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التبنني بين الماضي وأسئلة الحاضر
البأ أنطوان ملكي

بعض التاريخ
لطالما كان هناك أطفال في العالم لم يتر ببوّا مع والديهم بالجسييد ،لسأييباب مختلفيية ميين عائلييية إلييى اقتصييادية
وحروب وغيرها .عرفت البشرية أطراا متعددة للهتمام بهييؤلءا الطفييال وتطييوّرت هييذه الطيير مييع الزميين .فييي
المقابل ،لطالما كانت هناك عائلت بحاجة إلى ضبم أطفال إليها بعد أن عجززت عن إنجابهم.
فاليوّنييان القديميية عرفييت عبييادة اللهيية إسأييتيا ،حامييية المنييزل والسأييرة ،وأنشييأت طقسيياا مرتبطيياا بهييا سأييمي )

 ( Αμφιδρομίεςأي الطريق باتجاهين .كان على كل أسأرة أن تقيم هذا الطقس في اليوّم الخامس إلى العاشيير

بعد ولدة الطفل ،وهوّ مزيج من إعطاءا السأم كما الشارة إلى اعتراف الب بالطفل ودمجه في المنييزل وربطييه
باللهة حامية السأرة .أما السأر التي لم تن ججبِ أو التي خسرت أطفالهييا ،خاصيية الييوّريث منهييم ،فكييانت تمييارس
الطقس نفسه مع طفلٍ أصلله من خارجها ولكنْ بعد هذا الطقس يكوّن قد اندمييج فيهييا .يعتييبر الدارسأييوّن اليييوّم
هذه الممارسأة واحدة من أقدم أشكال التببني ].[1
في اليهوّدية القديمة ،لم يكن التبني موّجوّد اا كممارسأة رسأمية ولم تكن كل المدارس اليهوّدية تعترف بصلحية

التبني ،حيث عرف اليهوّد وجهزتي نظر متناقضتين اسأتناد اا للتنشئة والطبيعة .بعض الحركات الدينية اليهوّدييية
اعتبرت التببني عم ا
ل صالحاا اسأتناد اا إلى تعاليم تلموّدية تقوّل بأن تربية يتيم في المنزل تجعله ينتسبِ إليه كمييا
لوّ أنه ولزده ،وأن وصية النجاب يمكن أن تتحقق أيضاا من خلل التبني .مدارس أخرى رفضت التببنييي لسأييباب
تتع بلق بالنسبِ والحالة البيوّلوّجية التي اعتبرتهما قيماا أسأاسأية عندها ] .[2الظاهر أن السأييلم تييأبثر ،ميين ضييمن

تأ بثره باليهوّدية ،بالمدرسأة الثانية ،مع أنه أوجد نظام الكفالة لليتيم ].[3

هدف هذه الدراسأة إظهار موّقف الرثوّذكسية ميين التببنييي وليييس تفصيييل تاريييخ التببنييي ومفهييوّمه وممارسأييته

بشكل عام .لهذا ،فاللمرالد قوّله مما سأبق هوّ أننه لطالما كان هناك أزواج لم ينجبوّا بالرغم من مختلييف محيياولتهم
ما أدى إلى وجوّد التببني منذ زمن طوّيل ،وقد أنشأت المجتمعات المختلفة أطراا عديدة لممارسأته ،كييل مجتمييع
حسبِ إيمانه وحاجته .تعكس الدراسأة ا ليتوّموّلوّجية لكلمة "التبنييي" فييي عييدد ميين اللغييات هييذا الميير .ففييي
ز

اليوّنانية ،الكلمة هي ) (υιοθεσίαالمركبة ميين ) (υιονأي ابيين و)  (θέσθαιأي مكييان ،فيكييوّن المعنييى "بمكييان
البن" .في العربية ،كلمة "تببني" أقوّى في التعبير عن اتخاذ ابن .في السلفية أيضيياا ) ،(усыновлениеجييذر

