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 جورج ن. حّناس          

 
 مفهوم التربية وترجمته عند إغناطيوس الرابع

يُْدرِك كّل من تابع مسرية حياة املثّلث الرمحات البطريرك إغناطيوس تالزم خدمته الكنسّية باهلاجس 
أسس مدرسة يف بريوت، ف، بالعلم والثقافةشخصًيا الرتبوّي الذي ترعرع عليه على يدّي أبيه. ُشِغف 

يدّل  طبًعاجامعة البلمند.  كبطريركوأّسس معهد الالهوت يف البلمند، وجّدد املدارس يف دمشق، وأطلق  
 قناعة راسخة عنده بأن االهتمام بالرتبية هو جزء من اهلّم الكنسّي الرعائّي وليس دخياًل عليه. ذلك على

لسلة لقناعة النظريّة هي اليت طغت على عمله. فقد كان أّول من وضع ساهذه لكن خيطئ من يعترب أن 
تغطي كّل الصفوف وتناسب أعمارها. كما كان هو وراء أول جتربة أنطاكّية للتعليم الدييّن بشكل جديد 

ل مصّور ليسّهل على األطفال قراءته. كشث وضع أجزاء من الكتاب املقّدس بتقارب بشكل حدي
 ا، ولطاملارغم اهتمامه املستمّر هب لرتبية عند البطريرك الراحل تعّدى املؤّسسات والكتباحلقيقة أن أمر او 

 س.ف  طالبنا بإنتاج تربوّي مالئم، أنطاكّي اجلذور والن   
تذهب إىل ن للبطريرك إغناطيوس خصوصّية يف الرتبية الوجه العملّي الذي جيعلين أقول إفما هو 

آفاق جديدة؟ ما األمر الذي هو أبعد من املؤّسسات والكتب الذي جعل منه معّلًما يف أنطاكية؟ هل من 
 ؤّكد ذلك؟تمعطيات 

 
 الجدليّة بين التربية واإلناسة

أمسح لنفسي بأن أعرّج بُعجالة على أمر يشّكل قاعدة العمل قبل اإلجابة على هذه التساؤالت 
واليت بسببها ال ميكنك أن ، أال وهو العالقة اجلدلّية بني الرتبية واإلناسة يث واألجدّ الرتبوّي مبعناه احلد

ن إإذ اخللفّية املعرفّية لكل عمل ذهيّن يف تكامل شخص اإلنسان ووحدة مكّوناته، تفصل بينهما. تكمن 
ملشرقي عن عندما يتكّلم الالهوت ا.عقل اإلنسان ال ينفصل عن خربته االجتماعّية وعن ظروف منائه

ته يكون بذلك سّباقًا يف ما آلت إليه العلوم اإلنسانّية املعاصرة. اإلنسان ويرفض رفًضا قاطًعا جتزئ وحدة
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عن الرتبية مبعىن أهنا تنمية للعقل وللمعلومات، بل نعترب أن هدفها األساس هو تنمية اليوم لذلك ال نتكّلم 
 العاطفّية.شخص املتعّلم وطاقاته الذهنّية، والتواصلّية، و 

، لكننا مل نُْدرِك قي الذي تُ ْرِجم بإناسة خاّصة بههبذا املعىن تأيت الرتبية احلديثة، بسياق الرتاث املشر 
قيناها يف تكّل دارس لتطّور املقاربات الرتبويّة يف الغرب، واليت اسأمهيتها وأبعادها.   ، حنن املشارقة،دوًما

حني سامهت  يختّبط املدارس الرتبويّة حىت الربع األخري من القرن املاض، يعي اليومأساليب تعاطينا الرتبوّي 
املقاربة املعرفّية بإعادة اكتشاف اللحمة الداخلّية لإلنسان. فمع حفظ االعتبار لكّل مكّونة من مكّوناته، 

بني عملّية تأهيل  وأمهّية دورها الرتبوّي والعالئقّي، قالت املدرسة املعرفّية بالتناغم بني الرتبية واإلناسة،
 الشخص، وتفاعله اجملتمعّي، بني منّوه اجلسدّي ومنائه الذهيّن.

