
2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد الثامن، أيار 
______________________________________________________________________________

*التأّله كالمشروع المسيحي والنموذج لما بعد اإلنسانية الحقيقية

جان كلود الرشيه
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

 األخ��يرة، تط��وَرْت في الوالي��ات المتح��دة ثم انتش��َرْت في جمي��ِع أنح��اِء الع��الِم الغ��ربي، نظري��اٌتِخالل العق��ود
تياَر ما بعَد اإلنسانية  )مختلفٌة مرتبطٌة بما يسمى  " "transhumanism.)

يه��دُف ه��ذا التي��اُر إلى تج��اوِز ح��دوِد اإلنس��ان. يتم تحدي��ُد ه��ذا التج��اوِز في اللغ��ِة اإلنجليزي��ِة من خالل كلم��ِة
)التعزيز  " "enhancementحسيَن أو الزيادة. كما يظهُر ه�ذا المع�نى الم�زدوج بالفع�ل، يتّم تص�ّوُر ( التي تعني التَّ

هذا التعزيِز بدرجاٍت مختلفٍة، ويمكن أن ينتقَل من عالٍج بسيٍط لألم�راِض أو العاه�ات، إلى تح�ّوِل الن�وِع وخل�ِق
رجٍل خارق، أي أن يكوَن لإلنساِن قدراٌت و كفاءٌة أعلى من تلك التي يتمتُع بها اإلنساُن في حالِته الحالية.

لهذا التياِر أساسان:
ه متج��ذٌر عالمي��ًا في النزع��ِة1 ، إال أنَّ عبَر اإلنسانية ما بعَد اإلنسانية أو  " على الرغِم من اإلشارِة إليه على أنه  " " " )

، أي في مفه�وٍم يعت�بُر التن�وير "اإلنسانيِة التي ُولَدْت في عصِر النهضِة وتطوَرْت في القرن الثامَن عش�ر م�ع  "

اإلنساَن موجودًا بطريقٍة مطلقة، بمعزٍل عن اهلل، وال يمكن أن يكوَن هناك مساهمٌة خارقٌة للطبيعة، ب��ل فق��ط
مساهمٌة ثقافية، أي أنها تأتي من اإلنتاجاِت االجتماعية.

ِم التكنول�وجي، ب�الفكرِة القائل�ِة بأن�ه يمكُن تحس�يُن اإلنس�اِن وتعزي�ُزه2 ( يرتبط هذا التياُر بشكٍل أساسي بالتق�دُّ
خاص�ة عل�وم الرج�اِل اآلل�يين والكم�بيوتر )وتحويُله وتجاوُزه قبل ك�ِل ش�يٍء عن طري�ِق التقني�اِت الجدي�دة 

(والوراثة ؛ ومن ُمنَطلَِق هذا المعنى، يكون أساُس الفك�رِة مادي�ًا. بق�دِر م�ا تس�تنُد التقني�اُت إلى العلم، تعتق�ُد

–حركُة ما بعَد اإلنسانيِة أن جميَع مش�اكِل اإلنس�اِن تقريب�ًا   إن لم يكن كلَّه�ا  يمكُن حلُّه�ا من خالِل التق�دِم –

رٌة في العلموي�ة  (، وهي تي�اٌرscientism)التكنولوجي القائِم على التقدِم العلمي. كم�ا أن ه�ذه الحرك�َة متج�ذِّ
ُح أن كَل المشاكِل في الوجوِد البشري، اآلن أو في المس��تقبل، فلسفٌي ُوِلَد في نهايِة القرِن التاسَع عشر، ويرجِّ

تجُد حاًل في المعرفِة العلمية.
وح�تى )على الرغِم من أن حركَة ما بعَد اإلنسانية، وعلى وجه الخص�وِص نظري�ات التعزي�ز، هي حديث�ٌة للغاي�ِة 

، يمكننا أن نرى أن أُسَسها قديمة، ألنها تستنُد إلى إنسانيِة عصِر النهضة، وعقالنيِة التنوير، وعلموي��ِة (ُمستقبلية

القرِن التاسع عشر، كما التكنولوجيا التي ُوِلَدْت في نفِس الفترة.
ُم عدًدا من نقاِط الضعف: في ما يتعلق بأُسِسها ذاتها، فإن ما بعَد اإلنسانيِة وما يرتبُط بها يقدِّ

اس�تعماِل1 ِة التأّلي  ُض اإلنسانيَة كنموذٍج أخالقي، إْذ بقدِر ما تزدهُر هي تزيُد من حصَّ ) إن ما بعَد اإلنسانيِة تقوِّ )

ِس الوقِت من حصِة البشرية، ويمكُنه��ا(اآلالت التقنيِة في االشتغاِل الجسديِّ والنفسيِّ لإلنسان، وتقلُل في نف
. ه��ذه العب��ارُة هي عن��واُن وث��ائقيٍّ ح��ديٍث من ع��الٍم بال بش��ر َي إلى  "في النهاي��ة، بحس��ب منطِقه��ا، أن ت��ؤدِّ "

National ناشيونال جيوغرافيك  Geographic.
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ُضها( العقالنيُة العلميُة التي تقوُم عليها تكنولوجيا ما بعَد اإلنسانيِة 2 ُنهيقوِّ  القدُر الكب�يُر من ال�وهِم ال�ذي يتض�مَّ
عالُم ما بعَد البشر، الذي هو حاليًا، وربما لألبد، خياليٌّ أكثَر منه حقيقي. في هذا الصدد، ما بع��َد اإلنس��انيِة هي
ِل تخيَّ الِت البش�ريِة في الع�الِم الم��ُ في جزٍء كبيٍر منها خياٌل علمٌي أكثَر منه�ا علم. يتُم إس�قاُط ع�دٍد من التخيُّ

الجس��دي والنفس��ي والفك��ري والق��وِة المطلق��ِة والخل�� (ال��ذي تنم��و في��ه، كالرغب��ِة في الكم��اِل  ال��تي، األموروِد)
ُتكَتَسُب بوسائَل بشرية.

ها عمي�اَء عن ح�دوِد التكنولوجي�ا في مواجه�ِة ش�يخوخِة الجس�ِم البش�رِي كك�ٍل،3 ( ُتظِهُر ما بعَد اإلنس�انيِة نفس�َ
والموِت الذي يشكُّل األفَق الحتميَّ للحياِة البشرية. من ناحيٍة أخرى، ُيحِرُز مشروُع اس��تبداِل األعض��اِء نت��ائَج
الركب��تين والكتفين وال��وركين... أو القلِب وال��دورِة (إيجابي��ًة عن��دما يتعل��ُق األم��ُر ب��أجزاِء الهيك��ِل العظمِي  (

، لكنه يطرُح أسئلًة حساسًة في حالِة وهِب األعضاِء حوَل ظ��اهرِة ال��رفض. الصمامات والشرايين... (الدمويِة  (

ي الس�نواُت الُمض�افُة إلى متوس�ِط العم�ِر من ناحيٍة أخرى، يمكننا أن نرى إلى أي حد، في العقوِد األخيرة، تؤدِّ
، وم��رض الزه��ايمر م��رض النس��يان  "المتوق��ِع إلى زي��ادِة اإلعاق��اِت واألم��راِض المتعلق��ِة بتنكُِّس ال��دماِغ  " (

ُعها عمُر الخاليا وضعُف قدرِتها على ... التي يشجِّ السرطانات (باركنسون، والَخَرف... أو الطفرات الجينية  " "( )

ع، وال��ذي ك��ان الحفاِظ على الذات، إضافًة إلى ضموِر جهاِز المناعة. وتجدُر اإلشارُة إلى أنَّ أم��َد الحي��اِة المتوقَّ
بسبب العوامِل البيئيِة غيِر )يرتفُع طواَل القرِن العشرين، قد تباطأ في السنواِت األخيرِة في البلداِن المتقدمِة 