الكلمة هوّ كلمة “ابن” ) .(Сынفي الجعبرية ،التبنييي هييوّ ‘אימוץ’ ) (immutzالييتي تعنييي "أن تجعييل النسييان
قوّي اا"  .أما في لغات أخرى كالنكليزية والفرنسية فل شيءا مشترك بييين كلمزتييي "تببنييي" و"ابيين” .علييى خلف
ذلك ،تعكس كلمة "التبني" ) (adoptionفعل التمبلك أو الختيار الشخصي ].[4

تحديد التبنني
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يوّجد اليوّم العديد من التحديدات لمفهوّم التبني ،ويقوّم كل منها على العوّامل التي تمبثل الولوّية لييدى الجهيية

صاحبة التحديد .ميين هييذه العوّامييلج الجتميياعيّ والقييانوّني والعيياطفي والييتربوّي والقتصييادي واليميياني ،كمييا
مختلف التركيبات التي قد تنشأ من تلقي أكثر من عامل في حالة واحدة.

بشكل عام ،التبني هوّ العملية الجتماعية والعاطفية والقانوّنية التي يصييبح فيهييا طفييل ل يييترببى مييع والييديه
بالجسد )البيوّلوّجيين( عضوّاا كام ا
ل ودائماا فييي عائليية أخييرى تييوّبفر لييه الميين والسأييتمرارية والمحبيية وتتحمييل

كأسأرة بشكل دائم مسؤولية تربيته .وبالتالي ،بالتبني تنتقل بشكل دائم جميع الحقوّق والمسييؤوليات القانوّنييية

إلى الوّالزدين المتبجنزيين ،وتنشأ بينهما وبين الطفل علقة تعطيه الحق بالتمتع بجميع امتيازات الطفييل الطييبيعي،
بما في ذلك الحق في الميراث .هذا التحديد تتببناه بن زسبِ مختلفة كافة الهيئات والقييوّانين المدنييية الييتي لتعنييى

بتنظيم عملية التببني في غالبية الدول .في غالبييية قييوّانين الحييوّال الشخصييية فييي الشييرق والغييرب ،ل يكييوّن
التبني شرعياا إل في حالة السأرة التي تستوّفي شروطاا محددة .عرفت بعض الدول الغربية مؤخراا حالت تبٍن
حيث الهل هم أفراد عازبوّن قانوّنياا ،أو مثليوّن ،أو بشريوّن فيما الممزتزبزنى هوّ حيوّان أليف[5].
نظرة الكنيسة الرثوذكسية

تعبرف الكنيسة الرثوّذكسية التببني بأن "يبتخذ النسان ابناا أو بنتاا له من غير صلبه" ]  [6ترى الكنيسة في تبني
ل قانوّنياا لتكوّين أسأرة وبدي ا
الطفال عم ا
ل اختياري اا للزواج الييذين ليييس لييديهم أطفييال .يقييوّل السأييتاذ جييوّرج

مانتزاريذس بأن "التب بني هوّ الفعل الكلسأيكي لتغطية عدم النجاب ،والذي قبلته الكنيسة أيضاا" ].[7
تعتبلر بعض التحديدات أن التبني هوّ "فعل يأخذ فيه النسان شيئاا مييا علييى أنييه ملكييه” .وفييي حاليية الطفييال،
يشير التبني إلى العملية القانوّنية التي فيها يصييبح إنسييان مييا والييداا غييير بيوّلييوّجي ].[8ميين الوّاضييح جييداا أن
الكنيسة ل تستطيع قبوّل هذا التحديد .فهوّ بالدرجة الولى يحكي عن التمبلك الذي هييوّ خاصييية غييير موّجييوّدة

في نظرة الكنيسة إلى علقة الهل والبنيياءا المسيييحيين .كمييا أن هييذا التحديييد ل يشييترط وجييوّد أب وأم ،أمييا

الكنيسة فترى أن التببني يكوّن في أسأرة تتمبثل بالب.

ليس عند الكنيسة الرثوّذكسية قرار من مجمع مسكوّني أو نص آبييائي يفبنييد التببنييي ،كييالنص الييوّارد عنييد توّمييا

الكوّيني في ) ( Summa Theologiaeحيث يفرد فص ا
ل "السؤال السابع والخمسوّن" يناقش فيه باسأتفاضيية
أسأئلة وملحظات عن التبني ليحدده مع شروطه وقوّانينه ] ،[9وهوّ نص مرجعي في الكثلكة.

