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تحب
أنت ما
ُّ
ٌ
طبيعة إنسان َّية
العبادة

ماذا تريد؟

امل�سيحية .ويف
أهم �س� ٍؤال يف التلمذة
هذا هو ال�س�ؤال ،وهو �أ َّول و�آخر و� ُّ
َّ
�إجنيل يوح َّنا ،كان هذا �أ َّول �س�ؤال يطرحه ي�سوع على َمن يريدون �أن يتبعوه.
نحوهما و�س�ألهما
فعندما بد�أ تلميذان من تالميذ يوح َّنا يف ا ِّتباع ي�سوع ،التفت َ
حتدي ًدا‘‘ :ماذا تطلبان؟’’ (يوح َّنا .)38 :1
تقريبا وراء � ِّأي �س�ؤال يطرحه ي�سوع على كلٍّ م َّنا .ولعلَّ
�إ َّنه ال�س�ؤال الكامن ً
�س�ؤالَ ‘‘هل تتبعني؟’’ هو �صيغة �أخرى ل�س�ؤال ‘‘ماذا تريد؟’’ كما هي حال
أحتبني؟’’
أ�سا�سي الذي يطرحه ُ
ي�سوع على تلميذه املخطئ بطر�سُّ �‘‘ :
ال�س�ؤال ال ِّ
(يوح َّنا .)16 :21
ال يقابل ي�سوع م َّتى ويوح َّنا� -أو �أنا �أو �أنت -لي�س�ألَ ‘‘ :ماذا تعرف؟’’ �أو ‘‘ ِ َب
ت�ؤمن؟’’ ،بل ي�س�أل‘‘ :ماذا تريد؟’’ ،وهذا هو �أكرث �س�ؤال ثاقب ميكن �أن يطرحه
نحب؛ فما نريده ون�صبو �إليه يقع يف قلب
ي�سوع ،وذلك بالتحديد لأ َّننا نكون ما ُّ
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و�سلوكياتنا ،كما يرت َّد ُد �صدى ما نريده من
هويتنا ،الذي منه تنبع كلُّ �أفعالنا
َّ
َّ
املقد�س
إن�ساين ،لذلك ي�شري علينا الكتاب َّ
داخل قلوبنا ،يف مركَز ِكياننا ال ِّ
بالَقول‘‘ :فوق كلِّ حت ُّفظ احفظ قلبك ل َّأن منه خمارج احلياة’’ (�أمثال .)23 :4
حتب،
ميكننا �أن نقول � َّإن التلمذة هي طريقة لتكري�س قلبك ،لتكون منتب ًها ملا ُّ
وتتعامل معه َتعا ُم ًل مق�صو ًدا.
التلمذة �إذًا هي م�س�ألة اجلوع والعط�ش� ،أكرث من كونها املعرفة واالعتقاد.
مبحبة� -أن نريد ما يريده اهلل،
حمبته َّ
ف� ُأمر ي�سوع �أن نتبعه هو � ٌأمر لَنا لنتجا َو َب مع َّ
ونرغب يف ما يرغب فيه ،و�أن جنوع ونعط�ش �إىل اهلل ،ون�شتاق �إىل عامل يكون هو
فيه الكلَّ يف الكلِّ  -وهي ر�ؤية ُتخ َت َ�صر يف كلم َتني‘‘ :ملكوت اهلل’’.
ي�سوع املع ِّلم الذي ينقل معلومات �إىل عقولنا ،بل هو َمن ُي ِّ
�شكل
لي�س ُ
أفكارا جديد ًة يف عقولنا ،لك َّنه ال ي�ستهدف
حمبتنا� ،إذ ال ير�ضى ب�أن يو ِد َع � ً
َّ
فيلم�س ‘‘تعليمه’’ لي�س فقط
وحمباتنا ،وا�شتياقاتناُ ،
�شي ًئا �أقلَّ من تغيري رغباتناَّ ،
م�ساحة الت�أ ُّمل الباردة الهادئة داخلنا ،بل هو مع ِّل ٌم يقتحم املناطق ال�ساخنة
املفعمة باحلما�سة داخل قلوبنا ،فهو ‘‘الكلمة’’ الذي يخرتق ‘‘�إىل مفرق النف�س
(عربانيني َّ � .)12 :4إن
ونياته’’
ِّ
والروح واملفا�صل واملخاخ’’ ِّ
ومييز ‘‘�أفكار القلب َّ
نحب .و�أن تكون
ا ِّتباع ي�سوع يعني �أن تكون تلميذًا للمع ِّلم الذي يع ِّلمنا كيف ُّ
املحا�ضر
املحبة؛ في�سوع لي�س هو
تلميذًا لي�سوع يعني �أن َّ
تن�ضم �إىل مدر�سة َّ
َ
املحبة لي�ست قاع َة حما�ضرات جنل�س فيها دون تفاعل
أ�سا�سي ،ومدر�سته يف َّ
ال َّ
حقائق عن نف�سه يف �سل�سلة
لكتابة مالحظات وتعليقات يف حني ِّ
يقدم ي�سوع َ
التقدميية املكتظَّ ة بالكلمات.
من العرو�ض
َّ
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تلقيني ،كما لو كانت
كثريا ما نتعامل مع التلمذة ك�أ َّنها جمهود
لك َّننا ً
ٌّ
عقالين ،وم�س�ألة اكت�ساب معرفة .لكن
التلمذة للم�سيح هي عمو ًما م�شروع
ٌّ
ملاذا نفعل ذلك؟
امل�سيحي يفرت�ض
الروحي
ال�سبب هو � َّأن كلَّ تنا ُو ٍل للتلمذة والت�شكيل
ِّ
ِّ
وربا
ملاهية الإن�سان .ورغم � َّأن هذه االفرتا�ضات تظلُّ مكتوم ًةَّ ،
ً
منوذجا ًّ
�ضمنيا َّ
غري ُمدركة ،ف�إ َّننا نظلُّ نعمل بها دون �أن ندري .وبح�سب مفهومنا عن الكائن
كونُ مفهو َمنا عن طريقة تعليمه وت�شكيله .ف�إذا كان معنى �أن ُت�صبح
ّ
الب�شريُ ،ن َّ
تلميذًا للم�سيح هو �أن تكون متع ِّل ًما منه ،فالكثري عندئذ يتعلَّق مبفهومك عن
أي�ضا �إىل مفهومك عن الإن�سان.
ي�ستند مفهومك عن التعلُّم � ً
‘‘التعلُّم’’ ،كما ُ
الفر�ضيات العاملة
فهمك للتلمذة جمموع ًة من
وبكلمات �أخرى،
�سيعك�س ُ
ُ
َّ
تطرح على نف�سك بتا ًتا مثل هذه الأ�سئلة.
عن طبيعة الب�شر ،رغم �أ َّنك مل ْ
لفت هذا نظري بطريقة ملمو�سة قبل عدة �سنوات ،فبينما كنت �أق ِّلب يف
ملون عن
�صفحات �أحد �إ�صدارات جملَّة
م�سيحية معروفة� ،صدمني �إعالن َّ
َّ
برنامج حلفظ الآيات ،ويف مركز هذا الإعالن كانت هناك �صور ٌة َلر ُجل ومطبوع
على جبهته تلك العبارة املذهلة�‘‘ :أنت ما ِّ
جدا
تفكر فيه’’ ،وهذه طريقة وا�ضحة ًّ
أقرب �إىل
�ضمنيا .لقد تعلَّمنا ب�أ�ساليب هي � ُ
للت�صريح مبا يعتقده الكثريون م َّنا ًّ
املقد�سَّ � ،أن الب�شر هم كائنات ُم ِّ
فكرةُ ،ورغم �أ َّننا
احلداثة منها �إىل ثقافة الكتاب َّ
َّربا مل نقر�أ بتا ًتا -وال ح َّتى �سمعنا -عن ِّ
الفرن�سي من القرن ال�سابع ع�شر
املفكر
ِّ
رينيه ديكارت ( ،)René Descartesف� َّإن كثريين م َّنا ي�شاركونه تعريفه جلوهر
الإن�سان �أ َّنه ‘‘كائن ِّ
مفكر’’ ( ،)Res Cogitansومن َث َّم ف�إ َّننا مثل ديكارت ،نرى
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خارجية م�ؤقَّتة حتمل
� َّأن �أج�سادنا (على �أف�ضل تقدير!) لي�ست �سوى �أوعية
َّ
إن�ساين.
نفو�سنا �أو ‘‘عقولنا’’ ،التي فيها يحدث كلُّ العمل
ِّ
احلقيقي لوجودنا ال ّ
نتخيل الب�شر ك�أ َّنهم ُدمى لها ر�ؤو�س �ضخمة و�أج�سام �صغرية،
وبكلمات �أخرىَّ ،
نت�صور � َّأن العقل هو مكان ال�سيطرة والتحكُّ م الكامل يف الإن�سان ،فالتفكري
�إذ َّ
هو الذي ُي ِّعرف َمن نحن ،وهكذا ف�شعار ‘‘�أنت ما ِّ
تفكر فيه’’ هو ال�شعار الذي
ُ
جمرد عقل مو�ضوع على ع�صا .لذا يفرت�ض هذا النموذج
يختزل ال َ
إن�سان �إىل َّ
قلب الإن�سان هو عقله ،فقد قال ديكارت�‘‘ :أنا � ِّأفكر �إذًا �أنا موجود’’ ،وكلُّ
� َّأن َ
تكرر هذا املفهوم.
و�سائل تناولنا للتلمذة من الأ َّول �إىل الآخر ِّ
جمرد عقول-
يفرت�ض هذا النموذج املعقلَن للإن�سان -الذي يختزلنا �إىل َّ
عقلية،
� َّأن التعلُّم (ومن َث َّم التلمذة) هو م�س�أل ُة �إيداع �أفكار ومعتقدات يف �أوعية َّ
املخت�صة بالتعليم بوا�سطة ال ُّنقود ِبل هوك�س (� )Bell Hooksصدى
و ُتر ِّدد العاملة َّ
ما يقوله پاولو فريري (ُ ،)Paulo Freireمطلق ًة على هذا النموذج ا�سم النموذج
البنكي’’ للتعليم ،حيث نتعامل مع املتع ِّلمني ك�أ َّنهم خزائن للمعرفة والأفكار،
‘‘ ِّ
ٍ
عقالني ٍة للمعتقدات ،ومن َث َّم ِّ
نفكر يف الفعل بو�صفه
م�ستقبالت
جمرد
َّ
�أي َّ
دائما نتاج �أفكار
كانت �أفعا ُلنا
‘‘ ُ�س ُح ًبا’’ من بنك املعرفة ،كما لو ْ
و�سلوكياتنا هي ً
َّ
�سلوكياتنا هي
واع ُم َّدد ،كما لو كانت
منطقية مق�صودة تنتهي بخيار ٍ
َّ
واعية َّ
ريا�ضية ُت َ�سب يف ر�ؤو�سنا ِّ
وفق
� ً
ونتحرك بها َ
أ�صل ناجتة من معادلة َّ
نفكر فيهاَّ ،
1
القوة الهائلة للعادة.
هذه الأفكار يف العامل ،ويف كلِّ هذا نتجاهل َّ
لذا نفرت�ض � َّأن التلميذ هو متع ِّلم يح�صل على معلومات �أكرث عن اهلل
بوا�سطة الكتاب املقد�س ،و� َّأن التلمذة اجلا َّدة هي يف الواقع تلمذة العقل،
املقد�س يح ُّثنا �أن ن�ست�أ�سر كلَّ فكر �إىل طاعة امل�سيح
وهذا
حقيقي؛ فالكتاب َّ
ٌّ
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نتغي عن �شكلنا بتجديد �أذهاننا (رومية ،)2 :12
(2كورنثو�س  )5 :10و�أن َّ
دار�سا للكلمة ،ويجب �أن يكون ِ َّمن ‘‘يف نامو�س
فتا ِبع امل�سيح يجب �أن يكون ً
م�سرتهم (مزمور  ،)2 :1ف�إذا كنت جا ًّدا يف ا ِّتباع امل�سيح ،ف�ستنتهز كلَّ
ّ
الرب’’ َّ
فر�صة لتتعلَّم املزيد عن اهلل ،وكلمة اهلل ،وما تطالبنا به ،وما يريده اهلل خلليقته،
أي�ضا �أن تكون موجو ًدا
و�ست�أتي لي�س فقط �إىل فرتات العبادة والعظة ،بل يجب � ً
وتن�ضم �إىل املجموعات ال�صغرية لدرا�سة الكتاب ،وتقر�أ
يف �صفوف التعليم،
َّ
يوميا ،وحت�ضر كلَّ م�ؤمتر ت�ستطيع ح�ضوره ،وتلتهم الكتب التي
الكتاب َّ
املقد�س ًّ
تفهم اهلل وكلمته ،وتنهل من نهل املعرفة؛ لأ َّنك تريد �أن تتع َّلم.
ت�ساعدك �أن َ
امل�سيحي الذي يعلن
أي�ضا �صحيح يف حالة الإميان
للده�شة � َّأن هذا � ً
واملثري َّ
ُ
ِّ
امل�سيحية والتلمذة
�ضد العقلنة’’؛ فالكثري من �أمناط التقوى
عن نف�سه �أ َّنه ‘‘ ُّ
َّ
التي ت َّتخذ موق ًفا ِّ
الالهوتية املنظَّ مة يف ك ِّل َّيات الالهوت
مت�شك ًكا من الدرا�سة
َّ
عقليا’’ من حيث
وتتخوف من التعليم
الالهوتي العايل ،ت َّتخذُ هي � ً
َّ
أي�ضا موق ًفا ‘‘ ًّ
ِّ
�ضي ًقا على
الطريق ُة التي تتناول بها التلمذة والت�شكيل
الروحي ،و ُتركِّ ُز تركي ًزا ِّ
َّ
الكتابية ،باقتناع � َّأن ب�إمكاننا الو�صول �إىل القدا�سة بوا�سطة
ملء عقولنا باملعرفة
َّ
نتكر�س بنقل املعلومات .ويف الواقع ،هذا هو االعتقاد
التفكري ،و� َّأن يف ُو�سعنا �أن َّ
الكامن وراء الإعالن عن برنامج حفظ الآيات املذكور �آن ًفا� :إذا كنت ‘‘�أنت ما
ِّ
�شخ�صية
الكتابية يجب �أن ُيرتجم �إىل
تفكر فيه’’ ،ف� َّإن ملء تفكريك بالآيات
َّ
َّ
تفكر فيه’’ ،ف� َّإن تغيري ما ِّ
�شبيهة بامل�سيح� ،ألي�س كذلك؟ �إذا كنت ‘‘�أنت ما ِّ
تفكر
�سيغيك� ،ألي�س كذلك؟
فيه ِّ
هل هذا �صحيح؟
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قوة العادات
َّ