كوفي�د ْت جائح�ُة  ، وبدأ في االنخفاِض في أجزاٍء معين�ٍة من الع�الم، وق�د أدَّ "المؤاتيِة على وجِه الخصوص " )

األخيرة إلى تسريِع هذه الظاهرة.
عي ما بعَد اإلنسانية، فإنها ُتنقُصه ألنها تركُّز بشكٍل أساسي على أداِء الجس�ِد أو4 ( بدالً من تعزيِز اإلنسان، كما تدَّ

صفاِته، وبالتالي تبتُر من اإلنساِن جزءًا كبيرًا من ُبعِده النفسي وكامَل ُبعِده الروحي.
( بقدِر م�ا ته�دُف م�ا بع�َد اإلنس�انيِة إلى تحس�يِن الق�دراِت النفس�يِة والفكري�ِة لإلنس�ان، إال إنه�ا بش�كٍل أساس�ي5

وعي بس�بب بطبيعِته�ا ي، فيم�ا تأثيُره�ا ض�ئيٌل على المس�توى النَّ تتعامُل مع هذه القدراِت على المس�توى الكمِّ
التكنولوجية. إن فعاليَة االختياِر التي ُيزَعُم تحقيُقها عن طري�ِق الكم�بيوتر، هي في األس�اِس مس�ألُة تص�نيٍف
ي. أم��ا بالنس��بِة للوظ��ائِف الفكري��ة، فهي أيض��ًا تظ��لُّ في نط��اِق واحتم��االت، وتبقى في مج��اِل القي��اِس الكمِّ
ُن فقط من جهِة السرعِة وكميِة المعلوماِت المعالجِة والقواعِد المنطقيِة ال��تي يتمُّ طرُحه��ا في الحساِب وُتَحسِّ

البداية، لكنها تفتقُر إلى الذكاِء والفهِم أي إدراِك معنى الِقَيِم واالستناِد إليها.
( عندما يكون هدُف م�ا بع�َد اإلنس�انيِة الج�ودَة، كم�ا في حال�ِة علِم الوراث�ة، فإنه�ا تق�ُع في ممارس�اِت تحس�يِن6

كرغب��ِة الوال��دين أو خياِلهم��ا أو المع��اييِر (النس��ِل المش��كوِك فيه��ا، وتعتم��ُد خياراُته��ا على المع��اييِر الفردي��ِة  (

كالحاج��ة إلى المزي��ِد من البن��اِت أو المزي��ِد من الص��بيان، أو، كم��ا رأين��ا في النازي��ة، الرغب��ِة في )االجتماعي��ِة 

. (الحصوِل على عرٍق نقي

ه��ا خارجي��ٌة بالنس��بِة للش��خِص ليست هذه المعايير موضَع تساؤٍل من وجهِة نظ��ِر األخالِق وحس��ب، ب��ل ح��تى أنَّ
المعنيِّ الذي يتُم التعامُل معه على أنه مفعوٌل به.
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ِرها أنها قادرٌة على تحسيِن اإلنساِن وتعزيِزه7 ُل أكبُر ضعٍف لدى ما بعَد اإلنسانيِة وتعزيِز اإلنساِن في تصوُّ ( يتمثَّ
عزي�ِز عن�دما يتج�اوزان ح�دوَد حس�يِن والتَّ فيما هي عاجزٌة عن طرِح عدِة مشكالٍت وَحلِّها، كمشكلِة مع�نى التَّ

إلصالح، مشكلة قيمِة هذا العمِل، وغالبًا، مشكلة جدوى هذا العمِل وهي مشكلٌة بسيطة.الترميِم العالجيِّ أو ا
 بصرِف النظِر عن حالِة العالِج المذكورِة أعاله والخاصِة جدًا وغ�يِر النمطي�ة، تط�رُح م�ا بع�َد اإلنس�انيِةًا،( أخير8

 أي�ديولوجيا، يتمُّ وض�ُعها بالفع�ل، إنمشكلًة تتعلُق باإليماِن المسيحي. هذه الحركة، التي غالًبا ما تأخُذ ش�كَل
أو ُمص��طنٍع غ��يِر ط��بيعي  ين، فعلى األق��ِل كب��ديٍل  ين، كم��ا لط��رٍح أساس��ٍيersatz)لم يكْن ض��َد ال��دِّ ( عن ال��دِّ

، وبخاص�ًة الح�د طبيعِتن�ا الس�اقطة (للمسيحيِة بشكٍل خاص، وهو السماُح لنا بتجاوِز ح�دوِد حالِتن�ا الحالي�ِة  (

ضُح هذا الكالُم بشكٍل غيِر مباشٍر في سياِق مالحظاتي التاليِة التي ستركُّز األعلى لهذه الحالِة أي الموت. سيتَّ
ون في تط��ويِرهمعلى كم َره اآلب��اُء الروميُّ اِل اإلنساِن وظفِره كما تصوَرْتُه المسيحية، وبشكٍل خاٍص كم��ا تص��وَّ

(.theôsis)لألنثروبولوجيا المسيحية، ال سيما عقيدِة تألُِّه اإلنسان 

. الحالة الفردوسية كحالِة اإلنسانيِة المعياريِة األصلية1
بالنسبِة لألنثروبولوجيا اآلبائية، ما يشكُِّل باألصِل قاعدَة اإلنسانيِة المثاليِة هو الحال��ُة الفردوس��ية، أي حال��ُة آدَم
وحواَء قبل خطيئِتهما. لقد تكّشَفْت هذه الحالُة لنا جزئيًا في الفصوِل األولى من س�فِر التك�ويِن وش�روحاِت آب�اِء

الكنيسة.
تك�وين  على صورِة اهلل ومثالِ�ه  )إن الحقيقَة األساسيَة هي خلُق اإلنساِن  " ، مم�ا يمنُح اإلنس�اَن كم�ااًل26-27:� 1" )

َوَرا�ى "وجوديًا معينًا، وَعَظمًة معينًة وكرامًة وقيمة. إًذا ال يوجُد ما هو رديٌء في اإلنساِن بحسِب سفِر التك�وين: 

تكوين  ا  َذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ )اهلُل كُلَّ َما َعِملَُه َفا� (. هذا يعني أن اإلنس�اَن ه�و حال�ٌة هي أفض�ُل الممكِن في تل�ك31:1"
اللحظِة من وجوِده، وأنَّ اهلل، من جهِته، قد منَحه كل ما يحتاُجه إلدراِك معنى حياِته.

ال يخبُرنا الكتاُب المقدُس واآلباُء إال القليَل عن الحالِة األولّيِة لجسِم اإلنسان، لكنهم جميًعا اتفقوا على أن ِلجسِم
اإلنساِن عدًدا من الصفاِت اإللهيِة بالمشاركة: الجمال، الذي ا�عطَي بالنعمِة وارتب�َط به�ا طالم�ا ظ�لَّ اإلنس�اُن األوُل
ُمتحًدا باهلل، وعدُم الفساِد وبالتالي غياُب المرِض والعجز، وعدُم االنفع�اِل وبالت�الي ع�دُم وج�وِد األلم، والخل�ود.
بحسِب القديِس غريغوريوس النيّصي والقديِس مكسيموس المعترف، كان جس�ُم اإلنس��اِن األص��ليِّ مادي��ًا ولكْن
من دوِن الكثافِة والثخونِة اللَتين له اليوم، وهكذا ستكون أيًضا حالُة الجسِد الُمقام الذي يمكننا أن نعرَفه جزئي��ًا
مما يخبُرن�ا ب�ه الكت�اُب المق�دُس عن جس�ِد المس�يِح الُمق�ام، ال�ذي ل�ه الق�درُة على اخ�تراِق األب�واِب أو الج�دراِن

راجع يوحنا  راجع لوقا 26 و19:20)والدخوِل إلى مكاٍن مغلٍق  )، والقادِر على االختفاِء فجأًة  (، أو االنتق��اِل،31:24(
أي التحرِك متحررًا من قيوِد المكاِن والزمان.

