك درجات
اهلل :إما اخلالق أو املخلوق .بقوهل هذا ،اكن أريوس أكرث أمانة من أورجيانوس من جهة الكتاب املقدس .لكن
استخلص أريوس استنتاجات أثارت غضب أصحاب اإليمان القويم .فقد ي
رصح بأن اآلب وحده هو اهلل واخلالق؛

ح
واالبن ليس سوى خملوق ،وباتلايل ليس حقا اهلل .املسيح هو ببساطة أول وأعظم خملوقات اهلل ،وبواسطته خلق لك
يشء آخر.

راض بنفس القدر عن مفهوم
اكن ألكساندر ( ،Alexanderاذلي توىف اعم  ،)328وهو أسقف أورجيانوس ،أيضا غري ٍ
ي
األلوهية" ألورجيانوس .لكنه استخلص استنتاجات ضد ما قاهل أريوس .أكد ألكساندر أن املسيح مساويا
"درجات
لآلب يف امتالكه الطبيعة اإل ي
هلية .فاالبن مئة يف املئة هو اهلل .ما صارع ألكساندر يف رشحه هو كيف ،ىلع حد

فهمه ،ال يكون اآلب واالبن إهلني .أصبح األمر ىلع اعتق سكرتري ألكساندر ،أثناسيوس ( ،)373-296اذلي خلف
ي
لإلسكندرية يف اعم  ،328أن يضع األساس تلفسري اعتنقته الكنيسة بأكملها باعتباره حفظ
ألكساندر أسقفا
لإليمان القويم.

ي
بألوهية املسيح (األغلبية) اتلعامل مع أريوس ومؤيديه من خالل
يف بداية األمر ،حاول أوئلك اذلين اعرتفوا
ي
اتلأديبية .قام األسقف ألكساندر حبرمان أريوس وطرده من الكنيسة .وعندما رفض الواعظ اللييب أن
اإلجراءات
يقبل اهلزيمة ويصمت ،تم إيقاف محلته املزعجة ضد ألوهيية املسيح يف جممع ي
نيقية العظيم اعم  .325اكن هذا أول

جممع "مسكوين" ُيرضه لك األساقفة والشيوخ ،ولم يكن هل أي عالقة باحلركة احلديثة اليت حتمل نفس االسم .تأيت
ي
ي
يونانية تعين "األرض املأهولة" .بمعىن آخر ،مثل هذا املجمع مجيع املسيحيني يف لك ماكن.
لكمة "مسكوين" من لكمة

جترع أريوس هزيمة عميقة يف هذا املجمع ،بالاكد اييده أي شخص .ي
مزق أحد األساقفة بغضب قانون إيمان أريوس
ي
واعتربه جتديف! أحيانا يتم تصوير جممع ي
ألوهية املسيح .هذا أبعد ما يكون عن
نيقية الوم ىلع أنه "اخرتع" عقيدة
ي
األغلبية الساحقة يف جممع نيقية رأوا أنفسهم كحماة لإليمان الرسويل القديم ضد بدع أريوس الرشيرة.
احلقيقة .ف
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وبعد الكثري من انلقاش ،تم اقناع اآلباء واألخوة املجتمعني بأن أفضل طريقة للقيام بذلك يه صياغة قانون
لإليمان — املعروف باسم قانون إيمان نيق يية —كمعيار لإليمان القويم.
ينص قانون اإليمان هذا بشلك قاطع أن االبن "مساوي يف اجلوهر" (هوموؤسيوس) هلل اآلب .يشتق هذا املصطلح
ي
الونانية أوسيا ،واليت يمكن ترمجتها بطرق خمتلقة مثل "طبيعة ،كينونة ،جوهر ،ذات" .ويه تشري إىل
من اللكمة
الواقع األعمق يف صميم يشء ما .يشرتك اآلب واالبن ،كما أشار املجمع ،يف نفس الواقع األعمق — فما يكونه

اآلب يف عمق كينونته ،فإن االبن كذلك أيضا .لم يؤيد أريوس قانون اإليمان ،ألن صميم الهوته اكن أن املسيح ال

يشرتك يف الواقع األعمق هلل اآلب .أحدهم هو اهلل ،واألخر ليس كذلك؛ أحدهم هو اخلالق ،واألخر خملوق .ذللك

وجد أريوس نفسه مهزوما تماما يف املجمع ،ومطرودا من اخلدمة.
ي
ي
إشاكلة أريوس ملدة
اكن جيب أن يكون هذا نهاية القصة .ولكن من الغريب أن الكنيسة ظلت منقسمة بسبب
مخسني سنة أخرى ،ويه من أكرث السنوات خزيا وإثارة يف تارخيها انلابض باحلياة.

ي
رئيسيني .أوال ،اكن عدد قليل من األريوسيني سياسيني ماهرين ،مثل املاكر
يرجع استمرار اخلالف إىل سببني

يوسابيوس من نيقوميديا ( ،Eusebius of Nicomediaاذلي توىف اعم  ،)342واكتسبوا نفوذا يف بالط اإلمرباطور.
ح
ي
تبني أن وجود أباطرة "مسيحيني" يشلك بركة مشوبة .بالفعل يتبادر إىل اذلهن لكمة خمتلفة ،حيث لعنت الكنيسة

ي
واإلمرباطورية بوجود سلسلة من األباطرة اذلين اييدوا بدعة أريوس .هذه يه الفرتة اليت حصلنا منها ىلع الشعار
ي
الالتينية (" )Athanasius contra mundumأثناسيوس ضد العالم " .لم يقف أثناسيوس أبدا بمفرده
املعروف باللغة

ي
الشعبية
ضد العالم؛ ىلع الرغم من ضعف شخصيات العديد من األساقفة أمام األباطرة األريوسيني ،بقيت القاعدة
بالكنيسة موالة إىل حد كبري إليمان جممع ي
نيقية .لكن أثناسيوس وجد نفسه مرارا وتكرارا معزوال إىل حد ما
ي
اإلسكندرية ،خمتبئا
بني قادة الكنيسة ،وقىض سبعة عرش اعما يف املنىف من فرتة مخسة وأربعني اعما أسقفا ملدينة
كرثا يف الصحراء ،ح
ومطاردا من جنود اإلمرباطور.