في الكنيسة الرثوّذكسية خدممة للتببني موّجوّدةم في كتيياب الفخوّلييوّجي الكييبير ،ول يوّجييد نييصص مختصيير لهييا

كغيرها من الجخزدم في الفخوّلوّجي الصغير الذي يستعمله الكهنة فييي يوّمييياتهم .هييذا يعنييي أن الخدميية تتكييرر
بشكل محدود .ليس هناك أي دلئل على أن هذه الخدمة هي تعميد لطقس اللهة إسأتيا المذكوّر أعله.

التبني في التقليد الرثوذكسي

على ما يظهر من التقليد ،بما فيه سأير القديسين ،من الوّاضح أن التببني نشأ نتيجيياة لهتمييام الكنيسيية باليتييام.
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نذكر هنا الڤ اسأيلياذا التي أنشأها القديس باسأيليوّس الكييبير ،والييتي ضييبمت مؤسأسييات لتعنييى بالطفييال خاصيية
المشردين واليتام منهم ،كتطييبيق للوّصييية برعاييية إخوّاننييا ميين البشيير .كمييا نجييد لييدى القييديس غريغوّريييوّس

اللهوّتي إشارات إلى "أنظمة اليتامى" التي ربطها بالديرة وأ بيدها ميين خلل التأكيييد علييى أن "عمييل النسييان
الخيري ومحبته العملية لخيه النسان هما أقصر الطرق وأسأهلها للخلص" .أمييا القييديس يوّحنييا الييذهبي الفييم
فيؤكد بشكل واضح ومتكرر أن الصوّم والصلة ل فائدة منهما إذا لم نهتم بإخوّتنا المتألمين .لذلك ضبمن قداسأه

طلبات العناية بالرامل واليتام .وتبرز سأيرة القديس الشهيد فييي الكهنيية زوتيكييوّس معيييل الفقييراءا الييذي تمبيييز

برعايته لمرضى الجذام في زميين القييديس قسييطنديوّس وميين ثييم صييار شييفيع مؤسأسييات الييبر والحسييان فييي

العاصمة البيزنطية .القديس سأتيليانوّس بافلغوّنا عمل على حماية اليتام والطفييال المييتروكين ،وبجهييده تييم

إنشاءا دور اليتام التابعة للدولة[10] .
أيضاا نقرأ في سأزير قديسي الكنيسة أن القديس كوّزما أسأقف مايوّما كان أخاا بالتبني للقديس يوّحنا الدمشييقي.
أما في التعليم ،فقد تكوّن أقدم إشارة مباشرة إلى التبني هي كلم القديس ديديموّس السأييكندري الييذي يحييث

فيه "على أن يكوّن لليتام آباءا من الزواج والرامل" ].[11

كانت تنتشر في بعض المناطق المسيحية ،البلقان بوّجه خاص ،عادة ابتخاذ الخأ .حيث كان يقوّم رجلن بإعلن

وحدة دم بينهما تجعلهما أخوّين .وكان البعض منهم يأتوّن إلى الكهنة ويطلبوّن أن لتبازرك هييذه العلقيية الناشييئة،

ما أدخل إلى بعض الفخوّلوّجيات خدمة عنوّانهيا "ابتخيياذ الخأ" .يرفيض القيديس نيقوّديميوّس الثوّسأييي هيذه
العلقيية مقارنيياا إياهييا بييالتببني ،معتييبراا أن التببنييي ينشييئ علقيية طبيعييية ،فيمييا ينشييئ اتخياذ الخأ علقيية ترجبيك
العلقات بين المسيحيين ،خاصية زيجيات القربياءا ،حييث أن بعيض المتيآخين اعتيبروا ربياط اخيوّتهم مسياوياا
للرباط الطبيعي وبالتالي طبقوّا على أبنائهم قوّانين منع الزواج .في دفيياعه هييذا يقييوّل "التبنييي يقبلييد الطبيعيية،

