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مركز مار مرقس للدِّراسات اللِّيتورجيَّة
التَّابع للكاتدرائيَّة املرقسيَّة القدمية باألزبكيَّة بالقاهرة
يوم الثُّالثاء  7نوفمرب سنة 2017م

معىن الرَّمز واملثال
( σύμβολονسيمفولون) ( τύπος -تيبوس) ( ὁμοίωμα -هومِيوما)
يف نصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّة وكتابات آباء الكنيسة
الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

احملتويات
أوَّالً :مفهوم ”الرَّمز واملثال“ يف العهد القدمي
ثانياً :مفهوم ”الرَّمز واملثال“ لغوياً يف اللُّغتَني اليونانيَّة والقبطيَّة
ثالثاً :معىن ”الرَّمز واملثال“ يف الالَّهوت اآلبائي املبكِّر وعالقته باألسرار الكنسيَّة
رابعاً :بعض نصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّة اليت تتكلَّم عن أحداث العهد اجلديد مبفهوم ”الرَّمز واملثال“
خامساً :بعض أقوال آلباء الكنيسة عن معىن ”الرَّمز واملثال“
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أوَّالً :مفهوم ”الرَّمز واملثال“ يف العهد القدمي
هناك فرقٌ كبري بني مفهوم ”الرَّمز واملثال“ يف كلٍّ من العهدَين القدمي واجلديد .فالرَّمز يف العهد القدمي كان يشريري ىل
حقيقة يف العهد اجلديد ،وىلذ قد حتقَّق الرَّمز فال معىن لبقائه بعد .أي أنه حيث يتحقَّق املرموز ىلليه ،يبطُل الرَّمز.
ويشرح القدِّيس ديدميوس الضَّرير (398-313م) أنَّ الرَّمز يف العهد القدمي هو غري الرَّمز يف العهد اجلديد بقوله:
[ىلنَّ املسكونةَ كلَّها تتَّفق معنا يف تفسري بيت حِسدا على أنَّها ىلشارةٌ ىل املعموديَّة .وهذا جمرَّد رمريزٌ ولرييس
احلقيقة .ألنَّ الرَّمز هو مؤقَّت ،أمَّا احلقيقة فهي أبديَّة .وهلذا السَّبب قيل :ىلنه مرَّة يف السَّنة كان املريالك ينريريزل
ليحرِّك املياه ،وكان مريضٌ واحدٌ فقط هو الذي يُشفى ،أي الذي ينريزل أوَّالً .وكان الشِّريفاء مرين األمريرا
اجلسديَّة ،وليس من األمرا الرُّوحيَّة .لكنَّ املعموديَّة احلقيقيَّة اليت تأسَّست بعد ظهور ابن اهلل وحلول الرُّوح ،حتريدُث
كلَّ يوم ،بل كلَّ ساعة ،بل كلَّ حلظة ،وتُحرِّر ىل األبد من اخلطايا كلَّ من ينريزل يف املياه] (يف الثَّالوث .)11:1
ويوضِّح القدِّيس كريلُّس الكبري (444-412م) الفرق اهلائل بني الرَّمز يف القدمي ،وما يرمز ىلليه يف العهد اجلديد .فيقول:
[وأمَّا أنَّ املسيح يقدِّس الكنيسة بدمه اخلاص ،فالرَّمز  κατασημήνειενىل ذلك ،يف كريون دم الطَّريائر (يف
العهد القدمي) يُنضح به على اخليمة وما فيها] (العبادة بالرُّوح واحلق .)15
وهكذا جند أنه شتَّان بني الرَّمز مبفهومنا احلايل ،وبني احلقيقة اليت يشري ىلليها هذا الرَّمز .فهو نفس الفرق الكريبري بريني
ناموس العهد القدمي ،ونعمة العهد اجلديد .ىلنَّه البَون الشَّاسع مبا ال يدع جماالً أليِّ قياس بني؛
• خروف قُدِّم عوضاً عن ىلسحق ،وبني موت املسيح وقيامته.
• أو بني صخرة صمَّاء ،وبني املسيح نفسه.
• أو بني خشبة أُلقيت يف املاء املُر فصار عذباً ،وبني صليب املسيح الذي حيوِّل مرارة احلياة ىل حالوة.
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وحتتفظ نصوص صلواتنا اللِّيتورجيَّة بكمٍّ ضخم من رموز العهد القدمي اليت حتقَّقت يف عهدنا اجلديد .ولكن شتَّان بريني
الرَّمز وما يرمُز ىلليه .فعلى سبيل املثال ،نُصلِّي يف تسبحة نصف اللَّيل والسَّحَر ،ونقول:
• ” َمنْ يقدر أن ينطق بكرامة القَُّبة اليت صنعها موسى على جبل سيناء ،صنعها مبجد كقول الرَّب ،وكجميع املثرياالت
ⲩⲟⲣⲏⲧ ⲥⲟⲡⲩⲧⲓⲛ ⲁⲧⲁⲕ ⲙⲉⲛ اليت أُعلنت له .تلك اليت كان هارون وبنوه خيدمون فيها مبثريال العَريالء ⲛⲉϧ
ⲓⲥⲓ ‵ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ‵ⲛⲧⲉ ‵ⲡϭوظلِّ السَّمائيَّات“ (ثيؤطوكيَّة األحد ،القطعة .)1
• ”عصا هارون اليت أزهرت بغري غرسٍ وال سقيٍ ،هي مثالٌ لكِ ⲉⲛ ⲥⲟⲡⲩⲧⲛ‵ ⲓⲟ( “ ‵ϥثيؤطوكيَّة األحد ،القطعة .)7

• ”العُلَّيقة اليت رآها موسى يف الربيَّة ،والنَّار مشتعلة فيها ،ومل حتترق أغصانُها ،هي مثالُ مرمي العذراء ⲥⲟⲡⲩⲧⲛ‵ ⲓⲟϤ
ⲥⲟⲛⲉⲑⲣⲁⲡ ‵ⲙⲘⲁⲣⲓ‵ⲁ ϯغري الدَّنسة ،اليت أتى وجتسَّد منها كلمة اآلب ،ونريارُ الهوته مل حترق بطرين العريذراء.

