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رسالة من المحرر
مايكل پاركر
)(mike.parker@etsc.org
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة

تم تنظيم األعداد السابقة لمجلة القاهرة الالهوتية حول فكرة واحدة رئيسية :ترجمة الكتاب المقدس إلى

العربية ،والمبادئ الخمسة لإلصالح ،وموضوعات أخرى .ولكن في هذا العدد تتناول أول ثالث مقاالت
بوجه عام طبيعة البشر كما نراها في سفر التكوين وعبر عدسات العلوم الحديثة ،وفلسفة ما بعد الحداثة،

والسياسة .أما المقالة الرابعة تتعلق بالمسيحية السريانية.

تأملية مستوحاة من الذكرى الخمسين للهبوط على سطح
المقالة األولى ،التي كتبتها بنفسي ،هي نظرة ُ
القمر .كنت في الثانية عشرة من عمري في ذلك الوقت ،لكنني أتذكر مشاهدة التلفاز مع عائلتي بينما كان
نيل أرمسترونج  Neil Armstrongيخطو على سطح القمر .كان حدثا هاما فارقا في تاريخ البشرية،

لحظة ُمذهلة ال تُنسى .تم تفسيرها بطُرق عديدة :إنجاز مستوحى من صراع الحرب الباردة بين الواليات
المتحدة واالتحاد السوفيتي ،إعجاز هندسي أمكن تحقيقه بواسطة برنامج صاروخ النازي "ڤي تو"  V-2خالل

الحرب العالمية الثانية ،تحقيق حلم اإلنسان منذ آالف السنين بالوصول إلى القمر والى ما أبعد منه .هذه
التقييمات المختلفة صحيحة بقدر ما ،ولكن ما يهمني هنا ما تقوله إنجازات ِ
العلم الحديث للمؤمنين من

البشر .بدأ تفكيري بالهبوط على سطح القمر ولكن سرعان ما انتقل إلى رؤى علمية أخرى تتعلق بفهم حديث
ِ
لعلم الكونيات وتطور اإلنسان .بالنسبة للمسيحيين ،كانت هذه النماذج العلمية الجديدة موضع جدل كبير
ألنها كان ُينظر إليها في كثير من األحيان على أنها تهديد لنموذج اإليمان المسيحي .وُيقدم تأملي أحد
المواقف التي تبناها الكثير من المسيحيين المؤمنين لدمج ِ
العلم والدين معا في نموذج واحد متناغم.
أما المقالة الثانية في هذا العدد للدكتور ماهر صموئيل ،وهو طبيب نفسي ،ومحاضر ،ومتحدث عام،
وأستاذ في ِعلم الدفاعيات ومؤلف لثمانية كتب .وهو أيضا مؤسس خدمة  Credologosالتي تُمثل خدمات

زكرياس الدولية ) (RZIMفي منطقة الشرق األوسط .وبصفته مدافعا ناطقا باللغة العربية ،تتمثل
ارڤي ا
مهمته األساسية في تدريب قادة مسيحيين شرق أوسطيين على الدفاع عن العقائد ،والتشكيل الروحي

لتمكينهم من مشاركة المسيح في مجتمعات غير مسيحية .ود َّرس ماهر العديد من الدورات في مدارس
أسبوعية وصيفية في ٍّ
كل من مصر ولبنان ،وهو ضيف دائم في البرامج التلفزيونية ،ويتحدث باستمرار في
المؤتمرات العربية المسيحية في جميع أنحاء العالم .وق َّدم ماهر مقالته ألول مرة في  20نوفمبر/تشرين
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الثاني  ،2018ضمن سلسلة الندوات األكاديمية  Scholars’ Seminarفي كلية الالهوت اإلنجيلية .وهي
تدور حول كيفية تقديم اإلنجيل لجيل ما بعد الحداثة.

والمقالة الثالثة عبارة عن تعليق على كتاب لچيريمي ل .سابال بعنوان "ضمير أميركي :قصة ارينهولد
نيبور"  ،An American Conscience: The Reinhold Niebuhr Storyوهي تتالءم بشكل جيد مع

الموضوع الرئيسي لهذا العدد ،من حيث إنها تتعلق بالالهوتي الذي كان مهتما بدراسة العالقة بين جوهر
الطبيعة البشرية كما يعرضها الكتاب المقدس وفهمنا للسياسة .فقد كتب نيبور الذي عاصر الحربين
العالميتين والحرب الباردة ،أن "قدرة اإلنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة التحقق ،لكن ميل اإلنسان

أمر ضروريا".
للظلم يجعل الديمقراطية ا

ومما ال شك فيه أن المقالة الرابعة قد ال تتماشي مع موضوع هذا العدد ،ولكن المقصود منها أن تكون

الجزء األول من ثالثة (أو ربما أربعة) أجزاء في سلسلة محاضرات عن تاريخ المسيحية السريانية المبكرة
ألقتها الدكتورة هيلين مور-ڤان دن بِرخ  ،Heleen Murre-van den Bergالتي زارت كلية الالهوت من

 16إلى  19يناير/كانون الثاني  .2019وهي أستاذة المسيحية الشرقية في جامعة رادبود ،Radboud
بمدينة نايمخن  ،Nijmegenفي هولندا .وقد ألقت د .مور-ڤان دن بِرخ محاضرات أخرى في كلية

الالهوت وكتبت أيضا لهذه المجلة من قبل .ومحاضراتها ،التي قُدمت باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة،

كبير في الكلية .لذلك ،قررنا نشرها في هذه المجلة .يحتوي هذا العدد على ُربع المحاضرات
جذبت اهتماما ا
التي َّ
ت المحاضرات من تسجيالت الڤيديو
قدمتها ،وستتضمن األعداد الالحقة باقي المحاضرات .ولقد د َّون ُ
دونتُها واجراء بعض
و َّ
حررتُها بطريقة ُمبسطة لغرض التوضيح .وبعد مراجعة المخطوطة الكتابية التي َّ
التعديالت عليها ،أعطتني د .مور-ڤان دن بِرخ النص لنشره .ونأمل أن يستمتع القارئ بأسلوبها الخطابي

البسيط في اإللقاء.
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الذكرى الخمسون للهبوط على سطح القمر
تأمُّل في علم الكونيات والتطور والطبيعة البشرية في عصر الفضاءُّ
بقلم :مايكل پاركرُّ
يوافق هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لهبوط رائدي الفضاء ،نيل أرمسترونجNeil Armstrong
َ
و َبز ألدرين  ،Buzz Aldrinعلى سطح القمر في املهمة أﭙولو  11التي ت َّم ْت في  20يوليو/تموز  .1969بعد ست
ساعات من هبوط املركبة القمرية إيجل  ،Eagleفي  21يوليو/تموز ،أصبح أرمسترونج أول إنسان يمش ي
على سطح القمر .كانت كلمات أرمسترونج عند أول خطوة على سطح القمر مفعمة بزهو النصرة ،ومع ذلك
لم يكن فيها ما يس يء" :خطوة صغيرة إلنسان ،ولكنها قفزة كبيرة للبشرية" .ولحسن الحظ ،لم يكن هناك
ً
انتصارا للبشرية جمعاء .لكن من املؤكد
نعرة قومية في كلماته .فبالنسبة له ،كان الهبوط على سطح القمر
أن أنشودة انتصاره تنقصها النغمة الروحية .ألم يكن وصول البشرية ألاول على جرم سماوي بمثابة وقفة
للبشر ليأخذوا بعين الاعتبار مكانهم في املخطط الكبير للكون؟ في الواقع ،هذا ما حدث.
في الذكرى الخامسة للهبوط على سطح القمر ،أرمسترونج ،وألدرين،
ومايكل كولينز  ،Michael Collinsالذي دار حول القمر في مركبة القيادة بينما
َ
كان زمياله يسيران على سطح القمر أدناهَّ ،
قدموا صخرة قمرية تزن  7,18جرام
للكاتدرائية الوطنية في واشنطن العاصمة .وقال أرمسترونج أثناء تقديم
الصخرة إن "هذه قطعة من الخليقة من خارج ألارض" يجب أن تكون " ً
جزءا
من بنية بيت الصالة هذا من أجل جميع الناس" .وهي آلان موضوعة بشكل
ُ
دائم في لوحة نافذة زجاجية ملونة في الكاتدرائية ،وت ْع َرف النافذة باسم "نافذة
ُ
الفضاء"  ،Space Windowوتظهر النجوم والكواكب املهيبة في السماوات.
الرهبة الروحية التي شعر بها الكثيرون في وقت الهبوط على سطح القمر
كانت متوقعة قبل سبعة أشهر عندما دار البشر حول القمر ألول مرة .فقد
أطلقت وكالة الفضاء ناسا املهمة الفضائية أﭙولو  8في 21
"نافذة الفضاء" في الكاتدرائية الوطنية في
َ َ
ً َ
واشنطن .تحتوي الدائرة البيضاء الصغيرة
طاقما ُمك َّو ًنا من
وح َمل ْت املركبة الهزيلة
ديسمبر/كانون ألاول ،1968
في المركز على جزء من صخرة القمر التي
ثالثة أفراد ،هم فرانك بورمان  ،Frank Bormanوچيمز لـﭬل James
أحضرها نيل أرمسترونج وبز ألدرين في
 ،Lovellووليم أندرس  William Andersإلى الجانب البعيد من سطح
أول هبوط لهما على سطح القمر.
ُ
القمر بعد رحلة استغرقت ثالثة أيام عبر الفضاء .وأصبحوا أول أناس
يذهبون في رحلة إلى جسم فضائي آخر ،بالدخول في مدار القمر يوم  24ديسمبر/كانون ألاول والدوران
حول القمر عشر مرات .وفي املرة الرابعة شهدوا من حولهم ً
شيئا لم يره أحد من قبل ،وهو شروق
ُ
ألارض  .Earthriseفقد رأوا ألارض تصعد من سطح القمر عند قدومهم من الجانب املظلم للقمر .والتقط
ً
ً
تلفزيونيا إلى ألارض ،شاهده ،في ذات
أندرس الصورة الشهيرة لهذا املشهد .وفي دورتهم التاسعة ،أرسلوا بثا
اللحظة أو بعدها بفترة وجيزة ،واحد من كل أربعة أشخاص على هذا الكوكب .وتناوب ٌّ
كل من رواد الفضاء
الثالثة في وصف القمر .ثم في ليلة عيد امليالد هذه ،قرأوا آلايات العشر ألاولى من سفر التكوين التي تحكي
ً
ً
سعيدا "لجميعكم على ألارض الجيدة".
متمنيا عيد ميالد
قصة الخلق .وأنهى بورمان البث
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وقد جاء نجاح برنامج الفضاء هذا في أنسب وقت بالنسبة للشعب ألامريكي ،حيث إن ذلك العام
ً
واحدا من أكثر ألاعوام اضطر ًابا في تاريخ ألامة .فقد شهد عام  1968ذروة حرب ﭬيتنام التي وقعت
كان
أثناءها العديد من الاحتجاجات في شوارع مدننا .وبعد ضعف نتائج الانتخابات ألاولية في نيوهامپشير New
 ،Hampshireانسحب الرئيس ليندون چونسون  Lyndon Johnsonمن السباق الرئاس ي .واغتيل زعيم
ً
الحقوق املدنية مارتن لوثر كينج  Martin Luther Kingفي ذلك العام ،وهي مأساة أعقبتها مباشرة أعمال
شغب في املدن في جميع أنحاء البالد .واغتيل بوبي كيندي  ،Bobby Kennedyاملرشح الديمقراطي ألاساس ي
ً
للرئاسة ،بعد شهرين فقط .وعقد الديمقراطيون
اجتماعا ربما ُي َع ّد ألاكثر اضطر ًابا في التاريخ ،حيث تصدت
َّ
شرطة شيكاغو بشكل كبير لالحتجاجات التي انتشرت في الشوارع حول مكان هذا الاجتماعَ .ورشح
الجمهوريون ريتشارد نيكسون  Richard Nixonملنصب الرئاسة .ومما يثير السخرية أنه فاز فيما بعد ً
بناء
على وعد بتنفيذ القانون بقبضة من حديد ،وإنهاء الحرب .وعندما عاد رواد الفضاء الثالثة من مدارهم
"شكرا لك أﭘولو  .8لقد أنقذت عام َّ ."1968
ً
ولق ْب ْت
الناجح حول القمر ،تلقى بورمان برقية يقول ُمرسلها
مجلة "التايم"  Time Magazineرواد الفضاء الثالثة "رجال السنة" " ."men of the yearوفي السنة التالية
تحولت صورة شروق ألارض إلى طابع بريدي ،وعليه عبارة في الوسط تقول" :في البدء هللا "In the "...
"… 1.beginning Godويقول البعض إن هذا الطابع ُيمثل بداية الحركة البيئية ،حيث ُعقد ألول مرة يوم
بيئي تثقيفي بعنوان "يوم ألارض" في عام  .1970وعندما ذهب بورمان في جولة عاملية في ذلك العام ،تقابل
ُ
مع البابا بولس السادس الذي قال" :قضيت حياتي كلها أحاول أن أقول للعالم ما ق َلته في ليلة عيد امليالد".

طابع تذكاري
للمهمة

الفضائية
تلك الرحلة حول القمر ،وصورة ألارض ،وكلمات سفر التكوين كانت مفاجأة للعديد من الناس في
ً
أﭘولو ً 8
قيمة و ً
تميزا من أي وقت مض ى.
ذلك الوقت .وبطريقة ما تراءى الكوكب للبشر أكثر هشاشة ولكنه أكثر
ُ َ
َ
ابتدأ ْت بقراءة آلايات الافتتاحية من سفر التكوين ن َّب َه ْت الجميع إلى أن ألارض لم تكن
والرسالة الدينية التي
ً
َ
ْ
َ
َ
صدفة .لم تكن مصادفة خرجت من فوض ى الكون .ولكنها كانت نتاج عناية هللا املحب ،هللا الذي خلق منزل
ً
جميال ألولده.