ه وقدرتِ�ه على في نظِر اآلباء، تتجلى ص�ورُة اهلل في اإلنس�اِن قب�َل ك�لِّ ش�يٍء في َملَكاتِ�ه الفائق�ة: عقلِ�ه ومنطقِ�
تقريِر المصيِر المرتبطِة بإرادِته، والتي تنتُج عنها قدرُته على أن يكوَن حرًا.

ال يمّيُز بعُض اآلباِء بين الص�ورِة والمث�ال، ولكْن ابت�داًء من الق�ديِس إيرين�اوس، ص�اَر ه�ذا التمي�يُز مت�داَوالً: في
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ه، ف��إنَّ المث��اَل ُيش��كُّل ُبع��َده األخالقيَّ وال��روحيَّ حين ُتشكُِّل الصورُة الُبعَد البنيويَّ لإلنس��اِن وتنتمي إلى طبيعتِ��
ُز بالفضائل. ويتميَّ

َره�ا يتعلَّق�ان بالش�خِص على الرغِم من أنَّ الفض�ائَل مزروع�ٌة مث�ل الج�راثيِم في الطبيع�ة، إال أنَّ تحريكَه�ا وتطوُّ
) واختياِره gnômè)وميِله  )proairesisتشكُِّل الصورُة بنيًة مستقرًة وغيَر قابلٍة للتصرف؛ أم��ا المث��اُل فعرض��ٌة . )

للتبايِن ألنَّ فيه درجات.
ومن وجهِة النظِر ه�ذه، ال يفتق��ُر اإلنس��اُن إلى أي ش�يٍء َبه  ن الصورُة جميَع إمكاناِت الطبيعِة لتحقيِق الشَّ )تتضمَّ

اإلض��افُة ، لكن هذا اإلنجاَز يفترُض بشكٍل متناسٍب مساهمَة النعمة، التي هي  "ليصبَح ما ينبغي أن يكوَن عليه " )

. هدِفه اإللهي كمال اإلنساِن وتحقيِق  "الحقيقيُة الوحيدُة الضروريُة ل�  " " "

رون الحال�َة الفردوس�يَة للطبيع�ِة البش�ريِة على أنه�ا حال�ٌة من ين ال يتص�وَّ خالًفا للرأي السائد، فإن اآلب�اَء ال�روميِّ
ه كمخل�وٍق وبخص�ائِص جنس�ه. كك�ائٍن الكمال: فالجسُم البشريُّ وجميُع َملَكاِت اإلنساِن لها حدوٌد مرتبط�ٌة بحالتِ�

(definition) اإلنس�اُن تعريف�ًا يحق�ُقنسبٌي، واهلل وحَده مطلق. مث�َل ك�لِّ المخلوق�اِت األخ�رى، مخلوٍق، اإلنساُن 

 التي تعني الحدَّ أو المدى أو التخوم، والتي ُيسميها مكسيموس،finisمحددًا، والكلمُة هذه مأخوذٌة من الالتينية 
 وهي تحدُد جوهَر اإلنسان.logosالمعترف 

من وجهِة النظِر الروحية، يرى اآلباُء أن اإلنساَن في حالِته األصليِة ليس في حالِة كماٍل بق�دِر م��ا ه��و في عملي�ِة
تكميل ديناميكية.

ين حدَثت بعد وقٍت قصيٍر من ظه��وِر اإلنس��اِن ألن��ه يشرُح العديُد من اآلباِء أن الخطيئَة األصليَة أو خطيئَة الجدَّ
كان طفاًل غيَر متمرٍس وغيَر ناضج، وبالتالي كان عرضًة لإلغراِء بسهولة.

Ambigua   في كتابه to Johnَر القديُس مكس�يموس المع�ترف نق�دًا لمفه�وٍم ، طوَّ كتاب الصعوبات إلى يوحنا  ) (

، من أصٍل غنوصي، مفاُده أنَّ اإلنس�اَن في األص�ِل ك�ان في حال�ِة ش�بٍه إلهي�ٍة، مأخوذ من أوريجنس (أوريجيني  (

ه كان قاباًل للسقوِط منها على إثِر حركٍة ابتداعيٍة بسبِب الشبع. بالنسبة للقديس مكسيموس، ليس�ت الحرك�ُة لكنَّ
حقيقًة سلبيًة وأداًة وشاهدًا على السقوط، بل هي وسيلٌة إيجابيٌة للتقدِم، ا�عطَيْت في األصِل إلنساٍن غيِر كام�ٍل
ه: الص�يرورة ه كمث�اٍل يجب تحقيقُ� ليتحرَك نحو الكماِل الذي لم يكْن وراَءه في مدينٍة سماويٍة ض�ائعة، ب�ل أمامَ�

إلهًا بالنعمة.
تصّوَر الكلمة قبل الدهور، وبالتالي قبَل الخلق، مشروَع تأليِه اإلنساِن كغايٍة تالئُم طبيعَته. وقد ُنقَش في خليقِته

ب�  .L   وليسl)في طبيعِتها، ويطلُق عليه القديس مكسيموس اسم اللوغس  (: المترجم

ه وفي عنص�ِره، فه�ذا اللوغ��وس ه�و التعري�ُف فمن ناحي�ة، كم�ا أنَّ لك�ِل ك�ائٍن تعري�ٌف أساس�ٌي يض�ُعه في جنس�ِ
ه قيم�ًة مطلق�ًة األساسُي لإلنسان. يمكننا أن نالحَظ بشكٍل عابٍر أن ه�ذا األس�اَس اإللهَي لج�وهِر ك�ل ك�ائٍن يمنحُ�
ومقدسًة وغيَر مادية، مما يجعُل أي محاولٍة بشريٍة لتعديِل جنٍس حٍي بالكامل، أو كائٍن معيٍن في طبيعِته، غ��يَر

مقبولة.
يعبُر هذا اللوغوس أيضًا عن العالقِة الجوهرية، في أصِلها وفي نهايِتها، بين اهلل والطبيعِة البش��ريِة وك��ِل أقن��وٍم
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يمثُلها. كما يشكُّل هذا اللوغوس لكِل شخٍص ما ينبغي أن يكوَنه، أو معي��اَر كمالِ��ه. ه��ذا يع��ني أن تط��وَر اإلنس��اِن
وتحقيَقه ال يمكُن أْن يتمَّ إال في إطاِر عالقٍة مع اهلل، وأن العالقَة مع اهلل متأصلٌة في طبيعِة اإلنساِن ذاِتها، وأنه
ه. ولكي يص��بَح ه��ذا بالنسبِة لألنثروبولوجيا المسيحية ال يوجد شيٌء اسُمه إنساٌن نقي، أي إنساٌن يخ��تزُل نفس��َ

. سنتطرق إلى الطريقِة لتحقيق ذلك (اإلنساُن أكثَر إنسانيًة يجب أن يصبَح أكثَر إلهيًة  (

ه اإلنس�اَن وتجعلُ�ه يمي�ُل نح�و اهلل، وأْن ي�واكَب اإلنس�اُن ه�ذه تبدأ عمليُة التأّلِه منذ البداي�ِة بالحرك�ِة ال�تي توجِّ
κατά )الحركَة بأسلوِب حياٍة يتوافُق مع طبيعِته  φύσινُن أساس�ًا من ممارس�ِة الفض�ائِل وفق�ًا ل�ترتيٍب ، وتتكوَّ )