وأيضاً بعد ما ولدته ،بقيت عذراء“ (ثيؤطوكيَّة يوم اخلميس ،القطعة .)1

واألمثلة على هذه الرُّموز اليت حتقَّقت يف العهد اجلديد ،هي أمثلة كثرية.
• فالصَّخرة اليت نبعت منها املياه يف العهد القدمي ،كانت ترمُز ىل املسيح ،وىل قوَّة احلياة اليت نبعت منه« ،كانوا يشربون من
صخرة روحيَّة تابعتهم ،والصَّخرة كانت املسيح» (1كورنثوس  .)4:10أمَّا يف العهد اجلديد فاملسيح نفسه هو الذي يقول اآلن« :ىلنْ
عطش أحدٌ فليُقبل ىل َّ ويشرب» (يوحنَّا .)37:7
• واملن الذي نزل من السَّماء يف العهد القدمي ،كان يرمز ىل السيِّد املسيح خُبز احلياة ،الذي قال عن نفسه« :أنا هريو
اخلُبز احلي الذي نزل من السَّماء ،ىلنْ أكل أحدٌ من هذا اخلُبز حييا ىل األبد ،واخلُبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من
أجل حياة العامل» (يوحنَّا « ،)51:6خذوا كُلوا هذا هو جسدي» (مىت .)26:26
• واحليَّة النُّحاسيَّة املرفوعة على سارية يف العهد القدمي ،كانت رمزاً للصَّليب يف العهد اجلديد .فكانريت هريذه احليَّرية
النُّحاسيَّة جناةً من املوت ،ألولئك الذين ينظرون ىلليها ،رمزاً للخالص األبدي الذي صار للذين يشخصريون كريلَّ حريني يف
الصَّليب (يوحنَّا .)15-14:3
• ودم ذبائح العهد القدمي ،كانت رمزاً ىل ذبيحة املسيح ودمه على الصَّليب ،الذي يُطهِّر من كلِّ خطيئة.
• وحادثة خروج بين ىلسرائيل من مصر وجناهتم بعبورهم البحر األمحر ،كانت رمزاً للخالص والنَّجاة مبعموديَّة العهريد
اجلديد .وهي تسبحة اهلوس األوَّل اليت تُرتِّلها الكنيسة القبطيَّة كلَّ يوم  -وليست الكنيسة القبطيَّة فقط ،بل وأيضاً الكنريائس
الشَّرقيَّة كلُّها  -وهي احلادثة اليت احتلت جانباً كبرياً من كتابات آباء الكنيسة .وكان أوَّل من حتدَّث من آباء الكنيسة  -بعد
()1
القدِّيس بولس الرَّسول  -عن عبور البحر األمحر كرمز للمعموديَّة ،هو العالَّمة كليمندس اإلسكندري (215-150م) .
أمَّا العالَّمة أورجيانوس (254-185م) فيكشف عن األساس الالَّهويت هلذا الرَّمز ،باستشهاده بالقدِّيس بولس الرَّسريول،
فيقول يف فرادة وجسارة ،مل جياره فيها أحدٌ من آباء الكنيسة:
[انظروا كيف خيتلف شرح بولس الرَّسول لعبور البحر األمحر عن القراءة التَّارخييَّة؟ فالذي يعتريربه اليهريود عبريوراً
للبحر ،يدعوه بولس معموديَّة .والذين يعتقدون أنَّها سحابة ،يُربهن القدِّيس بولس على أنَّه الرُّوح القُدُس .وهريو (أي
بولس الرَّسول) يودُّ أن تُفسَّر هذه احلادثة ،بنفس املعىن الذي قصده الرَّب بقوله« :ىلن كان أحدٌ ال يولريد مرين املرياء
()2
والرُّوح ،ال يقدر أن يدخُل ملكوت اهلل» (يوحنَّا . ])5:3
ويكمِّل العالَّمة أورجيانوس كالمه قائالً:
[ما هو التَّعليم الذي أُعطي لنا ىلذاً؟ لقد قُلنا سابقاً رأي الرَّسول يف هذا الصَّدد .فهو يدعو هذا األمرير معموديَّرية
1- Strom. 7: 16.
2- Hom., EX. V. 1.
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ملوسى متَّت يف السَّحابة ويف البحر .وهذا يعنيكم أنتم الذين اعتمدمت يف املسيح ،باملاء والرُّوح القُدُس ،لكي تعرفريوا َّ
أن
املصريِّني يف أعقابكم ،ويريدون أن يُرغموكم على خدمتهم .واملقصود طبعاً رؤساء هذا العامل واألرواح الشِّريرة ،هؤالء
الذين كنتم حتت عبوديَّتهم حىت اآلن ،فإنَّهم يسعون يف تعقُّبكم ،ولكنَّكم تنريزلون ىل املاء فتُشريفَون وللُصريون
وتغتسلون مرَّة واحدة من أدناس اخلطيئة ،وتصعدون منه «ىلنساناً جديداً» (أفسس  )15:2مستعدِّين أن «ترنِّموا ترنيمرية
()3
جديدة» (ىلشعياء  .)10:42أمَّا املصريُّون الذين يتعقَّبونكم ،فسوف تبتلعهم اهلاوية . ]...
ويشري القدِّيس أمربوسيوس (397-339م) أُسقُف ميالن ،ىل نفس مضمون قول العالَّمة أورجيانوس السَّابق ذكره ،فيقول:
[يُعلِّمنا الرَّسول« :أنَّ آباءنا مجيعَهم كانوا حتت السَّحابة ،ومجيعَهم اجتازوا يف البحر ،ومجيعَهم اعتمدوا ملوسى
يف السَّحابة ويف البحر» (1كورنثوس  .)2 ،1:10بل يقول موسى نفسه يف تسبحته« :أرسلتَ روحريك فغطَّرياهم
البحر» (خريروج  .)10:15ىلنَّكم تالحظون أنَّ املعموديَّة املقدَّسة سبق الرَّمز ىلليها حينئذ يف ذلك اخلريروج الريذي
للعربانيِّني ،ىلذ عندما قُتل املصري هرب العرباين ،ألنَّه ما الذي نتعلَّمه يوميًّا أيضاً من هذا السِّرير ،ىلالَّ أنَّ اإلمث قريد
ابتُلع ،واخلطيئة أُبطلت ،أمَّا الفضيلة والطَّهارة ،فيبقيان بال ضرر] (يف األسرار .)12:3
ويتكلَّم كثري من آباء الكنيسة عن حادثة عبور بين ىلسرائيل للبحر األمحر ،بأهنا رمزٌ ملعموديَّة العهريد اجلديريد .فيقريول
القدِّيس ديدميوس الضَّرير (398-313م):
[البحر األمحر الذي أفسح لإلسرائيليِّني عبوره دون خوف ،وأنقذهم من الشُّرور اليت توعَّدهم هبا املصريُّون ...
()4
هذه مجيعها رمزٌ للخالص الذي يتم يف املعموديَّة] .
ويوجز القدِّيس باسيليوس الكبري (379-330م) يف بالغة ،معىن عبور البحر األمحر فيقول:
[لو مل يعرب ىلسرائيل البحر ،ما كان يف استطاعته أن يهرب من فرعون .كذلك أنتم ،ىلن مل تغطسوا يف املرياء ،فلرين
هتربوا من استبداد ىلبليس القاسي .يف البحر غرق العدو ،ويف املعموديَّة متوت عداوتُنا هلل .وكما خرج الشَّعب بسالم من
()5
البحر ،هكذا خنرج أحياء من املوت ،ونصعد من املياه أحياء من بني األموات] .
* * *
وهكذا جند ،أنَّ اهلبة الرُّوحيَّة اليت نناهلا من احلقيقة ،هي ما ال يستطيع الرَّمز أن حيقِّقه.
الرَّمز يعبِّر عن واقع حيمل يف طيَّاته حقيقة أمسى منه ،غري حاضرة كما هو حاضر .فالرَّمز يُخفي أكثر ممَّا يُعلن.
الرَّمز ميثل ما يرمُز ىلليه دون أن يكون ىليَّاه.
الرَّمز ال يستوعب كلَّ ما يرمز ىلليه ،وىلالَّ فقد ب ُطلَ أن يكون رمزاً.
ميكن استيعاب الرَّمز ذهنياً ،أمَّا ما يرمُز ىلليه ،فيظل عميقاً عميقاً ال يُسربه العقل ،أو التَّصوُّرات املاديَّة.
الرَّمز ال ينكشف لكلِّ أحد ،ىلالَّ للذين أُعطوا من اهلل «بإعالن عرَّفين بالسِّر» (أفسس  .)3:3وبرغم ذلك ،فالرَّمز لرييس
ىلمياناً بل ىلعالناً .وبقدر الفرق بني اإلعالن واإلميان ،يكون الفرق بني الرَّمز وما يشري ىلليه.
عند هذا احلد ،ليس يف معىن الرَّمز يف العهد القدمي شيءٌ من الغرابة ،وهو ما نعرفه مجيعاً .ففي املسيح له اجملد ،تبطُل ُّ
كل
الرُّموز ،وتتوقَّف كلُّ اإلشارات ،ألنَّه هو الذي قال بفمه املبارَك« :أنا هو احلق» (يوحنَّا  ،)6:14فلكونه هو اهلل ،فهو احلقيقة
احلاضرة أبداً.
ولكن أن تتحدَّث نصوص صلواتنا اللِّيتورجيَّة ،عن أحداث أكملها السيِّد املسيح بنفسه يف العهد اجلديد ،وتدعوها هذه
النُّصوص اللِّيتورجيَّة مثاالً ورمزاً ،فهو ما مل يطرقه الكثريون من قبل ،وهو ما أودُّ شرحه اآلن.
3- Ibid., V. 5.
4- De trinitate, 11:4.
5- PG 31, 425 b-c.