1اقتباس ألول آية في سفر التكوين" :في البدء خلق هللا السماوات واألرض .".ولكن النص اإلنجليزي يبدو مختلفًا نظرًا الختالف تركيبة
الجملة بين العربية واإلنجليزية (المحررة).
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َ
بالطبع ،لم يوافق الجميع على ذلك .فقد َرف َع ْت امللحدة الشهيرة مادلين موري أوهير Madelyn
 Murry O'Hairدعوى قضائية ضد وكالة ناسا ألنها سمحت بقراءة سفر التكوين ،حيث إن رواد الفضاء
موظفون حكوميون ،وبالتالي ينبغي َم ْن ُعهم من أداء أعمال مستوحاة من الدين في الفضاء .إل أن املحكمة
العليا رفضت القضية ،ولكن في يوليو/تموز من عام  1969عندما هبطت مركبة أﭘولو  11على سطح
القمرَ ،ت َ
ناو َل َبز ألدرين املائدة املقدسة ً
سرا ،ولم يذكر ذلك إل بعد عدة سنوات حتى ل يثير الجدلُّ.
رسالة التكوين
ُ
ت َع ّد آلايات الكتابية التي قرأها رواد الفضاء الثالثة عشية عيد امليالد من أكثر آيات الكتاب املقدس
ُ ّ
َّ ُ
ً
ً
لكن الك ّتاب الالحقين
إلهاما وإثارة للجدل .فأول آيتين ل ت َعلمان بوضوح عن عقيدة الخلق من العدم.
فسروها على هذا النحو .فقد قال كاتب العبرانيين" :باإليمان نفهم أن العاملين ُأتق ْ
نت بكلمة هللا ،حتى لم
يتكون ما ُيرى مما هو ظاهر" (عب  ،)3 :11أي عقيدة الخلق من العدم .وهكذا فسرها الالهوتيون
املسيحيون فيما بعد ،ول سيما أغسطينوس.
ُ
وفي الرواية الكتابية ،ل يتم تقديم العالم على أنه أنش ئ دفعة واحدة ولكن على مراحل خالل فترة
دائما ً
سبعة أيام .وفي القرون ألاولى لم تكن هذه ألايام السبعة تعتبر ً
أياما حرفية .فكان ال ُعرف أن نص
َ
الخلق في سفر التكوين شعري أكثر منه علمي .وت ْعرض الرواية أعمال الخلق في ثالث ثنائيات ،أي ألايام
الثالثة ألاولى مع ألايام الثالثة الثانية ،وهو مثال جميل للتوازي الشعري في العبرية .ومن ثم في اليوم ألاول
كان نور ،وفي اليوم الرابع كانت الشمس والقمر .في اليوم الثاني كان املاء والهواء ،وفي اليوم الخامس كانت
ألاسماك والطيور .في اليوم الثالث كانت ألارض والنباتات ،وفي اليوم السادس كانت الحيوانات والبشر على
ُ
ألارض .وت ّو َج ْت العملية إلابداعية بأكملها في اليوم السابع عندما استراح هللا.
في فكر اليهود الرقم سبعة هو عدد الكمال ،عدد هللا نفسه .والحقيقة الالهوتية التي يجب فهمها هنا
أن هللا هو الخالق ،وأن كل أعماله تتم ً
وفقا لخطته وقوته .والنقطة الثانية أن هللا بعد كل يوم من الخلق
"ح َسن" .وبعد خلق البشر في نهاية عملية الخلق ،قال إنه "حسن ً
كان يقول إنه َ
جدا".
وهنا ً
أيضا رسالة خاصة للبشرَ .خ َل َق هللا إلانسان (البشر) ً
ذكرا وأنثى .لقد خلقهم على صورته
َ
ً ُ ْ َ
ً
وأخيرا ،أطلق ْت هذه املخلوقات مللء ألارض بذريتها لتحكم
انعكاسا لهذه الصورة إلالهية.
ومثاله ،حتى يكونوا
كوكب ألارض.
ُ
وهذا مقطع ُمثير للجدل ألن هناك أشياء كثيرة يمكن أن نتعثر فيها .فما معنى أننا خلقنا على صورة
ّ
هللا؟ ما طبيعة إلانسان كذكر وأنثى؟ بأي معنى نكون نحن الحكام (أو املنظمين) لهذا الكوكب؟ ما بالضبط
ً
تفسيرا ش ً
ً
شعورا بالدهشة واملهابة ،أم نفهمه
عريا يبث فينا
عملية الخلق؟ هل يجب أن نفسر هذا املقطع
ً
حرفيا؟
ُّ
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علم الخلقُّ
يمكن العثور على إجابة واحدة لهذا السؤال ألاخير في متحف الخليقة  Creation Museumالذي
ُا ُ
فتتح في عام  2007في مدينة ﭘيترزبرج  ،Petersburgبولية كنتاكي  Kentuckyعلى بعد حوالي أربعة أميال
َ
غرب مدينة سينسيناتي  .Cincinnatiوهو م ْرفق قيمته  27مليون دولر يديره كن هام  Ken Hamألاسترالي
َ
امل ْولد ويهدف املتحف إلى تقديم خلق ألارض كتفسير حرفي لسفر التكوين .ففي تفسير عملية الخلق
ُ
املعروفة باسم "ألارض الصغيرة السن" " ،"young Earthخل َق العالم منذ  6000سنة فقط ،وآدم وحواء
ُ َ
شخصيات تاريخية ،وجميع الحيوانات التي عاشت على هذا الكوكب خلق ْت في نفس هذه الفترة القصيرة،
ً
معرضا للكائنات البشرية التي عاشت في نفس الوقت الذي
أي ألايام السبعة .ومن ثم ،يتضمن املتحف
عاشت فيه الديناصوراتُّ.

حواء مع الديناصورات ،متحف الخليقةُّ
ويؤمن حوالي  %50من جميع ألامريكيين بأحد أشكال الخلق .ورغم عدم وجود إحصائيات حول هذه
القضية بالنسبة لجميع املسيحيين على كوكب ألارض ،أعتقد أن معظمهم سيقولون ً
أيضا إنهم يؤكدون
ً
على الخلق بدل من التطور .فباإلضافة إلى تفسير عملية الخلق املعروف باسم "ألارض الصغيرة السن"،
هناك ً
أيضا تفسير آخر ُيسمي "ألارض القديمة" " "old Earthالذي ُيفسر "أيام" سفر التكوين على أنها عهود
زمنية طويلة.
ُ
هناك ً
أيضا مدرسة فكرية تسمى "التصميم الذكي" ،ل ينبغي الخلط بينها وبين الخلق .بدأت فكرة
التصميم الذكي  ،intelligent designأو  IDفي عام  1991بكتاب فيليـﭖ چونسون " ،Philip Johnsonداروين
في املحاكمة"  .Darwin on Trialوهو ينظر نظرة متعمقة ً
جدا لعلم التطور الحديث ويوضح جميع ما فيها
من مشاكل منطقية وفنية .تتمثل وجهة نظر چونسون املركزية في أن العلماء محاصرون بالنموذج العلمي
للتطور ،وبالتالي ل يستطيعون رؤية عيوبه ،أو إذا رأوا عيوبه ،ل يمكنهم الاعتراف بها ألن في ذلك انتحارهم
ُ
ً
املنهي .ومن ثم ،ل تعطى هذه الثغرات الاهتمام الذي ُيكرسه العلماء عادة لهذه املشاكل .وهذه وجهة نظر
مثيرة ً
ً
تحديا لتفاصيل
جدا لالهتمام .فقد أثارت ضجة كبيرة في تسعينيات القرن العشرين ،وما زالت تمثل
نظرية التطور .لكن نقطة الضعف في نهج چونسون أنه ل هو ول غيره قادر على تقديم بديل علمي وطبيعي
موثوق للتطور.
ُّ
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العلم والخلقُّ
رغم رفض الكثير من املسيحيين للفهم العلمي الحديث لعلم الكونيات وتطور الحياة على هذا
الكوكب ،فال يمكننا إنكار أن العلماء قدموا للعالم تفسيرات معقولة ،ومثيرة ً
َ
حقائق غنية
جدا ،ومبنية على
عن كيفية بدء الكون ،ونموه ،وتطور الحياة على ألارض.
فلو أ اد عالم عصري أن يعيد كتابة الفصل ألاول من سفر التكوين ،فإن املقطع قد يقول ً
شيئا مثل
ر
ما يلي :بدأ الكون بدالة انفرادية  - singularityأو الانفجار الكبير  - Big Bangمنذ  14,7مليار سنة ،وتشكلت
ألارض بعد حوالي  4,5مليار سنة .وخالل أول  500مليون سنة ،كان كوكبنا تحت قصف مستمر من
الكويكبات والنيازك .وفي ذلك الوقت ُول َد القمر الذي كان ،على ألارجح ،قطعة كبيرة من ألارض انفصلت
عنها بفعل ضربة من كويكب عمالق .ثم بعد ذلك بحوالي  150مليون سنة ظهرت الحياة امليكروبية في
املحيطات .إل أن العلماء لم يكتشفوا بعد كيف نشأت هذه الحياة ،لكنها استمرت لعدة مليارات من
السنين .ثم فجأة منذ  550مليون سنة ظهر عدد كبير من أشكال الحياة الجديدة فيما ُيسمى الانفجار
الكامبري .Cambrian explosionومنذ أربعمائة مليون سنة ظهرت النباتات على اليابسة ،وبعد  30مليون
سنة ظهرت الحيوانات على ألارض .وظهرت الديناصورات منذ  230مليون سنة ،ثم اختفت فجأة منذ
حوالي  65مليون سنة .ويعتقد العلماء أن ألارض ُ
ضرَب ْت آنذاك بكويكب كبير في شبه جزيرة يوكاتان في
املكسيك .والانقراض الشامل الذي أعقب هذا الحدث َم َّه َد الطريق لظهور الثدييات على الكوكب .فظهر
عدد من ألانواع الشبيهة بالبشر  humanoidعلى مدى مئات آلالف من السنوات املاضية .ومات جميعهم
باستثناء إلانسان العاقل (نحن)  homo sapiensالذي يعود تاريخه إلى حوالي  195ألف سنة مضت.
ً
وألامر ألاكثر إثارة للخالف من علم الكونيات الحديث عند الكثير من املسيحيين هو نظرية التطور.
َّ
فقد كان تشارلز داروين  Charles Darwinأول َم ْن َعل َمنا أن الحياة على هذا الكوكب تطورت من حياة
ً
تعقيدا .فمن ألاسماك جاءت الزواحف ،ومن الزواحف نشأت ٌّ
كل من
أحادية الخلية إلى أشكال حياة أكثر
ً
تارة مسيحياً
الطيور والثدييات .وأعرب داروين عن وجهات نظر مختلفة حول الدين على مدار حياته .فكان
ً
ً
ً
تارة ً
ً
ً
ً
ملحدا .لكنه يكتب في نهاية كتابه "أصل ألانواع" The
لأدريا ،وتارة
مؤمنا بوجود هللا ،وتارة
إنجيليا ،و
 )1859( Origin of Speciesعن اندهاشه من عمل هللا في الخلق:
يا لعظمة هذه النظرة للحياة [أي التطور] ،بقدراتها املتعددة ،حيث إنها تحوي في أصلها نفخة
ً
واحدا أو بضعة أشكال  ...ومن بداية بسيطة ً
شكال ً
جدا ،كانت ألاشكال
الخالق التي صنعت منها
الالنهائية البالغة الجمال والروعة التي ما زالت تتطور2.
فرانسيس كولينزُّ

ُّ

وباملثل ،كتب فرانسيس كولينز  ،Francis Collinsالرجل الذي ترأس مشروع الجينوم البشري
" ،)2003-1990( Genome Projectإن ألاناقة الكامنة في ظاهرة تعقيد الحياة هي في الواقع سبب للشعور
باملهابة ،وإلايمان باهلل ،ولكن ليس بطريقة بسيطة ومباشرة َو َج َدها الكثيرون مفروضة عليهم قبل داروين".
 2مقتبس في Francis Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York:
Free Press, 2006), 98–99.
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َُ
فقد اكتشف العلماء ،أثناء العمل في مشروع الجينوم البشري ،أن ألابجدية التي تك ّون نص الحمض
النووي  DNAتتألف من أربعة حروف فقط ولكن كل جين يتكون من مئات أو آلف من الحروف الشفرية.
في الواقع ،الحمض النووي عند البشر يتكون من  3,1مليار حرف .وكتب كولينز أنك إذا طبعت "هذه
الحروف في حجم الخط العادي على ورقة الكتب العادية وربطتها جمي ًعا ً
معا [ ...ستكون النتيجة] برج
بارتفاع ُن ُ
صب واشنطن  3."Washington Monumentوالش يء املدهش هو أن كل هذه املعلومات معبأة في
ُ
كل خلية من الخاليا الصغيرة التي تشكل أجسامنا .ويكتب كولينز عن جمال وبالغة هذا النظام من الترميز
ْ
ً
إنسانا ُينتج ً
الجيني .وهو ً
أيضا
أيضا متعدد الاستخدامات بشكل مدهش ألن نوع التشفير نفسه الذي ُينتج
بكتيريا التربة ،وعشبة الخردل ،والتماسيح .نحن البشر قد نبدو مختلفين عن بعضنا البعض بسبب العرق
ً
ً
جميعا نشترك
جميعا متماثلون بنسبة  %99,9على املستوى الجيني ،مما ُي َر ّجح بالطبع أننا
والخلفية ،لكننا
ً
جميعا خرجنا من نفس العائلة البشرية الصغيرة ،ربما حتى من نفس ألام.
في نفس املنشأ ،وأننا

ُّ
ُّ

فرانسيس كولينز ،الطبيب وعالِم الوراثة الذي
ترأس مشروع الجينوم البشري.

ً
وقد حسمت أدلة الجينوم البشري
تقريبا ُح َّجة التطور البشري ألنها كشفت أن التشابه الجيني بين
البشر والشمبانزي يبلغ نحو  .%96عالوة على ذلك ،حوالي  %45من الترميز الجيني البشري غير قابل
للتشغيل .وهذه عبارة عن "جينات خردة" " "،junk genesجينات متبقية من املراحل ألاولى من التطور لم
تعد أجسادنا تستخدمها .فلو كان هللا قد خلق البشر بشكل متميز عن الكائنات ألاخرى على هذا الكوكب،
فلماذا يتواجد الحمض النووي البائد للحيوانات ألاخرى في خاليانا؟ التفسير املنطقي الوحيد هو أننا لم
ً
ُن ْخ َلق ً
خلقا منفصال ولكننا تطورنا من مخلوقات أدنى.
فالعلماء الذين ينظرون إلى هذه الوسائل الطبيعية والصعبة واملعقدة ،بل الوسائل الجميلة التي
َ
ُ
ُ
تطورت بها الحياة على هذا الكوكب وخل َق بها البشر ،ل يفقدون إيمانهم ،بل َيتث َّبتون منه .فعندما طلب من
َ
فرانسيس كولينز أن ُيدير مشروع الجينوم البشري في عام  1992قض ى فترة ما بعد الظهيرة في كنيسة
صغيرة في ولية كارولينا الشمالية يصلي إلى هللا ً
طلبا لإلرشاد .وهو ل يوضح سبب ذلك ،لكني أظن أنه ربما
كان ً
قلقا لئال يقوض إلايمان املسيحيُ ،ويضعف قصد هللا في هذا العالم .لكنه شعر بسالم بعد ظهر ذلك
اليوم ،مما دفعه بعد بضعة أيام إلى املوافقة على إدارة املشروع .وعندما اكتمل املشروع في عام ،2003
ُ
كتب" :بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون باهلل ،هناك أسباب آلان تزيد شعورنا باملهابة ،ول تنتقص منه".
 3المرجع السابق.86 ،2–1 ،
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الخالصة
َّ
عل َم ْتنا العلوم الحديثة أن ليس السماوات وحدها تعلن مجد هللا ،بل ً
أيضا الحياة على هذا الكوكب،
َْ
ً
خاصة قمة خليقة هللا في اليوم السادس ،خلق إلانسان .فرغم أننا مخلوقات دنيا مكونة من ألارض،
ُ
أعطينا الحياة من نسمة هللا .وقد أدرك شكسـﭘير املفارقة بين َتدني إلانسان وعظمته في سطور "هاملت"
الشهيرة:
إن إلانسان قطعة من الخلق ما أعجبها ،ما أنبله في الفكر! وما أوسع آفاقه في امللكات
واملواهب والكيان والحركة! وما أمضاه وأحقه باإلعجاب في العمل ،وما أشبهه بامللك
في القريحة! ما أقربه إلى صورة ألارباب! إنه لجمال الدنيا والقدوة املثلى في عالم
ألاحياء! 4ولكن ،في نظري ،ما هو هذا املخلوق الترابي؟ ("هاملت" ،الفصل الثاني،
املشهد الثاني.)332-327 :
ُت َذ ّكرنا ٌّ
كل من قصة الخلق في سفر التكوين واكتشافات العلم
الحديث بمدى دقة تكوين هذا العالم ،وألاهم أنهما تذكراننا بقيمتنا
العظيمة نحن البشر .فنحن لم ننتج ببساطة من تصادم جسيمات
َ
عشوائية على مدى مليارات السنين ،ول نحن نتيجة لحدث خلق يشبه
قصص الجنيات الخيالية .ولكننا ،كما ُيوضح سفر التكوين ،جزء من هذا
الكوكب ،ألننا خرجنا منه؛ وكما ُيعلمنا العلم الحديث ،نحن ً
أيضا نتيجة
مباشرة لعملية تطور طويلة ومعقدة ،و ُيضيف املسيحيون أن هذه
العملية تمت في كل خطواتها بقيادة إله محب كلي القدرة .قد يكون
ً
ابيا" ،لكنه ً
مخلوقا تر ً
أيضا القصد الذي من أجله صنع هللا هذا
إلانسان "
ً ً َ
العالم .فكم كان مناسبا جدا ،إذن ،أن أول رواد فضاء يدورون حول
القمر يقرأون آلايات الافتتاحية من سفر التكوين" :في البدء هللا ."...