يف جمال الرتبّية مبعناها العام،ووعته جمموعة عزيزة يف  حىت قالئل يف القرن املاضي هذا األمرأدرك 
راثّية يف يف الشكل، ت جديدةتعتمد مقاربة املسيح يف لتنشئة من حيث ال يدرون، خّط أعضاؤهاالكنيسة، 
 وكان البطريرك إغناطيوس من هؤالء. املضمون؛

 
 الجدليّة التصاعديّة عند إغناطيوس الرابع

ه فكر لالعميقاألساس الالهويّت  يفالسبب يف اعتماد إغناطيوس الرابع هذا النهج الرتبوي  يكمن
"التجّسد". وعُي البطريرك إغناطيوس الوجودي ألبعاد التجّسد هو  التالية:الكلمة املفتاح  والذي تلّخصه

حتّدى به سامعيه كان دوًما: أين طاملا السؤال الذي لفهم ما جاء يف منحاه الرتبوّي. املدخل األساس 
لذلك جند عند التأّمل يف املخزون الرتبوّي اجلامع ملا  التجّسد من هذا الكالم؟ أين التجّسد يف هذا العمل؟

ا أن يقرأ املرء الوجه  دون أن تنسى جزئّياته.بقاله أو كتبه حركة تصاعديّة تأخذ الكون بكّليته من املهّم جدًّ
الرتبوّي واإلناسّي عند البطريرك إغناطيوس ككّل لكي يستطيع أن يتلّمس هذا املسعى لرفع اإلنسان إىل 

لن أذهب يف هذه املداخلة املوجزة إىل  علو كجزء من العملّية اخلالصّية اليت هي سبب التجّسد وهدفه.
، مع أن لتحليل كهذا أن يظهر األبعاد الالهوتّية لفكره. حتليل نصوص إلغناطيوس الرابع تدّل على ما أقول

جتّلى فيها فكره  خالصات. لكنين سأكتفي بعرض لكن سيقوم غريي بذلك يف جلسات املؤمتر املتتالية
 .وهي: اخلليقة، واإلنسان، والعائلة اضحةوّي املمزوج برؤية إناسّية و الرتب

 
واهلل ال يقدم على السّيء.  ،عمل اهلل امللموس ، حسب البطريرك إغناطيوس،أبدأ باخلليقة ألهنا

واخلليقة هي جمال ممارسة اإلنسان إلنسانيته، وهي إًذا مكان عيشه حلقيقة التجّسد. فاحرتام اإلنسان 
للخليقة جزء ال يتجزأ من تعامله مع األلوهة. لذلك كان يربط دوًما كالمه عن اخلليقة بكالمه عن القيامة، 
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ر إطا اؤمن. صالح اخلليقة ومسؤولّية حفا  اإلنسان عليه مهوعن معىن هذه وتلك بالنسبة لإلنسان امل
الذي مل حيد  زدراء بل احرتام، وال ترّفع بل خدمة. هذا هو اإلطار الرتبويّ اإلناسة املستقيمة الرأي: فال ا

يف هذا اإلطار، اإلنسان مسؤول، ومسؤوليته جزء ال يتجزّأ من حمبة اهلل له. وهذا  ه.إغناطيوس الرابع عن
دون من ين أن اإلنسان حياسب ضمن هذا اجلو حيث احملّبة واملسؤولّية تسريان مًعا، وال معىن للواحدة يع

 ، بالنسبة له ختتصر يف هذا.كلُّها األخرى. رواية اخللق
 أنّه حمبوب وخمّلص،إىل البطريرك يف تعليمه  املخلوق على صورة اهلل ومثاله،فلفتأّما اإلنسان، وهو 

ولذلك كان ينزعج من التعليم الذي يشدد  ون لوعي ذلك يف تعاملنا مع كّل معطى إنسايّن.وإىل أنّنا مدعو 
ويف الوقت عينه، وبسبب هذه الرؤية  ،على اخلطيئة وليس على الرمحة، على احلزن وليس على الفرح. لكن

وّي لتنشئة املرء يف اإلناسّية اليت تتجّلى فيها حمبة اهلل لإلنسان، جعل من العالقة مع اآلخر احملّك الرتب
العالئقّي  احلِراك". هذا هو فيها من هنا كانت مقولته "إن اآلخر هو املرآة اليت تالحظ نفسكاملسيح.