4
ولكن قبل أن أورد بعضاً من هذه النُّصوص اللِّيتورجيَّة ،يلزمين أن أوضِّح مفهوم ”الرَّمز واملثال“ لُغوياً ،سواء يف اللُّغرية
اليونانيَّة أو يف اللُّغة القبطيَّة.

ثانياً :مفهوم ”الرَّمز واملثال“ لغوياً يف اللُّغتَني اليونانيَّة والقبطيَّة

لدينا يف اليونانيَّة ثالث كلمات أساسيَّة عن معىن ”الرَّمز“ أو ”املثال“.
 +الكلمة األوىل هي ( σύμβολονسيمفولون) ،وهو اسم مأخوذ من الفعل ( συμβάλλωسيمفالُّو) ،والذي يعريين:
”يُلقيان معاً“ .ومن هنا جاء معىن” :يُربمان عقدًا بينهما“.
وهلذا الفعل ( συμβάλλωسيمفالُّو) عدَّة معان كثرية( .)6ولكن من بني معانيه اليت هتمُّنا يف دراستنا اللِّيتورجيَّة املعرياين
التَّالية” :يُحضر معاً  -جيمع معاً  -يوحِّد  -جيمع ما كان مكسوراً ومشوَّهاً وموضوعاً يف غري مكانه“ .ومن بني أهم معانيه
()7
يف هذا الصَّدد” :يقارن بني احلقيقة وما يفكِّر فيه الشَّخص عن هذه احلقيقة ،ويوحِّدمها معاً“ .
أمَّا االسم ( σύμβολονسيمفولون) فيعين أصالً عند اليونانيِّني القدماء” :شيئًا ماديًا يكسره طرفان متعاقريدان ،وكريل
منهما يأخذ أحد جزئيه ،كعالمة وىلثبات للتَّعاقد املُربم بينهما“ .وبعد ذلك اتسع معىن الكلمة ،ليشمل معاين متعريدِّدة جريدًا
قياسية  -صيغة خمتصرة
مثل” :العقد  -اإليصال  -العربون  -كلمة سرّ ،أي عالمة متَّفق عليها  -ىلشارة أو داللة  -أوزان َّ
لقانون اإلميان  ...ىلخل“ .و”الرَّمز“ ،ليس ىلالَّ أحد املعاين املتعدِّدة جدًّا هلذه الكلمة.
أمَّا املعاين اللِّيتورجيَّة هلذا االسم واليت هتمُّنا يف دراستنا اللِّيتورجيَّة ،فمن بينها(” :)8رمزٌ ميثِّل احلقيقة أكثر ممَّا يعنيه الرَّمز
نفسه  -فحوى أو مضمون ممارسات ليتورجيَّة  -صورة أو مثال حقائق مساويَّة ،والسيَّما يف طقوس األسرار املسيحيَّة مثريل
املعموديَّة واإلفخارستيَّا“.
أمَّا املعىن األكثر أمهيَّة بالنِّسبة لنا وحبسب آباء الكنيسة ،فكلمرية ( σύμβολονسرييمفولون) تعريين أنَّ” :العناصرير
اإلفخارستيَّة ،قبل وبعد التَّقديس ،تتَّحد معاً بنوع ما ،لتعين ما ترمز ىلليه ،أو ما تشري ىلليه“.
… of Eucharistic elements both before and after consecration, as a symbol in some sense united with that which it
signifies.

 +الكلمة الثَّانية هي ( τύποςتيبوس) ،وتعين أيضاً ”الرَّمز“ ،أو بتحديد أكثر ”املثال“ ” -التَّصميم الريذي يريوحي
بفكرة“ ” -طبع اخلَتم“ أيّ شيءٌ مكتوب أو مطبوع ،باستخدام املعدن أو احلجارة ” -متثال“  .ولقد احنصرت الكَّلمة
()9
يف معىن” :املثال  -الشَّبَه  -الشَّكل أو منوذج الشَّيء“ .
ومن كلمة ( τύποςتيبوس) جاءت كلمة ( τυπικάتيبيكا) .و”التِّيبيكا“ كلمة شهرية يف املصطلح الطَّقسي البيزنطي ،وتعين:
ترتيل مزامري( ،)10وطلبات وترنيمات وأحلان(” ،)11كرسم أو مثال“ لسر اإلفخارستيَّا الذي يصري تكميله يف قُدَّاس املؤمنني.
وتُرتَّل ”التِّيبيكا“ يف قُدَّاس املوعوظني يف كلِّ األيام ما خال األعياد الكُربى .فهي بالنِّسبة للموعوظني تقوم مقريام
قُدَّاس املؤمنني .ومن هذه الكلمة ،جاء كتاب ”التِّيبيكون“ يف الكنيسة البيزنطيَّة ،والذي يعين ”ترتيب الفرو الكنسيَّة“.
 -6من بني هذه املعاين اليت وردت يف كتاب العهد اجلديد” :يتفكَّر  -يتآمر  -يقابل  -يوايف  -يساعد  -يشاور“ .مثريل قريول اإلجنيريل
املقدَّس« :تشاوروا وأعطوا العسكر فضَّة» (مىت .)12:28
Cf. also, Lampe, GWH, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 1283.
7- Cf. Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1986 p. 759 ; Lampe, GWH, op. cit., p. 1280.
8- Lampe, GWH, op. cit., p. 1282.
9- Liddell and Scott, op. cit., p. 824.

 -10ومها املزموران (« )102باركي يا نفسي الرَّب ،ومجيع ما يف باطين يبارك امسه القدُّوس  ،»...ومزمور (« )145سبِّحي يا نفسي للربب »...
 -11مثل حلن أيها االبن الوحيد وكلمة اهلل ...
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 +الكلمة الثَّالثة هي ( ὁμοίωμαهومِيوما) ،وقد وردت يف كتاب العهد اجلديد مبعىن ” َشَبه  -شكْل“ .مثل القَريول:
«متَّحدين معه بشِبه موته» (رومية  .)5:6أو يف قوله« :صائراً يف ِشبه النَّاس» (فيليب .)12()7:2
والفعل منها( ὁμοιόω :هوميوأو) مبعىن ”يُشبَّه  -يَتَشبَّه  -يشابه“ .مثل قول الرَّب« :مبن أشبِّه هذا اجليل؟» (مىت .)16:11
ووردت هذه الكلمة يف كتابات آباء الكنيسة ،باملعاين التَّالية(( likeness :)13تَشابُه  -شَبَه)( image ،صورة  -نُصْب -
رسم  -شكل  -صورة طبق األصل)( symbol ،رمز  -عالمة  -مثال)( figure ،شكل  -رسم  -يصف بالرَّسم)example ،
(مثال  -قدوة سابقة  -نظري).
ومن املفيد لنا جدًّا أن نعرف أنَّ هذه الكلمة ( ὁμοίωμαهومِيوما) هي نفسها اليت وردت يف التَّرمجة السَّبعينيَّة للعهريد
القدمي ،حني يقول سفر التَّكوين« :وقال اهلل :نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا ...
… Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς͵ ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν

فخََل َق اهلل اإلنسان على صورته ،على صورة اهلل خلقه ،ذكراً وأُنثى خلقهم ( »...تكوين .)27 ،26:1
وهبذا الصَّدد ،نقول يف تسبحة نصف اللَّيل” :صنع اإلنسان كشََبهه وصورته ،لكي يباركه“ .ويف فكر آباء الكنيسة ،أنَّ
صورة اهلل يف اإلنسان ،كامنة يف طبيعة النَّفْس اخلالدة.
فنقول يف صالة الصُّلح يف القُدَّاس الباسيلي” :يا اهلل العظيم األبدي ،الذي جبل اإلنسان على غري فساد ،واملوت الريذي
دخل ىل العامل حبسد ىلبليس ،هدمته“ .وهو نفس ما يقوله سفر احلكمة (« )24 ،23:2فإنَّ اهلل خلق اإلنسان خالدا ،وصنعه
على صورة ذاته .لكن حبسد ىلبليس دخل املوت ىل العامل» .ونقول يف صلوات املعموديَّة املقدَّسة ،ىلنَّ اهلل ” َجَب َل اإلنسريان،
وأعطاه سُلطانَ احلياة الدَّائمة“.
وأيضاً حبسب فكر آباء الكنيسة ،فإنَّ صورة اهلل يف اإلنسان واضحة يف العقل ،والنُّطق ،واحلكمة ،واإلرادة احلرَّة.
ألنَّ كلَّ الكائنات مُنِحت نعمة الوجود ،أمَّا اإلنسان وحده ،فمُنح نعمتَني  ،نعمة الوجود ،ونعمة خلقته عاقالً ،وعلريى
صورة اهلل ومثاله.
ويف ذلك يقول البابا أثناسيوس الرَّسويل:
[اهلل صاحل ،أو باحلري هو بالضَّرورة مصدر الصَّالح ،والصَّاحل ال ميكن أن يبخل بأيِّ شيء .لذلك فإنه ،ىلذ ال
يضن بنعمة الوجود على أيِّ شيء ،خلق كلَّ األشياء من العدم بكلمته  -يسوع املسيح ربِّنا .وفضالً عن ذلريك،
فإنه ىلذ أشفق بصفة خاصة على اجلنس البشري دون سائر املخلوقات على األر  ،وىلذ رأى ضريعفه  -بطبيعرية
تكوينه  -عن أن يبقى يف حال واحدة ،منحه نعمةً أُخرى ،فإنه مل يكتف مبجرَّد خلقته لإلنسان ،كما خلق باقي
املخلوقات غري العاقلة على األر  ،بل خلقه على صورته ومثاله ،وأعطاه نصيباً حىت يف قوَّة ’كلمتريه‘ ،لكريي
يستطيع وله نوعٌ من ظلِّ ’الكلمة‘ ،وقد خُلق عاقالً ،أن يبقى يف السَّعادة أبداً ،وحييا احليرياة احلقيقيَّرية ،حيرياة
()14
القدِّيسني يف الفردوس] .
وهكذا فإنَّ هذا اإلنسان املخلوق على صورة اهلل ،ميكنه أن يبلغ ىل مثال اهلل ،حني يبلغ ىل كمال الفضيلة والقداسة.
فيقول البابا أثناسيوس الرَّسويل:
[ألنَّ النَّفْس خُلقت على صورة اهلل ومثاله ،كما تُبني ال ُكتُب اإلهليَّة حني تقول علريى لسريان اهلل «نعمريلُ
اإلنسانَ على صورتنا كشبهنا» ،لذلك أيضاً فإهنا حينما تتخلَّص من كلِّ أدران اخلطيئة اليت تُغطيها وتستبقي فقط
()15

 -12انظر أيضاً( :رومية  3:8 ، 14:5 ، 23:1؛ رؤيا .)7:9
 -14جتسُّد الكلمة 3:3

 -15تكوين 26 : 1

13- Cf. Lampe, GWH, op. cit.,p. 956.
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شبه الصُّورة يف طهارهتا ،فإنه ىلذ تستنري هذه الصُّورة ،استنارة كاملة ،ترى النَّفْس يقيناً  -كما يف مرآة  -صريورةَ
()16
اآلب ،أي الكلمة ،وبه تصل ىل فكرة اآلب ،الذي نعلم أنَّ صورتَه هي املُخلِّص] .
والشبَه“ يف الكتاب املقدَّس ويف كتابات آباء الكنيسة ،ينبغي
وقبل أن نترك الكلمات اليونانيَّة اليت تعين ”الرَّمز أو املثال َّ
أن أشري ىل أنَّ الكلمة اليونانيَّة ( παραβολήبارابويل) اليت وردت يف كتاب العهد اجلديد مبعىن ” َمَثل  -مثال َ -رمز“ ،مثل
قول العهد اجلديد« :فسِّر لنا هذا املثل» (مىت « .)15:15فمن شجرة التني تعلَّموا املثل» (مىت ” .)32:24فدعاهم وقال هلريم
بأمثال“ (مرقس « .)23:3معلناً الرُّوح ال ُقدُس هبذا ،أنَّ طريق األقداس مل ُيظهر بعد ،ما دام املسكن األوَّل له ىلقامة ،الذي هو
رمز للوقت احلاضر» (عربانيِّني .)9 ،8:9
هذه الكلمة ( παραβολήبارابويل) ال تدخل ضمن الكلمات اليت لتص بدراستنا اآلن ،ألنَّنا يف الدِّراسات اآلبائيَّة ،ال
نعتمد على التَّرمجة العربيَّة للكلمة ،بل يلزم الرُّجوع ىل األصل اليوناين أو القبطي هلا .فإنْ عُدنا ىل هذه الكلمة يف أحد القريواميس
اليونانيَّة املختصَّة بكتاب العهد اجلديد ،جند أنَّ معاين هذه الكلمة هي(( comparison:)17مقارنة) ( illustration -توضيح) -
( analogyمماثلة أو جتانس) – َ ( parableمثَل أو حكاية رمزيَّة).
باإلضافة ىل أهنا يف كتابات آباء الكنيسة ،تعين أيضاً(” :)18ىلنشاء رواية أو قصَّة لتشرح جداالً“
” - illustrate an argumentقول أو رواية تطابق احلقيقة“ . saying or narrative that is literally true

narrative composed to

ما سبق ذكره ،خيتص باللُّغة اليونانيَّة .وأمَّا يف اللُّغة القبطيَّة ،فلقد استعارت اللُّغة القبطيَّة نفس الكلمات اليونانيَّة السَّابق
ذكرها ،لتوضِّح هبا معىن ”الرَّمز أو املثال“ ،باإلضافة ىل كلمة ⲧⲟⲙ̀ⲥ واليت تعين” :شكل َ -شبَه  -مثال  -صفة  -هيئة -
مسة  -مظهر  -صورة  -رسم“(.)19
الشبَه“.
هذا هو ما حتويه اللُّغتان اليونانيَّة والقبطيَّة ،ملعاين ”الرَّمز أو املثال أو َّ