لكن الطبيعة ل تلد أبداا أخاا ،بل توّبلد ابناا فقط .لذا فإن التبني ،باعتباره تقليييداا للطبيعيية ،ل يمكيين أن يصيينع أخيياا.
ومن ثم فإن شيئ اا كتكوّين أخأ بالتبني ليس فقط غير عملي أو عقبة أمام الييزواج فيمييا بييين زميين هييم ميين هييؤلءا
الخوّة المزعوّمين بالتبني ،ولكن ل ينبغي عرلضه على الطلق ،بل يجبِ رفضه من كنيسة المسيح على أسأاس
أنه سأببِ العديييد ميين الشييرور وهلك النفييوّس لمعظمهييم ،ويتيييح فقييط لبعييض الشييخاص أن يشييبعوّا رغبيياتهم
الجسدية ويتمتعوّا بالحاسأيس والعصبيات ،كما أظهييرت أمثليية ل حصيير لهييا ميين التجربيية الفعلييية فييي أوقييات

مختلفة وفي أماكن مختلفة"[12].
مواقف معاصرة

تط برق العديد من القديسين والرعاة واللهوّتيين الرثوّذكس المعاصرين إلى موّضوّع التببني مشبجعين عليه.

يجيبِ القديس باييسيوّس في كتاب “ العائلة ونهاياتها” على أسأئلة حوّل تبني الطفال بقوّله إن ال ل يعطي

أولادا للجميع لكي يحبوّا جميع أطفال العالم باعتبارهم أطفالهم ويساعدوهم في التجديد الروحي .ويروي عن

شخص لم يكن له أطفال ،ولكن عندما كييان يخييرج إلييى الحييي كييان جميييع الطفييال يركضييوّن إليييه ويحيطييوّنه
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بمحبتهم .ويستنتج القديس أن ال أحياناا ل يعطي الولد ليعزي اليتيم بالتببني .رداا على سأؤال إذا كييان الييذين

ل يستطيعوّن النجاب يفكرون بالتببني ،فماذا يجبِ ان يفعلوّا .أجاب القديس أنه بالطبع من الفضل أن يتببنييوّا،
لكن من دون إصرار ،لن "ما يريده النسان ليس دائماا إرادة ال"[13].

رئيس أسأاقفة أثينا السابق المغبوّط الذكر خريستوّدولوّس ،في كلمة ألقاها فييي أحييد المييؤتمرات حييوّل الييزواج
والنجاب في  ،2002يقوّل مشجعاا على التب بني أن الطفل اليتيم ،بالنسبة للمسيييحي ،هييوّ المخلييوّق الييذي يتحمييل

مسؤولي اة تجاهه وذلك بجعله يشعر بالمحبة ميين خلل إدخيياله إلييى السأييرة ،وإذ تكييوّن أذرعنييا مفتوّحيية يييدخل
المسيح من خللها ويعانقنا[14] .

حنث البطريرك الروسأي كيرللس المؤمنين على تببني الطفال في عظة عيد الميلد سأ نة  ،2013وذل ك إثير توّقييع
الرئيس فلديمير بوّتين قانوّناا يمنع المريكيين من تبني أطفال روس بعد أن كثرت عمليييات التبنييي هييذه ].[15
دعوّة البطريرك أثمرت ،حيث نق رأ عين كهنية وعلميانيين ضياعفوّا عملييات التببنيي هيذه وبلغيت العيداد أرقامياا

تضاهي دور اليتام في بلدان أخرى ].[16

ح بث بطريرك رومانيا المؤمنين الذين يرغبوّن بأن يكيوّن لهيم أطفيال ويتعيبذر عليهيم ذليك ،بيادئ ذي بيدءا ،علييى

الصلة كجمثل والدي السيدة العذراءا .أبما إذا لم ليعطوّا هذه الهبة ،فدعاهم إلى تببني الطفال أو مساعدة العائلت

الكبيرة .جاءا هذا الكلم في عظته في عيد ميلد والدة الله ،حيث قال أن أول ما نتعلمه من العيد هوّ أن والدة

