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يف حنيــة كنيســة القّديســة مطرونــة يف ســانتا ماريــا دي كابــوا 

فيتــري، يف جنــوب إيطاليــا، فسيفســاء لعــرش إمرباطــورّي 

ــفار  ــريح درُج األس ــرش يس ــى الع ــّي، وع ــون األزرق املل بالل

ــال،  ــي رآهــا حزقي ــه الوجــوه األربعــة الت املقّدســة محيطــًة ب

وجــُه الثــور ووجــه النــر ووجــه ووجه األســد ووجه االنســان، 

شــاخصًة إىل العــرش واملســتقّر عليــه. ال بــّد أّن مبتكــري هــذا 

ــوا دوَر اإلمرباطــور  ــرن الخامــس، عرف ــه يف الق الرســم وصانعي

ــة 325 والقســطنطينيّة 381 عــى  وحضــورَه يف مجمعــي نيقي

ــتعاض عــن  ــا أفســس 451، وكيــف كان يُس ــا أيًض ــّل، ورمّب األق

ــه أو  ــه صولجانُ ــا علي ــه عــن الجلســات بالعــرِش موضوًع غياب

رداؤه ليكــوَن هــذا عالمــًة عــى دوام حضــوره وقيــام ســلطانه 

ــذي مل  ــم ال ــذا الرس ــل يف ه ــع. ه ــاد املجم ــرة انعق ــة ف طيل

يقتــر عــى كنيســة القّديســة مطرونــة بــل نجــده يف مواقــع 

أخــرى عديــدة ويف أشــكال شــتّى إىل أن اختفــى يف مرحلــة مــا 

بعــد القــرن الســابع وحــّل مكانــه الســيّد جالًســا عــى العــرش 

ــا للمامرســة  ــٌض م ــاب، هــل يف هــذا الرســم رف ــده الكت ويف ي

املجمعيّــة التــي أرشنــا إليهــا وتأكيــد عــى أّن الســلطان ممثـّـالً 

ــون األزرق، ال  ــًة بالل ــَة ممثّل ــرش، وامللكيّ ــى الع ــوس ع بالجل

معــّدة  اإللهيّــة  الكلمــة  إالّ يف  املســيحّي  الضمــر  يراهــام 

ــة  ــك اللحظ ــادة، أي يف تل ــة للعب ــامع الكنيس ــراءة يف اجت للق

ــط بســيّدها  ــًة تحي ــا هــذه الكنيســة جامع ــي تتجــّى فيه الت

ــاة«؟ ــه »كلــامت الحي لتســمع من

إّن وجــوَد الــدرِج )scroll(، ال الكتــاب )codex(، يف هــذه 

الفسيفســاء ويف كثــرٍ غرهــا، نستشــّف منــه تأكيــًدا عــى 

الــدرج هــو يف األســاس أســفار  أّن  الرســم، ذلــك  كتابيّــة 

ــة  ــة اليهوديّ ــة العباديّ ــا يف املامرس ــم يف مركّزيته ــد القدي العه

يف املجمــع، مــا يعنــي أّن الكنيســة يف القــرن الخامــس كانــت 

ــة بالدرجــة األوىل،  ــّل، كنيســة كتابيّ ــا باألق ــزال، يف عبادته ال ت

ــة  ــة املكتوب ــاس الكلم ــى أس ــا ع ــا وتجلّيه ــرى حضوره أي ت

واملدرجــة يف األســفار ببدايتهــا ونهايتهــا.