بز ألدرين على سطح القمر ويظهر نيل
منعكسا على قناع ألدرين.
أرمسترونج
ً

ً
حقا ،هناك ما يدعو إلى الشعور باملهابة وإلايمان.
ُّ
مايكل پاركر Michael Parker
أستاذ تاريخ الكنيسةُّ
كلية الالهوت إلانجيلية بالقاهرةُّ

4ترجمة هذا الجزء مأخوذة من عباس العقاد ،فرنسيس باكون :رواية (القاهرة :دار المحرر األدبي( 13 ،)2017 ،المحررة).
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الكرازة وحركة ما بعد الحداثة
تقديم إلانجيل املسيحي في عالم ما بعد الحداثة
بقلم :ماهر صموئيل
ً
ً
سلبيا من حركة ما بعد الحداثة
موقفا
يتخذ الكثير من أعظم املدافعين املسيحيين في عصرنا
ً
ً
تهديدا للمسيحية ،قد يَفَضَلون الحداثة بتركيزها على
ونظرا ألنهم يَ َروَن في ما بعد الحداثة
.postmodernism
ًً
كل من الحداثة وما بعد الحداثة ،باعتبارهما
العقل والحق املوضوعي .إال أن هذا املقال يهدف إلى إظهار أن َ
فلسفتين مختلفتين ،تخلقان تحديات مختلفة وكذلك ً
فرصا مختلفة للكارز في تقديمه لإلنجيل .ويركز املقال
على ما تخلقه حركة ما بعد الحداثة على وجه الخصوص من فرص للكرازة ،رغم كل ما تطرحه من تحدياتَ.
ًً
أوال أن إلانجيل املسيحي قادر على عبور الثقافات ،أي أنه ما من ثقافة بعينها تمثل
وهو أمر مهم ألنه يبين َ
ً
ً
ن ًً
ً
ً
شديدا .وهو مهم ً
أيضا
فعاال .وإن كان ألامر كذلكَ ،ألضَعَفَ إلانجيل إضعافا
َ
مسبقا لإلنجيل حتى يكو
شرطا

ألنه يحفز ً
نوعا من النضج الذي يساعد املسيحي على مسايقة رسالة إلانجيل في أي ثقافة .فرسالة إلانجيل تبدأ
في الواقع من حيث يقف الشخص ً
فكريا ،كما فعل الرب يسوع ،وليس من مجموعة أفكار يعتنقها الكارز .ومن
هذا املنظور يتمحور إلانجيل حول الشخص .فه َو ال يسعى إلقناع الناس بأفكار بل لتغيير حياتهمَ.

ويناقش املقالَ تكوينَ  11–1بالتركيز على الصلة التي يرسمها الكتاب املقدس بين الثقافة َوالهوية البشرية
ً
بوصفها صورة هللا ) ،(imago Deiثم يبين ما يعانيه الوضع البشري من تشتت وشعور عميق بالضياع نتيجة
لرفض هللا .ثم يستعرض املقال بعض املزاعم ألاساسية لحركة ما بعد الحداثة ونوعية التحديات التي تطرحها
ً
وأخيرا ،نبين بالحجة أن ألامورَ التي يركز عليها أنصار ما بعد الحداثة ،أال وهي عدم ثبات
أمام املسيحية.
ً
تشابها
الطبيعة البشريةَ ،وقصور العقل ،وغياب الحق املوضوعي والواقع املوضوعي ،ومحدودية اللغة ،تتشابه
ً
َّ
املسجلة في تكوين  .11–1وباألخذ في الاعتبار هذا التشابه الفلسفي بين الكتاب
عميقا مع القصة الكتابية
املقدس َوحركة ما بعد الحداثة ،سنناقش فيما تبقى من املقال نصائح عملية عن كيفية تقديم إلانجيل
املسيحي في عالم ما بعد الحداثةَ.
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ُ
صورة هللا والتكليف

الثقافي1

في تكوين  27 ،26 :1نبلغ ذروة قصة الخلق ،خَلَق إلانسان على صورة هللا .لقد أخرج هللا ً
ترتيبا من
الفوض ى .وأعد كل ش يء ليجهز ألارض ملشروعه الجديد ،مشروع إلانسان ،ولكننا في عدد  28نجد التكليف
الثقافي .لقد خلق إلانسان على صورة هللاَ:
 فمن ناحيةَ التكوين ،البشر أرواح في أجساد ،فهم كشبه هللا الذي هو نفسه روح.
 ومن ناحية العلقات ،هم ذكر وأنثى ،أي أنهم قادرون على الدخول في علقة حرة واعية حميمة
مع بعضهم البعض ألنهم مخلوقون كشبهَ هللا العلقاتي املثلث ألاقانيم.
 ومن ناحية الوظيفة ،هم مخلوقون على صورة هللا ليكونوا ممثليه على ألارض ،وليتسلطوا،
وليخلقوا الحضارة.

ًً
ناقل طبيعة هللا
إن الهدف النهائي من خلق إلانسان هو أن يحيا في علقة حميمة مع هللا في حضورهَ ،
الروحية وألاخلقية غير املنظورة ،التي هي محبة ونور ،إلى العالم املادي املنظور من خلل الثقافة والحضارة.
َوالنتيجة ،تتحقق قدرات إلانسان الكامنة ً
نظرا ملا ينعم به من حرية خلق الثقافة من خلل تعبيراته إلابداعية،
والفكرية ،والفنية .ولكن مجد هللا يتجلى ً
أيضا ألن هذه التعبيرات الثقافية محض انعكاس لطبيعة هللا
َّ
ألاخلقية .ويناقش إميل برونر  Emile Brunnerفكرة سفر التكوين أن إلانسان مكلف بخلق الثقافة والحضارةَ:
ألن إلانسان ،وإلانسان وحده ،خلق على صورة هللا ،وللشركة مع الخالق ،إذن يمكنه ،بل يجب عليه أن
ً
جميعا .وما يتضمنه هذا الواجب من دعوة
يخضع ألارض لنفسه ،ويجب أن يحكم غيره من سائر املخلوقات
لخلق الحضارة ليس جوهر إلانسانية الحقيقية ،بل افتراضها السابق

الضروريَ2َ.

ويحدث السقوط في تكوين  3عندما يختار إلانسانً ،
ضدا لتصميمه ومحدوديته ،أن يتولى بنفسه دور هللا

في تعريف وتحديد الخير والشر .وهو ما يبلغ أوجهَ في قايين الذي يرفض خطة هللا الفدائية التي تقوم على
الذبيحة الحيوانية .ويخرج قايين من لدنَ هللا ويبدأ ً
فورا في تأسيس حضارة بدون هللا .فهو يبني مدينة ،ويسميها
حنوك على اسم ابنه .وتعكس هذه املدينة تشوه الطبيعة البشرية كما يتضح في عنف المك .وإذ يبدأ المك

"ُ 1يشتق مصطلح "ثقافة" ”[ “cultureفي اإلنجيليزية] من كلمة  colereالالتينية التي تعني "يزرع ،أو يحرث ،أو
يراعي" ،ومن ثم الصيغة المؤنثة  culturaتعني "الحرث ،أو العناية بالمحاصيل والماشية  ،cultureأو الزرع".
وبمرور الوقت أصبح مصطلح "ثقافة" ” “cultureيشير إلى األشخاص الراقين والمتعلمين".
Laura Thompson, The Secret of Culture, consulting ed. Anthony F. C. Wallace (New
York: Random House, 1969), 4.
2

Emile Brunner, The Christian Doctrine of Creation and Redemption (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2014),
67.
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فكرة تعدد الزوجات ،يرفض الزواج كما قصده هللا ويحاول أن يطيح بالبنية الاجتماعية ألاصلية .وبينما تضم
ًً
ً
هيكل ،وال ً
املدينة اختراعات كاملوسيقى والشعر ،فهي ال تحوي
إلها .وتصبح الحضارة بدون هللا غير
َ
مذبحا ،وال
محتملة إذ تمتلئ ألارض من العنف والفساد ،وفي النهاية يفقد إلانسان إنسانيته نفسها .ويقول برونر في هذا
الصددَ:
عندما يفتَش إلانسان عن غايته العليا في الثقافة والحضارة ،ويضعها محل هللا ،ويحولها إلى ش يء مطلق،
تكون جرثومة اللإنسانية قد تسللت إلى حياته .فالحضارة الحقيقية والثقافة الحقيقية ال تنمو إال عندما
َّ
ظم من مركز يتسامى عن الثقافة3َ.
يو َّجه إلابداع والنشاط الثقافي وين

ً
وأخيرا تقتض ي الضرورة أن يتدخل هللا بالدينونة عن طريق الطوفان ،فيقض ي على إلانسان وحضارته.
ً
جديدا ،أي ً
نوحا .ويجدد هللا التكليف الثقافي في تكوين  .1 :9ولكن
ويعيد تشغيل مشروع إلانسان ،فيخلق آدم
نوحا يكرر النمط الذي بدأه آدم وحواء ،وبنهاية ألاصحاح التاسع نصادف املوضوعات املألوفة في
املؤسف أن ًَ
سقوط إلانسان :شجرة ،عري ،لعنة .وكما بلغ سقوط آدم أوجه في قايين ،يبلغ سقوط نوح أوجهَ في نمرود
الذي يبني مدينة مثل قايين4.إال أن املدينة هذه املرة تتميز ببرج بابلَ .وإذ يحتمل أنه من أقدم نماذج ناطحات
السحاب في العصور القديمة ،فمن املفترض أنه يمثل القوة والوحدة ،رغم أنه يمثل ً
أيضا الانفصال عن هللا.
كل من الوحدة والانقسام ،أي أنه يبتغي الوحدة بين إلانسان
ويقصد به فعل تمرد على هللا ،في محاولة لتوكيد ٍّ
وإلانسان ،ولكن الانقسام بين إلانسان وهللا .وفي تكوين  ،7 :11يحبط هللا خطط إلانسان لبناء البرج بإعطاء
ً
ونتيجة لهذا الحاجز اللغويَ يعجزون عن التواصل والاتحاد ،وفي النهاية يتشتتون ً
تماما.
البَناة ألسنة مختلفة.
وفي ضوء هذا القضاء ،يمكننا القول بأن هللا كان يكشف مستقبل البشرية .ففي محاولة البشر الفاشلة أن
يتحدوا مع بعضهم البعض بينما ينفصلونَ عن هللا ،يتشتتون ويرتبكونَ.
ما بعد الحداثة ُمقابل الحداثة
يبرز أليستر ماجراث  Alister McGrathفي كتابه "الدفاعيات املجردة"  Mere Apologeticsفترة تاريخية
شهدت أكبر تأثير للحداثة ،ويشرح بعض املزاعم ألاساسية للحداثةَ:
ً
عادة ما يـطلَق على البيئة الثقافية التي سادت الغرب منذ حوالي سنة  1750إلى  1960مصطلح الحداثة
ً
ًً
عقل مشتركـا يشمل
 .modernityوقد قام هذا الفكر على الاعتقاد بشمولية العقل البشري ،أي أن هناك َ
هو املفتاح الذي كشف
جميع الناس وألازمنة ،وهو قادر على إدراك أعمق أنظمة العالم .وكان العقل َ

3المرجع السابق.68 ،
4يمكننا أن نستدل من تكوين  10على أن نمرود لَ ِعبَ دورًا محوريًا في بناء المدينة ،ومن ثم البرج.
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غوامض الحياة ،وكانت الحجة هي أداته في إلاقناع .وأصبحت الحجة العقلية ألاداة املوثوق بها في هذه
الحقبة الثقافيةَ5.

َ َ
ومن ثم يبين شرح ماجراث كيف أن العقل حل محل هللا ً
نوعا ما في عصر ما بعد التنوير .فاإلنسان ال يؤمن أن
الحق موجود فحسب ،بل أنه يمكن تقييمه وفهمه بالكامل عن طريق العقل .ومن ثم يمكن التغلب على كل
مشكلت إلانسان بعقلنية م َّ
وحدة موضوعية ،مع التركيز بوجه خاص على املنهج العلمي كنموذج للتفكير
العقلني .وعلى النقيض من ذلك ،الحق املوضوعي ال وجود له في حركة ما بعد الحداثة .وهو ما يعبر عنه چيهَ.
ﭘـي .مورالند  J. P. Morelandعلى هذا النحوَ:
ًً
شكل من النسبية الثقافية بشأن أمور مثل الواقع ،والحق ،والعقل ،والقيمة،
َ
تَمَثَل [حركة ما بعد الحداثة]
ي ،والذات ،وغيرها من ألافكار .ففي منظور ما بعد الحداثة ليس هناك ما يس َّمى الواقع
واملعنى اللغو َ
املوضوعي ،و َال الحق ،وال القيمة ،و َال العقل ،وما إلى ذلك .كل هذه تكوينات اجتماعيةَ ،ومنتجات املمارسات
اللغوية ،ومن ثم فهي نسبية ال بالنسبة لألفراد ،بل بالنسبة للمجموعات الاجتماعية التي تشترك في قصة
واحدة  ...ففي نظر أتباع ما بعد الحداثة ،إنَ زعم املرء أنه يمتلك الحق باملعنى التطابقي ،فهذا الجزم هو
نوع من التسلط الذي يقهر كل من نحكم عليه بأنه ال يمتلك

الحق6َ.

ومن ثم ترفض حركة ما بعد الحداثة فكرة أن معرفة الحق املوضوعي في متناول البشر .وهي ال تكتفي
بذلك ،بل تقول ً
أيضا بأن أي زعم بالقدرة على معرفة الحق هو نوع من القهر َوهو لعبة سلطة .ويصف كڤين
ڤـانهوزر  Kevin Vanhoozerموقف ما بعد الحداثة املتشائم في سخريتها من تفاؤل الحداثة .ومن هذا املنظور،
قيدا ً
ما كان يمنح ألامل ألتباع الحداثة باعتباره الحل النهائي ملحنة البشر ،أي العقل ،يمثل ً
عنيفا عند أتباع ما
بعد الحداثةَ:
إن كان العالم الحديث قد تم َّيز باعتقاد متفائل في العقل لحل مشكلتنا ،فعالم ما بعد الحداثة يتميز
بفقدان هذا إلايمان .فمفكرو ما بعد الحداثة يرون الحداثة وكل ما يتعلق بها أساطير ،منتجات بشرية .لقد
اعتمدت الحداثة على أساطير كفاءة العقل الشاملة ،والتقدم البشري ،وقدرة البشر على بلوغ الكمال .ولكن
فلسفة ما بعد الحداثة تشكك في كل هذه الافتراضات .ففي رأي أتباع ما بعد الحداثة ،كل التفكير البشري
5

Alister McGrath, Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith (London:
SPCKPublishingf, 27.
الترجمة العربية مأخوذة من أليستر ماجراث ،الدفاعيات المجردة ،ترجمة ماريانا كتكوت (القاهرة ،مصر،RZIM, Middle East :
.29 ،)2013
6
J.P. Moreland, “Truth, Contemporary Philosophy, and the Postmodern Turn.” Journal of the Evangelical
Theological Society 48, no.1 (March 2005): 77-88.
نظرية الحق التطابقية  the correspondence theory of truthتقول بوجود واقع موضوعي يمكن للبشر التعبير عنه في صورة
فرضيات.
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ً
َّ
معتمد على موقعنا في الثقافة والتاريخ ،وعلى اللغة نفسها .وكل املنظورات ،وخاصة منظورَات الذكر
العقلني الغربي البورجوازي ،محدودة ونسبية .فاإلنسان ليس  ،homo sapiensأي الحيوان الحكيم أو
ًً
فبدال من محاولة
َ
العارف ،بل الحيوان مبتدع ألاساطير .فاإلنسان يخلق القيم ،إن إلانسان يصنع نفسه.
اكتشاف طبيعتنا الثابتة ،تميل حركة ما بعد الحداثة إلى تأسيس أفكارها على البنائية الاجتماعية social
7َ.constructivism

ـانهوزر إدراك ما بعد الحداثة ملحدودية البشر .فليس كل ما في الواقع يمكن فهمه وتفسيره
وهكذا يبرز ڤ َ
باالستقلل عن الفرد البشري ،بل على العكس ،ما نظنه أنه الواقع ليس إال فهمنا الذاتي للعالم الخارجيَ.
التشابه الفلسفي بين ما بعد الحداثة واملسيحية
تتشابه هذه املزاعم ألاساسية لحركة ما بعد الحداثة بصفة عامة مع حالة البشر بعد السقوط كما
يصفها الكتاب املقدس .ويمكن التركيز على أربعة عناصر بصفة خاصة في حركة ما بعد الحداثة وفحصها في
ضوء الكتاب املقدس :عدم ثبات الطبيعة البشرية ،قصور العقل ،غياب الواقع والحق املوضوعي ،محدودية
اللغة.
عدم ثبات الطبيعة البشرية
يرفض أتباع ما بعد الحداثة فكرة وجود ذات بشرية ثابتة مخلوقة ً
إلهيا .ومن ثم ،الطبيعة البشرية ليست

ً
شيئا يكتشف بل يخلق .ويؤكد ميشيل فوكو  Michel Foucaultهذه الفكرة في دراسته لطبيعة البشر الجنسية.
وفيما يلي شرح "موسوعة ستانفورد الفلسفية"  The Stanford Encyclopedia of Philosophyلفكرة فوكوَ:
آخر كتابين بقلم فوكو هما محاولة للمساهمة في مهمة إعادة النظر في علم ألاخلق ،ولكنهما ً
أيضا تكملة
حاليا من َّ
ملحاولته أن يعيد النظر في الفرد .فالتركيز ً
صب على أشكال الفهم التي يخلقها ألافراد عن أنفسهم
واملمارسات التي بها يغيرون حالة وجودهم .وفي دراسته لعلم ألاخلق اليوناني القديم ،استمر يتتبع فكرته
بأن ليس هناك ذات حقيقية يمكن فهم غوامضها وتحريرها ،ولكن الذات ش يء خلق ،وال بد أن

يخلق8.