حسٍن ينسجُم مع إرادِة اهلل.
إن النموَّ الروحيَّ لإلنسان، والذي من خالِله يصبُح أكثَر انس�جاًما م�ع اهلل، وعلى ش�بِهه أك�ثَر ف�أكثر، ه�و العملي�ُة

 إرادِة وجه�ِد اإلنس�اِن م�عت�آزِرالوحيدُة ال�تي يمكُن من خالِله�ا تعزي�ُز اإلنس�اِن وتكميلُ�ه. يتحق�ُق ه�ذا من خالِل 
النعمِة اإللهيِة التي بدوِنها يبقى هذا الجهُد بال فائدٍة وال تأثير، إذ بدوِن موافق�ِة اإلرادِة البش�ريِة ال�تي تظه�ُر في
ه ح��رًا في الجه�ِد المب��ذول، تبقى نعم�ُة اهلل معلَّق��ة. في الواق��ع، ال يف��رُض اهلل مش��يئَته على اإلنس��اِن ال�ذي خلقَ��
األساس، ويريُد أن يشاركَه األشياَء الصالحَة اإللهيَة التي يمنُحه إياها لتصبَح ملكًا له، ال أش��ياء جي��دًة مفروض��ًة

من الخارج، إذ عندئٍذ لن تكون جيدًة حقًا بالنسبِة له، على ما يشرُح القديُس غريغوريوس الالهوتي.

الناقصة2 ". حالة اإلنسان الساقط  "

نماِئه بس�بب النعم�ِة عادي�ًا محروم�ًا من  "تضُع الخطيئُة الجديُة حدًا لهذه العملي�ِة وتجع�ُل اإلنس�اَن، ال رجاًل  " " "

ه الخالص�ة كم�ا يظُن الاله�وُت السكوالس�تيكي، وإنم�ا تجع�ُل الخطيئ�ُة الجدي�ُة اإلنس�اَن طبيعتِ� "وُمختزالً إلى  "

"ناقصًا وحتى أقرَب إلى الحيواِن منه إلى اإلنسان، كما ال يتردُد بعض اآلباِء في القول. "

ه، أي الالإنفعالي�َة وع�دَم الفس�اِد والخل�ود؛ ويص�بُح جسديًا، يفقُد اإلنساُن الص�فاِت ال�تي أعطْته�ا النعم�ُة لطبيعتِ�
ًة أك��ثَر كثاف��ة، ُيرم��ُز إليه��ا في س��فِر التك��وين ب� ُعرض��ًة للم��رِض وال��وهِن واأللِم والم��وت. يكتس��ُب جس��ُده ماديّ��

تكوين  )األقمصة الجلدية  " "21:3.)
غيِر الطبيعية  التي هي "بالتخلي عن أسلوِب الحياِة الفاضلِة بما يتوافُق مع طبيعِته، يستسلُم اإلنساُن لألهواِء  "

نقيُض الفض��ائل. في حين أنَّ الفض��ائَل هي أش��كاٌل مختلف��ٌة من التعلُِّق باهلل، مح��ددٌة بنش��اٍط من ك��لِّ َملَك��اِت
اإلنساِن الموجهِة نح�و اهلل، ف�إن األه�واَء هي األش�كاُل العدي�دُة الرتب�اِط اإلنس�اِن بذاتِ�ه من ناحي�ة، ومن ناحي�ٍة
ا لمظ�اهِره فق�ط وبه�دِف االس�تمتاِع ب�ه. يلعُب جس�ُم اإلنس�اِن دورًا أخرى، بالعالِم الحسيِّ ُمس�تقاًل عن اهلل، وفقً�
، من اآلن فص��اعدًا، التي تحُل محلَّ الفرِح الروحيِّ األص��لي (مهمًا كوسيٍط من جهِة شكلَي التعلُِّق َهَذين. الُمتعُة  (

ال�تي كَين لأله�واِء  )تلعُب دورًا أساس�يًا جنب�ًا إلى جنٍب م�ع األلِم ال�ذي يتبُعه�ا ُحكْم�ًا: من ناحي�ة، يص�بحان ُمح�رِّ

، بينم��ا من ناحي��ٍة (ينطل��ُق البعُض منه��ا من البحِث عن المتع��ِة وينطل��ُق البعُض اآلخ��ُر من محاول��ِة تجنِب األلم

ُر خ�يرًا، وم�ا ُيث�يُر م�ا ُينِتج الل�ذَة ُيعتبَ� )أخرى، يأخذان مكاَن الخيِر والشِر على التوالي كمعاييَر للسلوِك البش�ري 

. يص�يُر الض�ميُر األخالقيُّ منحرف�ًا. ُيس�َتثمُر ذك�اُء اإلنس�اِن وعقلُ�ه  في الم�ادِة من ُر ش�رًا (األلَم أو االس�تياَء ُيعتبَ�
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خالِل الحواس؛ ُيصبحان خالَيين من الروِح ومقسوَمين ويفقدان نفَسيهما في تنوِع األشياِء المادية. فالرغبة، إذ
ية. ذاك��رُة اهلل تص��بُح ذاك��رَة الع��الم، مليئ��ًة ب�آالِف قد ابتعَدت عن اهلل، تصيُر مشتتًة ومنفصلًة في األشياِء الحسِّ
ه، األشياِء عديمِة الفائدة. يتطوُر الخياُل في محاولٍة لالستجابِة لالحتياجاِت الجديدِة التي خلَقها اإلنساُن لنفس��ِ
مم��ا ي��ؤدي، بالتع��اوِن م��ع العق��ل، إلى اخ��تراِع )والتي تعمُل على خل��ِق أش��ياء مرغوب��ٍة عن��دما ال تك��وُن ُمتاح��ًة 

-التكنولوجيا أو إلنتاِج أوهاٍم لملِء الفج��وات. ت��دخُل اإلرادُة في خدم��ِة األه��واء  أو ال��ذكاِء الخاض��ِع لأله��واء - )

بة. وتصيُر متغرِّ
إن التناقَص الذي يؤّثُر على اإلنساِن على المستوياِت الجسديِة والنفسيِة والفكريِة واألخالقيِة والروحيِة بش��كٍل
ي، يعت�برون أن اإلنس�اَن ال�ذي فق�َد ش�بَهه خاٍص يبدو كبيرًا، ألن بعَض اآلباء، مثل الق�ديِس غريغوري�وس النيص�ّ

. يرسُم اآلباُء جميعًا صورًة ُمفصلًة إلنسانيٍة مريضٍة وعاجزة. حيواناٍت بال إدراك "باهلل أصبَح مثل  "

ال�ذي ُيس�ميه مكس�يموس )تناقُص اإلنساِن هذا ال يعني فق�داَن ج�وهِره اإلنس�انيِّ أو فق�داَن تحدي�ِده األساس�ي 

كلمَته   (؛ يقوُل بعُض اآلباِء في ه�ذا الص�دِد إنَّ ص�ورَة اهلل في اإلنس�اِن ال تت�دمُر ب�ل تظِلُم أو” logos"المعترف 
ِق  وج�وِده  τρόπος )ُتطَمس. يتك�ون ه�ذا التن�اقُص من تغي�يٍر س�لبي في َنس�َ ύπαρξηςويتح�ّوُل إلى نش�اٍط ، )

πά)يتعارُض مع طبيعِته   ρα φύσινويضرُّ بكل َملَكاِته، على عكِس ما تجُده في سلوِكها الطبيعي بالتوافِق مع ،)
κά)الطبيعِة   τα φύσιν.ا بفق�داِن ص�ورِة اهلل التي يجُب تحقيُقها في ممارس�ِة الفض�ائل (. يتم�يُز ه�ذا التن�اقُص أيض�ً

أخيرًا، وهذا هو أسوأ الشرور، فهو يتوافُق مع فقداٍن للنعمٍة كنتيجٍة لحقيقِة أن اإلنس�اَن ق�د ابتع�َد طواعي�ًة عن
اهلل الذي كان مصدَر هذه النعمة.   