ــا يشــبهها،  ــًدا، وم ــذه الفسيفســاء تحدي ــا يف ه ــت أيًض والالف

ــل،  ــفر، يف نق ــر إىل الس ــي تنظ ــة وه ــوه األربع ــوُر الوج حض

ــّي يســتقّل  ــث الحضــور اإلله ــال، حي ــا حزقي ــا، لرؤي كــام أرشن

ــح  ــر الري ــّرًرا، ليص ــه متح ــت من ــاكل ويتفلّ ــود الهي ــن جم ع

ــاء أن  ــي يش ــارح الت ــور إىل املط ــذا الحض ــالً له ــروح حام أو ال

ــن  ــروُح الب ــا ال ــامت يقوله ــّى يف كل ــا، إىل أن يتج ــون فيه يك

ــن  ــُب يف درج وتدخــل إىل جــوِف اب ــا تُكتَ ــان م االنســان رسع

االنســان مــأكالً لــي تعــود فتخــرج منــه نبــوءاٍت أي كلــامت 

ــة محييــة بعــد مــوت، ليكتمــَل معنــى الوجــود اإلنســايّن  إلهيّ

كــام تبيّنــه نهايــة كتــاب حزقيــال يف مشــهد شــبيه مبــا نجــده 

يف كنيســة القديســة مطرونــه وفسيفســائها: الــرّب جالــس 

عــى العــرش يف كلمتــه، يف مــكان اســمه »الــرّب هنــاك«، وقــد 

انتفــى مــن هــذا املــكان كّل ســلطان إالّ ســلطاُن فِمــه - حتـّـى 

جثــث امللــوك أخرَِجــت – وصــار هــذا املــكان رشَق كّل يشء.

ــاٍل يف معــرض كالمــي عــن إشــكاليّات تكــّون  أذكــر هــذا كمث

النصــوص املقّدســة يف التقليــد املســيحّي لــي أؤكّد عــى جانب 

مــن الالهــوت املســيحّي رمّبــا أُســِدلت عليــه هنــا ومثـّـة بعــض 

الُســُر التــي حجبتــه، وهــو حضــور هللا يف كلمتــه املكتوبــة يف 

ــا يف األشــكال  ــزال بيًّن ــن كان ال ي ــذي، ول وســط الجامعــة، وال

واملامرســات العباديـّـة، إالّ أنـّـه اختــزل جزئيًّــا أو كلّيًّــا يف األدب 

ــا يف املنطلقــات التــي بنــي عليهــا وال يــزال. الالهــويتّ وغالبً

التــي أوّد أن أتحــّدث عنهــا هنــا ليســت  إّن اإلشــكاليّات 

بالــرورة إشــكاليّات تتعلّــق بنشــوء مــا يســّمى قانــون 

ــض  ــم والجديــد، بــل بع ــّدس يف عهديــه القدي الكتــاب املق

ــة  ــون ونشــوئه والعالق ــة بفهــم هــذا القان اإلشــكاليّات املتّصل

بــن الكنيســة ونشــوء القانــون، وكذلــك إشــكاليّة تفســر 

ــل الكنيســة. وتتمحــور هــذه  ــاب يف الكنيســة أو مــن ِقبَ الكت

ــع  ــاب يف الكنيســة وموق ــع الكت ــا حــوَل موق اإلشــكاليّات كلّه

الكنيســة مــن الكتــاب ســواٌء تشــكيالً أو تفســرًا، كــام تتّصــل 

أيًضــا بالعالقــة بــن الكتــاب والتقليــد. وال يغيــب عــن أحــٍد أّن 

الكتاب املقّدس 
والسلطة في الكنيسة
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ــام اإلصــالح الربوتســتانتي  ــت بفعــل قي هــذه اإلشــكاليّة تلّون

ورّد الكنيســة الكاثوليكيّــة عــى هــذا اإلصــالح، والــذي انتقــل، 

ــرّب  ــد ع ــّي، وق ــوت األرثوذك ــكال، إىل الاله ــن األش ــكل م بش

عــن منطــه املعــارص الالهــويتّ الــرويّس جــورج فلوروفســي يف 

ــر  ــة نظ ــد. وجه ــة والتقلي ــّدس والكنيس ــاب املق ــه »الكت كتاب

ــيّة«. أرثوذكس

الكتــاب هــو »بجملتــه  أّن  النظــر هــذه  خالصــة وجهــة 

مــن صناعــة الجامعــة يف التدبــر القديــم والكنيســة عــى 

ــة  ــوص التاريخيّ ــى كّل النص ــتمل ع ــو ال يش ــواء«. فه ــّد س ح

والترشيعيّــة والتعبّديّــة املوجــودة، بــل عــى نخبــة منهــا. 