الوعي بوجود  الذي جيعل من املقاربة الرتبويّة للبطريرك إغناطيوس مقاربة دينامّية وليست مقاربة ذهنّية.
ة مع الغري، تتعّرف فيها على معىن التواضع، وختترب حالوة اآلخر يعين اخلروج من األنا لعيش وحدة تكامليّ 

التضحية، وترتجم احملبة الرحومة يف الواقع املعيوش. هذه الرتبية على دينامّية احملبة هي ترمجة معىن التجّسد 
 ني اساسيني:وم، لذلك كان يشّدد على مفهيف إناسة مشرقّية املنحى

 وكمحّك ملصداقّية العالقة القائمة على وحقيقة القيامة الوحدة كنتاج حتمّي لتجسيد احملبة ،
 .قبول الغري والتواصل الدائم معه

  واحلرّية كوهنا الطاقة اليت خّص هبا اهلل اإلنسان ليعرّب عن نفسه، وعن خصوصّية كل شخص
 يف حتّمل مسؤوليته يف العامل جتاه خالقه.

 
عن العائلة كنموذج. فإىل جانب تعليمه عن  أخريًا وليس آخرًا، كان الكالم الدائم عند غبطته

ّدد على ضرورة إعطاء منوذج حيٍّ عن ماهّية الكنيسة، وذلك يف صورة العائلة. اخلليقة واإلنسان، كان يش
ُِحبَّة، واالرتباط املصريّي، والنمو الهذه  ،بالنسبة له

، وممارسة املضطردصورة ختتصر معىن السلطة امل
سبة لربط منوذج الهويّت هو ااملوازاة بني الكنيسة والعائلة منكانت ج للشركويّة.  متدرّ  املسؤولية، واكتشاف

يف قدرته على إعطاء البُ ْعد ا هنالكنيسة، بنموذج إنسايّن هو العائلة. تكمن قّوة تعليم البطريرك إغناطيوس 
. اإلناسة اليت وعاها ميّ الرتبوّي لتنشئة املؤمن يف املسيح، حقيقة وجوديّة يف خربة حياتّية يتذوقها كل آد

رتقاء هبا إىل ملء قامة ة العالقة وعلى القدرة على االكمشرقّي هي إناسة تقوم على وجدانيّ   البطريرك
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األمومة، -ففي جسد املسيح كّل مؤمن مدعّو أن يتذّوق حالوة البنّوة، ويتحّضر ملسؤولّية األبّوةاملسيح.
 سيح، أّي عائلته كما دعاها املسيح نفسه.ويستحضر يف عيشه معىن كون الكنيسة "جسد" امل

 
أستدل أن البطريرك إغناطيوس عمل مببدأ اجلدلّية التصاعديّة يف طرح  هبذه األسس الرتبويّة الثالثة،

ُع ْنصرة، واعتماد سريورة تربويّة هي العالقة باآلخر القائمة على التجّسد، 
إطار تربوّي واضح هو اخلليقة امل

ور، رغم الكنيسة. يبقى السؤال: كيف عرّب البطريرك عن هذه األم –وإعطاء منوذج حّي للسلوك هو العائلة 
 صعوبتها وتعقيداهتا؟

 
 التعبير التربوّي بين الشكل والمضمون

خّط البطريرك إغناطيوس لنفسه نسًقا تربويًا دقيًقا للغاية إذ كان خيفي نفسه متاًما وراء هدف 
فبعكس العديد من الوّعا ، ومن  .جزء من مهامه الكهنوتّيةأي املؤمن،ألن الرتبية،العملّية الرتبويّة