هل اختربت من قبل الفجوة بني ما تعرفه وما تفعله؟هل وجدت من قبل �أ َّنه
اختربت
أ�سلوب حيا ٍة جديد؟ هل
رتجم �إىل � ِ
َ
ال يبدو � َّأن معرفتك ومعلوماتك ُت َ
أحد � َّأيام الآحاد اال�ستماع �إىل عظة ملآن ٍة باملعلومات واال�ستنارة ،وا�ستيقظت
� َ
جديد على التغيريَّ ،ثم تف�شلُ
قناعات جديد ٌة
يوم االثنني ولديك
وت�صميم ٌ
ٌ
ٌ
وعط�ش �إىل �أفكار
جوع �إىل املعرفة،
ٌ
فيها ك ِّلها بحلول م�ساء الثالثاء؟ لديك ٌ
�شخ�صيتك �إىل �صورة امل�سيح ،ولكن ال يبدو
تتغي
الكتاب َّ
املقد�س ،وتتوق لأن َّ
َّ
تتحول �إىل �أ�سلوب حياة ،ويبدو �أ َّننا ال ن�ستطيع �أن ن�صل
� َّأن كلَّ هذه املعرفة َّ
مثل؟ �أو هل هناك
�إىل القدا�سة بوا�سطة الأفكار .ملاذا؟ هل لأ َّنك ن�سيت �شي ًئا ً
حتتاج �إىل احل�صول عليه كي يتح َّقق التغيري؟ �أم هل لأ َّنك
املزيد من املعرفة ُ
حتتاج لأن ِّ
اجلد َّية؟
تفكر مبزيد من ِّ
جمرد كائن ِّ
مفكر؟ ماذا لو كانت امل�شكلة
ماذا لو كان الأمر �أ َّنك َ
ل�ست َّ
ق�ضية
هي يف ذلك النموذج
ال�ضمني للإن�سان الذي ن�ستخدمه يف تعاملنا مع َّ
ِّ
عملية التفكري؟
التلمذة؟ ماذا لو كان ديكارت خمط ًئا يف اختزال وجودنا ك ِّله يف َّ
�صحة معلوماتنا ،بل يف �أ َّننا ل�سنا
�إذًا ال تكمن امل�شكل ُة يف �صدق قراراتنا� ،أو يف َّ
جمر َد ٍ
كائنات ِّ
مفكرة.
َّ
أولوية التفكري واملعرفة� ،ألن يعني
لكن ما البديل �إذًا؟ �إذا ك َّنا ُّ
ْ
ن�شك يف � َّ
مثل؟
توج ٍه م�ضا ٍّد للفكر ون�ستبدل به امل�شاعر ً
ذلك �أ َّننا �سننزلق �إىل اعتناق ُّ
�أ َولَي�س هذا هو اخلط�أ يف الثقافة املعا�صرة التي حتكم على الأمور فقط بامل�شاعر
نتتبع �شغفنا وجتعل الأمور ال�صواب هي الأمور التي
الناجتة عنها ِّ
وت�شجعنا كي َّ
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جيدة؟ هل ن�صبح ٍ
بناء
ونت�صرف ً
تعطينا م�شاعر ِّ
عندئد �أ�سرى لرغباتنا و�شهواتنا؟ َّ
على � َّأية نزوة؟ �أال يحتاج امل�ؤمنون بامل�سيح �إىل الرتكيز على التفكري للح�صول
الت�صرف َوف ًقا لل َّنزعات والنزوات؟
على املعرفة
َّ
ال�ضرورية ملقاومة ثقافة ُّ
ما ر�أيك يف هذا؟ هل جنح هذا ال ُأمر معك؟ �أل�سنا نعو ُد َّمر ًة �أخرى �إىل
احلر َّية من العادات
امل�شكلة؟ هل َّقد ْ
مت �إليك معرفتك ومعلوماتك وتفكريكِّ ،
تتحرر منها؟ وكلُّ َمن ح�ضر من قبل اجتما ًعا لزمالة املدمنني
التي تريد �أن َّ
جي ًدا ‘‘لقد �أو�صلتك �أف�ضل �أفكارك �إىل ما �أنت
املجهولني يعل َُم هذا ال�شعار ِّ
2
�صحة النموذج الذي يقول �إ َّننا ل�سنا �سوى
عليه’’َّ � .إن ت�سا�ؤلنا وت�شكُّ كنا يف َّ
كائنات ِّ
حمدودية املعرفة،
رف�ض التفكري .ف� َّإن �إدراكنا
مفكرة ال يعني بال�ضرورة َ
َّ
ال يعني �أ َّننا نعتنق اجلهل؛ فنحن ال نحتاج �إىل ما هو �أقلَّ من املعرفة ،بل
بالعك�س ،نحتاج �إىل ما هو �أكرث؛ �إذ نحتاج �إىل �إدراك َّقوة العادات.
ت�سربت �إلينا من زمن
لهذا نحتاج �إىل رف�ض ال�صورة
َّ
االختزالية التي َّ
جمر َد كائنات ِّ
مفكرة،
احلداثة ،وهي ال�صورة التي تعام ُلنا كما لو ك َّنا يف الأ�صل َّ
إن�سانية يكون م�ستن ًدا �أكرث
ونحتاج �إىل تب ِّني منوذج �أكرث كُ ِّل َّي ًة
لل�شخ�صية ال َّ
َّ
منوذج ي�ض ُع التفكري واملعرفة يف مكانهما ال�صحيح ويف
�إىل الكتاب َّ
املقد�سٍ -
إن�سانية .لقد اعتدنا قراء َة
العالقة ال�صحيحة باجلوانب الأخرى من الذات ال َّ
ديكارتية �شعارها ‘‘�أنا � ِّأفكر �إذًا �أنا موجود’’ -ح َّتى �إ َّننا
املقد�س بعد�سة
الكتاب َّ
َّ
كائن ِّ
مفكر ،لك َّننا حينما
نراه ي�ؤكِّ د طريقتنا امل َع ْقلَنة التي حت�سب � َّأن ال َ
إن�سان ٌ
احلداثية� ،سنجد يف ما
نقر�أ بعناية �أكرث متخ ِّلني عن هذه املر�شِّ حات (الفالتر)
َّ
منوذجا خمتل ًفا متا ًما.
يفرت�ضه
الكتاب َّ
املقد�س ً
ُ
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فيلبي يف
ت�أملً ،
املميزة من �أجل امل�ؤمنني يف كني�سة ِّ
مثل� ،صالة بول�س َّ
م َّب ُت ُك ْم �أَ ْي ً�ضا �أَ ْك َ َث
اجلزء الأ َّول من ر�سالته �إليهم‘‘ :وهذَ ا �أُ َ�ص ِّلي ِه� :أَ ْن َت ْز َدا َد َ َ
م ِل ِ�ص َني
َف�أَ ْك َ َث ِف ا ْل َْع ِر َف ِة َو ِف كُ لِّ َف ْه ٍمَ ،ح َّتى ُتَ ِّي ُزوا الأُ ُم َور املُ َت َخا ِل َف َةِ ،ل َك ْي َت ُكو ُنوا ُ ْ
َو ِبال َع ْ َث ٍة �إ َِل َي ْو ِم ِ
امل�س ِيح ،مم ُلو ِئ َني ِم ْن َث َم ِر ال ِ ِّْب ال َِّذي ِب َي ُ�س َوع امل َِ�س ِيح ِل َْج ِد ا ِهلل
(فيلبي  .)11-9 :1الحظ الرتتيب يف �صالة بول�س هنا ،ف�إذا قر�أتها
َو َح ْمده’’ ِّ
لبول�س هو
ب�سرعة �أكرث من الالزمَّ ،ربا ُ
أ�سا�سي َ
تخرج بانطباع � َّأن االهتمام ال َّ
بول�س ي�ص ِّلي
املعرفة؛ فبالنظرة العابرة ،وبافرتا�ض عادات تفكرينا قد ُّ
تظن � َّأن َ
لكن نظر ًة
يحبواَّ .
َّ
لتتعم َق معرفة امل�ؤمنني يف ِّ
فيلبي ح َّتى يعرفوا ما يجب �أن ُّ
ثانية ُ
حمبتهم
تقول � َّإن �صال َة بول�س هي العك�س متا ًما؛ فهو ي�ص ِّلي �أن تزداد َّ
املحبة ،ب�صور ٍة ما ،هي ُ
�شرط املعرفة ،فال ُأمر لي�س � ِّأن �أعرف
�أكرث ف�أكرث؛ ل َّأن َّ
أعرف .و�إذا كان لنا �أن ِّمنيز ‘‘ما الأف�ضل’’ -الأمر
أحب كي � َ
كي � َّ
أحب ،بل � ُّ
يهم ح ًّقا ،وما ِّ
أهم َّية الق�صوى -يخربنا بول�س الر�سول
ي�شكلُ ال ِّ
‘‘ ِّ
املتميز’’� ،أي ما ُّ
حمباتنا.
ب� َّأن َ
املكان الذي يجب �أن نبد�أ فيه هو َّ
العقالين الذي يفرت�ض
خمتلف للإن�سان؛ فبدلَ النموذج
منوذج
ٌ
يعملُ هنا ٌ
ِّ
�ضم ًنا ‘‘�أ َّنك ما ِّ
ت�شري �صالة بول�س الر�سول �إىل قناعة خمتلفة متا ًما،
تفكر فيه’’ُ ،
حتب’’.
وهي ‘‘�أ َّنك ما ُّ
فر�ضية � َّأن
حمبون ،بدلَ البدء من َّ
ماذا لو بد�أنا من االقتناع ب� َّأن الب�شر �أ َّو ًل ُّ
الب�شر ِّ
مفكرون؟ ماذا �إذا كُ نت ُت َع َّرف لي�س مبا لديك من معرفة ،بل مبا لديك
املخ،
املنطقية من ِّ
من رغبة؟ ماذا �إذا كان مركز الإن�سان ال يقع يف املراكز ال ُعليا َّ
الدنيا (مراكز الأح�شاء) التي تدير امل�شاعر والرغبات؟ كيف
بل يف املراكز ُّ
امل�سيحي؟
الروحي
يغي ذلك مفاهيمك عن التلمذة والت�شكيل
ميكن �أن ِّ
ِّ
ِّ
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حكمة قديمة نافعة للمسيح ِّيين المعاصرين