وهــذه النخبــة أصبحــت ذات ســلطان مــن خــالل اســتعاملها 

ــن  ــة وم ــط الجامع ــا – يف وس ــّص يف الليتورجي ــى األخ – وع

ــل،  ــام حص ــة... ف ــا الكنيس ــا له ــي أعطته ــة الت ــالل القيم خ

ــر وجمــع  ــات اخت ــن الكتاب ــا م ــق هــذه النظــرة، أّن بعًض وف

ــالة  ــن الرس ــون نســخة ع ــن ليك ــك إىل املؤمن ــد ذل ــلّم بع وس

ــن هللا،  ــة م ــة وآتي ــالة إلهيّ ــا. إّن الرس ــا عليه ــة مصادقً اإللهيّ

ــا كلمتــه، لكــّن الجامعــة املؤمنــة هــي التــي ســلّمت  بــل إنّه

بصّحــة الكلمــة التــي قيلــت وهــي التــي شــهدت لحقيقتهــا. 

ــد الصفــة  لذلــك فــإّن الكنيســة، كــام يقــول فلوروفســي، تؤكّ

ــان.  ــطة اإلمي ــاب بواس ــة للكت املقّدس

وألّن الكتــاب ألـّـف ضمــن الجامعــة بهــدف بنيانهــا فــال نقــدر 

أن نفصــل الكنيســة عــن الكتــاب املقــّدس املقــّدس. فالكتــاب 

والعهــد متّصــالن اتّصــاالً وثيًقــا، والعهــد يفــرض وجود شــعب، 

ولذلــك ائتمــن الشــعب عــى كلمــة هللا يف التدبــر القديــم. أّمــا 

ــد فائتمنــت كنيســة الكلمــة املتجّســد عــى  يف التدبــر الجدي

ــا كلمــة هللا، لكّنــه يســتند  رســالة امللكــوت. فالكتــاب هــو حقًّ

إىل شــهادة الكنيســة التــي وضعــت قانــون الكتــاب وثبّتتــه.

طبًعــا هــذه النظــرة الرائجــة اليــوم بقّوة يف األوســاط الكنســيّة 

األرثوذكســيّة عاّمــة، والتــي تعطــي، يف نهاية املطاف، الســلطان 

يف تكويــن النصــوص املقّدســة للكنيســة، تســتنتد إىل الهــوت 

ــا  ــى م ــّي، أي مبعن ــد اإلله ــامالً للتجّس ــا اكت ــة يعتربه للكنيس

ــار أّن  ــكّل، عــى اعتب املســيح نفســه يف ملئــه الــذي يجمــع ال

املســيح هــو الــرأس فقــط أّمــا الكنيســة فهــي األعضــاء التــي 

بهــا يكتمــل الجســد.