ه جهُل اهلل  ليس مجرَد جهٍل فك��ريٍّ وس��لبي،ًاعموم ُر بأنَّ -، يحدُد اآلباُء خطيئَة آدَم في هذا االبتعاد، وهو ما ُيفسَّ

. يش�دُد ية الحاص�لِة من خالِل الح�واِس من األش�ياِء الحس�ّ يِة  ه إغ�واٌء بالمتع�ِة الحس�ّ (بل طوعيٍّ وفّعال  وبأنَّ ( –

philautia  )مكس��يموس المع��ترف على دوِر محب��ِة ال��ذاِت األناني��ة  - φιλαυτίαوكم��ا معظم اآلب��اء،  على دوِر ،)
الكبرياِء المرتبِط بمحبِة الذاِت ارتباطًا وثيقًا. يقول القديس مكسيموس إن خطيئَة آدَم تتك�وُن من تألي�ِه ال�ذات،

راجع تكوين  مثل اهلل  )أي في اإلرادة، بحسِب وعِد الشيطان، أن يكوَن  " ( وهذا بقوتِ��ه الشخص��ية، من دوِن5:3"
اهلل وخارَج اهلل، بدالً من أن يصيَر إلهًا من خالِل اهلل، هلل، مع اهلل وفي اهلل.

اآلن يبدو أن هذا ما نجُده، مع استثناءاٍت نادرٍة جدًا، في حركِة ما بعَد اإلنسانية، التي تهدُف إلى االس��تغناِء عن
اهلل وتجُد في الم�وارِد البش�رية، العلمي�ِة والتقني�ِة فق�ط، الوس�ائَل لبل�وِغ كم�اٍل م�ا في ممارس�ِة جمي�ِع الَملَك�اِت
البشريِة ولتخّطي المحدودياِت المتأصلِة في الطبيعِة البشريِة القائمة. لم يعد الهدُف هو العيَش األبديَّ في اهلل،

بل التمتَع بجسِد اإلنساِن وَملَكاِته ضمَن حدوِد العالِم المحيِط به.
. محاوالت الترميم الفاشلة في العهد القديم3

إن نتائَج خطيئِة آدَم وحواء، مطبوعة في الطبيعِة البشريِة التي كان�ا ممثلَيه�ا األولَين، تنتق�ُل إلى أحفاِدهم�ا من
، وتتأكُد وتتطوُر بخطاياهم وأهواِئهم. أي الجيني (خالل اإلنجاِب البيولوجي  (

يوفُر قانوُن العهِد القديِم لإلنساِن وسائَل التصحيِح األخالقيِّ والروحيِّ الذي حقَقه أحيانً��ا األب��راُر واألنبي��اُء إلى
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حٍد نبيٍل جدًا.
هم ر ع��دٌد من اآلب��اِء أن األنبي��اَء يأس��فون له��ذا األم��ِر لكنَّ ومع ذلك، تظلُّ الطبيعُة البشريُة مريضًة وجوديًا، ويظهِ��

إرمي��ا  لقد شفينا بابل ولم تش��َف  )يبَقون غيَر قادرين على عالِجه. أحُد األمثلِة على ذلك هو كلماُت إرميا ،  " "28:
مِة كانت أقلَّ بكثيٍر مما يتطلُبه شفاُء البشرية.9 (. يالِحُظ أوريجانوس أن جميَع العالجاِت المقدَّ

. اإلصالح والتطوير بالمسيح4
هم؛ يؤكُد نفُس اآلباِء أن المسيَح وحده، ألنه كان قادرًا، بمجيِئه بين الناس، على تقديِم عالٍج يتناسُب مع أمراض��ِ
ُذ ال خَ�� ولكْن كان عليه أن يكون إنسانًا تامًا أيضًا، ألنه بحسِب كلماِت القديِس غريغوريوس النزينزي، فإن ما ال ُيتَّ

يمكُن شفاُؤه أيضًا.
، ش�فاَء البش�ريِة باس�تثناِء الخطيئ�ة (المسيُح، بقوِة الهِوته، حقَق في الطبيعِة البش�ريِة ال�تي اتخ�َذها بُمجمِله�ا  (

ُد ه�ذا الش�فاُء بكلم�ِة أي جمي�َع البش�ِر في ك�ِل العص�ور ال�تي تختص�ُرها تل�ك الطبيع�ة. ع�ادًة م�ا ُيح�دَّ (جمع�اَء  (

، ولكْن فلنتذكْر أن الكلم�َة اليوناني�َة  "الخالص "(σώζεινُر ا الش�فاء. وم�ع ذل�ك، غالب�ًا م�ا يعبِّ ( ُيخلِّص تع�ني أيض�ً

مقارنة باالنحرافاِت ال�تي أدخلْته�ا الخطيئ�ُة وال�تي تتجلَّى ب�األهواء عافي  (اآلباُء القديسون عن هذا الشفاِء بالتَّ (

. إلى حالِة اإلنساِن األصلية (واالستعادِة  (

الخالُص هو أيضًا انتصاٌر على قوى الشِر والخطيئِة والفساِد والموِت التي تماَرُس على اإلنسان.
) ، يلحُظ اآلباُء القديسون التألُّه Σωτηρία)إلى جانِب الخالص  )theôsisوالذي يتمّثُل في أّن اإلنساَن ين��دمُج ، )

مع اهلل ويصبُح إلهًا بالنعمة، بحسِب الدعوِة التي كلََّفه بها اهلل منذ البداية.
تحس�ينًا على ش�كِل إص�الِح م�ا ه�و ت�اِلٌف، "باعتم�اِد مفه�وِم التعزي�ز، يص�يُر ممكن�ًا الق�وُل ب�أن الخالَص يجلُب  "

ه، وش�فاِء م�ا ه�و م�ريض، رف�ِع م�ا ه�و س�اقط، تحص�يِن م�ا ه�و وتصحيِح ما هو منحرف، واستعادِة ما هو مش�وَّ
، بقدِر ما يستطيُع اإلنس��اُن أن ازدياد "ضعيف، إحياِء ما هو ميت. من ناحيٍة أخرى، يمكُن تصّوُر التأليِه على أنه  "

ه، ألنه�ا تتج�اوُز قوتَ�ه ه اكتس�اَبها بطبيعتِ� يتلّقى الصفاِت اإللهي�َة بالنعم�ِة ال�تي ال يمتلكُه�ا وال يس�تطيُع ه�و نفس�ُ
الخاصَة من جهِة كيفيِة اكتساِبها، وتتجاوُز حدوَد جوهِره من حيث طبيعِتها.

. التأّله5
( في التقلي�ِد الالتي�ني، لكن�ه يحت�ُل مكان�ًا أساس�يًا في اله�وِت اآلب�اءtheôsis)نادرًا ما ُيشاُر إلى موضوِع التألّ�ِه 

الروميين. ليس هذا المفهوُم حديَث الظهور، ألنه موجوٌد بالفعِل في كتاباِت اآلباِء الرسوليين. إنه يزداُد وض��وحًا
عند خلفاِئهم المباشرين. وهو يتطوُر بين اإلسكندريين األوائِل ويص�بُح أك�ثَر دق�ًة بين ُمعلمي الكنيس�ِة العظم�اِء
الذين يحاربون اآلريوسيَة وأجيالَها القادمة. ه�ذا الموض�وُع موج�وٌد في الق�رِن الس�ابِع في لبِّ التولي�ِف العظيِم
، إذ يوض�ُحه من وجه�ِة نظ�ٍر ماورائي�ٍة معلِم التألُّه ف ب��ِ "الذي وضَعه مكسيموس المعترف الذي غالب�ًا م�ا يوص�َ "

ومسيحيٍة وأنثروبولوجيٍة وروحية. كما أنه موجوٌد في التلخيِص اآلبائيِّ العظيِم ال�ذي ق�اَم ب�ه الق�ديُس يوحن�ا
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الدمشقي في القرِن الثامن، قبل أن يجَد تحديداٍت جديدًة في القرِن الراب��َع عش��ر م��ع التط��وراِت الالهوتي��ِة م��ع
القديِس غريغوريوس باالماس.