عالجية للكني�سة
إن�ساين هو و�صفة
هذا النموذج
َّ
الكتابي الأ�صيل للكيان ال ُّ
ُّ
احلداثي الذي يح�سب الإن�سان كائ ًنا ُي ِّفكر .وكما
التي ابتلعت ُطعم التفكري
ِّ
عتيق؛
يحب روبرت وبر (� )Robert Webberأن يقول � َّإن م�ستقبل الكني�سة ٌ
ُّ
امل�سيحي َة التي يحتاج �إليها عامل ما بعد احلداثة يف
جند احلكم َة
فنحن ن�ستطي ُع �أن َ
َّ
احلداثي.
العودة �إىل الأ�صوات العتيقة التي مل ت�سقط من قبلُ يف ِّفخ االختزال
ِّ
امل�سيحي
الالهوتي والفيل�سوف
القدي�س �أغ�سطينو�س ،وهو
ت�أ َّملْ ً
مثل ما فعله ِّ
ُّ
ُّ
والأ�سقف الذي عا�ش يف القرن اخلام�س يف �شمال �أفريقيا .لقد ا�ستطاع
ي�ستوعب ال�صورة الك ِّل َّية للإن�سان وذلك يف ع�ص ٍر باك ٍر من
�أغ�سطينو�س �أن
َ
االفتتاحية من كتاب �أغ�سطينو�س ‘‘االعرتافات’’،
حياة الكني�سة .ففي الفقرة
َّ
يحدد �أغ�سطينو�س
ق�ص َة حياته
الروحية التي �صاغها يف �صلواتِّ ،
والذي ُي َع ُّد َّ
َّ
إن�سانية‘‘ :لقد �صنعتنا لذاتك ،و�ستظل قلوبنا حائر ًة ح َّتى
بد َّق ٍة ب�ؤر َة ال ُهو َِّية ال َّ
3
تغيريا
ت�ستقر فيك’’ .ويف هذا ال�سطر املخت�صر تتك َّثف حكم ٌة ميكنها �أن ُت ِد َث ً
َّ
امل�سيحي؛
جذريا يف الطريقة التي نتعامل بها مع العبادة والتلمذة والت�شكيل
ًّ
ِّ
ٍ
�إذ ميكن متييز موا�ضي َع عديدة يف هذه الفكرة الثاقبة العميقة.
طرحا ب�ش�أن الهدف الذي ُخلق الإن�سان من �أجله،
ِّ
يقدم �أغ�سطينو�س �أ َّو ًل ً
الب�شر م�صنوعون بوا�سطة اخلالق ،ومن
وهذا ٌّ
مهم َ
ل�سببني� ،أ َّو ًل ،لأ َّنه يعرتف � َّأن َ
اخلالق ب�أو�ضح �صورة يف ي�سوع امل�سيح .بكلمات �أخرى،
�أجله ،وقد عرفنا هذا َ
كي يكون الإن�سان �إن�سانًا بالكامل ،عليه �أن ‘‘يجد’’ نف�سه يف �إطار عالقة بالذي
�صنعه والذي من �أجله هو موجود .والإجنيل هو الطريقة التي بها نتعلَّم كيف
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ب�شرا 4.وكما َّعب �إيرينايو�س ( )Irenaeusذات َّمرةَّ �‘‘ :إن جمد اهلل هو
نكون ً
5
حركية
ال�ضمنية للإن�سانية هي �صورة
ثانيا ،ال�صورة
َّ
غنية’’ً .
َّ
�إن�سان يحيا ب�صورة َّ
تكون �إن�سانًا هو �أن تكون من �أجل �شيء ما� ،أي م َّتج ًها
دينامية ،فمعنى �أن َ
َّ
�إىل وجه ٍة ما� ،أو يف حالة َت َُّرك نحو �شي ٍء ما ،ت�سعى يف �سبيل �شيء ما� .إ َّننا
نتحرك كي نعي�ش؛ فل�سنا خمازن
ُ
نبحث ً
دائما عن معنى وجودنا ،ويجب �أن َّ
تتحرك نحو غاية ،وكلمة غاية يف
ثابتة حتتوي على الأفكار ،بل كائنات َّ
دينامية َّ
غائيون ،و�أغ�سطينو�س
َّ
اليونانية هي ‘‘تيلو�س’’ ( ،)Telosوتعني ‘‘هدفًا’’� ،أي �أ َّننا ُّ
غائية.
ُم ٌّق ب�ش�أن ذلك الإدراك � َّأن الب�شر
ٌ
كائنات َّ
ح�سب � َّأن املركز
املو�ضوع الثاين الذي
ُّ
ي�ستحق الذكر هو �أن �أغ�سطينو�س َ
الغائي يف الإن�سان هو القلب ،وهو مركز رغباتنا وا�شتياقاتنا.
�أو ‘‘ع�ضو’’ التوجيه ِّ
اليونانية ،ارتبطت يف ثقافتنا
غري � َّأن كلمة ‘‘القلب’’� ،أو ‘‘كارديا’’ ( )Kardiaيف
َّ
بالرومان�سية احلاملة وبطاقات الهدايا والقلوب احلمراء وغريها ،ولي�س هذا
َّ
املقد�س� ،أو يف لغة �أغ�سطينو�س؛ فالقلب
املق�صود بتا ًتا بالقلب يف لغة الكتاب َّ
التوجه العميق ،بل الأعمق ،من
إن�سانية -هو
ُّ
هو ُعمق �أعماق الأ�شواق ال َّ
إطارا �أكرث
عقليا بل � ً
الوعي بالعامل ،لذلك ال ي�ض ُع �أغ�سطينو�س للأمر � ً
إطارا ًّ
عم ًقا من ذلك؛ فهو مل يقل‘‘ :لقد خلقتنا يا اهلل لكي نعرفك ،وعقولنا �ستظلُّ
جاهل ًة �إىل �أن تفهمك’’ ،فال�شوق الذي ي�صفه �أغ�سطينو�س ال ي�شبه الف�ضول
العقلي الذي يحتاج �إىل احللِّ بقدر ما
بقدر ما ي�شبه اجلوع ،وال ي�شبه اللغز
َّ
ي�شبه ال َعط�ش �إىل املاء (انظر مزمور  ،)2-1 :42لذلك ففي هذه ال�صورة جند
� َّأن مركز الإن�سان ال يقع يف عقله بل يف قلبه ،ملاذا؟ ل َّأن القلب هو امل�ساحة
توج ُهنا
حبها هي التي ِّ
الوجودية التي يقع فيها ما ُن ُّ
َّ
حب بالفعل ،والأمور التي ُن ُّ
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أ�صدق’’
نحو الغاية التي ن�شتاق �إليها ،ولي�ست امل�س�ألة � ِّأن ‘‘�أعرف’’ هدفًا ما و‘‘� ِّ