في الطرح السابق بخصوص تكوين  ،11–1استنتجنا أن الكتاب املقدس يَعَلَق أهمية كبيرة على الطبيعة
ً
وتحديدا ألن إلانسان مخلوق على صورة إله ثالوثي ،إله
إلانسانية وعلقتها بدور إلانسان في خلق الحضارة.
7

Kevin Vanhoozer, Theological Anthropology. An unpublished lecture given at Trinity
Evangelical Divinity School. 2013. Course: ST5102.
8

Gutting, Gary and Oksala, Johanna, "Michel Foucault", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), accessed November 20, 2018,
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/foucault/>.
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طبيعته الحب والنور ،فاإلنسان منوط بخلق حضارة تعكس طبيعة هللا ألاخلقيةَ .وأتباع ما بعد الحداثة،
ومنهم فوكو ،مَ ََّتسَقون مع أنفسهم ً
تماما في رفضهم هلل .فهم يدركون أنه بدون قصة يخلق إلانسان بداخلها على
ًً
فضل عن ذلك ،هم يدركون التداعيات الجذرية التي يَجَ َرها هذا
َ
صورة هللا ،يفقد ثبات الطبيعة البشرية.
ً
الفقدان على كل من الحضارة والثقافة وألاخلق .فكما َّ
أسس المك تعدد الزوجات اعترافا منه بأن طبيعة
ٍّ
البشر الجنسية بدونَ هللا تصبح محض رغبة شخصية ،هكذا يدرك أتباع ما بعد الحداثة ً
أيضا أنه بدون
طبيعة بشرية ثابتة ،الطبيعة الجنسية ليست سوى ميول الفرد البشري الخاصة.
قصور العقل
ً
أيضا بقصور العقل البشري .وهو ما يصفه فوكو ً
أنصار ما بعد الحداثة على وعي عميق ً
وصفا متطرفا:
"العقل هو لغة الجنون العليا"9.وعلى املسيحيين أن يَعَوا أنه رغم أن العقل سمة جوهرية في الطبيعة البشرية
ويجب تقديره كل التقدير ،فه َو ليس مفتاح كل املشكلت البشرية ،كما يؤكد الحداثيونَ .فاملفهوم املسيحي
يؤمن أنه بدون هللا إلانسان فاسد ،وهذا الفساد يشمل قدرة إلانسان العقليةً .
ونظرا لهذا الفساد الذي أصاب
البشر بسبب الخطية ،فهم ً
أيضا محدودون للغاية .وكما يشرح الرسول بولس" :وكما لم يستحسنوا أن يَبقوا
مرفوض ليفعلوا ما ال يليق" (رو َ.)28 :1
هللا في معرفتهم ،أسلمهم هللا إلى ذهن َ
غياب الواقع والحق املوضوعي
بناء على الاعتراف بمحدودية العقل البشري الشديدة ،فإن الحق بوصفه ً
ً
غائبا.
شيئا يفهم بالعقل ،يعتبر ًَ
فالواقع عند أنصار ما بعد الحداثة هو بناء اجتماعي ذاتي  .subjective social constructionويوضح الفلسفة
أن تأكيد محدودية العقل يشير إلى مشكلة :إنكار وجود واقع وحق موضوعي هو في حد ذاته زعم من مزاعم
الحق .وهكذا يسقط أتباع ما بعد الحداثة في التناقض .فعندما ينكرون معرفة أي ش يء مطلق عن الحق أو
الواقع ،هم بذلك يطرحون أحد مزاعم الحق بشأن الواقع .إال أنهم بإنكار وجود الواقع متسقون مع التشخيص
الكتابي لحالة إلانسان بعد استغنائه عن هللا .فحسب ما يقوله الرسول بولس والرسول يوحنا ،واقع العالم بعد
َّ
رفض هللا مزيف ويقوم بالكامل على الخداع .علوة على ذلك ،أكد أنبياء العهد القديم مر ًارا أن الحق غائب من
ألارض .فالكتاب املقدس ال يقول إنه ال وجود لش يء يدعى الحق ،ولكن في عالم بدون هللا الحق غائب .وغاية
تدبير هللا الفدائي هي استرداد الحق .لذا ،عندما يفهم ويعترف أنصار ما بعد الحداثة أن إلانسان عاجز عن
الوصول إلى الحق في عالم بل إله ،هم يتفقون مع القصة الكتابية.

9

Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (New York:
Vintage Books, 1988), 63.
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محدودية اللغة
ً
بناء على ما طرحنا أعله ،من املنطقي أن نناقش فهم أتباع ما بعد الحداثة للغة .والفكرة البنيوية
الكلسيكية عن اللغة هي أنها تتكون من دَوال  signifiersومدلوالت  ،signifiedحيث الدال هو الصوت املنطوق،
واملدلول هو الش يء املوجود في الواقع الذي يشير إليه الصوت املنطوق .وكما ذكرنا ً
آنفا ،مشكلة أتباع ما بعد
الحداثة أنهم ال يعتقدون أننا قادرون ً
فعليا على معرفة الواقع .ومن ثم فاملدلوالت التي نظن أننا ندلل عليها في
الواقع هي محض فهمنا الذاتي للواقع .ومن هذا املنظور ،كل ما نزعم أننا نعرفه عن الواقع هو محض تعبير
لغوي عن خبرتنا الذاتية .وهو ما يشرحه ڤـانهوزر هكذا" :يكشف ٌّ
كل من [ريتشارد  ]Richardرورتي Rorty
و[چاك  ]Jacquesدريدا  Derridaعن هذه املفارقة في املتافيزيقا :املتافيزيقي ينبري للحديث عن الحقيقي ولكن
ً
ينتهي به ألامر متحدثا عن نفسه"10.ويرى أتباع ما بعد الحداثة أن كل املزاعم املختصة بالواقع املوضوعي هي
ً
فعليا مزاعم عن ألانا الذاتية .إال أنه تجدر إلاشارة إلى أن أتباع ما بعد الحداثة ما زالوا يفهمون اللغة باعتبارها
تقوم على دَوال ومدلوالت .ولكنهم يفهمون املدلوالت على أنها نفسها دَوال أخرى .وإن كان كل ما يمكننا أن نشير
نشير إلى
إليه هو مجرد خبرتنا الذاتية وهذه الخبرة الذاتية تترجم إلى دَوال لغوية ذات معنى ،إذن في محاولتنا أن َ
الواقع ،نشير إلى الترجمة اللغوية للخبرة الذاتية .والدَوال تشير إلى دَوال أخرى ،وهكذا تمتد سلسلة الدَوال إلى
ما ال نهاية .وه َو ما يشرحه ڤـانهوزر كما يليَ:
تنبأ نيتشه ،شفيع ما بعد الحداثة ،نبوة دقيقة :إن كان هللا قد مات ،إذن كل ش يء محض تفسيرات .وكل
الصياغات ال تصل إلى الحقيقة ً
أبدا .فما من صياغة واحدة يمكن اعتبارها نهائية .وكما هو الحال في
التفسير ،هكذا في الحياة :كل ش يء يصبح مفتوح

النهاية11َ .

ً
وهكذا فاللغة شديدة املحدودية في الفهم ما بعد الحداثي .ويمكن تفسير ما يحدث نتيجة لبرج بابل (تكوين
 )11في تَ َوافَقه مع فهم ما بعد الحداثة ملحدودية اللغة .فاهلل يتدخل ويغير لغات البشر الذين يبنون برج بابل،
ً
كاشفا أعمق مشكلة تنشأ عن رفض هللا :الحالة البشرية بعد إعلن موت هللا حالة تشتت وارتباك .وكما يوضح
للتعبير
َ
أنصار ما بعد الحداثة ،يضيع الواقع املوضوعي ،وتفقد اللغة نفسَها قدرتَها على أن تكون طريقة تواصل
عن هذا الواقع .وتصبح ذاتية ً
تماما ،ومثل بناة برج بابل ،يرثي أتباع ما بعد الحداثة شعورهم العميق بالضياع
والتفككَ.
1

0
Kenvin Vanhoozer, "Pilgrim's Digress:
Christian Thinking on and about the Post/Modern Way," in
Christianity and the Postmodern Turn: Six Views, ed. By Myron B. Penner (Grand Rapids, MI: Brazos
Press, 2005), 75.
11المرجع السابق.78 ،
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نصائح عملية للكرازة ألتباع ما بعد الحداثة
ركز على البعد العالقاتي ال العقالني فقط
ًً
ً
عقلنيا لحقائق
قبوال
رغم أن إلايمان املسيحي عقلني ،فهو علقاتي في صميمه .والخلص املسيحي ليس َ
مثبتة عن يسوع ،ولكنه قبول يسوع نفسه مخل ً
صا والثقة فيه .ومن ثم ،التركيز على جمال شخص يسوع وعلى
ً
عقلنيا .وقد َّبينت بعض
حاجة البشرية له أكثر جاذبية ألتباع ما بعد الحادثة من إثبات حقائق إلانجيل
الدراسات الحديثة التي أجريت على طلب الجامعات ألامريكيين أنه في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين
ً
ًً
ميل لقبول إلانجيل ألنهم كانوا يقتنعون به ً
عقليا ،ولكن بداية من تسعينيات القرن العشرين،
كان الطلب أكثر َ
ً
غالبا ما يرجعون قبولهم إلنجيل املسيح إلى أنهم أحبوا شخص يسوع ،أو صاروا ً
جزءا من جماعة دافئة مثل
ً
الكنيسة ،أو اختبروا تأثير مقابلة يسوع املفرح واملحرر .وهو ما يمثل تح َو َال من نموذج إلايمان ثم الانتماء إلى
نموذج الانتماء ثم إلايمان .وهو ما ال يعني ً
طبعا أنه ينبغي علينا أن نهمل العقل وال نحاول الدفاع عن إلايمان
ً
عقلنيا ،ولكنه يبين أنه علينا أال نفعل ذلك إال عندما تقتض ي الحاجة .فيجب أن ننتبه ونلحظ متى يحتاج
املستمع إلى أكثر من مجرد إلاقناع العقليَ.
شارك بالقصة
يتمتع الكارز املسيحي بميزة عظيمة من حيث إن الحق املسيحي معلن في قصة ال في حجج أو فرضيات
ً
حججا عقلنية وتاريخية تؤكده ،إال أنه في صميمه قصة.
مجردة .صحيح أنه يقوم على حقائق ويمكننا أن نقيم

فالحق املختص بيسوع مق َّدم في قصة ،وكل الحق املختص باهلل مق َّدم في قصة .لذا ،عندما يقول أتباع ما بعد
الحداثة" :ال تخبرني بأنك تمتلك الحق ،ولكن شاركني بقصتك" ،ليس من الحكمة أن نسوق الحجج إلثبات
عندئذ أن نشارك حق القصة الكتابية في حكايةَ.
موضوعية الحق املسيحي ،بل ألافضل
ٍّ
اكرز بالحياة ألافضل ،ال بحياة الكسل ألابدي
كما َّبينا ً
آنفا ،ال يؤمن أتباع ما بعد الحداثة بطبيعة بشرية ثابتة قابلة للكتشاف ،ومعنى للحياة .ولكن مع
ذلك ،كل البشر يتوقون في أعماقهم إلى اكتشاف ذواتهم الفريدة وعيش حياة لها معنى .وهذه هي جاذبية إنجيل
املسيح في جوهره .فنحن نكرز بأن املخلص ،يسوع املسيح ،يأخذ الخاطئ في رحلة شفاء تسترد تفرد البشرية
املش َّوه غير املتحقق ،وغرضها املفقود .لذا ،علينا أال نختزل إنجيل املسيح في تذَكَ َرة دخول مجانية إلى السماء أو
وثيقة تأمين ضد جهنم .وهذا إلانجيل هو ما يجذب أتباع ما بعد الحداثة الذين يركزون على الخبرة الشخصية.
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علينا أ َال نكرز عن حقائق مستقبلية مجردة ،بل يجب أن ندعو أتباع ما بعد الحداثة إلى اختبار حياة مشبعة.
وبهذا املنهج يستطيع الكارز أن يَ َوصَل ألتباع ما بعد الحداثة نوعية الفرح التي يتمتع بها كما يختبرها الفردَ.
الخاتمة
ًً
ً
أوال
أفكارا حول تكوين  .11–1وفي ضوء هذه ألافكار ،يلحظ املرء َ
في الجزء ألاول من هذا املقال طرحت
أنه عقب السقوط لم ير إلانسان قيمة إلبقاء هللا في معرفته .فمَنَ قايين إلى نمرود نرى الطبيعة البشرية
ًً
متغلغل في الحضارة والثقافة .وال تستثنى الحداثة وما بعد الحداثة من هذه
َ
فاسدة في أعماقها ،ونرى الفساد
الحالة ألنهما تعانيان من نفس التشوه .ولكن ،إن كانت الحداثة هي بناء املدينة والبرج ،فما بعد الحداثة هي
الاعتراف بالبلبلة والتشتتَ .وأتباع ما بعد الحداثة يدركون هذا الارتباك من خلل اعترافهم بعدم ثبات الطبيعة
ً
ً
ونظرا العتراف أتباع ما بعد
وأخيرا محدودية اللغة.
البشرية ،وقصور العقل ،واستحالة بلوغ الواقع املوضوعي،
ً
الحداثة بهذه ألامور ،فهم يتفقون
جوهريا مع التشخيص الكتابي لحالة إلانسان عقب السقوط .وهذا التوافق
بين الكتاب املقدس وما بعد الحداثة يتيح ً
فرصا للكرازة .لذا ،رغم كل ما تطرحه حركة ما بعد الحداثة من
تحديات ،فهي تخلق فرصة للكرازة .والنتهاز هذه الفرصة ،علينا نحن املسيحيين الكارزين أن نتبنى ً
ً
مناسبا
منهجا
للوصول إلى عالم ما بعد الحداثةَ.
ماهر صموئيل
طبيب نفس ي ،وحاصل على درجة املاچستير في الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي الدولية Trinity
 International Universityبوالية إلينوي ،الواليات املتحدة ألامريكية.
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تعليق على كتاب
ضمير أمريكي :قصة راينهولد نيبور
بقلم :ﭼيريمي ل .سابال
الناشر:
William B. Eerdmans
 155 ،2017 ،Publishing Company, Grand Rapids, MI,صفحة
في  1أبريل/نيسان  ،2017عَ َرضَتَ محطة مريالند التلفزيونية العامة
ً
ً Maryland Public Television
وثائقيا عن َراينهولد نيبورَ Reinhold
فيلما
 ،)1971-1892( Niebuhrوهو أحد علماء ال َالهوت العظماء في أمريكا.
َوالفيلم الوثائقي ،الذي أنتجته شركة إلانتاج السينمائي چيرني فيلمز
دوبلماير  ،Martin Doblmeierجاء نتيجة
َ
 Journey Filmsوأخرجه مارتن
كارتر Jimmy
بحث دقيق واشتمل على مقابالت مع القادة السياسيين چيمي َ
م
العلق العام ديڤيد بروكس David
 ،Carterوأندرو يونج َ ،Andrew Youngو َ
 ،Brooksومجموعة كبيرة من ألاكاديميين البارزين ،منهم كورنيل ِوستَ
 ،Cornel Westوستانلي هاورواس َ ،Stanley Hauerwasوچيريمي ل .ساب َال
مؤخرا درجة الدكتوراه من كلية بوسطن عن
ًَ
 Jeremy L. Sabellaالذي نال
رسالته في الواقعية السيحية عند نيبورَ  .Niebuhr’s Christian realismوقد كتب ساب َال الكتاب الصاحب

للفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس الاسم" ،ضمير أمريكي :قصة َراينهولد نيبورَ" An American Conscience: The
ً
أستاذا للدين في جامعة فيرفيلد Fairfield
َ
 .Reinhold Niebuhr Storyكما كتب سابال ،الذي يعمل آلان
ً
 ،Universityفي والية كونيتيكت ،مقدمة مدروسة وموجزة ركزت بشكل عام على حياة وفكر نيبورََ.
ستير آلاداب في ال َالهوت
أكاديميا ذا تأثير بالغ ،إال أن أعلى درجة حصل عليها كانت ماچ َ
ًَ
رغم أن نيبور كان
عام  1915من كلية ييل ال َالهوتية  Yale Divinity Schoolثم خدم ر ً
اعيا لكنيسة بيت إيل إلانجيلية Bethel
 Evangelical Churchفي مدينة ديترويت ،بوالية ميتشيجان ،حتى عام  .1928وبقية حياته الهنية حتى تقاعده
ً
أستاذا لألخالق في كلية الاتحاد ال َالهوتية  ،Union Theological Seminaryوهي معهد
َ
في عام  ،1960كان
م
م
ً
ً
ك َُتبه أكثر النصوص
كتابا وأكثر من  2600مقالة .وتشمل بعض َ
واحدا وعشرين َ
َ
أكاديمي ر ٍاق ق َّدم من خالله
ال َالهوتية التي ال مَتنس ى في القرن العشرين" :إلانسان ألاخالقي والجتمع الالأخالقي" Moral Man and Immoral
" ،)1932( Societyطبيعة ومصير إلانسان" الجلدان ألاول والثاني The Nature and Destiny of Man,
" ،)1943 ،1941( Volumes I and IIأبناء النور وأبناء الظلمة" The Children of Light and the Children of
" ،)1944( Darknessمفارقات التاريخ ألامريكي" َ.)1952( The Irony of American History
ضية كلما اقتضت الحاجة ،مثل القديس أوغسطينوس ومارتن ل َوثر ،فهو
هوتيا بصفة عَ َر ََّ
َوكان نيبورَ َال ًَ
الم ِ َلحَة آنذاك كلما ظهرت .فبينما كان يعمل ر ً
اعيا في
ردا على القضايا َ
يقول إنه لم يكتب بطريقة منهجية بل ًَ
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مهتما بمسائل مثل دخول أمريكا في الحرب العالية ألاولى ،والعنصريةَ ،ونهوض النظمة ألاخوية
ديترويت ،كان ًَ
كو كلَكس كالن ،والمارسات العمالية الاستغاللية التي تتبعها شركة سيارات تيتان هنري فورد Titan Henry
َ.Ford
َّ
إال أنه في كلية الاتحاد ال َالهوتية ألف نيبورَ كتاب "إلانسان ألاخالقي والجتمع الالأخالقي" الذي جلب له
شهرة على مستوى بالده .والكتاب عبارة عن تقييم ل َلنجيل الاجتماعيَ .وكان نقد نيبورَ لا تميزت به هذه
الحركة من سذاجة ليبرالية ،ولجؤوه الواقعي إلى استخدام القوة لحاربة الشر الاجتماعي بمثابة صدمة
ألاخالقي" َّ
غير
كهربائية سرت في جسد الكنيسة البروتستانتية ألامريكية .وقد كتب ساب َال أن كتاب "إلانسان َ
وجه الخطاب ال َالهوتي في أمريكا" .وهذا ما يتفق فيه كورَنل َِوسَت ،حيث إنه أشاد به باعتباره "أهم كتاب في
ظهر كتاب "إلانسان ألاخالقي" في وقت حرج في التاريخ ألامريكي ،حينما
ألاخالق السيحية حتى يومنا هذا" .وقد َ
َ
نطقيا في سياقه .ومع هذا
تطرف نيبور م ًَ
وصل الكساد العظيم إلى أدنى مستوى في  .1933-1932إذَنَ ،كان َ

استمر تأثيره العميق حتى بعد هذه الفترة على نحو فاق كل التوقعاتَ .ومَيعَ َِلق ساب َال أن كتاب نيبور "ساعد في

وضع ألاسس للجوانب الرئيسية لحركة الحقوق الدنية" .فعندما قرأ مارتن لوثر كينج كتاب "إلانسان ألاخالقي"
أثرى فهمه لكيفية استخدام ال َالعنف والعصيان الدني إلحداث تأثير سياس يَ.
َّ
طمَ العتقدات التقليدية والنماذج القديمة الراسخة .لكنه على
ربما كان نيبور في أفضل حاالته عندما حَ َ
مدار العقدين التاليين انتقل باطَراد إلى جناح اليسار العتدل في السياسة ألامريكية .ويقول ساب َال إنه حينما
كتب نيبور الجلد الثاني من "طبيعة ومصير إلانسان" عام " 1943كان قد أرس ى نفسه باعتباره أكبر الهوتي في
البالد .".واستند كتاب "طبيعة ومصير إلانسان" على محاضرات جيفورد Gifford lectures1التي ق َّدمها نيبور في
إدنبره ،اسكتلندا عام َ .1939وقد يكون صوت القنابل ألالانية التي انفجرت أثناء إحدى الحاضرات ،على بعد
َ
م
ً
بضعة أميال أعطى ً
لحجة نيبورَ التي تث ِبتَ سقوط الطبيعة البشرية الجوهري ،وإثمها ،وطبيعتها
مؤسفا م َ
دعما
ً
ً
الأساويةَ .ورغم كل الظاهر الخارجية ،استنتج نيبور أن مصير البشرية لن يك َون
متساميا.
مأساويا في النهاية بل
َوبينما ينقد الجتمعات البشرية ً
نقدا ً
الذعا بسبب توجهها الحتمي نحو الفساد في كتاب "إلانسان ألاخالقي"،
عبر التاريخ"َ.
نجده في "طبيعة ومصير إلانسان" ،يؤكد "إمكانياتها إلايجابية في الفضيلة َ
فقد تحولت قناعات نيبور ال َالهوتية بمرور الوقت من تفاؤلية إلانجيل الاجتماعي في بداية عمله إلى
ومصير إلانسان".
َ
أخيرا إلى الواقعية السيحية في كتاب "طبيعة
التشاؤمية في كتابه "إلانسان ألاخالقي" ثم ًَ
واستمر في تبني وتطوير هذه النظرة ألاخيرة التوازنة فيما تبقى من حياته الهنية .وفي عام  1940كتب مقالة
بعنوان "نهاية لألوهام" " "An End to Illusionأعلن فيها انفصاله عن السلمية والاشتراكية .وعندما دخل مرة
أمريكا في الحرب العالية الثانية وساعد في صياغة "الحريات
أخرى في التيار السياس ي السائد ،حث على تدخل َ
ألاربع"” “Four Freedomsالتي أعلنها الرئيس فرانكلين روزفلت  ،Franklin Rooseveltوهي إعالن للمبادئ
1سلسلة محاضرات سنوية في اسكتلندا تأسست بمقتضى وصية آدم لورد جيفورد (المتوفى  ،)1887وتهدف إلى نشر الالهوت الطبيعي
بمعناه الواسع ،أي معرفة اهلل (المحررة).
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ألامريكية صدر عندما كانت ألامة تقف على أعتاب الحرب العالية .وفي عام  1944كتب "أبناء النورَ وأبناء
الظلمة" ،وهو كتاب دفاعي عن الديمقراطية وسط النضال العالمي ضد الشمولية .ويرى نيبورَ أن
الديمقراطية أفضل من أي بديل (أي النازية والشيوعية) ألنها مبنية على وجهة نظر مسيحية للطبيعة
البشرية .إنها تَضع الصلحة مقابل الصلحة داخل منظومة من الضوابط والتوازنات تسعى باتضاع إلى "حلول
تقريبية لشاكل غير قابلة للحل" في عالم ساقط ال محالةَ.
َ
أبدا "واقعية سياسية" بسيطة افترضت أن ألامم يجب أن تعمل فقط على أساس
لم تكن واقعية نيبور ًَ
الصلحة الذاتية والسعي إلى السلطة .ولكنه دعا إلى "الواقعية السيحية" التي رأت العالم السياس ي من
منظوره الخاص الذي يقوم على الصلحة الذاتيةَ ،وأصر في الوقت نفسه على أن القرارات السياسية يجب أن
مم
م
أبدا استراتيجيات
تأخذ في اعتبارها مَم َثل الحب والعدالةَ .وخَلَصَ إلى أنه دون هذه الثل لن تتجاوز السياسة ًَ
توازن القوى التي ال ه َّم لها سوى إلابقاء على الوضع الراهنَ.
وفي سنوات ما بعد الحرب ،مع دخول أمريكا في صراع الحرب الباردة الطويل ألامد ،ساعد نيبور في
تأسيس منظمة "أميركيو َن للعمل الديمقراطي") ، Americans for Democratic Action (ADAوهي منظمة من
القادة السياسيين الديمقراطيين والفكرين الذين سعوا للحفاظ على "الركز الحيوي" للسياسة ألامريكية ضد
أوهام اليسار وقس َوة اليمينَ.
ذار  ،1948ظَهَ َر نيبورَ على غالف
وفي الذكري الخامسة والعشرين لجلة "التايم"  ،Timeفي  8مارس/آ َ
َّ
ي .وقد كان محط سخرية الليبراليين في
مؤكدَة على أنه وصل إلى مرتبة ال َالهوتي الجماهير َ
الجلة ،وهذه عالمة َ
كثير من ألاحيان باعتباره "الهوتي السلطة الرسمية" .إال أن ساب َال يقدم حجة جيدة بأن هذا اللقب يناسب
بحق بيلي جراهام  Billy Grahamأكثر مما يناسب نيبور .فمهما كان ،نيبور ،وليس جراهام ،هو الذي كان
موضوع تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي  FBIبسبب الاشتباه في القيام بأنشطة هدامة .عالوة على ذلك،
ومعارضة بشأن سياسات
َِ
جراهام هو الذي تصادق مع الرؤساء بينما كان نيبور يتخذ باستمرار مواقف دقيقة
ًً
مثال عن أسفه إللقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناجازاكي ،لكنه أَ ََّيدَ في وقت الحق
الحكومة .فقد أعرب َ
سياسة الردع النووي للحكومة خالل الحرب الباردةَ .ويمكن ً
أيضا رؤية الغموض الذي تنطوي عليه م َواقف
ألاخير العظيم" ،مفارقات التاريخ ألامريكي" ( )1952الذي سعى
َ
نيبور من قرارات السياسة ألامريكية في كتابه
أمريكا الرفيعة
إلى اختراق الادعاءات ألامريكية بالصالح والبراءة ،مع الحفاظ في الوقت نفسه على والئه لثالية َ
الستوىََ.
وقد كتب رالف والدو إمرسونَ " :Ralph Waldo Emersonإن الثبات ألاحمق غول العقول الضيقة التي
أبدا أحمق ،فقد عمل على كشف
يعشقها التوافه من رجال الدولة والفالسفة َورجال الدين" .لم يكن نيبور ًَ
أبدا أن يبقى ً
مقيدا
النقاب عن الفلسفة ال َالهوتية في السياسة ألامريكية .وعالوة على هذا ،لم يسمح لنفسه ًَ

بمواقفه السابقة لجرد الحفاظ على صورته العامة بالثبات على مواقفه .ففي حياته الهنية ،انتقل من داعية
23

)CJT 6 (2019
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

للسالم إلى مؤيد للتدخل العسكري ،من اشتراكي إلى ديمقراطي تابع لتحالف الصفقة الجديدة  ،New Dealمن
مناصر للنجيل الاجتماعي إلى مسيحي واقعي ،من ناقد اليسار التطرف للحكومة إلى ما ميدعى " َالهوتي السلطة
الرسمية"َ.
واعترف نيبور بالغموض ألاخالقي للعالم السياس ي ،إذ رأى أن الخيارات السياسية ً
غالبا ما تكون بين
أحيانا بين ش يء شديد البشاعة ورذيلة أقل بشاعة .وقبل كل ش يء ،سعى إلى رسم مسار متوسط في
ًَ
شَ ََّريَن؛
الجال السياس ي بين العاطفية الساذجة والتشاؤم الفرط .وما ال يعرفه عامة الناس اليوم أنه في عام 1991
إدواردز Jonathan
َ
أشادت به مجلة "التايم" على أنه "أعظم َالهوتي بروتستانتي في أمريكا منذ چوناثان
 ."Edwardsوقد حظي باإلعجاب وإلاشادة من قبل قادة سياسيين خارجين عن الألوف مثل باراك أوباما
َوچون ماكين َ ،John McCainومن الهوتيين متفردين مثل إبراهام چوشوا هيرشل Abraham Joshua Herschel
َوفيلسوف ألاخالقيات البروتستانتي ستانلي هاورواس .إن الواقعية السيحية لنيبور مساهمة خالدة في الفكر
يدعيها كلَ من الليبراليين والحافظين ،الثاليين َوالواقعيين ،الحافظين الجدد neocons
غالبا ما ََّ
السياس يًَ ،
والحافظين السياسيين الدينيين  .theoconsفرغم أن نيبورَ مفكر أمريكي نشأ في القرن العشرين في بيئته
تفسيره للسياسة السيحية تجاوزَ الزمن والحدود القوميةَ .وإذا لم يكن القارئ قد تالقى مع هذا
َ
الحلية ،إال أن
ال َالهوتي الشامخ الذي عاش في القرن العشرين ،فإن دراسة ساب َال القصيرة الواضحة قد تكون الكان الناسب
للتعرف عليهَ.
مايكل پاركر Michael Parker
أستاذ تاريخ الكنيسة
كلية الالهوت إلانجيلية بالقاهرةَ
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تاريخ املسيحية السريانية
بقلم هيلين مور–ڤان دن برخ

ّ
قدمت الدكتوره هيلين مور–ڤان دن برخ سلسلة من املحاضرات في كلية الالهوت إلانجيلية بالقاهرة في الفترة ما بين
 16إلى  19يناير  .2019وما يلي أول ثالث محاضرات ،والتي تم تحريرها بهدف إلايجاز والوضوح .إنها تعمل كأستاذة
للمسيحية الشرقية ومديرة معهد الدراسات الشرق أوسطية في جامعة رادبود  ،Radboudبمدينة نايمخن
.Nigmegen
مقدمة

الدراسات السريانية :مجاالت التقاطع /التقابل

ّ
تتكون من ست محاضرات،
نبدأ اليوم سلسلة
نناقش فيها الكنائس السريانية املبكرة .وسأبدأ بالفترة ما بين
ً
القرن الثاني ،حيث ظهرت املسيحية السريانية ،وصوال إلى
صعود إلاسالمً .
وغدا نواصل من تلك النقطة .لكن قبل أن
أبدأ بالتاريخ املبكرة للكنائس ،أود أن أذكر بعض ألامور حول
الدراسات السريانية كمجال أكاديمي .في املاض ي ،استخدم
غالبية الناس املدخل الالهوتي لالقتراب من الدراسات
السريانية ألن التقليد السرياني يتميز بتوافر املصادر املثيرة

بنا ًء على التقليد
 الدراسات الكتابية
 المسيحية العالمية /الالهوت العابر
للثقافات /الالهوت المسكوني /الدراسات
األرثوذكسية.
 اللغويات والفلسفة :السريانية كجزء من
الدراسات السامية ،حيث تلعب اآلرامية
دورًا حيويًا
بنا ًء على المجال
 التاريخ
 الدراسات الدينية /األنثروبولوچي
 مجاالت الدراسات
الموضوعات :الالهوت /لغة المواجهة
المشتركة بين األديان وبين الطوائف،
الهوية ،والقومية
الشكل ()1

لالهتمام عن تاريخ الكتاب املقدس وعن املسيحية املبكرة وعن
الكثير من النقاشات الالهوتية .فالتقليد السرياني لديه الكثير في هذه املجاالت .وسوف ّ
نتلمس ذلك في املحاضرات
القادمة.
ً
جذبت ً
أيضا الدراسات السريانية باحثين من مجال اللغويات ،خاصة املهتمين باآلرامية .إنها لغة مهمة
للغاية .فإذا ما أعددنا مقارنة للغات السامية ،نجد أن آلارامية لغة ضخمة لها تاريخ بعيد ولها ً
أيضا العديد من
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ألافرع املختلفة .لذا فاآلرامية لغة ّ
حيوية للغاية إذا أراد املرء دراسة العربية والعبرية وإلاثيوبية .والسريانية ،كواحدة
ّ
من أفضل اللغات آلارامية املوثقة ،تعتبر واحدة من اللغات املهم فهمها إذا أراد املرء دراسة علم اللغة السامية.
تعتبر دراسة اللغة السريانية واملجتمعات السريانية مهمة للمهتمين بدراسة تاريخ الشرق ألاوسط ،ليس
فقط في مرحلة الكنيسة املبكرة ،لكن ً
أيضا في العصر الحديث والذي نرى فيه صعود وانهيار إلامبراطورية العثمانية.
وبالتالي ،أصبح املؤرخون وعلماء ألانثروبولوچي ،املهتمون بالشرق ألاوسط ،مهتمين بالدراسات السريانية .سأحاول
أن أتقابل مع كل هذه ألامور ألشارك بما أراه ً
مثيرا لالهتمام حول الدراسات السريانية.