لعقي��دِة التألّ��ِه أس��اٌس كت��ابيٌّ م��تيٌن في العه��ِد الجدي��د، يظه��ُر في اس��تمراِر تعليِم العه��ِد الق��ديم. تظه��ُر ه��ذه
مزمور 34:10االستمراريُة بشكٍل أوضح في يوحنا  لقد قلُت، أنتم6:81)، حيث يأخُذ المسيُح الصيغَة التي في   :" )

. ي�تردُد ص�دى اهلل قائم في مجمع اآللهة. في وس�ط اآلله�ة يقض�ي . يعلُن المزمور نفُسه في آيِته األولى:  ”آلهة " "

أعمال  ُة اهلِل...  يَّ ْذ َنْحُن ُذرِّ ُتُه. َفا� يَّ ْيًضا ُذرِّ َنا ا� ال�نَّ )هذه الصيِغ في تأكيِد الرسوِل بولس المتكرِر مرتين:  " "28:17-29.)
ر عنه ق��وُل الرس��وِل بط��رس أن��ه من خالِل مج��ِد اهلل ال تمثُل هذه الصيُغ واقعًا حقيقيًا بل واقعًا ُمحتَماًل، كما عبَّ

ِة لِهيَّ ِة اال� ِبيعَ� َركَاَء الطَّ ا ش�ُ يُروا ِبهَ� َة، ِلكَْي َتص�ِ ِمينَ� ا اْلَمَواِعي�َد اْلُعْظَمى َوالثَّ ْد َوَهَب لَنَ� اللََّذْيِن ِبِهَما قَ� ")وقِوة عمِله  "2
ُتُم4:1بطرس  ْد لَِبس�ْ يِح قَ� ْدُتْم ِباْلَمس��ِ ال�نَّ كُلَّكُُم الَِّذيَن اْعَتمَ� ". هناك صيٌغ أخرى تشهُد على االندماِج في المس��يح:  )

غالطية  )اْلَمِسيَح  غالطية 27:3" َنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ  ْحَيا الَ ا� ا� ) ؛  " " )20:2.)
راج�ع )يجب أيًضا ربُط موضوِع التأّلِه بموضوِع خلِق اإلنساِن على صورِة اهلل ومثاِله، ال�ذي تح�دْثنا عن�ه س�ابقًا 

تثنية 23:2 ؛ حكمة 27-26:1تكوين  )، وموضوِع تبّني اهلل لإلنسان  ؛5:5؛2:18 ؛ حكم��ة 28-27:88؛�� 6:81؛ مزمور 1:14(
راج�ع م�تى7-4:4؛26:3؛ غالطية 17-14:8؛ رومية 9:6متى  )، وموض�وِع االقت�داِء باهلل ح�تى بل�وِغ درج�ِة كمالِ�ه  )

راج�ع حكم�ة 48:5 ين  )، والوعِد بحالٍة مس�تقبليٍة يش�ارُك فيه�ا المؤمن�ون في ع�دِم الفس�اِد والخل�وِد اإللهيَّ ؛23:2(
)، حيث يجُد الكمال في معاينِة اهلل الذي سيشبُهه بنفِسه 53:15 كورنثوس 1؛ 18:6؛ 15:5-16 (، وحيث2:3يوحنا 1(

راجع متى  ُد في نوِره  (.43:13)سيتمجَّ
َبت وهي ال��تي س��بَّ )من المؤكِد أن بعَض هذه الموضوعاِت كانت موجودًة بالفعِل في تياراٍت معينٍة من الهيلينيِة 

ه. : فك�رُة ش�بِه اهلل، والمث�ِل األعلى لإلنس�اِن في الكم�اِل اإللهي، وتحقيقِ� (الشكَّ بأن اآلباَء الروميين قد تأثروا بها

باالقتداِء باهلل، والتأكيِد على إمكانيِة مشاركِة اإلنسان، ليس في األشياِء اإللهيِة الحسنِة وحس��ب، ب��ل أيض��ًا في
، وأن معرفَة اهلل تمزُج العارَف بالمعرفة ال سيما التمتِع بالخلود …الصفاِت اإللهيِة  ) (

ِر المسيحي وحيثومع ذلك، أبعَد من هذه المقارنات،  هناك اختالفاٌت عميقة، حيث يتم تأكيُد خصوصيِة التصوُّ
ُب كحقيقٍة مطلقٍة للوجوِد المسيحي. يتم تبريُر الواقِع الكامِل للتأّلِه الذي ُيَنصَّ

ِد الكلم�ة، ابن اهلل، ال�ذي يخض�ُع ل�ه ك�لُّ ش�يء. بحس�ِب في صميِم المفهوِم المسيحي للتأّلِه توج�ُد حقيق�ُة تجس�ُّ
، مما يعني أن تأّلَه اإلنساِن صاَر اهلل إنسانًا ليصيَر اإلنسان إلهًا "الصيغِة التي استخدَمها معظُم اآلباِء الروميين:  "

هو سبُب وجوِده والهدُف النهائيُّ للتجسد، ولكْن، أيضًا التجسُد هو الذي يجعُل التأّلَه ممكنًا.
َل باهلل، ال�ذي يتحق�ُق باالقت�داِء باهلل في من بعد هذا، يكشُف مث�اُل التألّ�ِه المس�يحي عن خصوص�يِته. إنَّ التمثّ�
ُل بالمس�يِح ال�ذي يتحق�ُق باالقت�داِء بالمس�يِح، مص�دِر ك�ل فض�يلٍة ومثاِله�ا. إن االش�تراَك في الفضائل، ه�و التمثّ�
ُة األشياِء اإللهيِة الصالحِة هو المشاركُة في المسيِح بالروح القدس. عدُم الفساِد والخلود، وهي الصفاُت األخرويَّ
ه ب�ل هي هب�اٌت من اهلل. إلى ذل�ك، ه�ذه الخص�ائُص ال تقبُله�ا لإلنساِن المخلَِّص والمتألِّه، ليست خصائَص طبيعتِ�
، وذل�ك بنعم�ِة وهو الجسُد الذي يمقُته التقليُد األفالطوني والتي�اراُت الغنوص�ية (النفُس فقط بل الجسُد أيضًا  (
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أي أنه لم يّتخْذ نْفسًا وحسب، بل ، ق��د تغّلَب على الفس��اِد والم��وِت)المسيِح الذي تجسَد  ( وجس��دًا بش��ريًا أيض��ًا

وقاَم من بين األموات، مما سمَح لجميِع البشِر بالمشاركِة في خيراِت تدبيِره الخالصي.
بالنعمة يصيُر المس "إن التحديَد بأن  ل إلهًا هو أمٌر أساسٌي ووارٌد عند جميِع اآلباء." الُمكَمَّ ”يحي  “

ه من جهة، ال يستطيُع اإلنساُن أن يحقَق تألَُّهه بنفِسه: فه�ذا يف�وُق قوتَ�ه، ألن اإلنس�اَن ال يس�تطيُع أن يمنَح نفس�َ
هذا اختالٌف آخُر م��ع الفلس��فاِت الوثني��ِة ال��تي اعت��بَرت، في الغ��الب، أن النفَس ك��انت )حالًة خارجًة عن طبيعِته 

. وهكذا فإنَّ التألَُّه يتحق��ُق ب��القوِة اإللهي��ِة وح��َدها ر (إلهيًة بطبيعِتها، ورأْت في التأّلِه إنجازًا لحركِة ُجهِدها للتطهُّ

. إن اإلنس��ان، بانثناِئه عن ممارس��ِة ق��وِة َملَكاتِ��ه نعمة عندما يعم��ُل للن��اس (أو النشاِط اإللهي، الموصوِف بأنه  " " (

لُ��ه إلى إل��ٍه ُده م��ع اهلل وتحوِّ وبتخلِّيه الوجداني عن نفِسه، يفتُح نفَسه بحريٍة لعمِل هذه القوِة اإللهي��ِة ال��تي توحِّ
بالنعمة.