ب�شدة؛ فرغباتي هي
غاي ًة ب َعينها ،بل هي � ِّأن �أ�شتاق �إىل هدف ما ،و�أريد �شي ًئا ما َّ
حتب.
التي ِّ
حتدد ُهو َِّيتي� ،أي باخت�صار� :أنت ما ُّ
احلب واملعرفة ،العقل والقلب ،ير�سم
احلية ما بني ِّ
احلركية َّ
يف العالقة َّ
املقد�س �صور ًة ك ِّل َّي ًة للإن�سان؛ فاهلل يفتدي لي�س فقط عقولنا،
الكتاب َّ
وقلبا؛ فامل�سيح ي�ست�أ�سر عقولنا
إن�سان كلَّهً ،
أي�ضا ال َ
بل يفتدي � ً
عقل ً
أح�شاءنا ( ،)Splagchnaوهي
وكذلك قلوبنا ،و� ً
أي�ضا ما ُي ِّ
�سميه بول�س � َ
الداخلية ،وهي مركَز ‘‘م�شاعرنا’’.
الأجزاء
َّ
الكتابية القدمية
وقد بد�أ العلم احلديث يف اللحاق بهذه احلقائق
َّ
ب�ش�أن الإن�سان ،وال يزال باحثون من جامعة كاليفورنيا يف لو�س
جتارب ُتلقي ٍ
ال�ضوء
مبزيد من َّ
�أجنلو�س وجامعة مكما�سرت ُيجرون َ
الداخلية’’ ،وت�شري درا�ساتهم �إىل الطريقة التي ت�ؤ ِّثر
على ‘‘امل�شاعر
َّ
للمخ ،وقد كتبوا يف
ميكروبات يف املعدة يف الن�شاط
بها
الع�صبي ِّ
ٌ
ِّ
جمرد ع�ضو �آخر من �أع�ضاء اجل�سم؛ فهو
تقريرهم‘‘ :لي�س الدماغ َّ
يت�أ َّثر بكلِّ ما يحدث يف اجل�سد’’�.أ ويف الواقع ،ت�شري تقارير يف املوقع
العلمي’’ (� )Scientific Americanإىل وجود �شبكة
أمريكي
ُّ
‘‘ال ُّ
بع�ض العلماء �أطلقوا
ممتدة ح َّتى � َّإن َ
خاليا ع�صبية تبطِّ ن �أمعاءنا ،وهي َّ
ب
لنتبعه ح َّتى يف
عليها ‘‘الدماغ الثاين’’  ،فال َ
عجب � َّأن ي�سوع يدعونا َ
الأكل وال�شرب (يوح َّنا  ،)58-53 :6فالتلمذة تتالم�س لي�س فقط
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أي�ضا ح َّتى �إىل �أح�شائنا� -إىل
مع عقولنا �أو ح َّتى قلوبنا ،بل ت�صل � ً
م�شاعرنا العميقة.
�أ.
ب.