ثالثاً :معىن ”الرَّمز واملثال“ يف الالَّهوت اآلبائي املبكِّر وعالقته باألسرار الكنسيَّة
مفهوم الرَّمز يف العهد اجلديد خيتلف عنه يف العهد القدمي ،فهو يف هذا األخري  -كما سبق أن قُلنا  -تعبري أو ىلشارة ىل
ما سوف حيدث يف املستقبل ،أمَّا يف العهد اجلديد ،وحبسب آباء الكنيسة ،فهو ما حيدث بالفعل يف حياة الكنيسة اآلن.
()20

يقول األب ألكسندر مشيمن (1983+م) ” :Alexander Schmemannىلنَّ التَّمييز بني الرَّمز واحلقيقة مل يكرين واردًا
عند آباء الكنيسة ،وال يف التُّراث الكنسي املبكِّر .أمَّا عند الالَّهوتيِّني املتأخِّرين ،فقد صار الرَّمز أداة معرفة ،كأي معرفة ،معرفة
عن الشَّيء ،ال للشَّيء يف ذاته.
فاستعمال اآلباء للفظة ’رمز‘ ولأللفاظ املرتبطة هبا ،ليس غامضاً ،وال غري دقيق ،بل هو خمتلف عن استعمال الالَّهريوتيِّني
املتأخِّرين هلا ،ىلذ يبدو أهنم ال يُدركون أنَّ التَّحوُّل املتأخِّر يف استعمال هذه األلفاظ هو يف األساس ىلحدى أبرز املآسي الالَّهوتيَّة.
فعند اآلباء:
الرَّمز يتضمَّن احلقيقة ويعبِّر عنها ،وهو الصِّيغة اليت تَظهر احلقيقة فيها ومن خالهلا .فالرَّمز ليس سبيالً ىل ىلدراك احلقيقرية
وفهمها وحسب ،أي ليس واسطة ىلدراك وحسب ،بل هو واسطة مشاركة أيضاً.
 -16مقال ضد الوثنيِّني 34 ،33:1
 -19انظر :معوَّ