أّمــا التقليــد، يف رأي الالهــويتّ الــرويّس املعــارص، فهــو بالدرجــة 

األوىل تفســر الكنيســة للكتــاب، والــذي يحتكــم إليــه باعتبــاره 

فكــر الكنيســة عــى افــراض أّن الكنيســة متتلــك معرفــة 

ــة،  ــاه. فللكنيس ــالن ومعن ــة االع ــا أي حقيق ــة وفهمه الحقيق

ــل وتفســره. ــد، ســلطان نــرش اإلنجي مــن خــالل التقلي

ــة عــى  ــا دالل ــرون فيه ــن كان أصحــاب هــذه النظــرة ال ي ول

أّن الكنيســة هــي فــوق الكتــاب، إالّ أنّهــم يعتــربون الكنيســة 

ــد بحرفــه.  ــده مــن غــر أن تتقيّ تقــف بجانــب الكتــاب تؤيّ

وعــى هــذا األســاس فالكنيســة لهــا ســلطان تفســر الكتــاب، 

ــذا  ــويّل. فه ــم الرس ــد للتعلي ــّي األوح ــودع الحقيق ــا املتس ألنّه

ــة يف الكنيســة ألّن الــروح أعطــي  التعليــم حفــظ بطريقــة حيّ

لهــا. والكنيســة كانــت تعلـّـم مشــافهة، فصــوت اإلنجيــل الحــّي 

مل يكــن مجــرّد تــالوة لكلــامت الكتــاب، بــل هــو إعــالن لكلمــة 

ــذي  ــروح ال ــّوة ال ــام ســمعت وحفظــت يف الكنيســة بق هللا ك

ــارج  ــة وخ ــارج الكنيس ــا خ ــا. أّم ــا ويحييه ــا دامئً ــل فيه يفع

خدمتهــا الكهنوتيــة املتعاقبــة فلــم يتــّم إعــالن صحيــح لإلنجيل 

ــق  ــة هللا. إذن، ووف ــّي لكلم ــم حقيق ــم وال فه ــر قوي وال تبش

هــذه النظــرة أيًضــا، أّن التفتيــش عــن الحقيقــة يف مــكان آخــر 

خــارج الكنيســة الجامعــة الرســوليّة ســيكون بــال فائــدة.

يف رأيــي أّن يف هــذه املنطلقــات إشــكاليّات كثــرة. فحتّــى لــو 

ــاب عــى  ــث عــن الكت ــم بحدي ــن كالمه ــا تزي حــاول أصحابه

اعتبــار أنّــه الوحــي والكلمــة اإللهيّــة، إالّ أنّهــم يخضعــون 

نشــوءه وتكوينــه وقراءتــه وتفســره للكنيســة، وهــذا يتناقــض 

ــه إىل  ــرة الكتــاب نفس ــع نظ ــي، م ــة األوىل، يف قناعت بالدرج

الجامعــة أو الكنيســة وتكوينهــا ونشــوئها. ذلــك ألّن الجامعــة 

هــي التــي تتكــّون ليــس فقــط عــى أســاس الكتــاب اإللهــّي 

ــن  ــا ب ــل مراه ــف يف كام ــا تق ــى أنّه ــا، مبعن ــه أيًض ــل في ب
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دفّتيــه مقــروءًة منــه، قبــل أن تكــون قارئــة لــه، وهــي تتفتّــح 

معاملهــا بفعــل تفســره هــو لهــا، قبــل أن يكــون لهــا الســلطان 

األوحــد عــى تفســره. 