http://www.npr.org/sections/health-shots/2013/11/18/244526773/gutbacteria-might-guide-the-workings-of-our-minds
http://www.scientificamerican.com/articles/gut-second-brain

ا�شتهائية (،)Erotic
يف الواقع ،ميكننا �أن نقول � َّإن الب�شر عمو ًما هم كائنات
َّ
�سلبية
لكن للأ�سف -ولأ�سباب مفهومة -حتمل كلمة ‘‘
ْ
ا�شتهائي’’ مدلوالت َّ
ّ
التخوف
إباحية ،لذلك مييل
امل�سيحيون �إىل ُّ
يف الثقافات املت�أثِّرة ً
كثريا باملوا ِّد ال َّ
ُّ
(وكثريا ما نخلق ما ي�شبه الت�ضا َّد ما بني �إيرو�س []Eros
اال�شتهائية
من املفاهيم
ً
َّ
تعب عن
و�أغاپي [ ،]Agapeونحن
امل�سيحيني ِّ
نقد ُ�س الأخرية حا�سبني �أ َّنها ِّ ُ
ِّ
ولكن هذا املفهوم يتنازل عن ال�صالح الأ�صيل للرغبة
املحبة ‘‘
امل�سيحية’’)َّ .
َّ
َّ
6
اال�شتهائية
اال�شتهائية َّمما ي�سمح للثقافة املُعا�صرة باقتنا�صها وت�شويههاَّ � .إن الرغبة
َّ
َّ
يف �شكلها الأكرث �صدقًا و�أ�صالة هي الرغبة واالجنذاب ،وهما �سمتان حميدتان
املزيف ما بني ‘‘�إيرو�س’’ و‘‘�أغاپي’’ ،ينبغي
إن�سانية .وبدلَ الف�صل َّ
يف ِخل َق ِتنا ال َّ
�أن ِّ
نفكر يف �أغاپي بو�صفها ‘‘�إيرو�س’’ املو�ضوعة يف مكانها ال�صحيح؛ حيث � َّإن
حمبة امل�سيح التي ان�سكبت يف قلوبنا بالروح القد�س املُعطى لنا (رومية )5 :5
َّ
هي رغب ٌة ُتاه اهلل مفتدا ٌة ومو�ضوعة يف مكانها ال�صحيح؛ ف�أنت ما ترغب فيه.
ِ
إن�ساين،
الغائي ،ومعه مر َك َّزية َّ
ُوينتج هذا اجلانب ُّ
املحبة يف الكيان ال ِّ
القدي�س �أغ�سطينو�س� :أ َّننا خملوقون
يقدمها ِّ
تلك الفكرة الثاقبة الثالثة التي ِّ
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أحبنا � َّأو ًل’’
كي َّ
نحبه لأ َّنه هو � َّ
نحب ذاك الذي �صنعنا و� َّ
أحبنا‘‘ -نحن ُّ
وتتوجه نحو هذه
حمباتنا َّ
(1يوحنا  -)19 :4وجند ‘‘راحة’’ عندما تن�ضبط َّ

املوقف البديلَ  :فل َّأن قلوبنا
الغاية
لكن �أغ�سطينو�س ُيدرك � ً
أي�ضا َ
النهائيةَّ ،
َّ
الرب� ،سنخترب قل ًقا عمي ًقا و�ضيقا �شدي ًدا عندما
م�صنوعة كي َ
جتد غاي َتها يف ِّ
حب ،فلي�س ال�س�ؤال ما �إذا
أمورا بديلة ،فال ن�ستطيع � َّإل �أن ُن َّ
نحاول �أن َّ
نحب � ً
حبا ُمطل ًقا؟
َ
كنت ُّ
�ستحبه ًّ
حتب �شي ًئا ما ُح ًّبا ُمطل ًقا؛ بل ال�س�ؤال هو ما الذي ُّ
حتب.
و�ستكون �أنت ما ُّ
للقدي�س
املقد�س واحلكمة القدمية ِّ
بعد هذه الإطاللة على الكتاب َّ
ويقدم
�أغ�سطينو�س ،ي َت َك َّ�شف لنا منوذج للإن�سان
ُ
يختلف َع َّما نفرت�ضه عا َد ًةِّ .
ق�ضية التلمذة ،وطبيعة التقدي�س ،والدور الذي
هذا النموذج � ً
إطارا للتفكري يف َّ
ت�صو َر’’ ما نتكلَّم عنه.
تقوم به العبادة .فل َرن ذلك بت�شبيه ي�ساعدنا على ‘‘ ُّ
توجيه الرغبة :في سبيل أن تكون إنسا ًنا