الالهوتيني، آثر اعتبار الشكل واملضمون وحدة متكاملة فال يطغى الشكل على املضمون بل يكون يف 
.فالعظات )وهي تشّكل اجلزء الكبري من خدمته، ويبقى املضمون يف بساطته وكثافته يف متناول السامع

ة ال تُرهق املصّلي، ومبحوريّة فكرة واحدة لكّل منها. رافقه ه التعليمّي املباشر( تتصف مبحدوديّة زمنيّ جإنتا
هذا اهلاجس الرتبوّي يف كّل مسريته الكهنوتّية، ومل حيد عن هذا النمط الرتبوّي إلدراكه الكامل أن املؤمن 

أن أن حيرتم هذه األولويّة مهما كان الثمن. كيف لنا إًذا  ،كمعّلم  ،هو هدف العملّية الرتبويّة وأنه عليه
 نكتشف هذه الوحدة الرتبويّة اليت ذكرت؟

، عن األمور اليت ذكرت يف ما ُنِشر للبطريرك من عظات، ومقاالتالباحث فّتش يالطبيعّي أن 
إغناطيوس .مل يكتب عنه وهو سيجدها حتًما كقاسم مشرتك حملتوى الكّم الكبري من الكتب اليت صدرت

 .جند فيها عرًضا، ودفاًعا عن فكرة معّينة أو أنظومة الهوتية متكاملة، ًبا باملعىن األكادميّي للكلمةتُ كُ الرابع  
طبًعا ورد يف حماضراته وخطاباته اليت ألقاها هنا وهنالك يف العامل ما يعطي فكرة واضحة مهّه. ذلك مل يكن 

 املفتوحاحلّر و  ما جعلنا نلج وحدة هذا الفكر هو جلسات النقاشعن مواقفه الالهوتّية والتعليمّية. لكن  
 وهذا ما سعيت إىل عرضه. يف مضمون تعليمه، اليت كانت الفرصة ليسرتسل يف إظهار هذا الرتاص

 
 الخالصة

مع مرور الزمن، ونضوج فكرنا الالهويّت، حنن الذين رافقنا البطريرك إغناطيوس الرابع لسنني طويلة، 
 :وعينا ما يليوتتلمذنا على يديه يف أكثر من اجتاه، 
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  ال يتناىف وبساطة عرضها،عمق الفكرة 

  التناغم بينهما،إقامة على املريب أن يتعب ليصل إىل الشكل هو بأمهّية املضمون، و 

 كل تعليم مستقيم الرأي،  رتجّسد اإلهلي، هي حمو لحمبة اهلل لإلنسان، واليت هي يف اساس ا 

  املسيح،على املريّب أن يعرف كيف ميّيز اهلام من األهم يف تنشئة املؤمنني يف 

  ا هو أساسّي يف مّد البشرى يقع املريّب يف تفصيل يلهيه عمّ  ريّة كي الالرؤية الشاملة ضرو
 اخلالصّية ليس فقط للمؤمنني بل للعامل.

 
 وماذا بعد؟

كيف نعرّب اليوم عن مسؤوليتنا يف مّد هذا الفكر الرتبوّي الفّذ؟ ماذا لنا أن نفعل كي نعطي هذه 
 إغناطيوس الرابع رائدها، ترمجًة يف واقعنا الكنسّي؟اخلصوصّية، اليت كان 

كانت وصّية البطريرك، وقد مسُِعت منه مرارًا، أن ألّفوا وانشروا فكرًا مستقيًما لكّل األجيال. اكتبوا 
عن بساطة إمياننا وعن أبعاده التجّسديّة، وعن احلياة وليس فقط عن العقل. ستتطّلب هذه األمور جهًدا  

ّّ هذه الوصّية.كبريًا مّنا مج  يًعا، ولنا اليوم، يف صفوفنا الكنسّية، ما يكفي من طاقات لنل
 فهل نفعل أمانًة مّنا ملن ساهم يف إنشائنا يف املسيح؟

 والسالم.
 