الله هي ثمرة صلة واليديها ،ودعييا زميين ليييس ليديهم أطفييال إليى أن يصيلوّا أكييثر ،وإذا ليم ليعطييوّا صييفة البيبوّة
الجسدية ،فيمكنهم أن يصبحوّا آباءا من خلل التبنيي وذل ك بمحبية الطفيال اليذين يتبن وّنهم ،ولكين أيضياا مين
خلل مساعدة العائلت التي لديها عدد كبير من الطفال ].[17
خدمة التبنني

كمييا ذكرنييا ،فييي كتيياب الفخوّلييوّجي خدميية للتبنييي تسيياهم فييي تكريييس التببنييي كممارسأيية مقبوّليية فييي ضييمير

المؤمنين .كما كل الصلوّات التي دخلت الفخوّلوّجي ،هي ناشئة من حاجة .في خدمة التببني ،يتم التأكيد علييى

القرابة الروحية التي تنشأ بين المتببنى والمتببني.

في تفاصيل الخدمة أن اللمتببنى يقف داخل الهيكل فيما المتببنييي يقييف خييارجه .طبعيياا هيذا يفييترض أن المتببنييى
مع بمد .أما لجهة الوّقوّف فل توّضح الخدمة ما ينبغي عمله إذا كان المتببنى طف ا
ل صغيراا غير قادر على الوّقييوّف.

وكوّن كل المييوّر فييي الليتوّرجيييا موّضييوّعة برمزييية ومعيياٍن تتخبطييى الشييكل ،فيالمعنى العميييق المفزتييزرض لهييذا

التوّزيع هوّ أن يفهم المتبنني أنه ليعطى الطفل من ال ،من الهيكل ،وعليه أن يسلك على هذا السأاس.

بعد الفتتاح ،يتلوّ الكاهن الفشين التالي“ :أيها الرب إلهنا .يا زمن بوّاسأييطة فتيياك الحييبيبِ ربنييا يسييوّع المسيييح
دعوّزتنا أبناءا ل بتببني ونعمة روحك القدوس القادر على كل شيءا .يا زمن قلزت :أنا أكييوّن لييه أبيياا وهييوّ يكييوّن لييي

ابناا .فأنت أيهييا المليك المحييبِ البشيير انظييْر ميين مسييكجنك المقييبدس إلييى عبييديك هيذين الليذين ولييزدْتهما الطبيعيية
مفصوّزلين بالجسد أحدهما عن الخر واجعلهما متحزدين بروجحك القدوس اتحاد الب بابنه .ثببْتهما فييي محبتييك.
اربْطهما ببركتك .بارْكهما في مجدك ووطدهما في اليمان بك لزيحزفظا على الدوام ما تعهداه بشفاههما بل تنبكث
4
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وكْن وسأيط اا لتعهدهما هذا لكي يحافظا حتى نهاية حياتهما على الوّعييد الييذي اعترفييا بييه أمامييك فل ينكثيياه أو
ينقضاه بل يعيشا فيك أنت إلهنا الحقيقي وحدك وأبهلْهما لن يصيرا وارزثين لملكوّتك .لنه ينبغي لك كل تمجيد

وإكرام وسأجوّد ،أ يها الب والبن والروح القدس ،الن وكل أوان وإلى دهر الداهرين”.
وبعد السلم وإحناءا الرؤوس ،يتلوّ الكاهن أفشيناا ثاني اا “ :أيهييا السيييد الييرب إلهنييا المبييدع الخليقيية كلهييا .يييا زميين

عقدزت في آدم الول ربييا زط القرابيية الطبيعييية الجسييدية وأوضييحتنا أقربيياءا لييك بالنعميية بيسييوّع المسيييح ابنييك
الحبيبِ إلهنا .إليك وحدك أنت العارف كل شيءا قبل صيرورته قد حنى عبداك هذان رأسأيهما مستمزدين بركزتييك

ومرتب زطين مع بعضهما برباط الب وابنه الذي منك لكي يحظيا بمييا يرجييوّانه ميين الخيييرات ،ويسيييرا كمييا يليييق
بالدعوّة المتوّجبة عليهما ،وبالتببني الذي من لدجنك ،فليمنجد بهذا أيضيياا اسأييمك الممجييد فييي كييل شيييءا أيهييا الب
والبن والروح القدس ،الن وكل أوان وإلى دهر الداهرين”.