املحاضرة ألاولى
تاريخ املسيحية السريانية املبكرة
( 200م–700م)
لنبدأ بالنظر إلى املسيحية السريانية كجزء
من تاريخ كنائس الشرق ألاوسط .بال شك ،يشعر
ُ
البعض منكم باأللفة مع مضمون هذه املحاضرة وقد
يجد البعض أن ألامر فيه بعض التكرار ،لكن للبعض
آلاخر سيكون هذا ألامر جديد ً
تماما .عندما نتحدث
ً
عن كنائس الشرق ألاوسطّ ،
نقسمها عادة كما نراها
في الشكل رقم ( .)2نرى في هذا الشكل ثالث
مجموعات

رئيسية:

ألارثوذكسية

والكاثوليكية

والبروتستانتية.

المسيحية السريانية كجزء من تاريخ كنائس الشرق األوسط
األرثوذكسية
 األرثوذكسية الشرقية
 القسطنطينية ،أنطاكية ،أورشليم ،اإلسكندرية األرثوذكسية المشرقية
 السيريانية ،األرمينية ،القبطية ،اإلثيوبية،اإلريترية.
 كنائس الشرق (اآلشورية [النسطورية])الكاثوليكية








الرومانية الكاثوليكية
المارونية
الكلدانية
السيريانية الكاثوليكية
األرمينية والقبطية واليونانية الكاثوليكية
البروتستانتية
اإلنجيلية /الخمسينية/الكارزماتية
الشكل ()2

ً
ّ
نقسم ألارثوذكس إلى مجموعتين:
وعادة
ألارثوذكسية الشرقية وما نطلق عليه آلان ألارثوذكسية املشرقية .ولفظ ألارثوذكسية الشرقية يشير إلى الكنائس
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املنتمية للقسطنطينية وورثة التقليد البيزنطي .هذه الطائفة لها في الشرق ألاوسط ثالثة كراس ي بطريركية :أنطاكية،
وهي كنيسة سورية وبالد الشام؛ أورشليم ،وهي صغيرة للغاية ،لكن بالطبع ،مهمة للغاية؛ وإلاسكندرية ،لكنها كنيسة
صغيرة للغاية مقارنة بالكنيسة القبطية (والتي انبثقت من كرس ي البطريركية إلاسكندرية) .وكما نرى في الشكل  ،3ال
توجد كنيسة سريانية مستقلة في تقليد ألارثوذكسية الشرقية.

ية

ا

ية ال

ال

لي ية ا

ي ية

ا
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لي ية ال ي ي ية

ا

ية ال ي ي ية
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ال
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ال ل ا ية

ي ة ال

ية

ية

ي

ت ت تية

الشكل ()3

تظهر الكنيسة السريانية بثقلها في طائفة الكنائس املشرقية ،وأهمها الكنيسة ألارثوذكسية السريانية.
وتشتمل هذا الطائفة على مجموعات أخرى وهي ألارمينية والقبطية وإلاثيوبية وإلاريترية .كما توجد مجموعة أخرى ال
ُ
يمكن وضعها بسهولة في هذه الطائفة ،ونطلق عليها آلان كنائس الشرق آلاشورية ،وكانت تعرف في القديم على أنها
كنائس الشرق النسطورية .وسنعود ً
الحقا لدراسة هذه الكنيسة باملزيد من التفصيل في محاضرة الحقة.
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التاريخ السرياني :التحقيب Periodization
(المحاضرات)

ً
وأخيرا ،نجد الكنيسة الكاثوليكية ،ومنها
الكنائس السريانية الكاثوليكية .وفي محاضرة الحقة

المحاضرة األولى
 المسيحية المبكرة (إلى  350م)
 الرومانية/البيزنطية الشرقية ()661–350

نلقي نظرة عليها باملزيد من التفصيل .أما آلان ،دعوني

المحاضرة الثانية
 األموية ( ،)750–661العباسية (،1258–750
المغول ()1386–1258
 قراقويونلو (الخرفان السود) ()1467–1386
المحاضرة الثالثة والرابعة
 العثمانية ( )1923–1512مع التركيز على
القرن الـ 19حتى 1923

أقدم بعض امللحوظات حول تلك الكنائس .أكثرهم
أهمية هي الكنيسة املارونية ،حيث تتميز بروابط
وثيقة مع الطائفة السريانية .أما الكلدانيون فهم
الجانب الكاثوليكي لكنيسة الشرق .والكاثوليكية

المحاضرة الخامسة
 الواليات /حقبة ما بين الحربين (–1923
 ،)1945الواليات العربية المستقلة (–1945
اليوم)

السريانية هي الجانب الكاثوليكي لألرثوذكسية
السريانية .وبالطبع نجد مسيحيين سريانيين وسط

المحاضرة السادسة
 المجتمعات المعاصرة العابرة للحدود

البروتستانت – هؤالء الذي انحدروا من الكنائس
السريانية وانضموا للطائفة البروتستانتية ،لكن ،عدا

الشكل ()4

القليل من ألاماكن ،ليس لديهم كنائس منفصلة .لقد
قس ُ
مت نفس الكنائس في جداول أخرى ،انظر الشكل  ،4لكن هنا يظهروا بحسب الترتيب التاريخي من اليسار لليمين.
ً
ً
والحقا،
تقريبا ،تلك التي تحدثنا للتو عنها.
وهنا نبدأ بالكنيسة القديمة /املبكرة والتي انقسمت لثالث مجموعات
انقسمت ملجموعات متنوعة من الكنائس الجديدة :ألارثوذكسية السريانية وألارمينية والقبطية؛ كنيسة الشرق؛
املارونية وكنائس أخرى؛ ثم في مرحلة متأخرة ،الكاثوليك.
في هذه املحاضرة ،نقدم نظرة عامة تاريخية على الكنائس السريانية .ونبدأ بالحقبة املسيحية والبيزنطية
املبكرة .وفي املحاضرة التالية ،نتحدث عن الحقبة إلاسالمية–ألاموية والعباسية واملغول .ثم سنقض ي محاضرتين في
الحقبة العثمانية ،حيث أن القرن التاسع عشر يعتبر شديد ألاهمية لفهم ّ
تحول املسيحية من ألاشكال القديمة نحو
الشكل الذي نراه اليوم .وفي املحاضرة الخامسة ،ندرس القرن العشرين في الشرق ألاوسط ،وفي املحاضرة ألاخيرة،
نلقي نظرة على هذه املجتمعات وهي تنتشر حول العالم.
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ً
ٌ
حسن ،لنبدأ .عادة أستخدم هذه الخريطة (شكل  )5مع الدارسين في هولندا ألن العديد من الطلبة
ألاوروبيين ال يدركون على إلاطالق أن الجزء ألاكبر من املسيحيين كان في الشرق ألاوسط في زمن الكنيسة ألاولى.
ً
تواجدا للمسيحيين فيما نعرفه آلان بأنه "أوروبا "،إال أن الطلبة
ورغم أنه بقدوم القرن الثاني امليالدي أصبح هناك
ال يعلمون أن غالبية املسيحيين كانوا في الشرق .والخريطة بالطبع ليست حصرية ألن املسيحيين تواجدوا كذلك في
أثيوبيا والسودان .وبدأت املسيحية السريانية في منطقة جنوب شرق تركيا ،حدود تركيا وسوريا ،وما نعرفه آلان
بشمال العراق وإيران.

المسيحية المبكرة :اليونانية والرومانية وغير اليونانية وغير الرومانية :داخل وفي حدود وما وراء
حدود اإلمبراطورية الرومانية
الشكل ()5

ُ
املوقع املوثق لتواجد املسيحية السريانية هو مدينة ّ
الرها (إيديسا) .تعرف إيديسا بعدد من ألاسماء :أسرونيا
 Osrhoeneوهو الاسم املستخدم في املصادر الرومانيةّ ،
والرها في اللغة العربية ،وبالسيريانية أورهاي  ،Urhayوفي
املصادر التركية "أورفا (سانلورفا)" وهو اسمها اليوم .نعلم من مدينة ّ
الرها أن كتابة السريانية ظهرت هناك ألول
مرة ،إال أنها لم تكن مسيحية بعد.
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وما نراه في الشكل  6هو فسيفساء غير مسيحية بعد .وهي
تعود لقبر سيدة غنية .نجد على اليسار الكتابة السريانية،
ً
ُ
والتي كانت تكتب من أعلي ألسفل ،خاصة في النقوش .وما
نعرفه هو أن الناس في ّ
الرها وضواحيها استخدموا هذا
النوع من الكتابة والنقش ،لكن ال يوجد فيها ش يء مسيحي
على وجه التحديد .وبعد ذلك بفترة وجيزة ،نجد املصادر
ً
السورية تقدم لنا تاريخا عن املسيحية في ذلك املكان.
ً
وبعدها ال نعد نرى
نصوصا سريانية غير مسيحية .لذا يبدو
أن هذه املجموعات ّ
تحولت إلى املسيحية واستخدمت تلك
ُ
اللغة ،والتي أصبحت لغة مكتوبة .كانت تستخدم كلغة
ّ
وتحولت إلى لغة
الكنيسة وكلغة خاصة بكل ما يتعلق بهم.
شائعة للغاية .وفي نفس الوقت ،بدأ املسيحيون من
املناطق املجاورة ،والذين على ألارجح تحدثوا ً
نوعا من

فسيفساء قبل المسيحية من الرها
 كانت الرّها مكان هام للغاية للمسيحية
السريانية ،خاصةً بسبب وجود اإلشارة
األولى للغة أو النقش السرياني (القرن
األول – غير مسيحي!)
( السيريانية اآلرامية إلى السريانية
الكالسيكية)
 أسطورة أبجر – "تعاليم أداي"
(األصول الرسولية الخ – أوائل القرن
الخامس) pat of later
 خطابات ،يوسابيوس ،المنديل وكفن
تورينو
الشكل ()6

آلارامية املشابهة للموجودة على الفسيفساء ،في استخدام
السريانية كلغة الكتابة الخاصة بهم.

واحدة من أهم النصوص املبكرة التي بين أيدينا بالسيريانية ،والتي تعود ألوائل القرن الخامس ،هي تعاليم
أداي ،وتشتمل على ما ندعوه أسطورة أبجر .هذا النص مثير لالهتمام للغاية فيما يتعلق باملسيحية في ّ
الرها حيث
يحاول اثبات السند الرسولي ،فيشرح لنا اعتناق سكان ّ
الرها املسيحية في القرن ألاول بسبب تبادل الرسائل بين
يسوع وامللك أبجر .الحقيقة أنه ليس هناك دليل على أصالة هذه القصة ،لكنها تشير إلى أن املسيحية لديها جذور
منذ القدم في هذه املنطقة وأن الناس اعتزوا بالرواية .جدير بالذكر أن يوسابيوس مؤرخ الكنيسة في القرن الرابع
يقص علينا نفس القصة ،إال أنه يسردها بشكل مختلف.
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ً
واحدة من ألامور املثيرة لالهتمام بشأن هذه ألاسطورة هي أنها تشتمل إرسال تالميذ يسوع صورة له إلى
ّ
الرها .وبحسب هذا التقليد ،توجد نسختان لهذه الصورة .ألاولى صورة مرسومة (بريشة حنان ،مبعوث أبجر)،
والثانية طبعة لوجهه (انظر الشكل  .)7يعتقد
البعض أن ألاخيرة هي الحتمية حيث يستحيل
رسم صورة يسوع ألنه ال يمكن لفنان أن ّ
يصور
مالمحه .وبما أنه ال يمكن رسمه ،فتم عمل
انطباع لوجههُ .تعرف صورة ّ
الرها باملنديل
املقدس (قطعة قماش أو منشفة) .اقترح البعض
وجود صلة بينها وبين كفن تورينو ،لكن على
ألارجح أنهما قصتين منفصلتين.

الملك أبجر يُمسك بالمنديل المقدس .على اليسار ،دير القديسة كاثرين
القرن العاشر؛ على اليمين نسخة معاصرة.
الشكل 7

أحد املراكز ألاخرى للمسيحية في الشرق هو حدياب /أديابين ،وعاصمتها أربيال( ،أربيل الحالية في شمال
العراق) .ما يظهر في أربيل أن هناك صلة منذ البداية مع اليهودية .فالعديد من املتحولين ألاوائل للمسيحية كانوا
ً
يهودا يعيشون في إلامبراطورية الرومانية .إنها قصة مثيرة لالهتمام .نعرف من أربيل ،حدياب ،أن العائلة املالكة
اعتنقت اليهودية في أوائل القرن ألاول .اعتنقت امللكة هيلينا اليهودية في القرن ألاول وارتحلت إلى أورشليم ،حيث
ً
موجودا .ربما يكون هذا التواصل
دفنت وما زال قبرها
الفلسطيني قد فتح الطريق لتقديم املسيحية ألربيل بعد ما
يقرب من  150عام بعد موتها .والجدير باملالحظة ،أن هناك
ً
ً
سريانيا في أربيل (عنكاوا) حتى اليوم.
مجتمعا
ثالث املواقع الهامة هو نصيبينُ ،ويعرف ً
أيضا باسمه
ً
اليوناني ،نيسيبيس  .Nisibisازدهر كمركز مسيحي سرياني خاصة
في أواخر القرن الخامس والقرن السادس .وهو أحد ألاماكن
النادرة الذي ما ال يتواجد فيه ً
مبنى كنس ي مبكر .فاملبنى
ز
ً
تقريبا .أما
املوجود فيه (انظر شكل  )8يعود للقرن السادس
31

الكنيسة السريانية في نصيبين من القرن السادس
 مجتمعات مزدوجة اللغة ،يونانية /آراميةفي الشرق
 مراكز مسيحية مبكرة في الشرق –حدياب ،الرّها ،والحقًا "فارس" (تيسفون
السلوقية)
 البناء في ثقافات لغوية هيلينية /آراميةويهودية محلية
 االنتشار المبكر في الهند :المسيحيونعلى يد توما
 جزء من الشبكة المفككة من الكنائس،ومواقف الهوتية مختلفة
الشكل 8

)CJT 6 (2019
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

ً
سابقا ،في القرن الرابع ،فقد ضمت مدينة نصيبين مدرستين طبية والهوتية ،واللذان اضطر السريان التخلي عنهما
ً
ً
والحقاُ ،نقلت املدرسة إلى ّ
الرها .إال أن نصيبين عادت مرة أخرى
مركزا
عندما سقطوا في يد الفرس عام .363
للتعليم في نهاية القرن الخامس بعد غلق مدرسة ّ
الرها في أعقاب املناقشات الكريستولوچية .وتقع نصيبين على
الحدود بين سوريا وتركيا الحاليتين.
ُ
أكدت على الجانب السرياني–آلارامي في تلك الكنائس ،لكن في هذه املرحلة املبكرة ،كانت اللغة اليونانية ما
زالت ً
جزءا من العالم الثقافي .لم يكن هناك تمايز كبير بين املجموعتين اللغويتين بعد ،وكانت ما تزال العديد من
هذه الكنائس املبكرة تستخدم اللغة اليونانية .وعلى ألارجح أن عامة الشعب كان يتحدث آلارامية ،إال أن الكهنة
والرهبان كانوا يعرفون القليل من اليونانية ،وظلوا على اطالع بما يحدث في الجانب الغربي من الشرق ألاوسط.
هناك مسألة مثيرة لالهتمام ،متى انتشرت املسيحية السريانية في الهند؟ إلاجابة أننا ال نعلم .لكننا نعلم
بوجود مسيحيين يتحدثون السريانية في الهند ،في وقت ما في القرن الثالث والرابع .يعرف البعض منكم قصة
القديس توما الذي سافر للهند للكرازة للهنود .ومرة أخرى ،يصعب اثبات هذه القصة ،لكن يبدو أن هناك كنائس
سريانية تأسست هناك في وقت مبكر واستمرت بشكل ما إلى يومنا هذا .كذلك ّثمة أمر آخر وجب التأكيد عليه وهو
أن الكنائس السريانية امتدت عبر امبراطوريتين .ازدهرت أجزاء من الكنيسة في إلامبراطورية الرومانية ،مثل ّ
الرها،
لكن أجزاء أخرى كانت في إلامبراطورية الفارسية ،مثل نيسيبيس واربيل.
قبل أن نستكمل الحديث عن هذا التأريخ ،دعونا نلقي نظرة
على الشكل  9و ،10واللذان يتعلقا بإنتاج مبكر من النصوص