بعض اآلباء، كالقديس غريغوريوس الالهوتي والقديس مكس��يموس )من جهٍة أخرى، فإن تأكيَد األلوهِة بالنعمِة 

، يسمُح للمرِء بأن يؤكَّد أن اإلنساَن َسها اهلل بالتكوين بمعنى أنها حالٌة أسَّ بالمشاركة أو  (المعترف، قاال أيضًا:  " " " "

هم المؤلََّه ال يصيُر أبدًا إلهًا بطبيعِته أو جوهِره، بل يبقى كائنًا بشريًا وشخصًا إنس�انيًا. وهك�ذا ين�أى اآلب�اُء بأنفس�ِ
ما ال ينطبُق على التياراِت الفلسفيِة أو الدينيِة القديم�ِة ال�تي ط�وَرت أيض�ًا )عن مفاهيِم تعدِد اآللهِة أو االندماج 

. (موضوَع التأّله

في التأّله، حيث يتحوُل اإلنساُن فعاًل، حيث يصبُح حقًا إلهًا ببلوِغ حالٍة إلهي�ة، يبقى م�ع ذل�ك إنس�انًا. هن�ا ل�دينا
مفارقٌة حاوَل بعُض اآلباِء حلَّها. بتمييِزه بين تعريِف الطبيع�ِة أو الج��وهِر وطريق��ِة الوج��ود، أوض��َح مكس��يموس
ُف كياَنه أساس��ًا ولكن��ه بمعنًى آخر، يحافُظ على ما ُيعرِّ (المعترف أن اإلنساَن المتأّلَه يظلُّ كما هو بحسِب األول  (

ُر العدي��ُد من اآلب��اِء عن . يعبّ�� بمعنًى آخر، يصُل إلى حالٍة أخرى أو طريقٍة أخرى لوجوده (يتحوُل بحسِب الثاني  (

الح�رارة، اللمع�ان فيم�ا يبقى (هذا من خالِل استعارِة صورِة الحديِد الُمحّمى بالنار، والذي يكتسُب صفاِت الن�ار  (

حديدًا.
ازدي�ادًا حقيق�يين لإلنس�اِن، يرفعانِ�ه من كم�االً و  "باستخداِم مصطلحاِت التعزي�ز، يمكنن�ا أن نق�وَل أن هن�اك  " " "

حالِته الطبيعيِة ويذهبان إلى أبعد من ذلك إلض�فاِء الص�فاِت اإللهي�ِة علي�ه. من وجه�ِة نظ�ٍر معين�ة، هن�اك تج�اوٌز
ه األساس��ي، ُل تعريفُ� لإلنسانيِة وحدوِدها الطبيعية؛ ولكن من وجهِة نظٍر أخرى، ُيحتَرُم ج�وهُر اإلنس�ان، وال ُيع�دَّ
وهو ما يشكُل أوَل اختالٍف مقارنًة بأغلبيِة نظرياِت ما بعَد اإلنسانيِة التي ته�دف، بطريق�ٍة تقني�ٍة أو جيني�ٍة، إلى

م�ا بع�د اإلنس�انيةخلِق كائٍن بشرٍي مخت ومن هنا يطلُق أحيان�ًا اس�ُم  "لٍف تمامًا، كائٍن ذي طبيعٍة أو جوهٍر آخر  " (

سايبورغ لهذا الكائِن ذي الطبيعِة األخرى، الذي والداه هما عل��وُم الوراث��ِة  ، وُيعطى اسم  )على هذه النظريات " " )

genetics ُجُل اآللي ) والرَّ )robotics والكمبيوتر ( ) computer science.)
ه الطبيع��َة َد في شخص��ِ كما ذكرنا، نكتسُب نحن البشر نعمَة األلوهيِة من خالِل تدبيِر المسيِح الخالصِي الذي وحَّ
البشريَة بالطبيعِة اإللهية، وحّوَل طبيعَتنا وحفَظها وأّلَهها بق�وِة الهوتِ�ه. ين�اُل الن�اُس نعم�َة الخالِص والتألُِّه ه�ذه
من خالِل تطعيِمهم في جس��ِد المس��يح، أي ب��أن ُيص��بحوا أعض��اَء في الكنيس��ة. يتمُّ تلّقي نعم��ِة األلوهي��ِة في
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أو األسراِر األساسية  المعموديِة والميروِن والشركِة اإلفخارستية  حيث يتقّبُل المؤمنون المسيَح -األسرار  - ) ( " "

نفَسه الذي يتغلغُل في نفوِسهم وأجساِدهم.
ح��ِد ب��ه، ومع ذلك، على المسيحي أن يتمّلَك هذه النعمَة وأن يستوعَبها شخصيًا عن طريِق اتحاِده بالمس��يِح الُمتَّ

ويتحقُق ذلك بعم��ِل مش��يئِة اهلل، وممارس��ِة وص��اياه، ومب��ادِِئ الحي��اِةوهذا من خالل عيِش حياٍة وفًقا للمسيح. 
ال��تي تس��مُح لإلنس��اِن ب��التطّهِر من األه��واِء واالقت��داِء بالمس��يِح من خالِل العيِش على أس��اِس الفض��ائِل حيث

المسيُح هو النموذُج والمصدُر والجوهر.
ه ال�روُحيتحقُق التأّلُه  تدريجيًا في المسيِح بالروح الق�دس. يص�رُّ آب�اٌء كث�يرون على ال�دوِر األساس�ي ال�ذي يلعبُ�

القدس في التأّله: فهو الذي يستوعُب المؤمنين في المسيِح ويوّحُدهم مع اآلب.
ه وجس��ِده. بحس��ِب ص��يغة الق��ديس ألن اإلنس��اَن ه��و نفٌس وجس��ٌد ال ينفص��الن، يتألّ��ُه المس��يحيُّ في نفس��ِ
ه إنس�انًا في النفِس والجس�د، س�يبقى اإلنس�اُن بكلّيتِ� "مكسيموس المعترف الذي يلّخُص التعليَم اآلب�ائي جي�دًا، 

ِة في النفِس والجس�ِد بفض�ِل نعم�ِة وبه�اِء مج�ِد اهلل المب�ارك، الممن�وِح بسبِب طبيعِته، ولكنه سيصبُح إلهًا بالكليّ�
. ُل أي شيٍء يفوُقه روعًة أو سموًا "بالكلّية له، وال يمكُن تخيُّ

يس��مُح التألّ�ُه لإلنس��اِن ب��أن يتفلََّت من الق��وانيِن ال��تي تحكُم ه��ذا الع��الم، وال س�يما الق��راراِت المادي��ِة والنفس��يِة
واالجتماعي��ة. يش��دُد الق��ديس مكس��يموس المع��ترف بش��كٍل خ��اٍص على حقيق��ِة أن اإلنس��اَن المتألّ��َه يتج��اوُز