�سعي دائم ،و�أن حتيا يعني �أن تكون يف
�أن تكون �إن�سانًا يعني �أن تكون يف حال ِة ٍ
رحلة ما الواعية للو�صول �إىل �أحالمك .فكما قال بليز پا�سكال ()Blaise Pascal
يف مقولته امل�شهورة‘‘ :يجب �أن تنخرط يف �شي ٍء ما ،وال خيار لك ،ف�أنت منخرط
بالفعل’’ 7.ال ت�ستطيع � َّإل �أن تراهن بكلِّ حياتك على �شيء ما ،وال ت�ستطيع � َّإل
متوج ًها �إىل وجه ٍة ما� ،إذ نعي�ش ُمندفعني نحو ما نتوق �إليه ونحلم به.
�أن تكونَ ِّ
الواعيا هو ما ُيط ِل ُق عليه الفال�سفة القدامى
واملكان الذي ن�شتاقُ �إليه ا�شتياقًا ً
لي�س ْت بال�ضرورة ما
غايتنا �أو َه َدفَنا �أو ق َ
َ�صدناَّ .
لكن الغاية التي نعي�ش ُتا َهها َ
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نعرفه اأو ن�ؤمن به اأو ِّ
نفكر فيه ،بل هي يف ال�اقع ما نريد√ ،ما ن�شتاق اإليه ،فلي�ست
اجليدة’’
املثايل الذي لدينا ا ٌ
أفكار ُجتا َهه ،بقد ِر ما هي روؤية اإىل ‘‘احلياة ِّ
النم�ذج َّ
وجدانيا ،وه�
بدائيا
ًّ
تخي ًال ًّ
التي نَرج�ها ،فهي �س�رة لالزدهار الذي َّ
نتخيله ُّ
لي�س يف عق�لنا بل يف اأح�سائنا .وعادة ما ل ن�ستطيع اأن ن�سيغه يف كلمات؛ فه�
جدا بحيث يدفعنا نح� ما نرى اأ َّنه يح ِّقق ال�سعادة
اب ًّ
اإح�سا�س ُمب َهم ،لك َّنه جذَّ ٌ
احلقيقية التي نرج�ها .اإ َّنه الروؤية التي تتغ َّنى بها ك�زيت ( )Cosetteو�سط
َّ
احل�سي�س الذي تعي�س فيه يف رائعة ڤيكت�ر ه�غ� (‘‘ )Victor Hugoالبو�Dشاء’’
( ،)Les Misérablesوه� ‘‘قلعتها التي ف�ق ال�سحاب’’ ،واأغلبنا ي�سري يف احلياة
ً
إبهارا لك َّنها لي�ست اأقلَّ َّق� ًة،
حامال روؤى لواعية
و�سمنية كهذهَّ ،
ورمبا تك�ن اأقلَّ ا ً
َّ
لذا ميكننا اأن نق�ل اإ َّنك يجب اأن ترغب يف ملكة ما لكي تك�نَ اإن�سانًا ،وعندها
خا�سة -اأو
ندع�ها ‘‘ملكة’’ .ويعني هذا اأ َّننا نتكلَّم لي�س فقط عن ج َّن ٍة
�سخ�سي ٍة َّ
َّ
نظن اأ َّنه ينبغي
نعي�س كلُّنا ونت�ق اإىل روؤيا
نريڤانا ( )Nirvanaفرد َّية -بل ُ
جمعي mة ملا ُّ
َّ
مت�ج ًها
للمجتمع اأن يك�نَ عليه ،لهذا هناك طبيع ٌة �سامية لهذه الروؤيا ،فاأن تك�ن ِّ
نح� ن�ع ما من احلياة الأف�سل ،يعني اأن ت�سعى يف اإثر روؤيا ما ملا ينب¨ي اأن يك�ن
عليه العامل.
اجليدة ،و�س�رة ملا
ب�سرا يعني اأن ُحت ِّركَنا ِّ
وت�ج َهنا روؤيا عن احلياة ِّ
اأن نك�ن ً
فت�جهنا الأعمق
نح�سبه ال�سعادة والنجاح والزدهار ،واأن نرغب فيها ونريدها ،لذا ُّ
أ�ساليب
املحبة ،واأ�س�اقنا ِّ
حتركنا ،ونتب َّنى ا َ
ت�جهنا ،ورغباتنا ِّ
نح� هذا العامل ه� َّ
جي ًدا
اجليدة ،وهذا عادة لي�س لأ َّننا ‘‘ َّفكرنا’’ ِّ
للحياة مرتبط ًة بهذه الروؤى عن احلياة ِّ
خلب ْت األبا َبنا ،وا�ستح�ذت على
يف اخليارات املتاحة ،بقدر ما اأنَّ تلك ال�س�رة َ
ويعرب اأنط�ان دي �سان اإك�س�پري ( )Antoine de Saint-Exuperyكاتب
خيالناُ ِّ .
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وق�ة يف
الق�ة الدافعة ،بد َّق ٍة َّ
رواية ‘‘االأمري الüش¨ري’’ ( )The Little Princeعن هذه َّ
أردت بنا َء �سفينة ،ح ِّف ِز النا�س لي�س فقط على ال�ستمرار يف
تلك العبارة‘‘ :اإذا ا َ
روتينية ،بل ع ِّل ْمهم اأن يت�ق�ا اإىل اآفاق
جمع احلطب ،ول ت�كل اإليهم مها َّم عملٍ َّ
نتحرك باأق�سى
املجردة ،ول َّ
البحار البعيدة’’ .اإ َّننا ل ُنلهم ول ُندفع بفعل الأفكار َّ
ويحركنا
َّق�تنا ب�سبب الق�اعد والق�انني وال�اجباتَّ ،
لكن ما ُيلهب خيا َلنا ِّ
تخيلنا ل�س�رة متكاملة ملا نح�سبه النجاح وال�سعادة والزدهار.
باأق�سى َّق�ة ،ه� ُّ
الهدف الذي نحيا
وي�سري حتقيقها ه�
ننجذب اإىل هذه ال�س�رة،
و�سرعان ما
َ
ُ
ُ
ونعمل من اأجله ،اإذ ننجذب اإىل اأ�سل�ب احلياة الذي يبدو م�ؤ ِّد ًيا اإىل حتقيق هذه
ال�س�رة وال��س�ل اإىل ذلك العامل ،وهذه ال¨اية تعمل فينا ،لي�س باإقناع العقل،
بل َبجذْ ب ِ
القلب واخليال.

اجليدة’’.
حتركَنا ِّ
وت�ج َهنا روؤيا عن ‘‘احلياة ِّ
ب�سرا يعني اأن ِّ
اأن نك�ن ً

كنت حتلم مبملكة ،بل ه� :ما اململكة
اإذًا ،ال�س�ؤال َّمرة اأخرى لي�س ما اإذا َ
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البني َّ�ية للخليقة
التي حتلم بها؟ وينطبق هذا على كلِّ اإن�سان؛ فه� ِّ
ال�سمة َ
إن�سانية؛ فاأنت ل ت�ستطيع ا َّإل اأن ُحت َّب ،لذا فالقلب ه� مركز الإن�سان ونقطة
ال َّ
أخريا ،واإذا ا�ستخدمنا
حمب�ن اأ َّو ًل وا ً
ارتكازه ،وه� ما ِّ
يحرك وج�دنا كلَّه؛ فنحن ُّ
الداخلي
بالب��سلة ،ونظام التحريك
ت�سبيه حياتنا برحلة ،فالقلب ه� اأ�سبه ُ
ِّ
جزئيا
يف ال�قت نف�سه؛ لأ َّنه ُي�سب ُه جهاز الرغبات ِّ
متعدد ال�ظائف الذي ه� ًّ
وجزئيا امل�سباح الذي ينري الطريق ،وه� يعمل يف الأعماق التي ل
ِّ
املحركًّ ،
بالطيار ال ِّآيل ،اإن جاز التعبري ،الذي
ي�سل اإليها وعينا املُبا�سر ،لذا ُي ُّ
عد ا َ
أ�سبه َّ
يق�د الطائرات .فرغبات قل�بنا من ناحية ت�شري اإىل الطريق الذي ن�سري فيه ،ومن
ناحية اأخرى تدفعنا نح� اململكة التي ن�سب� اإليها ،وهناك ن�ع من التناغم ما
بني ال¨اية التي نن�سدها ،والرغبات املحتدمة داخلنا والتي تدفعنا نح�ها -مثل
ال�ج�دية امل�ج�دة يف
املغناطي�سي الذي ُيحدثه ‘‘ال ُقطب’’ يف ‘‘الإبرة’’
التاأثري
َّ
ِّ
قل�بنا ،فاأنت ما ُحت ُّب؛ لأ َّنك حتيا م َّتج ًها نح� ما تريد.
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ي�جهنا نح� روؤيا ما ‘‘للمملكة’’
إن�ساين ه� اأ�سبه بالب��سلة ،فه� ِّ
القلب ال ُّ

املن�س�دة ،التي هي غايتنا.