17- Liddell & Scott, op. cit., p. 549.
18- Lampe, GWH, op. cit., p. 1008.
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الهوت اللِّيتورجيَّا فيه .وتوىف سنة 1983م .وقد عُرف حماضراً المعاً وراعياً حقيقيًّا غزير القلم.
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فاحلقيقة الكاملة للسِّر الكنسي تكمُن يف املضمون الذي يرمز ىلليه السِّر ويكشفه ويُظهره ويستعلنه .وهذا املضمون هريو
املسيح وملكوته.
وهذا املضمون يؤسِّسه السِّر الكنسي كرمز .وهذا الرَّمز جتري نسبته ىل املسيح ،وىلذ ميتلئ يف املسرييح ،يكتمريل
ويُ صبح سرًّا كنسيًّا.
أي أنَّ الرَّمز بطبيعته ،يكشف حقيقة ما يرمُز ىلليه وينقل ىللينا هذه احلقيقة .يكشف ىلمكانيَّة رؤية ما ال يُرى من حيث أنه
ال يُرى ،وىلمكانية ىلدراك ما ال يُدرك من حيث أنه ال يُدرك ،وىلمكان استحضار املستقبل كمستقبل.
مل يكن الرَّمز مرادفاً ل ’التَّصوير‘ .فالرَّمز حبسب املفهوم اآلبائي ،هو ىلعالن بل حضور حلقيقة ال ميكرين يف الظُّريروف
الرَّاهنة أن تكشف نفسها ىلالَّ من خالل الرَّمز .ممَّا يعين أنه ال ميكن الفصل بني الرَّمز مبفهومه اآلبائي ،وبني اإلميان.
فاإلميان هو بالضَّبط ،الدَّليل على حقيقة وجود األشياء غري املنظورة ،وهو أبعد ما يكون عن االختبار العلمريي الريذي
حيتاج ىل ىلثبات .وىلن كان الرَّمز يفتر وجود ىلميان ،فاإلميان بدوره يتطلَّب رمزاً .فطبيعة الرَّمز تقتضي جتاوز التَّضاد بني ما
هو حقيقي وما هو ’رمزي‘ ،بإظهار احلقيقة أهنا مبثابة ىلكمال للرَّمز ،وبإظهار الرَّمز كماالً لتلك احلقيقة .واستناداً ىل ما سبق
يكون السؤال :ىل أيِّ شيء ترمز اإلفخارستيَّا؟ وأيُّ حقيقة روحانيَّة يكشفها لنا سرُّ األسرار؟ ومن هنا علينريا أن نعتريرف
()21
باإلفخارستيَّا كسرِّ امللكوت“ .
”لقد حُجِّم ’الرَّمز‘ من كونه مفهوماً يشرح حقيقة ما حيدث ،ىل مفهوم يرمز جمازاً ىل ما حيدث.
فمنذ نشأة الكنيسة ،يعترف اإلميان املسيحي ويتمسَّك حبقيقة استحالة اخلُبز واخلمر ىل جسد املسيح ودمه .وأيُّ خلط
بني هذه احلقيقة ،وأيِّ لون من ألوان الطَّابع الرَّمزي ،كانت تُعترب هتديداً للحدث احلقيقي والفعلي يف اإلفخارستيَّا ،أي هتديداً
حلقيقة اجلسد والدَّم على املائدة املقدَّسة .ومن هنا ،تقلَّص السِّر ىل ’صيغة تقديس‘ ،ضمنت باقتضاهبا حقيقة حدوث حتريوُّل
يف الزَّمان واملكان .ومن هنا أيضاً ،كانت التَّحديدات اليت خاضت أكثر فأكثر يف تفاصيل كيفيَّرية االسريتحالة ،وفعاليتريها،
وزمنها .فتم التَّشديد على التَّذكري ،بأنَّ القرابني قبل التَّقديس مل تكن سوى اخلُبز يف الصِّينيَّة واخلمر يف الكأس ،يف حني أنريه
بعد التَّقديس ،مل يبق سوى جسد املسيح ودمه .ومن هنا أيضاً ،حماوالت تفسري ’حقيقة‘ هذه االستحالة باللُّجوء ىل مقوالت
أرسطو حول ’اجلوهر‘ و’ال َعرَ ‘ ،وحتديدها على أهنا استحالة يف اجلوهر .وقد أدَّى كلُّ ذلك يف هناية املطاف ،ىل قطع كلِّ
صلة فعليَّة بني القُدَّاس اإلهلي نفسه ،سواء كان ذلك بتعدُّد أجزائه أم يف وحدته ككُل ،وبني حتوُّل مواد اخلُبز واخلمر .وتالياً
ىل استبعاده عملياً من حماوالت تفسري األسرار.
و ىلنَّ الصِّلة القائمة بني السِّرِّ الكنسي والرَّمز ،هي اليت بدأ الالَّهوت ما بعد اآلبائي بتقليصها أوَّالً ،مثَّ التَّخلِّي عنها.
وقد فَعَلَ ذلك ،بسبب تصفيته التَّدرجييَّة ملعىن الرَّمز يف مفهوم اآلباء .وذلك بسبب أنَّ الالَّهوت ما بعد اآلبائي ،قد ربط
اإلميان باملعرفة ،كمعرفة عقليَّة منطقيَّة .وه ي القضيَّة اجلديدة يف الالَّهوت املتأخِّر .و أمَّا املعىن اآلبائي للمعرفة ،فهو الفهم
واملشاركة معاً.
معىن الرَّمز يف املفهوم اآلبائي ،هو معرفة ما ال ميكن أن يُعرف بطريقة أُخرى .واملعرفة هنا تتوقَّف على املشرياركة ،أي
على اللِّقاء احلي ،أي على الدُّخول ىل ذاك الواقع الظَّاهر الذي هو الرَّمز .ىلذ ذاك ال يكون الرَّمز مرتبطاً بالسِّرِّ وحسب ،بريل
مصدراً له ،وأيضاً شرطاً إلمكان وجوده.
ىلنَّ معرفة الشَّيء واالشتراك فيه أصبحا اآلن واقعَني خمتلفَني ونظامَني متباينَني .فبعدما احنطَّت قيمة الرَّمز يف الالَّهوت ما
بعد اآلبائي ،أضحت النَّظرة ىل اللَّفظني :الرَّمز واحلقيقة ،ال متباينتان فقط ،بل ومتعارضتان أيضاً.
 -21األب ألكسندر مشيمن ،اإلفخارستيَّا سرُّ امللكوت ،تعريب سامر عبّود ،منشورات النُّور1993 ،م ،ص 59-55
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ىلنَّ الالَّهوت ما بعد اآلبائي ،قد عزل مفهوم السِّر الكنسي داخل كيان سرائري قائم بذاته .وعندما أُعليريت األسريرار
الكنسيَّة ومُجِّدت من حيث هي حقائق سامية ،بدأ الالَّهوت يتغرَّب تدرجيياً عن األسرار الكنسيَّة.
وأيضاً فإنَّ اخلطأ املميت يف العقالنيَّة ما بعد اآلبائيَّة ،كان عزل السِّر الكنسي عن اللِّيتورجيَّا ،من حيث كون اللِّيتورجيَّا
تعبريٌ كُلِّيٌّ عن حياة الكنيسة وىلمياهنا .هذا العزل يف الواقع ،قد عزل السِّرَّ الكنسي عن الرَّمز ،أي عرين تلريك الصِّريلة وذاك
االتصال مبجمل احلقيقة اليت تتحقَّق يف السِّرِّ الكنسي .وىلذ أصبح السِّرُّ الكنسي ’أداة نعمة‘ مغلقة ،قائمة بذاهتا ،صار نقطرية
()22
حقيقيَّة يف حبر من الرُّموز ،فحُرمت اللِّيتورجيَّا من وظيفتها اخلاصة اليت هي ربط السِّرِّ الكنسي مبضمونه“ .
خنلُص إىل القَول ،بأنَّ أسرار الكنيسة من حيث كوهنا توحِّدنا باملسيح ،وتثبِّتنا فيه ،ال تكون رموزاً أو أشكاالً للتَّعبري عن
ىلميان الكنيسة ،أو وسيلة للوصول ىل هذا اإلميان ،بل هي حتقيق هذا اإلميان ،هي ىليَّاه وليس تعبرياً عن معناه .ىلميان الكنيسة هو
يف كماله ،اقتناء حياة املسيح وفكره ،وبالتَّايل اقتناء حياة الكنيسة .فحياة الكنيسة هي يف اقتنائها حليرياة املسرييح باألسريرار
الكنسيَّة ،تلك األسرار اليت استودع املسيح فيها كلَّ حياته ،لكي تنتقل بدورها ىل الكنيسة ،ومنها ىل كلِّ املؤمنني باملسيح،
ليس يف كون األسرار الكنسيَّة كوسيلة لغاية ،بل نبع هذه الغاية ودوامها .فاالنعزال عن األسرار الكنسيَّة هو انعزال عن حياة
املسيح ،فحياتنا يف املسيح ال تتم بواسطة األسرار الكنسيَّة ،بل من داخلها.
ىلنَّ عمل الكنيسة ،هو أن تنقل ىللينا وباستمرار حياة املسيح باألسرار ،فإن توقَّفت دميومة السِّرِّ تعطَّل يف احلريال عمريل
الكنيسة ،وانتفت بالتَّبعيَّة حياة املسيح فينا.
فكثريون قد دخلوا الكنيسة عن طريق سرِّ املعموديَّة ،كوسيلة لالنضمام ىل شركة الكنيسة ،لكنَّهم عاشوا حياهتم مبعزل
عن حياة الكنيسة وشركتها ،ألنَّهم مل يعيشوا حياهتم من داخل سرِّ املعموديَّة .فاملعموديَّة بالنِّسبة هلم هي حدثٌ قدميٌ قد طواه
الزَّمن ،وكلَّما تقدَّمت هبم األيام واألزمان ،أحكمت عزلتهم عن الكنيسة .وما هي معموديَّتنا سوى شركتنا الدَّائمة يف موت
معموديتُنا سوى يف رفضنا وجحدنا للشيطان والعريامل وأباطيلريه
َّ
الرَّب وقيامته؟ موتٍ عن العامل ،وحياةٍ يف الرَّب .وما هي
وهبرجاته وشروره .معموديَّتنا هي استمرار قبول املسيح يف حياتنا ،والعيش مبوجب وصاياه ،وخدمته خبوف كلَّ أيام غربتنا.
لقد قُلنا كلَّ ذلك علناً يوم معموديَّتنا ،أو قال ذوونا ذلك عنَّا ،ىل حني أن أدركنا ما قُلناه وتسلَّمنا ىلميان آبائنا” :اعترفُ لك
أيها املسيح ىلهلي ،وبكلِّ نواميسك املخلِّصة ،وكلِّ خدمتك احمليية ،وكلِّ أعمالك املعطية احلياة“ .وهكذا يف برياقي أسريرار
الكنيسة املقدَّسة.
أتكون األسرار ىلذاً بعد ذلك رموزاً وىلشارات ووسائل؟ ىلنَّ هذا الفكر املدرسي الغريب الذي تسلَّل ىل الفكرير الشَّريرقي
األرثوذكسي ،قد لوَّث أعزَّ ما منلك؛ ىلمياناً حياتياً معاشاً داخل الكنيسة وليتورجيَّتها وأسرارها ،وليس ىلميان الكنيسة الفكري
الذي ميأل العقل دون القلب ،ويُزيد املعرفة على حساب التَّقوى.

رابعاً :بعض نصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّة اليت تتكلَّم عن أحداث العهد اجلديد مبفهوم ”الرَّمز واملثال“

• نقرأ يف قُدَّاس القدِّيس سرابيون  -وهو قُدَّاس حيمل مسات مصريَّة أصيلة يعود ىل سنة 350م  -النَّص اللِّيتريورجي التَّريايل
لكلمات التَّأسيس (:)14-12:13
”ىلليك قدَّمنا هذا اخلُبز ،مثال  τὸ ὁμοίωμαجسد االبن الوحيد .هذا اخلُبز ،هو مثال  ὁμοίωμαاجلسد املقريدَّس .ألنَّ
ربَّنا يسوع املسيح يف اللَّيلة اليت أُسلم فيها ،أخذ خُبزاً ،وكسر وأعطى تالميذه قائالً :خُذوا كُلوا ،هذا هو جسدي املكسريور
ألجلكم ملغفرة اخلطايا.
هلذا حنن أيضاً قدَّمنا اخلُبز صانعني مثال