وينهي الفخوّلوّجي بأن الب يستلم الب زن من المذبح فيقع البن على قدمي الب فيدوسأه هذا على عنقه قائلا

"أنت اليوّم ابني وأنييا ولييدلتك" ،ثييم ينهضييه ويقببييل أحييلدهما الخيير .أمييا الكيياهن فليجييري ختييم الصييلة كالعييادة
ويباركهما ويعظهما.

ككل الخدم ،تفزهم خدمة التببني من خلل الصزوّر النجيلية التي تعكسها .نحن بالمسيح نلنييا التببنييي“ :زولجكييْن لزنمييا
زجازءا جمْللءا النززماجن ،أاْرزسأزل ا ل
ي انلجذيزن زتْحيي ز
ل اْبزنله زمْوّللوّادا جمجن اْمزرأاٍة ،زمْوّللوّادا زتْح ز
ت الننييالموّجس ،جلزنزنييازل
ت الننالموّجس ،جلزيْفزتجد ز
النتزبننزي) ”.غلطية  .(5-4:4هذا هوّ السأاس اللهوّتي الذي على أسأاسأييه تقبييل الكنيسيية التببنييي وتبيياركه وتطببييق
عليه كل تدبيرها وقوّانينها“ .أنا أكوّن له أباا وهوّ يكوّن لي ابناا" هي قييوّل الييرب لييداود ميين خلل ناثييان )أخبييار
اليام الول  ،(13:17ويججمع المف بسرون أن هذا الكلم هوّ عن الممسوّح وقد اكتمل في يسوّع .أما اتحاد المتبننييي

والمتب ننى فهوّ بالروح القدس ،والثبات هوّ بمحبة ال ،والرباط هوّ بييبركته .هييذا بالحقيقيية ينطبييق علييى كييل أب
وابن.

أما الجزءا الخير من الخدميية ،أي أن يييدوس الب عنييق البيين ،والييتي قييد تييثير حمييية المييدافعين عيين "حقييوّق

النسان" ،خاص اة أن غالبية ما يرد في النجيل عن دوس العنق مرتبط بالنتصار على العداءا والشرير ،وهييوّ مييا
ل مكان له في هذه العلقة التي تتخذ صوّرة الب والبن نموّذجاا ،فالرجح هوّ أن البيين الييذي اتخييذه أبييوّه ابنيياا
يضع عنقه من أجل أبيه ،كما يصف الرسأوّل بوّلس القديسين أكيل وبريسكيل في رومية  4-3:16بقوّله " زسأيينللموّا
زعزلى جبجريْسجك ن
ل زوأاجكي ز
ل اْلزعاجملزْيجن زمجعي جفي اْلزمجسيجح زيلسوّزع ،النلزذْيجن زوزضزعا لعلنزقْيجهزما جمْن أاْججل زحزياجتي" .وضع العنق هنيييا
ل يشير أبداا إلى أي عبوّدية بل إلى التضحية التي هي أسأاس البنبوّة كما البوّة بالمنظار المسيحي.

التبنني رعائياا

إن تسليط الضوّءا علييى التب بنييي يييأتي ميين حيياجتين رعييائيتين ،ل ارتبيياط بينهمييا .الحاجيية الولييى هيي ي الرتفيياع
الملحوّظ في عدد العائلت التي تعاني من عدم إنجاجب أولد ،ما يؤبدي أحيانيياا إلييى انفراطهييا ،وملفييات المحيياكم
الكنسية تشهد على أن هذا العدد كبير ،أو إلى معاناةٍ قد يستغبلها بعييض ممتهنييي الطييبِ .هنيياك دراسأييات عديييدة
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تكشييف السأييباب الييتي أ بدت إلييى ضييعف القييدرة علييى النجيياب ،ل مجييال للخييوّض فيهييا فييي هييذه المقاليية ول
اختصاص ،مع التشديد على أن للكنيسة دوراا في الضاءاة عليها وعدم ترك هذا الموّضوّع في يد الطييبِ وحييده.
فالمعروف اليوّم أن الطبِ ،الذي هييوّ صيياحبِ العلييم ،وميين دون أن يسييتطيع أن يقييدم الحييل دائميياا ،يييثير أسأييئلة