احلب
القدي�س اأغ�سطين��س ت�سبي ًها اآخر كي نفهم تلك
يقدم اإلينا ِّ
ِّ
الديناميةُّ :
َّ
اجلاذبية ،وقد كتب اأغ�سطين��س قبل اإ�سحاق ني�تن ( )Isaac Newtonبقرون
مثل َّ
تختلف اللغة التي ي�ستخدمها ،فه� ي�سيغ ال َأمر على
اجلاذبية ،لذلك
عن
ُ
َّ
النح� التايل:
التحرك نح� مكانه املنا�سب،
‘‘مييل ا ُّأي ج�سم ،بفعل ثقله ،اإىل ُّ
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وحركة الثقل لي�ست بال�ضرورة �إىل �أ�سفل ،ولك َّنها حركة نحو
املكان املنا�سب ،فالنار متيل �إىل احلركة �إىل �أعلى ،واحلجر �إىل
�أ�سفل ،ويقع كلُّ ج�سم حتت ت�أثري وزنه ليذهب به �إىل مكانه،
فعندما ن�سكب الزيت حتت املاء ،ف�إ َّنه ي�صعد فوق املاء ،وعندما
ن�سكب املاء فوق الزيت ،ف�إ َّنه ينزل حتت الزيت ،فكلُّ ما َّدة
الطبيعي .وما ال يوجد
تتحر ُك بفعل كثافتها لتذهب نحو مكانها
َّ
ّ
ي�سرتيح مطمئ ًّنا ما
املحدد ،يظلُّ يف حالة تو ُّتر ،لك َّنه
يف مكانها َّ
ُ
9
�إن ي�صلُ �إىل مكانه ال�صحيح’’.
قبل يف امل�سبح
لعبت ً
كلُّنا يعلم املبد�أ الذي يتكلَّم عنه �أغ�سطينو�س .فهل َ
امل�ستمر� ،أو ‘‘رغبتها’’
�ستجد � َّأن ميلَها
وحاولت �أن ُتبقي كر ًة منفوخ ًة حتت املاء؟ ُ
َّ
التي ال تكلُّ � ،أن تطفو على ال�سطح ،لك َّنها تظلُّ ‘‘متو ِّتر ًة’’� ،أو ‘‘قلقة’’ ،عندما
حتاول �أن تدف َعها حتت املاء ،ح َّتى �إ َّنها حتاول �أن تراوغك وتت�سلَّل من بني يديك
فيت�صر ُف بالعك�س،
لرتتف َع �إىل ال�سطح ،كما لو �أ َّنها تريد �أن تطفو� .أ َّما ج�سمي َّ
أطفو على �سطح املاء ،يجذبني وزين نحو الأ�سفل.
فحني �أريد �أن � َ
أحب؛ فحيثما �أنا
وي�ستطر ُد �أغ�سطينو�س ً
�شارحا املثل‘‘ :ثقلي هو ما � ُّ
جاذبي ًة
نحبها متتلك َّ
أحبه هو ما يحملني’’َّ � .إن الأمور التي ُّ
حممول ،فما � ُّ
نحب الأ�شياء املا ِّد َّية� ،سننجذب �إليها يف
ما ُّ
ت�شدنا وحتملُنا نحوها؛ ف�إذا ك َّنا ُّ
ف�سنتحرك
يجذبنا،
الأ�سفلْ .
لكن �إذا كانت نريان جتديد الروح القد�س هي ما ُ
َّ
بعطيتك
بفعلها �إىل �أعلى .ويف ال�صورة املثرية التي ير�سمها �أغ�سطينو�سَّ ‘‘ :
حمل �إىل �أعلى :نتو َّه ُج ون�صعد �إىل فوق يف قلوبنا (مزمور ،)7 :84
ُ
نلتهب و ُن َ
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ونغني «ترنيمة امل�صاعد» (مزمور  ،)1 :121نتو َّه ُج بنارك ال�صاحلة ،ون�صعد
�إىل �أعلى .وبينما نرتقي نطلب �سالم َة �أور�شليم (مزمور  10.’’)6 :122وما
فيتغي الثقل الذي يجذب قلوبنا.
التلمذة � َّإل �أن َ
إلهيةَّ ،
نلتهب بالنار ال َّ
بوصلة الرغبة :المح َّب ُة عاد ٌة

إن�سانية يف
لل�شخ�صية ،يقع مركز
يف هذا النموذج البديل
اجلاذبية لل ُهو َِّية ال َّ
َّ
َّ
القلب� ،أي يف مكان الرغبات والأ�شواق الدفينة يف الأح�شاء .فرغباتنا هي
اجليدة� ،أي
وتوج ُهنا نحو الغاية
التي ُت ِّركُ نا ِّ
النهائية التي نح�سبها احلياة ِّ
َّ
تكون
ن�سخة امللكوت التي نحيا يف �سبيلها ومن �أجل حتقيقها؛ فمعنى �أن َ
تكون ُ ِ
أ�شياء
أ�شياء
�إن�سانًا هو �أن َ
َ
م ًّبا ،و�أن َّ
حا�سبا � َّإياها � َ
حتب � َ
وترغب فيها ً
قُ�صوى وغايات ُمطلقة.
املحبة هي
لك َّننا ِّ
�سنقدر � ِّ
أهم َّية ذلك للتلمذة عندما ندرك � َّأن مثل هذه َّ
نوع من الرغبات الالواعية التي تعمل دون �أن ِّ
نفكر فيها ،لك َّننا لكي نق�ضي
جمرد �شعور ،ف�إ َّننا �أحيانًا-
النمطية
على ال�صورة
االختزالية التي ترى � َّأن َّ
َّ
َّ
احلب َّ
ُم ِّقني -ن�ؤكِّ د � َّأن ا ُحل َّب اختيار� ،أو كما غ َّنى كلينت بالك (َّ � )Clint Blackأن
احلب الذي
احلب � ٌأمر نفعله’’ وب�صورة ما هذا �صحيحْ ،
‘‘ َّ
لكن ب�صورة �أخرىُّ ،
وج ُهنا يف احلياة ،هو اختيار
أ�سا�سية التي ُت ِّ
نتكلَّم عنه هنا -بو�صفه البو�صلة ال َّ
أ�سا�سي الكامن
وعيا و�أكرث �شب ًها بامليل
التلقائي الدفني ،وك�أ َّنه ُّ
�أقلُّ ً
ِّ
التوجه ال ُّ
وراء االختيارات التي ن َّتخذُ ها.
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تلقائيا دون اأن ِّ
نفكر يف الأمر.
بالطيار ال ِّآيل الذي ِّ
ي�جهنا ًّ
َّ
املحبة هي اأ�سبه َّ