τὸ ὁμοίωμα

املوت .ونتوسَّل هبذه الذَّبيحة ،صاحلنا مجيعاً وارمحنا يريا

 -22ألكسندر مشيمان ،من أجل حياة العامل ،منشورات النُّور1994 ،م ،ص  211-190بتصرُّف.
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ىلله احلق . “...
”وأيضاً قدَّمنا الكأس مثال  τὸ ὁμοίωμαالدَّم ،ألنَّ ربَّنا يسوع املسيح ،أخذ كأساً بعدما تعشّوا وقال لتالميذه :خذوا
اشربوا ،هذا هو العهد اجلديد ،الذي هو دمي املسفوك عنكم ملغفرة اخلطايا.
ولذلك قدَّمنا حنن أيضاً الكأس ،مقرِّبني (ىليَّاها) على مثال  ὁμοίωμαالدَّم“.
• ويف القُدَّاس الغريغوري نقرأ يف مقدِّمة القسمة:
”يا يسوع املسيح االسم املخلِّص ،يا من وضعت لنا مثال هذه األسريرار  ταῦτα μυστήρια διατυπώσαςاإلهليَّرية
فائقة النَّقاوة ،والسَّماويَّة“.
ويف صالة أُخرى للقسمة يف نفس القُدَّاس:
”أنت ياربُّ من أجل حتنُّنك اجلزيل ،جعلتنا أهالً أن نصري أبناءً وورثة ،باملعموديَّة .وعلَّمتنا مثال الصَّالة
 ἡμᾶς τὸν τύπον τῆς προσευχῆςالسِّريَّة لندعو هبا أباك .“...

᾿Εδίδαξας

• ويف لقَّان اخلميس الكبري ،يقول الكاهن:
”دفعت ذاتك ىل الصَّليب املقدَّس من أجل خالصنا .وضعت لنا هذا املثال ⲓⲁⲫ ⲥⲟⲡⲩⲧⲓⲁⲡ̀ⲙ ⲓⲏⲣ̀ⲁⲕⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ϧ
ىلذ قُمتَ من العشاء وأخذت منديالً ،اشتددت به ،وصببت ماء يف لقَّان ،وابتدأت تغسل أرجل تالميذك  ...ىلخل“.
”قلتَ هلم :أنا غسلتُ أقدامكم رباً ومُعَلِّماً ،فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أقدام بعض .مثاالً صنعتُ بكم ⲧⲟⲙ̀ⲥⲩⲟ
ⲛⲉⲧⲱⲛ  ⲅⲁⲣ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁⲓⲁⲓϥوكما صنعتُ بكم ،اصنعوا أنتم أيضاً ببعضكم البعض  ...ىلخل“.
”علمتنا حنن أيضاً احملبَّة والوحدانيَّة ،وأصلحتنا مع أبيك من جهة غسل أرجل تالميذك ،ونقاوة هذا املثال احلقيقي ⲙⲉⲛ
ⲛⲟⲛⲓⲑⲏⲗ̀ⲁ̀ⲛ ⲓⲁⲫ ⲥⲟⲡⲩⲧⲓⲁⲡ̀ⲙ ⲥⲟⲣⲁⲑⲁⲕⲧⲉⲙ.“ϯ

معلمُكُم ،قد غسلتُ أرجلَكم ،فأنتم أيضاً جيب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض .مثالٌ قريد
”ىلذا كنتُ أنا الرَّبُّ ِّ
صنعتُه لكم ⲛⲉⲧⲱⲛ  ⲟⲩⲥ̀ⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉ̀ⲧⲁⲓⲁⲓϥلتصنعوه أنتم أيضاً بعضكم ببعض“.
• ويف لقَّان عيد الرُّسُل ،يقول الكاهن:
”اآلن أيضاً نتضرَّع ىلليك ياربُّ ،ونطلب منك ،عن هذه الفسقيَّة املوضريوعة مثريال األردن ⲁⲣⲑⲏⲃⲙⲩⲗⲟⲕ ⲓⲁⲧ
ⲥⲏⲛⲁⲇⲣⲟⲒⲓⲡ̀ⲙ ⲥⲟⲡⲩⲧ̀ⲡ̀ⲙ ⲓⲏⲣ̀ ⲉⲧⲭⲏ ⲉ̀ϧالذي من أجل خالصنا تعمدتَ فيه من أجلنا .“...
• ويف لقَّان عيد الغطاس ،نُصلِّي صالة شُكر بعد اللقَّان ،بدايتها” :نشكرك أيها الرَّب اإلله ،ألنك جعلتنا مستحقِّني أن
نكمِّل هذا السِّر املقدَّس  .“...وفيه نقول” :أضئ نفوسنا وعقولنا ،واكشف لنا معرفة هذا السِّر .ومرين األمثلرية أهريدنا
االستزادة يف العاليات ̀ⲟⲩⲟ.“Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ̀ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ϩ

 -23هنا ترد يف قُدَّاس سرابيون عبارة ” :وكما أنَّ هذا اخلُبز كان مبعثراً فوق اجلبال ،وجُمع ىل واحد ،هكذا أيضاً امجع كنيستك املقدَّسرية
كل مدينة وقرية وبيت ،واجعل منها كنيسة جامعة حيَّة واحدة“.
من كلِّ أُمَّة ،ومن كلِّ كورة ،ومن ِّ
أن هذه الفقرة جاءت معترضة تسلسل كلمات التَّأسيس .كما أنَّ وصف القمح الذي يُصنع منه خُبريز
ويرى العامل جرجيوري دكس َّ G. Dix
اإلفخارستيَّا بأنه كان مبعثراً على اجلبال ،ال يتناسب وطبيعة دلتا هنر النِّيل املنبسطة ،ممَّا يعين أنَّ هذه العبارة ليست من نتاج تقليد حملِّي لصريالة
نشأت من متويس بدلتا النِّيل .ولكنَّها يف احلقيقة ،هي اقتباس مأخوذ من صلوات األغايب ،كما وردت يف الفصل التَّاسع من الدِّيريداخي .وهريو
مؤلَّف سرياين األصل .ومن مثَّ ،فلم تكن هذه العبارة املذكورة من صُلب النَّص األصلي لليتورجيَّة سرابيون.
Cf. Gregory Dix, Dom, The Shape of the Liturgy, London, 1982, p. 167.
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خامسًا :بعض أقوال آلباء الكنيسة عن معىن ”الرَّمز واملثال“

