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 ةّرحلا ةدارإلا ةلأسم :سماخلا لصفلا –الالهوت األخالقي  الفصل الخامس: مسألة اإلرادة الحّرة
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. فهم خنناطئ وصننحيح لالحتميننة. تننأثير النندوافع علينننا؛ َدر اِء والقَنن اإلْيمنناُن ِبالَقضننَ ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(المواضيع: تحليل الحتميننة   ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(رَدَقلاو ِءاَضَقلاِب ُنامْيإلا)
وحرية االختيار. وعي الذات بالحرية وحقيقة التوبة.

 نحن نعلم بالفعل أن الشخص يكون مسؤوالً عن أفعاله فقط عندما يكون حرًا عند القيام بهننا. هننل يتمتننع بمثننل
 هذه الحرية الروحية، حرية اإلرادة المفترضة هنننا؟ في اآلونننة األخننيرة، انتشننرت نظريننة تسننمى الحتميننة على
 نطاق واسع. أتباع هذا التعليم، الحتميون، ال يعترفون بأن لإلنسان إرادة حننرة. إنهم يؤكنندون أنننه في كننل عمننل
 على حدة، يتم تحفيز الشخص على التصننرف فقننط من خالل أسننباب خارجيننة. بحسننب تعنناليمهم، دائمننًا تتننأثر
 أفعال الشخص بمحّفزات ودوافع ال تعتمد عليه وعادًة ما تكون خاضعة لألقوى بين هذه الدوافع. يقننول هننؤالء
. دافننع الفيلسننوف الشننهير سننبينوزا في القننرن يبدو لنا فقط أننا نتصرف بحرية، لكن هذا خداع ذاتي نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."العلماء:   نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."
 السادس عشر عن هذا الرأي. لتوضيح موقفه تحدث عن حجر قد ُرمي. لو كان بإمكانه التفكير والتحنندث لكننان
 قال أنه يطير ويسقط في المكان الذي يختاره. في الواقع، لقد طار فقط ألن أحدًا ما رمنناه وسننقط بسننبب قننوة

الجاذبية.
 سنعود إلى هذا الصورة الحقًا. اآلن، فلنالحظ ما يلي. إن التعليم المعارض للحتمية هو الالحتمية. هننذا المفهننوم
 تقبله المسننيحية. لكن يجب أن نضننع في اعتبارنننا أن الالحتمننيين المتطننرفين موجننودون، لكن تعليمهم أحننادي

الجانب وخاطئ.
 إنهم يقولون إن حرية اإلنسان هي قوته المطلقة للتصننرف كمننا يشنناء. بهننذه الطريقننة، وفقننًا ألفكننارهم، ُتمنناَرس
 الحرية الفردية وفقًا لتقدير الشخص التعسفي، ويتصرف تمامًا وفقًا لرغباته أو نزواته. بهذه الخدعة الزائفة من
يتحنندث ، قام االشننتراكيون والشننيوعيون بننإغراء الشننعب الروسنني التعيس المضننلَّل وقبضننوا عليننه  ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(رَدَقلاو ِءاَضَقلاِب ُنامْيإلا)الحرية نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."  نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."

الحرية في رسالته األولى  نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."الرسول بطرس عن هذه   ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(. بالطبع، هذه حرية ساخنة. هذا هو19:2 والثانية 16-15:2نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."
 إساءة للحرية وتحريفها. ال يتمتع اإلنسان بحرية مطلقة وغير مشروطة. وحده اهلل القدير يمتلك هننذه الحريننة

العالية الخالقة.
 على النقيض من هذه الالحتمية الزائفة، فإن أفكار الالحتمية الحقيقيننة مختلفننة. فهي تعّلم أن الشننخص يتننأثر
 بال شّك بالمحفزات والدوافع الخارجية بشننكل كثننير التنننوع. بهننذه الطريقننة، على سننبيل المثننال، يتننأثر بالبيئننة
 المحيطة  وظروف الحياة والسياسة ومستواه التعليمي وتطوره الثقننافي، ومننا إلى ذلننك. كننل هننذا ينعكس في
 سمات شخصيته األخالقية. يتفق الالحتميون مع الحتمننيين على أن النندوافع والتننأثيرات الخارجيننة المختلفننة
 تعمل على الفرد بقوة شديدة في أغلب المرات. ولكن هننناك أيضننًا اختالف جننذري بين المفهننومين. بينمننا يقننول
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 دعاة الحتمية أن اإلنسان يتصرف بطريقة معينة فقط من خالل تأثير أقوى دافع، وليس لديه أي حرية، يؤكد
. قد ال يكون هذا الدافع هو األقوى، كما نحو الخير أو الشر ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(الالحتميون أنه حر في اختيار أي من هذه الدوافع   ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(رَدَقلاو ِءاَضَقلاِب ُنامْيإلا)
 أن الشخص قد يفّضل فعاًل يبدو لآلخرين أنه غير مؤاٍت بشكل واضح. مثال على ذلك هو حشد الشهداء الننذين
 بدوا وكأنهم يدمرون أنفسننهم بننوعي ودون تفكننير على ينند الجالدين الوثنننيين. بهننذه الطريقننة، من وجهننة نظننر
 الالحتميين، ال تكون الحرية الفردية حرية إبداعية غير مشروطة، بل هي حرية اختيار، حرية إرادتنا لتقريننر أن