ــه  ــاب القــرون األوىل والهوتيي ــأّن مواجهــة كتّ ــراري ب ومــع إق

لنزعــاٍت يف املســيحيّة وجــدوا فيهــا خروًجــا عــى اإلميــان 

حدتهــم إىل التشــديد عــى مرجعيّــة التعليــم املتــوارث يف 

الكنيســة منــذ الرســل ومــا قبــل الرســل، إالّ أّن اســتعامل 

أدوات هــذه املواجهــة لتنميــط أشــكال العالقــة بــن الكتــاب 

والكنيســة والتقليــد بحســب النظــرة التــي أرشت إليهــا ســابًقا، 

وتجميدهــا ترتّــب عنــه تبعــات تــّر بهــذه العالقــة وكيــف 

ينبغــي لهــا أن تبــدو، وذلــك عــى صعــد شــتّى: فعــى الصعيــد 

ــة  ــة ومامرس ــادات املحفوظ ــكال العب ــل أش ــّي، تجع الليتورج

ــة مقــروءة، وتبديهــا  الجامعــة امللتئمــة ســامعًة للكلمــة اإللهيّ

قبــل كّل يشء محيطــة بالكتــاب اإللهــّي، وخاضعــة لــه. وعــى 

الصعيــد التفســرّي، متنــع هــذه النظــرة محــاوالت الولــوج إىل 

ــا تســّميه التفســر  ــف م ــد تخال ــا ق ــة أنّه ــّص بحّج ــى الن معن

ــر يف كّل  ــامع للتفس ــّر والس ــس املف ــاب، فتحب ــايّئ للكت اآلب

آن ومــكان يف واقــع وســياق ليــس واقعهــام وســياقهام. هــذا 

ــروح  ــن ال ــى م ــد موًح ــة األوح ــر الكنيس ــن تفس ــل م وتجع

متاًمــا كــام الكتــاب، وأحيانـًـا أكــر مــن الكتــاب، عــى اعتبــار أّن 

ــاب. ــا أكــر مــاّم هــو يف الكت تفســر الكنيســة يــربز أحيانً

ــذا  ــر يف ه ــر، وتحّج ــود كب ــور جم ــذه األم ــى ه ــب ع ويرتّ

املــكان أو ذاك، ومعطوبيّــة يف الفكــر الالهــويتّ بعاّمــة، بحيــث 

ــا ال  ــة وم ــاره الكنيس ــار إىل اعتب ــا يُص ــدود يف م ــّوش الح تتش

ــة ومُيحــى  ــات التفاســر اآلبائيّ يعتــرب كذلــك، وتندثــر خصوصيّ

ــارة  ــايّئ« وعب ــة »التفســر اآلب ــا لتغــدو مقول غناهــا وتعّدديته

»الكنيســة« كيانــن ال تعرف إالّ اســامءهام وال ميكنــك أن تحّدد 

ــا«  ــة إالم يشــران، فتــارة تصبــح الكنيســة »مــدى مجمعيًّ بدقّ

ــا آخــر الجامعــة بكلّيتهــا. وطــوًرا أســاقفة وكهنــة، وحيًن

يف اعتقــادي أّن مثّــة منطًــا يف الكتــاب ويف فهــم الكنيســة 

ومامرســتها العباديـّـة يعــرّب عــن العالقــة بــن الكتاب والكنيســة 

والتقليــد ميكــن إبــرازه، ويصلــح ألن يُســتعاد، وتعــرّب عنــه تلــك 

الفسيفســاء الزرقــاء التــي بــدأت حديثــي باإلشــارة إليهــا، 

ولحســن الحــّظ أّن هــذا النمــط محفــوٌظ يف التقليــد املســيحّي 

مــن القــرون األوىل وإىل اليــوم، وهــو يف شــكل املامرســات 

العباديّــة الخاّصــة باإلفخارســتيّة، والتــي، لألســف، تختــزل 

ــد املســيحّي. ــاّم يســّمى التقلي ــرة م ــا كث أحيانً

ــى  ــالً ع ــا، ماث ــاب الحًق ــدرج، أو الكت ــورة ال ــة أّن ص والحقيق

العــرش اإلمرباطــورّي محيطــًة بــه وجــوه الــروح الــذي يحمــل 

الحضــور اإللهــّي إىل حيــث يشــاء أن يهــّب، فيهــا ذلــك التحــّرر 

ــز،  ــاب العزي ــال، يف الكت ــاس ممثًّ ــلطان الن ــوع لس ــن الخض م

ــوا  ــان ســواٌء اّدع ــة ســالطن الزم بصــورة الخــروج مــن عبوديّ

متثيــل أنفســهم أو متثيــل إلههــم أو آلهتهــم، إىل حيــث تقــودك 

ــة، عــى أن يكــون وجهــك إليهــا يف كّل حــن. الكلمــة اإللهيّ

فالخــروج مــن مــَر ليــس يف الكتــاب حركــًة تاريخيّــة جغرافيّة 

ــة، غايتهــا تتحّقــق يف تجــّي  يف األســاس إمّنــا كان حركــة عباديّ

الحضــور اإللهــّي عــى طــور حوريــب يف ســيناء حيــث تكّشــف 

الســلطان اإللهــّي يف الكلمــة الداعيــة إىل محبّــة هللا والقريــب. 

وكأّن نــّص الروايــة يســر بالقــارئ من منط اســتعباد املســتلّطن 

ــط  ــاس، إىل من ــيادة الن ــالً س ــون ممثّ ــيادة فرع ــاء يف س للضعف

عبــادة هللا يف حفظــك لكلمتــه الداعيــة إيـّـاك إىل املحبّــة. وعنــد 

تعّهــدك بحفظــك إياهــا تتهيّــأ لــك مائــدة مــأكل ومــرشب مــع 

الحــرة اإللهيّــة تغنيــك عــن قــدور اللحــم واملــالذ التــي كانت 

ــاب  ــك أّن الكت ــاس، ذل ــن الن ــباهه م ــون وأش ــد فرع ــك عن ل

يقــول عــن شــيوخ إرسائيــل إنّهــم إذ تعّهــدوا بحفــظ الوصيــة 

عاينــوا هللا وأكلــوا ورشبــوا مًعــا عــى مائدتــه. ذلــك هــو أوج 

الخــروج.