تصنيفاِت المكاِن والزمان.
ه فق�ط أن يتلّقى أولى ثم�اِر الخالِص والتألُِّه هن�ا على َس يمكنُ� م�ع ذل�ك، يجُب أن نالح�َظ أن المس�يحيَّ المتق�دِّ

ه سيحصُل على كماِلها فقط في نهايِة الزماِن وفي الحياِة اآلتية. األرض، ولكنَّ
يمكنه أن يختبَر تحوالً روحيًا كليًا هنا أسفل في خبرِة معاينِة اهلل، وهي ذروة. لكنَّ هذه الخبرة، ب�الرغم من أنه�ا

قابلٌة للتكرار، تظُل قصيرَة العمر.
من ناحيٍة أخرى، يظُل اإلنساُن في جسِده خاض�عًا لتقلب�اِت الع�الِم الس�اقط. إذا اس�تطاَع اله�روَب روحي�ًا، بنعم�ِة
المسيح، من قبضِة األلم، من جبروِت قوى الش�ر، من الخطيئ�ِة والم�وت، فلن يس�تطيَع اله�روَب جس�ديًا من األلِم

نفِسه، من الفساِد والموت.
يمكنه بالتأكيِد إلغاُء المعاناِة بأشكاِلها الثانويِة والتخفيِف منها إلى حٍد ما في أشكاِلها الك�برى؛ يمكنُ�ه عالُج ع�دٍد
ه الحص�وُل على أط��راٍف اص��طناعيٍة لتخفي�ِف بعض معيٍن من األمراِض التي تصيُبه أو يحمَي نفسه منه��ا؛ يمكنُ�
، لم تع�ارض اله�وت الم�رض "اإلعاقات؛ ويمكن�ه أن يطي�َل م�دَة حياتِ�ه إلى ح�ٍد م�ا؛ وكم�ا أوض�ْحُت في كت�ابي  "

عْتها. لكن الفكرة، التي طّوَرْته�ا حرك�ُة م�ا بع�َد اإلنس�انية، وال�تي المسيحيُة مثل هذه اإلجراءاِت فحسب بل شجَّ
مفاُدها أنه يمكُن استبداُل جميِع األجزاِء الفاشلِة من جسِم اإلنس�اِن إلى أج�ٍل غ�يِر ُمس�مى، وإلغ�اِء ك�لِّ المعان�اة،

وإلغاِء حدوِد الموِت إلى أجٍل غيِر ُمسمى، هي فكرٌة خادعٌة تمامًا من وجهِة نظِر الالهوِت المسيحي.
في مواجهِة هذه الحدوِد التي ال يمكُن تجاوُزها للحياِة الجسديِة في العالِم الساقط، ف��إن الروحاني��َة المس��يحيَة
َدت المسيحيَّ بالوسائِل الروحيِة حتى ال يكون، على المستوى الروحي، ال�ذي ه�و أم�ٌر أساس�ٌي في مطل�ِق قد زوَّ
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األحوال، خاضعًا لقوِة األلِم والفساِد والموت.
قبل اكتماِل تدبيِر المسيِح الخالصي، لم تكْن قوُة الموِت ُتماَرُس فقط من خالِل تشكيِل نهايٍة حاسمٍة للحياة، بل
من خالِل الخوِف الذي توحي به هذه النهاية. في هذا الصدد، طرَح ثي��ودور الموبسويس�تي ويوحن��ا ذه��بُي الفم
فكرَة أن اإلنساَن قد طوَر كَل المشاعِر الشريرِة كمحاولٍة للهروِب من الموت. وبنفِس الطريقة، ف��إن األلَم يم��اِرُس
التسلَط على اإلنسان، ويتمّيُز على وجِه الخصوِص بالقدرِة على إبعاِده عن اهلل أو ت��دميِر حياتِ��ه الداخلي��ة. قب��َل
ضماِن عدِم الفساِد والخلوِد في العالِم اآلتي للناس، فإن انتصاَر المسيِح على األلِم والموِت في آالِمه وموِته على
الصليِب منَحهم، إذا اتَّحدوا به ونالوا نعمَته، انتص��ارًا روحي��ًا على األلِم والم��وت، ح��تى يفق��َد األلُم والم��وت، في

راجع  ، كما يقوُل الرسوُل بولس  شوكَتهما )الحياِة الحاضرة،  " (.55:15كورنثوس 1"
يمكُن أن يكتسَب المرُض واأللُم والتجارُب ومحُن الوجوِد البشري المختلفُة معنًى وقيمًة إيجابيين، مم�ا يس�اعُد
له�ا في المس�يح. وبوج�ٍه ع�ام، ف�إن الض�عَف ال�ذي يحتق�ُره اإلنساَن على أن يتشكَّل ويتقدَم روحيًا، إذا ما تمَّ تقبُّ
رون قدرَة اإلنساِن الُمطلقة كمثال، يصبُح بالنسبِة لإلنس��اِن الحال�َة ال�تي تتجلَّى فيه�ا ق�وُة اهلل أولئك الذين يصوِّ

راجع  . هذا التجّلي لنتائِج السقوِط هو أيضًا جزٌء مهٌم من التعزيِز والتكمي��ِل10-7:12 كورنثوس 2)بشكٍل أفضل  )
واالزدياِد الذين تقترُحهم المسيحيُة في الحاضِر الذي نعيُشه وبوسائَل في متناوِل الجميع.

خاتمة
ه كب��ديٍل ُمت��دهرٍن في الخت��ام، أوُد أن أش��يَر إلى أنَّ تي��اَر م��ا بع��َد اإلنس��انية، على مس��توى الك��ون، يق��ّدُم نفس��َ
ُد في م�ا بع�د اإلنس�انية يجس�ِّ (وإنسانويٍّ وماديٍّ عن المشروِع المسيحي لتج�اوِز ح�دوِد طبيعِتن�ا الحالي�ة. إن�ه  (

دُتها للتو، فإن��ه يعي��ُد إنت��اَج عصِرنا أسطورَة بروميثيوس، وإذ ُيفَهم في إطاِر األنثروبولوجيا المسيحيِة التي حدَّ
خطيئِة آدَم في رغبِته في أن يكوَن كائنًا كاماًل و مطلَق القوة، وبعبارٍة أخرى إلهًا خارَج اهلل وبدون اهلل، بقدراِته

وقوِته الجسديِة والفكرية.
ه ه من الممكن، كمس��يحيٍّ في إط��اِر أخالقي��اٍت تح��ترُم اإلنس��ان، دعُم ه��ذا التعزي��ِز في أهدافِ�� على ال��رغِم من أنَّ
والتي تتحقُق بشكٍل طبيعي، من دون دعِم أي عقيدة، عن طريِق )التصالحيِة في ما يتعّلُق باألمراِض والعاهات 

ه من غيِر الممكِن دعُم مشروِع ما بعَد اإلنسانية في إرادِته خلَق إنس��اٍن ، إال أنَّ (الطِب والتقنياِت التي يستخدُمها

يه األه�واء، أو جديٍد إلى حٍد كبيٍر منزوِع اإلنسانية، خاضٍع ألهداٍف تحدُدها األنانيُة الفرديُة التي تنب�ُع مم�ا نس�مِّ
، أو من خالِل ال��تي ت��بيُع أو تس��تغُل التقني��اِت المَنف��ذة (من المص��الِح الجماعي��ِة للمجموع��اِت االقتص��اديِة  (

األيديولوجيات أو اإلنتاجاِت الخيالي�ِة ال�تي تح�اوُل بأوهِامه�ا، م�ع ثمٍن من التخيالِت الخط�يرِة وخيب�اِت األم�ِل
الجسيمة، تحقيَق مثاِل الكماِل الذي تقترُحه المسيحيُة في مجتمعاِتنا الدهرية، مع األسف، بشكٍل خجوٍل فقط.
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