ال ُكتاب المبكرون والنصوص المبكرة السريانية



السريانية الكالسيكية .النصوص املوجودة في الشكل  9تم تناقلها



داخل التقليد السرياني املسيحي لكن لم يتم تصورها بالضرورة داخل



ذلك التقليد .لنلقي نظرة على أول نصين" ،ترنيمة اللؤلؤة" و"أناشيد
سليمان ".إن "ترنيمة اللؤلؤة" جزء من أعمال توما ،لكن غالبية

ترنيمة اللؤلؤة (أعمال توما)
أناشيد سليمان (القرن الثاني؟ –
ليتورچية؟ شعر)
الدياتيسارون التاتياني (–120
)180
برديسان (222–154؟) –
محاورات من بينها :من بينها :كتاب
شرائع البلدان ،وترانيم
الشكل 9

الباحثين يعتقدون أن النص أقدم من املوجود في ألاعمال .وعلى
ً
ألارجح ،فإن كال من "ترنيمة اللؤلؤة" و"أناشيد سليمان" لم تكن نصوص مسيحية من البداية ،وربما تعود ألصول
يهودية أو غنوسية .ثم تم ادراجها في زمن متأخر في ألادب املسيحي ألنها تناسبت للغاية داخل املسيحية السريانية.
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النص التالي هو الدياتيسارون التاتياني  ،Tatian’s Diatessaronوهو دمج ألاربعة أناجيل ً
معا في قصة
واحدة .وهو نسخة واسعة الانتشار من إلانجيل في الكنيسة ألاولى ،وتم ترجمتها للعديد من اللغات ،وأصبحت
ً
موضوعا في العديد من التفسيرات .وفي وقت الحق ،قررت الكنيسة أن تتوقف عن استخدام هذا النص في
ليتورچيتها .واليوم ،ال توجد كنيسة تستخدم هذه النسخة من رواية إلانجيل .وكتب أفرام ،أحد أعظم املؤلفين في
هذه الحقبة ،تفسيره للدياتيسارون .وما زال ً
نصا ً
هاما للدارسين رغم استخدام الكنائس السريانية له لفترة وجيزة
من الزمن.
نأتي إلى برديسان ،وهو من الكتاب املبكرين للسيريانية الكالسيكية .ويعتبر شخصية فريدة في تاريخ
املسيحية السريانية ،حيث كتب ً
نصا ً
هاما ،كتاب شرائع البلدان ،والذي يجمع بين نوع من الغنوسية وروحانية
ألافالطونية الحديثة مع املسيحية .لم يعد ُيستخدم هذا النص فيما بعد في أي من الكنائس السريانية سواء في
ً
وأيضا
الليتورچية أو الالهوت ،لكنه نص مفيد للغاية عند قراءته لفهم التنوع الذي كان في املسيحية ألاولى
فهم أشمل للفلسفة اليونانية واملسيحية في العصور املبكرة.
الكتساب ٍ
وفي الشكل  10نجد
سلسلة من النصوص ظلت ً
جزءا
من التقليد السرياني حتى يومنا
هذا .ويعتبر القديس أفرام أهم
كاتب في هذه املرحلة املبكرة،

ال ُكتاب المبكرون والنصوص المبكرة السريانية





أفرام (نسيبيس /الرّها :)373 ،تفسير ،تراتيل ،عظات
أفراهاط ( ،345حدياب) "براهين"
البشيطا :ترجمة سريانية للكتاب المقدس (قرن الثاني–القرن الخامس
قرن توافق /تجانس األناجيل )Gospel Harmony century
ليتورچية مبكرة" :ليتورچية أداي وماري"–حتى يومنا هذا في كنيسة
الشرق.
الشكل 10
Insert 9b

ً
موضوعا ً
ً
هاما في تراتيله.
أشعارا رائعة ،وما تزال الكنائس السريانية تقرأها وترتلها .وكانت العذراء مريم
وكتب
وأصبحت هذه التراتيل شهيرة للغاية وتم ترجمتها لليونانية والرومانية والعربية–وللقبطية ً
أيضا على ألارجح .وهناك
ٌ
سبب آخر ألهمية أفرام بين العديد من الدارسين والالهوتيين في العصر الحديث وهو تفضيله الشديد لترتيل النساء
في الكنيسة .فقد أنشأ جوقات نسائية منفصلة وأعد تراتيل خاصة لهذه الجوقات؛ وحتى يومنا هذا ،تساهم
الجوقات النسائية في خدمات العبادة في الكنائس السريانية.
يأتي بعده أفراهاط ،والذي يقل عنه في الشهرة ،إال أنه كتب تفاسير هامة للغاية للموضوعات الكتابية .وهو
ٌ
معروف في الشرق عن الغرب ،ومن املهم قراءة كتاباته لفهم املسيحية السريانية املبكرة.
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أما البشيطا ،وهي ترجمة سريانية للكتاب املقدس ،فعلى ألارجح أن العمل عليها استمر لفترة طويلة من
مترجم واحد ،بل قدم العديد من املترجمين مساهمات مستقلة فيها .وبعد تجميع املساهمات ُق ْ
ٌ
بلت
الزمن .لم يقم بها
في نهاية ألامر داخل التقليد السرياني .ويمكن أن ترى في بعض ألاجزاء من العهد القديم تأثير الترجمات اليهودية
للكتاب املقدس .وبما أن هذه الترجمة تسبق الانقسامات في الكنيسة السريانية ،فما تزال تستخدمها جميع أفرع
الكنائس السريانية إلى اليوم.
ً
وأخيرا ،هذا العصر الذي ظهرت فيه الليتورچية السريانية وتم صياغتها في صورة مكتوبة.

الصراعات البيزنطية وصعود الكنائس السريانية
دعونا آلان نناقش التاريخ املتشابك للجدل الكريستولوچي الخاص بالقرن الخامس .عقدت الكنيسة في ذلك الوقت
ّ
للتوصل إلى ّ
حل الهوتي واحد .إال أن الناتج كان املزيد من
مجامع مسكونية بهدف حل املشكلة وتوحيد الكنائس
ٍ
الانقسام ،ألن املجامع ساهمت في انتاج كنائس الشرق ألاوسط املنفصلة والتي نعرفها اليوم.
من الجيد أن نبدأ مع نسطور ( ،)451–386أسقف القسطنطينية من عام  428إلى  .431وبحسب طريقة
تفكيره ،ال ينبغي النظر إلى طبيعتي املسيح إلالهية والبشرية في اتحادهما دون مالمح تمييز بينهما .وبتطبيق هذا النهج
على مريم العذراء ،استنتج أنه غير مناسب إلاشارة لها بلفظة "والدة إلاله "،ألن هذا يوحي بأن الطبيعة إلالهية
تماما وابتلعت طبيعة املسيح البشرية عند والدته .وبالتالي ّ
استحوذت ً
فضل لفظة "والدة املسيح ".والطريقة التي قدم
بها هذا ألامر كانت شديدة بعض الش يءّ .
فاتهموه بفصل الطبيعة البشرية للمسيح عن الطبيعة إلالهية .إال أننا ال
ّ
نملك الكثير من كتابات نسطور ،لذا فمن الصعب التأكد مما فكر فيه نسطور بالتحديد.
ُ
قررت الكنيسة البيزنطية عدم قبول الطريقة التي صاغ بها ألامر ،لذا أدين في مجمع أفسس ألاول .431
ً
أما مجمع أفسس الثاني  ،449فذهب ألبعد من هذا ،في منح أولوية ملا كان معروفا باملوقف امليافيزي [الطبيعة
الواحدة] ،والذي ّ
تبناه بطرك إلاسكندرية .ركز هذا املوقف على الاتحاد التام بين الطبيعتين البشرية وإلالهية
ً
وبعيدا عن إلاشارة لنسطور بالتحديد ،وجد العديد من املسيحيين أن
للمسيح في طبيعة بشرية–إلهية فريدة.
ً
منصفا في التمييز املطلوب بين طبيعتي املسيح البشرية وإلالهية .لذا سعى الامبراطور في
املوقف امليافيزي لم يكن
34

)CJT 6 (2019
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

مجمع خلقدونية عام 451م إلى موقف وسطي بهدف مصالحة املوقف امليافيزي مع موقف آلاخرين .إال أن أنصار
امليافيزية لم يقبلوا الصيغة النهاية ملجمع خلقدونية .وفي نهاية ألامر ،لم تقبل الكنيسة املصرية وكذلك جزء من
ً
الكنائس السورية مجمع خلقدونية ،وبالتالي يمكن ّ
تقفي أثر بداية الكنائس املنقسمة وصوال إلى منتصف القرن
الخامس.
ويشير الهيكل الفخم لكاتدرائية البطريركية ألاورثوذكسية
اليونانية ،أيا صوفيا ،في إسطنبول (انظر شكل  )11إلى أن الصراع
ً
متعلقا بالسلطة السياسية
لم يكن الهوتي فحسب لكنه كان
والكنسية ً
أيضا .كذلك كان الصراع بين الكنائس املصرية والسورية
وبين الامبراطور وقادة الكنيسة في القسطنطينية يتعلق ً
جزئيا بمن
له الحق في صناعة القرار للكنيسة إلامبراطورية وكيف يمكن

أيا صوفيا ،أسسها اإلمبراطور قسطنطين عام
 360م
الشكل 11

للكنائس الواقعة في إلامبراطورية البيزنطية أن تطور من نفسها.
علينا أن ننتبه ملالحظة أخيرة ،وهي أن كنيسة الشرق ،والتي تم اتهامها بأنها "نسطورية "،لم تكن منخرطة
ً
حقا في هذه املناقشات نتيجة للصراعات املستمرة بين إلامبراطورية الفارسية والبيزنطية .وهذا واحد من أسباب عدم
قدرتها على إرسال ممثلين عنها في مجمع خلقدونية .ورغم أن املرء يمكن أن يستنتج ،بعد إدراك التجربة ،أن الشكل
ً
مختلفا ً
كثيرا عن ألاشكال التي أنتجتها كنيسة الشرق التي اتبعت موقف نسطور ،إال أن
النهائي الخلقدوني لم يكن
الكنائس التي ُيطلق عليها نسطورية لم تنل رد الاعتبار من الكنائس الرومانية والبيزنطية ،ناهيك عن تلك التي تنتمي
للتقاليد امليافيزية.
الكنائس السريانية
ً
لنتحدث قليال عن التقليد السرياني املبكر .وأحد أشهر البطاركة في الجدل
الكرستولوچي كان ساويرس ألانطاكي ( ،538–465بطرك ( )518–512انظر شكل .)12
وعارض قرارات مجمع خلقدونية ،مما صنع منه شخصية مثيرة للجدل آنذاك .كان ذائع
الصيت في تلك املناطق الالخلقدونية من سوريا ،إال أنه لم يحظ بشعبية في املناطق
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الخلقدونية .أما اليوم ،فيتم تبجيله كأحد القديسين في الكنيسة ألاثوذكسية املشرقية ُوينظر له كواحد من آلاباء
ألاوئل للكنيسة ألارثوذكسية السريانية.
ّأيد الامبراطور البيزنطي چستنيان (حكم )565–527
الكنيسة إلامبراطورية املوالية للخلقدونية ،لكن زوجته الامبراطورة
ثيودورا (حكمت  )548–527أيدت الكنائس ألارثوذكسية املصرية
والسورية الالخلقدونية (انظر شكل  .)13وحاول الامبراطور ،والذي
ً
كان مدركا ملوقف الكنائس املصرية والسورية ،املحافظة على السالم
االمبراطور چستنيان واالمبراطورة ثيودورا

قدر إلامكان.

الشكل 13

أما يعقوب البرادعي ،فكان أسقف الرها (( )578–543الشكل .)14
وعندما بدأت كنيسة سوريا في الانفصال عن كنيسة إلامبراطورية ،سافر في
كل أنحاء املنطقة لرسامة رهبان وكهنة وأساقفة بهدف بناء ما ُيعرف آلان
بالكنيسة ألارثوذكسية السريانية .فيعقوب السروجي ( )521–451كان
ً
ً
ً
مبكرا في الكنيسة .وكتب تراتيل في التقليد ألافرايمي ،والتي
الهوتيا
شاعرا
ذاع صيتها للغاية حتى أنها تحظى بالتفضيل اليوم عن تراتيل أفرايم .وأدرجتها
لكم في قائمة القراءات.

يعقوب البرادعي (حكم –543
)578
الشكل 14

لم يكن جميع املسيحين الناطقين بالسيريانية آنذاك منتمين للكنيسة ألارثوذكسية السريانية وال لكنيسة
فلوقت طويل من الزمن ،كانت بطريركية أنطاكية ،رغم أنها كانت ً
جزءا من الكنيسة ألارثوذكسية البيزنطية
الشرق.
ٍ
("اليونانية") ،تشتمل على الكثير من املتحدثين بالسيريانية ،وكانوا يرتلون ويصلون بلغتهم أثناء العبادة .وفي الواقع،
وحتى في يومنا هذا ،تشتمل ليتورچية كنيسة أنطاكية على القليل من التراتيل السريانية ،رغم أن غالبيتها بالعربية.
وهناك مجموعة أخرى مهمة ،وهي الكنيسة املارونية .على ألارجح خرجت هذه الكنيسة من مجموعة من
املسيحيين الساكنين حول املنطقة املعروفة ً
حاليا باسم حمص ،غرب سوريا .أراد املوارنة الوصول إلى حل وسط بين
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املؤيدين للخلقدونية وبين املونوفيزيين في الكنيسة ألارثوذكسية السريانية .وبالتاليّ ،أيدوا املونوثيليتية 1وهي إحدى
الحلول الوسط والتي أصدرها الامبراطور هرقل ( .)641–610وبحسب هذا املوقف ،كان للمسيح إرادة واحدة كاملة
ً
متجاوزا ّ
التميز بينهما ،كما هو ُمتفق عليه في خلقدونية .إال أن هذا
فيها اندماج تام بين الطبيعتين البشرية وإلالهية،
ً
ً
والحقا ق ِبل املوارنة الالهوت الخلقدوني.
املوقف لم يكن مقبوال من الطرفين،
هناك بعض ألامور املجهولة حول التاريخ املبكر للموارنة .بقدر علمنا ،لم يكن املوارنة مجموعة عرقية
منفصلة في القرن الرابع ،بل كانوا شعب يتكون من علمانيين ورهبان يعيشون في الدير وفي املنطقة املحيطة به .لم
يكن في مقاطعتهم إال دير واحدة كبير والعديد من ألاديرة الصغيرة املحيطة به .وبحسب التقليد ،فإن مؤسس
الكنيسة املارونية هو القديس مارون (توفي –)410أو مار مارون–الذي عاش في جبال توروس كراهب ناسك .وبعد
ً
ً
مسيحيا يتكون ال من رهبان فحسب بل من
مجتمعا
موته أسس تابعوه الكنيسة املارونية السريانية .فأنشأ تابعوه
عائالت ً
أيضا تحيا في أبرشيات .وعندما ارتفعت شدة الصراع بين مؤيدي خلقدونية وألارثوذكسية السريانية ،انتقل
ً
تدريجيا إلى جبال لبنان ليأمنوا الاضطهاد .ثم أسسوا كنيستهم .كان البطريرك ألاول للكنيسة
املوارنة حديثو النشأة
املارونية هو يوحنا مارون (.)707–628
الرهبنة
لطاملا ظلت الرهبنة من السمات الهامة واملميزة في الكنيسة السريانية .وكان أحد أشهر الرهبان ألارثوذكس
الشرقيين هو سمعان العمودي ( ،)459–390والذي عاش ملدة  37عام فوق عمود من أطالل تيالنيسا ،تلعادة اليوم
ً
بجوار حلب .ولكونه متحدثا بالسيريانية ،أصبح سمعان شخصية شهيرة بالزهد السرياني .لم يكن نمط الزهد الخاص
ً
ً
نمطا ً
مهتما بالناس .وبحسب ثيودوريطس ،والذي كان أول من كتب عنه ،فإن
انسحابا من العالم ،بل كان
به مجرد
ً
أمال أن يشفيهم .الصورة (في الشكل ّ )15
تصوره
الناس جاءت إلى عموده من كل ألانحاء ليستمعوا إليه وهو يعظ،

 1المو و يليتية ترى أ للمسيح طبيعتين ،إلهية شرية ،لكن له شيئة احد (المتر م).