عديدة ،إيمانية وأنثروبوّلوّجية وأخلقية ،بالحلوّل التي يطرحها .من هنا أن دعييوّة الكنيسيية إلييى التببنييي تكييوّن
البديل الكثر سألمية ومحبة وخدمة ،خاصاة متى تأكد الزوجان أن صييعوّبة النجيياب ،طبييياا ،تتخبطييى قييدرتهما
النفسية والصحية والمادية .أما إيمانياا فما هوّ غير مستطاع عند الناس سأهل عند ال.

الحاجة الرعائية الثانية هي الرد على تببني أطفال من أفراد ل أسأر ،أو من أزواج مثليين.
الطفل ،طبيعي اا ،هوّ ثمرة تزاوج رجل وامرأة .إلى اليوّم ،لم يجصر مقبوّلا توّليد الطفال فييي المختييبرات ميين آبيياءا
وأمهات مجهوّلين ،ولم يعلن أحد أنه ينوّي ذلك ،مع أن المكانييية التقنييية صييارت موّجييوّدة وشييبه ناضييجة .إذاا،

حتى للتب بني ،هناك حاجة لوّجوّد رجل وامرأة .من هنا أن العائلة ،تاريخياا ،لحييددت علييى أنهييا نتيجيية زواج رجييل
بامرأة .هناك حالت كثيرة في التاريخ وفي مختلف الحضارات حيث اعلتجبر تعدد الزوجات أو وجوّد الجوّاري أو
الغلمان رسأمياا ،إنما هذا لم ليعزت زبر عائلة ولييم يمييس مفهييوّم العائليية ول مبييدأها ،فبقيييت العائليية مكوّنيية ميين زوج
وزوجة وأولد.

توّجد اليوّم أجندات سأياسأية تزداد وضوّحاا يوّماا بعد يوّم ،تقوّم على أفكار لييم تكيين يوّميياا جييزءااا ميين السياسأيية،
وتتمحوّر جميعها حوّل العائلة .إن قضايا فك ارتباط التبني بوّجوّد العائلة ،أي قبييوّل أن يكييوّن المتببنييي فييرداا ل
عائلة ،كما حرية الجهاض وزواج المثليين ومنحهم إمكانية التبني ،هي اليوّم قضييايا ليضييبحى بشييفافية العلييوّم

النظرية ومصداقية العلوّم التطبيقية من أجلها ،كما تحنوّر التربية والتعليم لنشييرها .الوّاضييح أن هييذا النحييراف

هوّ عمل سأياسأي ،ليست هذه المقالة لمناقشته .مييا يهبمنييا هييوّ أن تحقيييق النصيير لهييذه القضييايا يمييبر علييى جسييد

العائلة.

ورد في البيييان الصييادر عيين ممبثلييي أديييار جبييل آثييوّس المقييبدس العشييرين ،تعليقيياا علييى تعميييد مطييران أميركييا

ألبيييذيفوّروس لطفلييين يييبدعي أبوّتهمييا رجلن مثليييان“ :إبنييه لميير غريييبِ عيين تعيياليم النجيييل والبروحبييية
الرثوّذكسبية اعتبار زوجين مثلبيين أبنهما يكبوّنان عائلة ،وكذلك العتراف لهما بحبق تبني الطفال ،مثل أبي شكل

من أشكال البتب بني .فهذا يتعارض ليس فقط مع تعليم النجيل والبطبيعة البشربية ،ولكن أياضا مع روحبية وتقاليد
شعبنا ،وهوّ في الوّقت عينه ينتهك أبسط الحقوّق لهييؤلءا الشييخاص)الطفييال( البرييياءا العييبزل ،ابلييذين ليسييت
لديهم إمكانبية اختيار نمط العيش في بيئة بشربية طبيعبية”.