ي
لألريوسية،
والسبب اآلخر الستمرار هذا اإلشاكل هو أن الرأي املحافظ يف الكنيسة ،ىلع الرغم من معارضته اتلامة
ُّ
ي
أللوهية" ،وقبول صحة املصطلح
استغرق وقتا طويال للتخلص من تعالم أورجيانوس الشائكة عن "درجات ا
الرئييس هوموؤسيوس .اعرتض كثريون ىلع هذا املصطلح لعدم وجوده يف الكتاب املقدس .ولكن علمتهم اخلربات

القاسية يف انلهاية أن يستخدموا اللكمات والعبارات غري املوجودة يف الكتاب املقدس لرشح معىن الكتاب املقدس
ي
األريوسية .اكنت مصطلحات الكتاب املقدس تنطلق من لسان أتباع األريوس يية األكرث ُّ
تطرفا،
واحلماية من بدعة

بعد أن يضيفوا عليها معاين مهرطقة خاصة بهم .ولكن ال يوجد أريويس — ىلع األقل ال يوجد شخص أمني ملا
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يقوهل — يمكنه أن يصادق ىلع تعبري هوموؤسيوس املوجود يف قانون اإليمان .فهذا املصطلح يضع حدا فاصال

واضحا بني الفهم األريويس للكتاب املقدس والفهم القويم .وهذا أخريا اكن ميدان اجلدال :ليس لغة الكتاب
املقدس ،ولكن فهم معناه.

ي
ي
ي
ًّ
القسطنطينية يف اعم  ،381واذلي تمكن عقده أخريا
مسكونيا ثانيا لتسوية اخلالف :جممع
تطلب األمر جممعا

بسبب وجود إمرباطور مستقيم اإليمان هو اإلمرباطور ثيودوسيوس ( .)Theodosiusأصدر هذا املجمع قانون إيمان

جديد ،واذلي نعرفه الوم باسم قانون اإليمان انليقاوي( .املربك هو أن قانون اإليمان اذلي تم إصداره يف جممع
نيقية اعم  325ليس هو قانون اإليمان انليقاوي ،بل هو قانون إيمان ي
ي
نيقية .أما قانون اإليمان انليقاوي فهو نسخة

ي
ي
القسطنطينية اعم .)381
مطولة صدرت عن جممع

ي
القسطنطينية هم اآلباء الكبادوكيني — باسيليوس أسقف
اكنت العقول وراء هذا االنتصار لإليمان القويم يف
قيرصية ( ،)379-330وشقيقه غريغوريوس انلييس ( ،)394-335وصديق باسيليوس ،غريغوريوس انلازيزني (-330

 .)390بىن الكبادوكيون ىلع ما وضعه أثناسيوس من أساس ،إذ صاغوا اللغة اليت تعرب عن املفهوم القويم للثالوث
ي
اإلهلية ،ي
عرف الكبادوكيون
واليت مازنلا نستخدمها الوم .باإلضافة إىل مصطلح أوسيا واذلي يحعرب عن الطبيعة
ي
اإلهلية .اعدة ما نرتجم مصطلح
مصطلح هيبوستاسيس ( )hypostasisواذلي يعرب عن حقيقة األقانيم
هيبوستاسيس "أقنوم" .ما قصده الكبادوكيون من مصطلح "أقنوم" هو الشلك اخلاص واملتمزي اذلي توجد به الطبيعة
ي
اإلهلية يف اآلب ،واالبن ،والروح القدس ،مما يمزيهم عن بعضهم ابلعض.

ي
ي
إشاكلة أريوس داخل الكنيسة .بتأييد الكنيسة
القسطنطينية وقانون اإليمان انليقاوي ىلع
قىض لك من جممع
دوكية ،اعرتفت بأن إهلها هو ثالثة أقانيم يف جوهر واحد .لك أقنوم يف اثلالوث هل طبيعة ي
للصياغة الكبا ي
إهلية مثل

ي
أللوهية") ،ومع ذلك لك واحد منهم متمزي عن اآلخر ،ألن لك واحد منهم
االثنني األخرين (لم يعد هناك "درجات ا
ي
اإلهلية الواحدة بطريقة خمتلفة.
يمتلك الطبيعة

المصلحون .وهو حم ي
اكن هذا هو الرأي اذلي انتقل من الكنيسة األوىل إىل العصور الوسطى ،وأاعد تأكيده ح
رسخ يف
إقرارات إيماننا ح
المصلحة .إذا أخذنا الكتاب املقدس وتارخينا ىلع حممل اجلد ،فسيكون هذا هو الرأي اذلي جند
أنفسنا أيضا نعتنقه ونقر به.
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ادلكتور نيكوالس نيدهام هو قس بكنيسة ( )Inverness Reformed Baptistبمدينة إنفرينيس يف إسكتلندا،

وحمارض يف تاريخ الكنيسة بكلية هايالند لالهوت يف مدينة دينجوال بإسكتلندا .وهو اكتب ملجدل متعدد األجزاء

بعنوان (.)2,000 Years of Christ’s Power

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.
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