37
من اليسار ،أول ثالث أيقونات خاصة بسمعان العمودي .أما التي على أقصى اليمين ،فهي أطالل كنيسة القديس سمعان ،بالقرب
من حلب.
الشكل 15
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ُ
وهو يستلم حقيبة من الجلد بها طعام .وفي ّ
تبنيها للرهبانية ،اشتملت الكنيسة ألارثوذكسية الشرقية ،والتي أطلق
عليها الكنيسة امللكية ً
أيضا (من الكلمة السريانية ألكا "تابع للملك أو الامبراطور") ،على غالبية الكنائس في الشرق.
ِ
إلامبراطورية الساسانية
ً
بينما كانت الكنيسة تنمو وتزدهر في سورياّ ،
توسعت الكنيسة في الشرق مخترقة إلامبراطورية الساسانية–
آخر امبراطورية فارسية قبل صعود إلاسالم .وفي عام  ،410عقدت الكنيسة السنودس الخاص بها .حدث ذلك قبل
خلقدونية ،لذا يجب مالحظة أن هذه الكنيسة ظهرت ككيان مستقل كمبادرة ذاتية منها ،وليس ككنيسة منشقة.
ً
والحقا
ومنذ عام  410شرعوا في دعوة أسقفهم الجاثليق ،واعتبروه في رتبة مساوية للبطاركة الخمسة في الغرب.
أضافوا لفظ بطرك إلى لفظ جاثليق :وبالتالي أصبح لدينا البطرك الجاثليق لقطسيفون السلوقية .وتحت حكم
الفارسيين الساسانيينّ ،
تحسنت أحوال املسيحيين بشكل عام؛ إال أنهم ّ
مروا بفترات من الاضطهاد .أكثرهم أهمية
كانت تلك التي حدثت قرب انعقاد مجمع خلقدونية وقت حكم الشاه يزدجرد الثاني ( .)457–438وألن الحكام
الفارسيين أرادوا التأكد من أن املسيحيين الفارسيين لن ينحازوا لالمبراطورية الرومانية البيزنطية ،فعلوا كل ما في
ً
استطاعتهم في فصلهم عن روما وعن تأثيرها عليهم .إال أن املسيحيين عادة ما تعرضوا لالتهام بالخيانة .وعندما كان
السالم يسود بين إلامبراطورية الرومانية البيزنطية والامبراطورية الساسانية ،كان املسيحيون ينعمون بحياة أفضل.
وفي نهاية املطاف ،لم يكن الهوت املسيحيين في إلامبراطورية الساسانية يختلف ً
كثيرا عن خلقدونية.
فكالهما كان لديه الهوت ديوفيزي ،والذي يؤكد على طبيعتي املسيح .ولم تؤسس كنيسة الشرق الهوتها على نسطور
ً
ً
رسميا في كنيسة الشرق على يدي البطرك باوي (.)502–497
بل على ثيودوروس املصيص ي ،والذي أصبح أستاذا
ً
ورغم أن باوي ّ
ً
رسميا للكنيسة وتم تكريمه كقديس في الكنيسة ،إال أن الصياغات
عين نسطور ليصبح أستاذا
الالهوتية الشائعة للكنيسة كان مصدرها ثيودوروس وباوي .وحتى يومنا ،فإن كنيسة الشرق تمتنع عن تلقيب مريم
ّ
وتفضل لقب "والدة املسيح ".ورغم تركيز الكنيسة على طبيعتي املسيح ،إال أنها تشترك مع
بلقب "والدة إلاله"،
ً
ارتباطا ً
وثيقا
الكنائس البيزنطية والغربية في تمييز معين ،فكنيسة الشرق ترى أن الطبيعة البشرية للمسيح ترتبط
ً
جدا مع الطبيعة إلالهية ،وليست ً
ً
شيئا منفصال عنها.
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تعبر عن هذه الفكرة ،هي ً
إن واحدة من أجمل أشعار كنيسة الشرق والتي ّ
أيضا واحدة من أشهر تراتيلها.
وفي وصفها لحياة يسوع ،تختتم بعبارتين متبادلتين" :فهو إنسان حقيقي" أو "إله حقيقي ".واستخدام إحداهما
بالتحديد يعتمد على الحدث الذي يتم وصفه .فعندما تشير الترتيلة إلى إقامة يسوع املسيح للعازر من املوت،
ُ
ُ
فتختتم" ،هو إله حقيقي ".لكن عندما تخبرنا عن بكاء يسوع املسيح ،تختتم "هو إنسان حقيقي ".ويحدث تبادل في
الترتيلة بين هاتين العبارتين عند وصف حياة وموت وقيامة يسوع .حيث تؤكد ألابيات الشعرية على أنه بالرغم من
أن املسيح إنسان وإله طوال الوقت ،إال أن هذا يعتمد على املنظور الشخص ي ملن ينظر إلى الحدث ،إما أنه يرى إله
ً
أو إنسان .فهو نفس الشخص ،إال أن له جانبان  .two aspectsوهذا يمنحنا مثال ،لكيفية حديث كنيسة الشرق عن
طبيعتي املسيح ،ليس هذا فحسب ،بل ً
ً
الهوتيا
أيضا كيف كانت مثل جميع املسيحيين السريانيين ،تفضل الحديث
من خالل تراتيلها.
كانت املراكز الالهوتية للكنيسة هي مدارس :نصيبين ،وسوريا؛ املؤسسة عام  ،489وجندسابور ،وفارس؛
ً
ومركزا في قطيسفون السلوقية ،بالقرب من بابل؛ واملؤسسة في  .652–640وفي زمن
املؤسسة في القرن السادس،
بطريركية باوي ( ،)502–497صاغت كنيسة الشرق الهوت ديوفيزي ،خاصة عن طريق تعاليم ثيودوروس
املصيص ي ،والتي كانت تعاليمها الرسمية .باإلضافة إلى ظهور املدارس ،شهدت الكنيسة ً
أيضا نشأة تقليد رهباني،
شبيه لظهوره في مناطق أخرى من الشرق ألاوسط–في سيناء بمصر ،وفلسطين وسوريا.
نقاط ختامية عن كنيسة الشرق
ً
ختاما ،ينبغي مالحظة أن كنيسة الشرق ،مع الكنيسة ألارثوذكسية السريانية ،كانت مؤثرة بالتحديد على
شبه الجزيرة العربية .فعندما نفكر في نوعية املسيحية التي كانت قائمة في املنطقة التي ظهر فيها إلاسالم فيما بعد،
علينا أن نفكر في املسيحية السريانية قبل أي ش يء آخر .إال أنه من الصعب تحديد أيهما ألاهم ،أكنيسة الشرق أم
الكنيسة ألارثوذكسية السريانية.
من املهم ً
ً
ً
مدمرا ،عبأ
هجوما
أيضا أن نتذكر الحملة العسكرية الفارسية على فلسطين عام  .614كان
ألاديرة الفلسطينية بجثث الرهبان .وفي هذا الحدث استولى الفرس على ما كان ُيعتقد أنه قطعة من الصليب
املقدس ،والذي امتلكه ّ
وبجله املسيحيون في أورشليم من قبل .وبعدما هدأت آثار معركة عام  ،614جرت سلسلة
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ُ
اختتمت باتفاقية سالم بين الرومان والفرسّ ،
ونصت على عودة الصليب املقدس،
طويلة من مباحثات السالم .ثم ِ
والذي تم استعادته في موكب قاده البطرك يشوعيهب ،بطرك كنيسة الشرق .وفي الوقت الذي ساد فيه السالم
ً
تراجعت قوة الرومان والفرس ،ويقال إن امللك يزدجرد الثالث ،آخر ملوك الفرس ،وجد مالذا في أحد ألاديرة في
أواخر أيامه ،إال أن أمر تحوله ليس ً
موثقا .وفي تلك ألاثناء ،تغير التوازن الجغرافي–السياس ي في املنطقة حيث استولت
عليها الجيوش إلاسالميةُ ،لتنهي حكم الرومان والفرس.
الكنيسة السريانية في الهند
أتيت على ذكر الهند من قبل ،من حيث أهميتها لكنيسة الشرق لكنها اليوم لها أهمية للكنائس السريانية
ُ
ألاخرى .ليس لدينا أي دليل دامغ على بداية وصول املسيحية إلى الهند .يخبرنا كتاب أعمال توما ،والذي كتب في
ً
مسافرا للهند ،إال أنه يشير إلى شمال الهند وليس جنوبها.
وقت ما في القرن الثالث أو الرابع ،عن قصة الرسول توما
ٍ
وتشير الرواية السريانية إلى وجود صلة بين الكنيسة السريانية والهند ،لكن ال ينبغي التعامل معها كسجل تاريخي
ّ
لتحول الهندّ .
وثمة ٌ
نص تاريخي أكثر موثوقية عن رحالت كوسماس في القرن السادس ،والذي تشير إليه السجالت
ُ ًّ
سجال
السريانية باسم انديكوبلستس  ،Indicopleustesويعني املسافر للهند .ارتحل عبر شرق آسيا ،بما فيها الهند ،م
املمتلكات املسيحية لكنيسة الشرق .وبالتالي ،يتعامل الدارسون بيقينية حول وجود كنيسة هناك آنذاك .ومنذ زمن
الرومان ومرو ًرا بالقرن السادس وما بعد ذلك ،كان هناك الكثير من التواصل بين العالم الغربي والهند .وبالتالي،
فالحديث متسق مع ما نعرفه عن أزمنة رحالت الغربيين للهند .لم تكن سوى طريقتان للسفر إلى الهند ،إما ًبرا عن
طريق ما ُس ّمي ً
الحقا طريق الحرير في الشمال ،أو ً
بحرا عن طريق البحر
ً
ً
والحقا ،في
ألاحمر أو الخليج الفارس ي وصوال لبحر العرب في الجنوب.
القرنين الثامن والتاسع ،تزداد ألادلة–مثل ألاطباق النحاسية في
الهند–مما يمنحنا دليل على وجود مسيحية آنذاك.
ّ
وثمة إشارة أخرى على ِقدم وصول املسيحية إلى الهند وهي
أنها ُمدرجة في النظام الطبقي .فهذا النظام املعقد ّ
يصنف شعب الهند
في نظام اجتماعي هرمي (انظر الشكل  .)16وفي هذا النظام ،يتم
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تصنيف املسيحيين السريان في مكانة مرتفعة ،قريبة من البراهمة .إال أن الوضع يختلف فيما يتعلق باملعتنقين
الجدد للمسيحية في الهند ألنهم ينتمون للطبقة الدنيا من النظام الطبقي–أي أنهم ،من املنبوذين–واعتناقهم لم
غالبا ما كان املسيحيون الهنود في ألازمنة القديمة ّ
يغير هذا .و ً
تج ًارا يعيشون على الجانبين الشرقي والغربي من شبه
القارة الهندية.
بينما يتواجد غالبية أحفاد املسيحيين السريانيين ألاوائل من الشرق ألاوسط على الساحل الغربي ،في
كيرالا ،نجد أثر للمسيحية القديمة على الساحل الشرقي ً
أيضا .ففي
الشكل  ،17وعلى الرغم من احتفاظهم بحجر بهلوي (منقوش عليه
حمامة باللون ألابيض) من عصور ما قبل البرتغالية ،إال أنه أعيد
بنائها بالنمط البرتغالي بعد أن استولوا على املنطقة في القرن
السادس عشر .وتحول كل املسيحيين القدماء في تلك املنطقة إلى
الكاثوليكية.

كنيسة كاثوليكية هندية بها نقش سرياني /آرامي
بهلوي
الشكل 17

ويمكن العثور على قبر القديس توما على الساحل الشرقي (انظر الشكل  18وُ .)19
لست مقتنعة بأصالته،
جاذبا للزيارات .ووسط املسيحيين السريان في الهند– ً
ً
مقدسا ً
ً
وأيضا وسط العديد من املسيحيين
ضريحا
لكنه ما زال
غير السريان–ما زال توما يحظى بتقدير كبير .فهؤالء املسيحيين السريان الهنود في العصور القديمة وحتى في العصور
الحديثة ،كما سنرى عند طرح الحقبة العثمانية ،لعبوا ً
دورا ً
هاما في الشرق ألاوسط–والعكس صحيح.

صورة حديثة للقديس توما
شكل 18

ضريح القديس توما ،بالهند
الشكل 19
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ملحق للمحاضرة ألاولى
التراتيل السريانية
تعتبر "أناشيد سليمان "،والتي تحدثت عنها من قبل ،واحدة من أقدم النصوص في ألادب السرياني وقد ال
ُ
ً
تكون كتبت كنصوص مسيحية .إال أننا سنرى أن هذا النوع من الشعر عادة ما يستخدم في التقليد السرياني الالحق
ُ
لنلق نظرة على جزء من هذا النص:
وأن هذا النص بالتحديد أضيف إلى تقليد التراتيل السريانيةِ .
أناشيد

سليمان2

ّ 11
فجددني ُّ
الرب بلباسه ،واقتناني بنوره،
ُ
ُ
صرت كأرض تزهر وترقص بثمارها.
 12ومن العالء أراحني (فصرت) بال فساد.
ّ
والرب مثل شمس على وجه ألارض،
13
 14أنار عيني فتقبل الطل وجهي،
ُ
نسمة (حياتي) عذبة برائحة ّ
الرب العذبة.
 15وصارت
 16أقتادني إلى فردوسه حيث غنى عذوبة ّ
الرب.
ْ
ْ
تأم ُ
ّ
وحملت ً
ً
ثمارا،
أفرخت
أشجارا
لت
ُ
وإكليلها نما من نفسه،
ُ
وأغصانها أزهرت ،وثمارها شعت.
ُ
جذورها،
من أرض خالدة كانت
ُ
ونهر فرح كان يسقيها،
ّ
ألابدية.
ويحيط بها في أرض الحياة
ُ
فسجدت ّ
للرب ألجل تسبحته،
17

 2ا شو (المو حة)  :11للعثو على تر مة ا جليزية ،ا ظر James H. Charlesworth, The Odes of Solomon ( Missoula,
ض على اال تر تhttp://www.earlychristianwritings.com/text/odes.html :
) ،Montana: Scholars Press, 1977ت ح أي ً
إض فة المتر م ،النص ت ح لعر ية على اال تر ت:
https://boulosfeghali.org/2017/frontend/web/index.php?r=site/textmobile&TextID=3875&SectionID=40&CatI
D=356
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ّثمة أمران يظهران هنا–ويظهران بعدة طرق–في التقليد السرياني الالحق .في العبارة ألاولى (عدد  ،)11إن
الطريقة التي يأتي بها هللا للبشر يمكن مقارنتها برداء ونور .إذا قرأت النصوص السريانية ،ترى هذه ألاشكال نفسها في
يسوع ،والذي يتم تصويره وهو يضع ً
رداء على البشرية ومعه نور هللا يشع منه .لكن هذا ألامر ليس ألاهم فيما يتعلق
بهذه ألانشودة .فسبب اختياري لها هو أننا نرى فيها كيف استخدم ّ
الكتاب السريان الطبيعة لشرح طبيعة هللا
وصالحه وأمور أخرى ذات صلة .وقاموا بهذا عن طريق تشبيهات من الطبيعة :ألازهار ،والشمس فوق ألارض ،والطل
ً
ً
أشجارا تحمل الكثير من الثمار–وهذا موضوع عادة ُيعاد طرحه .هذا التصوير من
(الندى) .ففي الفردوس يرى املرء
ً
الكتاب آلا اميين فحسب بل بين ّ
الكتاب السريان مثل أفرام ،ومكرر ليس بين ّ
مكررا من ّ
عادة نجده ً
كتاب
الفردوس
ر
منطقة الشرق ألاوسط بأسرها .إنها الطريقة املميزة التي ّ
تعبر بها هذه الثقافة عن أفكارها الدينية.
ِ

لنلق نظرة على ترتيلة ألفرام السرياني:
وآلان ِ
ً
الراعي ،الخاضع له والذي أصبح ر ً
أسا للقطيع؛ والذي كان تلميذا من الثالثة ،وأمس ى
رابع قادتنا [إبراهيم] .مبارك هللا الذي جعله ً
سببا لراحتنا!
بمحبة واحد سأغسلهم ،وكتاج سوف أنسجهم ،ألازهار املبهرة ،الزهور املعطرة لألستاذ
ً
مقدسا ثم مات ،ثم نال
وتالميذه ،الذين ظلوا مثله مثل أليشع؛ قرن اختياره وأعلن
تمجيده وأصبح السيد [إبراهيم] .مبارك هللا الذي جعله ً
سيدا.
يتحدث هنا عن معلم مهم للغاية ،إبراهيم الذي من نصيبين .نرى في كتابات أفرام نفس نمط التشبيهات
ّ
املشعة ،ألازهار ،التاج ،الزهور .هذه عينة صغيرة ،لكنها تمثل
من الطبيعة التي رأيناها من قبل :ألانوار ،ألاشياء
كتاباته .إذا قرأت ألفرام ،تجد الكثير من هذا اللون؛ وتجده ً
أيضا في الليتورچية السريانية.
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