نتصرف بطريقة معينة أم ال.
 تقبل المسيحية بالتحديد هذا النوع من مفهوم الحرية البشرية، بما يتوافق مع الالحتمية. بتطبيق هذا المفهوم
 على األخالق، على مسألة الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والخطيئة، تقول المسيحية أن الحرية الفردية
حريننة اإلرادة هي قنندرتنا المسننتقلة  نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."هي حرية االختيار بين الخير والشر. في التعريف الالهوتي األكاديمي، إن 

. نحو حرية تقرير المصير في الخير والشر ’نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."عن أي شخص وأي شيء  ."’رشلاو ريخلا يف ريصملا ريرقت ةيرح وحن‘

 اآلن ، يمكننا تقييمصورة سبينوزا عن الحجر المتساقط. لقد كنا مقتنعين بأن للشخص إرادة حرة بمعنى اختيننار
 التصرف بطريقة محددة. يعتبر سبينوزا أن تحلينق الحجنر مشنابه لسنلوك اإلنسنان. لكن هنذا ال يمكن أن يكنون
 ممكنًا إال إذا كان للحجر حرية االختيار بين الطيران أو عدم الطيرا ، السقوط أو عدم السقوط. لكن من الواضننح

أن الحجر ال يمتلك مثل هذه الحرية في االختيار، وبالتالي فإن هذه الصورة غير مقنعة على اإلطالق.
 إن إفالس الحتمية، في رفضها اإلرادة الحننرة، واضننح أيضننًا في مننا يلي. أوالً، مننا من حتمي واحنند مصننمم على
 تحقيق تعاليمه في حياته العملية. السبب واضننح. إذا نظننر المننرء إلى الحينناة من وجهننة نظننر حتميننة، لن يكننون
 هناك عقاب ألحد، ال طننالب كسننول بسننبب كسننله، وال لص لسننرقته، وال قاتننل، ومننا إلى ذلننك، ألنهم لم يتصننرفوا
 بحرية، بل هم فقط عبيد بال وعي ينفذون إمالءات دوافعهم، متأثرين بها خارجيًا. إنه الستنتاج سننخيف، لكنننه
 منطقي تمامًا، يمكن استخالصه من الحتمية. ثانيًا، إن إثبننات حريننة اإلرادة هننو التجربننة الروحيننة الننتي تسننّمى
 التوبة، وهي حقيقة معروفة للجميع من خالل تجربتهم الشخصية. عالَم سرتكز هذا الشننعور بالتوبننة؟ ظاهريننًا،
 يعود التائب في ذهنه إلى لحظة تصرفه الخاطئ ويبكي على خطيئته مدركًا بوضوح أنه كان بإمكانه التصننرف
 بشكل مختلف من غير أن يفعل هذا الشر، بل الخير بدالً من ذلك. على مننا يبنندو، ال يمكن أن تكننون هننذه التوبننة
 ممكنة إن لم يكن لإلنسان إرادة حرة، أو إذا كان عبدًا للتأثيرات الخارجية محرومًا من اإلرادة. بهذه السهولة، لن

يكون مسؤوالً عن أفعاله.
 نحن المسيحيين نندرك أن الفننرد حنر أخالقينًا، ويحكم إرادتنه وسنلوكه. هنذا النننوع من الحرينة هنو أعظم هبنة
 لإلنسان من اهلل الذي ال يطلب طاعة آليًة من اإلنسان بل طاعة محبة بنوية حرة. ربنا أكّنند بنفسننه هننذه الحريننة

متى  ِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني  ْن َيا� �َحٌد ا �َراَد ا �ْن ا ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(رَدَقلاو ِءاَضَقلاِب ُنامْيإلا)ا� نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ." اَمَك24:16نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ." . ُاْنُظْر. َقْد َجَعْلُت اْلَيْوَم ُقدَّ  ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(
تثنية   ْنَت َوَنْسُلَك �رَّ َفاْخَتِر اْلَحَياَة ِلكَْي َتْحَيا ا نرقلا يف ازونيبس ريهشلا فوسليفلا عفاد ."؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(رَدَقلاو ِءاَضَقلاِب ُنامْيإلا)اْلَحَياَة َواْلَخْيَر، َواْلَمْوَت َوالشَّ ؛انيلع عفاودلا ريثأت .ةيمتحالل حيحصو ئطاخ مهف .(.19-15:30  ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف …

Source: Metropolitan Philaret (Vosnesensky). Moral Theology, Chapter 5: The question of free will . Parish Life. Russian  
Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. https://orthochristian.com/144206.html
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