يقول القدِّيس إغناطيوس األنطاكي الشَّهيد (107-35م):
[تصامُّوا عن أيِّ أحد يكلِّمكم عن شيء آخر غري يسوع املسيح  ...الذي قام حقاً من بني األموات ،ىلذ أقامه
اآلب ،الذي سيقيمنا حنن أيضاً على مثاله κατὰ τὸ ὁμοίωμα (even as after the same manner His Father will
 ،)so raise up usحنن املؤمنني به يف يسوع املسيح ،الذي بدونه ليست لنا احلياة احلقيقيَّة] (الرِّسالة ىل تراليا.)9 :
ويقول البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م):
[ليت الذين أنكروا فيما سبق أنَّ املصلوب هو ىلله ،يعترفون بضالهلم .ألنَّ ال ُكتُب اإلهليَّرية تلريزمهم بريذلك،
وخاصة توما الذي ملا رأى أثر املسامري  )24()τοὺς τῶν ἥλων τύπους (print of the nailsصرير قريائالً« :ريب
وىلهلي»] (الرِّسالة ىل ىلبيكتيتوس .)10
ويقول البابا أثناسيوس الرَّسويل أيضاً:
[ىلنَّ النَّار ميكن أن تشري ىل النُّور الصَّادر منها .فإنَّ نور معرفة املسيح باإلميان ،يُعترب نوراً روحياً .وقد كريان
مثاله  οὗ τύποςعمود النَّار الذي كان يُرشد ىلسرائيل ليالً ( ]...تفسري مزمور .)3:50
ويقول القدِّيس غريغوريوس النِّيسي (395-335م):
[كما أنَّ الرسَّامني ينقلون املعامل البشريَّة ىل اللَّوحات الفنيَّة بواسطة ألوان معيَّنة ،فيضعون على الرَّسم صبغات
خاصة متوافقة جتعل مجال األصل  ἀρχέτυπονينتقل بكلِّ دقة ىل الصُّورة (أي املثريال)  )ὁμοίωμα (likeness؛
هكذا افهم معي ،أنَّ خالقنا أيضاً قد زيَّن صورتنا خبلع فضائله عليها ،وكأهنا ألوان هبية حىت تنال مجاله اخلرياص،
فيُظهِر فينا أصل كيانه اخلاص ( ]...يف خلقة اإلنسان.)5 :
ويقول القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم (407-347م):
[ىلنَّ صليب الرَّب ،هو بالنِّسبة لنا ،فعل حمبته اليت ال ينطق هبا حنو البشر ،ورمز  σύμβολονاهتمامه العظيم بنا
( ]...شرح الرِّسالة ىل رومية ،عظة .)2
ويقول ذهيب الفم أيضاً:
[«وخرج من جنبه ماء ودم» (انظر يوحنَّا  .)34:19ال تعبُر ببساطة أيها احلبيب على هذا السِّر ،فريإنَّ عنريدي
كالم آخر سريِّ أريدُ أن أقوله :ىلنَّ هذا املاء والدَّم يرمزان  σύμβολονىل املعموديَّة واألسرار (اإلفخارسريتيَّا)،
ومن كليهما نشأت الكنيسة  ...ألنَّ من جنبه خرج رمزا  σύμβολαاملعموديَّة واألسرار ،وقريد جَبَري َل املسرييح
الكنيسة من جنبه ،كما جُبلت حواء من جنب آدم ( ]...عظات للمعمَّدين اجلُدُد .)17:3
ويقول ذهيب الفم أيضاً عن املسيح ،أنه هو:
[شريكُنا يف املرياث (رومية  )17:8ويف الدَّفن والصَّلب ،ألننا «دُفنَّا معه  ...متَّحدين معه بشبه موته» (رومية .])5 ،4:6
καὶ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ
planted together in the likeness of His Death

).شرح رسالة رومية

(14:13

ويقول القدِّيس مقاريوس الكبري (397-300م):
[الرَّب يناقش النَّفس ،ويريها مثال (عالمات) املسريامري )τοὺς τύπους τῶν ἥλων (the marks of the nails
 -24سبق أن ذكرتُ أنَّ أحد معاين كلمة  τύποςهو” :طبع اخلَتم“ أيّ شيء مكتوب أو مطبوع باستخدام املعدن أو احلجارة (انظر ص .)4

11
قائالً :انظري عالمات املسامري  ،)οἱ τύποι τῶν ἥλων (the marks of the nailsانظري اجللدات ،انظري اجلروح،
هذه كلها تأملتُ هبا من أجلك ( ]...اجملموعة الثَّالثة من العظات ،عظة .)2:3
ويقول القدِّيس مقاريوس الكبري (397-300م) أيضاً:
[ىلنَّ الرَّب نفسه الذي هو الطَّريق واإلله ،قد جاء ليس من أجل نفسه ،بل من أجلك ،لكي يعطيك نفسه مثاالً
 )τύπος (an exampleيف كلِّ عمل صاحل ( ]...عظة .)25:26
ويوجز القدِّيس باسيليوس الكبري (379-330م) معىن كون املعموديَّة باملاء والرُّوح هي رمز احلياة واملوت ،فيقول:
[أعطانا الرَّب مدبِّر حياتنا عهدَ املعموديَّة ،وجعله رمزاً للحياة واملوت .فاملياه تُكمِّل صورة املوت ،أمَّا الريرُّوح
فهو يعطينا عربون احلياة .ومن هذا ميكننا أن جنيب بوضوح على السؤال عن عالقة املاء بريالرُّوح ،ذلريك أنَّ غايرية
املعموديَّة مزدوجة؛ أوَّالً :القضاء على جسد اخلطيئة لكي ال يثمر للموت (رومية 6:6؛  .)5:7ثانياً :احلياة بريالرُّوح
اليت تُثمر القداسة (رومية  .)22:6وحيدث هذا عندما تتقبَّل املياه اجلسد ،مثلما يتقبَّل القرب اجلسد ،بينما يسكب الرُّوح
القوَّة احمليية ،وجيدِّد نفوسنا من موت اخلطيئة ،ويعيدنا ىل احلياة األو ] (الرُّوح القُدُس .)5:15
ويقول القدِّيس كريلُّس األورشليمي (386-315م):
[نزلتم املاء ثالث مرَّات ،وصعدمت أيضاً ،وهنا تشريون برمز ىل الثَّالثة أيام اليت دُفنها املسرييح  ...كنريتم متوتريون
وتولدون ،وىلنَّ مياه اخلالص كانت قربَكم وأُمَّكم يف وقت واحد  ...اآلن يتم األمران معاً يف وقت واحد ،ىلذ سريارت
والدتكم جنباً ىل جنب مع موتكم  ...يا للمحبَّة املترفِّقة املتجاوزة كلَّ حد] (املقالة .)2:20
وأختم حديثي بقول للمؤرِّ يوسابيوس القيصري (340-264م) ،حيكي فيه عن املسيح املتأمل يف شهدائه ،فيقريول يف
كتابه (التَّاريخ الكنسي :)23-20:1:5
[أمَّا سانكتس  Sanctusفكان حيتمل بشهامة تفوق قُدرة البشر كلَّ اإلساءات املوجَّهة ىلليه .وبينما كان األشرار
يأملون عن طريق شدَّة التَّعذيب واستطالته أن يسمعوا منه شيئاً ممَّا ال جيب ،كان يصمُد أمامهم جبأش ،حىت مريا
كان يُديل ال بامسه وال بأمَّته وال مبدينته وال ىلن كان عبداً أَم حراً ،بل كان يُجيب على مجيع أسئلتهم قائالً باللُّغرية
الرُّومانيَّة” :أنا مسيحي!“ .فكان يعترف بذلك عوضاً عن امسه ،وعوضاً عن مدينته ،وعوضاً عن جنسه ،وعوضاً
عن أيِّ شيء آخر  ...وأخرياً ألصقوا بأعضاء جسمه الرَّهيفة قطعًا من النُّحاس حممَّاة بالنَّار .وبينما كانت أعضاؤه
حتترق ،كان هو يبقى صامداً وغري متريزعزعٍ ،راسخاً يف اعترافه باإلميان متقوياً ومرتوياً من ينبوع مرياء احليرياة
السَّماوي النَّابع من جنب املسيح .وكان جسده الضَّعيف يشهد مبا أصابه ،ىلذ صار كلُّه جمروحاً ومتمزِّقاً ومتقلِّصاً،
حىت فقد من اخلارج شكله البشري ،غري أنَّ املسيح الذي كان فيه ،هو الذي حيتمل اآلالم ،وكان يتمِّم فيه أعماالً
جميدة وعظيمة ،ىلذ كان يُبطل قوَّة العدو ،ويُظهر مبثاله  ὑποτύπωσινلآلخرين ( and making him an ensample for
 ،)the othersأنه حيث تكون حمبَّة اآلب فال يوجد شيء خميف ،وحيث يكون جمدُ املسيح فال يوجد شيء مريؤمل]
(رسالة كنيسة ليون عن شهداء بالد الغال سنة 177م).