يختصر هذا البيان الموّقف الرثوّذكسي كله .ما ليسبمى بزواج المثليين ليس زواجاا بمفهوّم الكنيسة وبالتالي مييا

ينتج عنه ليس عائلة .يحاول بعض اللهوّتيين اليوّم اللتفيياف علييى الفهييم التقليييدي للعائليية علييى ضييوّءا تعليييم
النجيل .يبلغ بعض هؤلءا اللهوّتيين حداا متقدماا من التساذج ،كييأن يقييوّل أحييدهم أن بإمكييان المسيييحيين أن

يقبلوّا زواج المثليين اسأتناد اا لتعليم بوّلس بأن في المسيح ل رجل ول إمييرأة!!! أو أن يييرى أن أحييداا ل يسييتطيع
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حجبِ المعموّدية عن طفل ،حتى ولوّ كان مثلبيان يندعيان أبوّته ،لن المسيح قال "دعوّا الطفال يييأتوّن إلييي" ]

.[18

خاتمة
للفي عام ،قدمت العائلة المسيحية بشكلها التقليدي شهادة من خلل حياة العديييد ميين المييؤمنين والقديسييين.
فحياة السأرة المسيحية هي نموّذج للشركة مع ال ،ومن خلل التقليد بما فيه من الموّاعظ والرشادات حييوّل
الزواج وتربية البناءا ،والصلوّات والوّصايا لتشديد السأرة في موّاجهة التحديات والشدائد ،يمكن السأتنتاج أن

العائلة المسيحية الرثوّذكسية أو ا
ل وقبل كل شيءا تعيش في اتصال وثيق مع ال الذي هوّ مصدرها وهوّيتهيييا.
فالعائلة تقرأ الكتاب المقدس لملءا قلوّب أعضائها وعقييوّلهم بحقيقيية اليي ،وللتعلييم عيين حييياة البيياءا والطفييال

الذين أصبحوّا قديسين والسعي إلى اتباع شهادتهم ،كما تشييارك العائليية مشيياركة كامليية فييي حييياة الرعييية ميين

عبادة وأسأرار وخدمة .إن علقة العائلة بال تكشف الطابع الحقيقي للعائليية وطبيعتهييا وتختييبر محبيية المسيييح
التي تفوّق المعرفة وتقبدم مثاال منظوّراا لهدف ال من خلقها ،فتصبح كييل نشيياطاتها وعلقاتهييا فرصيياا لمشيياركة

نعمة ال التي تثجمر روحي اا وتكشييف عيين الحييياة المباركيية والوّعييوّد التييية ميين الب .إن عائليية مسييتوّفية لهييذه

الصفات يبارك ال تببنيها لي طفل.

إن خسارة العائلة لحد أركانها تضعها في خطر لكنها ل تسقطها من حيث هي .أما العائلة التي تبدأ من دون أحد

الركنين السأاسأيين ،أي الرجل أو المرأة ،فل تستطيع أن تبلغ إلى القامة الموّصوّفة أعله .إلى هذا ،هنيياك الكييثير
من الشوّاهد العلمية التي تثبت أن ا بدعاءا رجل أو امرأة أنه قادر على الحلوّل محل الثنين معاا ل ينجتج إل الفشل

].[19

وبالتعميم المنطقي ،ينطبق هذا الكلم على العائلة المثلية ،إذ حتى ولوّ لعبِ أحد أركانها دور الجنس الخيير ،فل
يعدو المر كوّنه لعزبِ دور ،وليس حقيقياا .ل شيءا يوّصل إلى الحقيقة إل الحقيقة نفسها  ،لن الحقيقة والطريق
هما السيد الذي قال " أنا الطريق والحق والحييياة" فييي آن واحييد .فغييير الحقيقييي ل يقييدر أن يكييوّن طريقيياا ول

حيااة ،بل هوّ مجرد زوْهم.
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