وعليــه كانــت الوصيّــة اإللهيّــة يف الخــروج، وهــي غايتـُـه، هــي 

املنشــئة لجامعــة اســمها إرسائيــل، وقــد أســامها اســطفانوس 

ــه قبــل إعدامــه يف أعــامل الرســل  الشــاّمس الشــهيد يف خطبت

ــة مــن  ــامت محيي ــا كل ــك الوصاي ــا تل ــت له »الكنيســة«. وكان

رميــٍم، متاًمــا كــام انتشــلت األرض الخربــة الخالية مــن اندثارها 

ــة ألّن هللا قــال ملَــا ينبغــي أن يكــون،  ــاة متوثبّ األصــّي إىل حي

»كــن فــكان«.
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غــر أنّــك إذا مــا تابعــت التــايل مــن الروايــات تــرى أّن هــذه 

ــة أخفقــت  الجامعــة التــي أنشــئت إذ تعّهــدت بحفــظ الوصيّ

يف الحقيقــة يف اإليفــاء بعهدهــا، ورسعــان مــا اســتبدلت الــكالم 

الحــّي بالعجــل املصنــوع مــن زينــة ذهبيّــة مطروحــٍة، ليغــدو 

ــرف  ــذب يع ــى ك ــا ع ــا قامئً ــا زائًف ــرشّي إلًه ــر الب ــم الفك صن

ــون  ــك الخارج ــود بذل ــّق، ليع ــن الح ــوه م ــه وخل ــه فراغ قائل

مــن ظالميّــة الطغيــان البــرشّي إىل ذلــك الطغيــان نفســه 

خانعــن ال لســيادة آخــر بــل لســيادة فراغهــم وكذبهــم. هــذه 

ــة. وال أظّننــي أّن الكنيســة  هــي الجامعــة يف حركتهــا التاريخيّ

تختلــف عنهــا كتابيًّــا ولــو قــّدر لهــا أن تُدعــى جســًدا للمســيح 

إذ ُدعيــت لحفــظ الحــّق، ولكّنهــا إن غابــت عــن الحــّق غابــت 

عنهــا الدعــوة لتعــود إىل دنســها وغضنهــا.

ولذلــك صــار الخــروج روايــة مســتعادة ودعــوة دامئــة تتلّقاهــا 

الكنيســة يف كّل مــرّة تلتئــم فيهــا، والحقيقــة أّن مــّي الجامعة 

إىل مــكان عبادتهــا يشــبه الخــروج يف رمزيّتــه ومداليلــه، 

فالشــعب يســر وراء األســقف حامــالً الكتــاب اإللهــّي خارًجــا 

أيًضــا كربياؤنــا، لنلتئــم حــول الجالــس عــى العــرش واملتحــّدث 

مــن عــامل تطغــى فيــه وتســود ســالطن النــاس، وتســود فيــه 

ــه قــدوس قــدوس قــدوس، ونقبــل مــن يــده الجمــرة  ــم ل نرنّ

التــي تطّهــر شــفاهنا لنســمع نحــن كلامتــه ونســمعها آلخريــن 

ــق  ــى تتحّق ــر حتّ ــن يب ــر م ــمع ويب ــن يس ــمع م ــي يس ل

فينــا ســيادته، أي خضوعنــا ملـَـن ُشــتم ورضب وانســحق وأذّل 

ــخ  ــاس الظاملــة يف هــذا التاري ــدي الن ــا وأي ومحــق عــى أيدين

ــخ. ويف كّل تاري

هكــذا تعيــش الكنيســة الحّقــة تفســر الكتــاب وقــراءة 

الكتــاب. 
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