احلب؛ ففي ال�اقع عندما نعيد قراءة ب�ل�س
وكتابية يف فهم ّ
هذه طريقة قدمية َّ
مثريا يف
جمرد اآلة تفكري ،نالحظ �سي ًئا ً
الر�س�ل دون املفاهيم التي حت�سب الإن�سان َّ
اختار ُه ُم
للحب .تاأ َّمل كيف يعظ
ك�ل��سي‘‘ :واأن ُتم َ
و�سفه ّ
امل�سيحيني يف ِّ
الذين َ
ِّ
اهلل ف َق َّد َ�س ُهم وا َأح َّب ُهمَ ،الب ُ�س�ا َع ِ
�اط َف ا َحل ِ
وال�سربِ.
والراأ َف ِة وال َّت ُ
وال�دا َع ِة َّ
�ا�س ِع َ
نان َّ
ع�سا اإذا كا َنت لأَ َح ٍد �سَ ك�ى ِم َن
�سامح َب ُ
اح َت ِمل�ا َب ُ
ع�س ُكم َب ً
ع�س ُكم َب ً
ع�سا ،ول ُْي ْ
�ساحم ُك ُم َّالر ّبِ ،
حبةَ،
�ساحم�ا اأن ُتم ا ً
ال َآخرِ .فكما َ َ
أي�ساَ .
والب ُ�س�ا فَ�قَ هذا كُ ِّل ِه املَ َّ
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ِفه َي رِباطُ الكَ ِ
العربية امل�سرتكة).
مال’’
ِّ
(ك�ل��سي  ،14-12 :3الرتجمة َّ
امل�سيحية ،فاأن ‘‘تلب�س�ا’’
لي�سف احلياة
ي�ستخدم ب�ل�س ت�سبيه ‘‘اللب�س’’ َ
َّ
أي�سا رومية
امل�سيح يعني اأن تر َتدوا اللُّطف والراأفة والت�ا�سع وال�داعة (راجع ا ً
املحبة ،كما ل� كانت كلُّ هذه
 )14 :13وف�ق كلِّ هذه علينا اأن ‘‘نلب�س’’ َّ
واملحبة هي حزام يربط كلَّ اأجزاء املالب�س م ًعا.
الف�سائل مالب�س نرتديهاَّ ،
لكن لحظ ٍ
ال�سخ�سية للم�سيح
ي�سف ب�ل�س كلَّ هذه ال�سمات
عندئذ كيف ُ
ْ
َّ
مبهما با َّأن الف�سيلة تنتمي اإىل
�سع�را ً
حا�سبا ا َّإياها ف†شائل .ول َّأن لدينا ً
دائما ً
ً
تقليديا ا�ستيعاب ا َّأن هذه ال�سمات هي جمم�عة قُ�ى
الأخالق ،فاإ َّننا فقدنا ًّ
جمرد اأفكار نقتنع بها ،اأو اختيارات
تتمل َُّكنا كما
ُ
تلت�سق املالب�س بنا ،ولي�ست َّ
أ�سر ْح باخت�سار
ا َّ
أخالقية ن َّتخذها ب�س�رة منف�سلة عن اأعماق ِكياننا ،لذلك فال َ
نفهم ت�سمينات ال��سايا التي ُ
يعظ بها ب�ل�س
أ�سا�سيات الف�سيلة لن�ستطي َع اأن َ
ا َّ
باملحبة.
يف ما يتعلَّق َّ
جيدة ( ُيطلَق على العادات
أخالقية ِّ
ا َّإن الف�سائل ،بب�ساطة ،عادات ا َّ
اجليدة ً
داخلية
ال�سيئة ‘‘رذائل’’) .و ُت ُّ
أخالقية ِّ
أخالقية ِّ
مي�ل َّ
عد العادات ال َّ
ال َّ
اإىل فعل ال�سالحٍ -
�سخ�سي ًة ت�سبح من�س�جة يف كيانك ح َّتى ت�سبح
�سمات
َّ
وغف�را .وهكذا تختلف
ذلك النوع من الب�سر الذي مييل ل ْأن يك�ن �سف�قًا ً
أخالقية ،وهي �سروط للخري خارجة عن
الف�سائل اإذًا عن الق�انني اأو الق�اعد ال َّ
أك�يني ( )Thomas Aquinasاإىل ا َّأن هناك عالقة
الإن�سان .وكما ُي ُ
�سري ت�ما ال ّ
إن�سان ما متم ِّت ًعا بالف�سيلة -اأي
عك�سية ما بني الف�سيلة والقان�ن :11فكلَّما كان ا ٌ
َّ
خروجا �سبه
يخرج من
كلَّما كان لديه ميلٌ
�سخ�سيته ً
داخلي اإىل ال�سالح ُ
َّ
w
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تفر�ض عليه ال�صالح .وعلى العك�س ،كلَّما
احتاج �إىل َّقو ٍة
خارجي ٍة ُ
تلقائي -لَا َ
َّ
ّ
�شريرة’’ ،احتاجوا �إىل
كان � ٌ
�شر ًيرا’’ �أو كانت جمموع ٌة ما من الب�شر ‘‘ ِّ
إن�سان ما ‘‘ ِّ
رغمهم على فعل ما ينبغي �أن يفعلوه .ومن َر َّبى � ً
أطفال ُيدرك
‘‘ع�صا’’
خارجية ُت ُ
َّ
إخبارا
جي ًدا هذه
الديناميات؛ ففي ال�سنني الأوىل نحتاج �إىل �إخبار الأطفال � ً
ِّ
َّ
أخالقي.
متكر ًراَّ ،
وربا �إرغامهم على فعل ال�صواب ،وبذلك ِّ
ِّ
ندرب َّ
ح�سهم ال َّ
الهدف والأمل هو �أ َّنهم �سيتب َّنون مبرور الوقت الرغبة يف ال�صالح
غري � َّأن
َ
تلقائيا ذلك النوع من النا�س الذي مييل �إىل فعل ال�صالح
داخلهم في�صبحون ًّ
دون ‘‘ع�صا’’ القواعد والقوانني التي ترغمهم عليه.
فا�ضل هو �أن يتب َّنى داخله القانون
فب�شكل ما �إذًا ،معنى �أن يكون املرء ً
أخالقي (اخلري الذي ي�شري �إليه القانون) ح َّتى تتبعه ب�شكل يكاد يكون
ال َّ
أخالقي ًة ،ت�صبح �أ�شبه ب�أم ٍر
ًّ
تلقائيا .وكما يقول �أر�سطو ،عندما تكت�سب عاد ًة � َّ
تلقائي لك (طبيعة ثانية) .لكن ملاذا ندعو مثل هذه الأ�شياء طبيعة ‘‘ثانية’’؟
ٍّ
البيولوجية ،وتعمل دون
ل َّأن طبيعتنا ‘‘الأوىل’’ هي الربجمة التي ِّمتي ُز �أنظمتنا
َّ
تفكري من جانبنا ،ففي هذه اللحظة بالذات ،ال تختار �أن تتن َّف�س ،وال ِّ
تفكر
(ربا ِّ
تفكر الآن �أ َّنك تتن َّف�س ،وتطرف عي َنيك ،وته�ضم �إفطارك،
يف تن ُّف�سك َّ
لك َّنك يف  %99.9من الوقت ال ِّ
تفكر يف هذه الأمور)؛ ل َّأن ‘‘الطبيعة’’ بب�ساطة
تتم يف الالوعي� .أ َّما تلك العادات التي ت�صبح طبيعة
تهتم بعملية مع َّقدة ُّ
ُّ
‘‘ثانية’’ لك ،فهي تعملُ بالطريقة نف�سها ،وت�صبح من�سوجة يف كيانك ،ح َّتى
طبيعية مثل التن ُّف�س وحركة العني واجلف َنني� ،إذ ال حتتاج �إىل التفكري
ت�صبح َّ
طبيعيا ،لذلك عندما تكت�سب مثل هذه
أمور ُ
فيها �أو اختيار فعلها ،فهي � ٌ
حتدث ًّ
ت�صبح ذلك الإن�سان
الف�ضائل التي ت�صبح طبيعة ثانية لك ،فيعني هذا �أ َّنك ُ
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رحيما و�شفوقًا ل َّأن الرحمة وال�شفقة ت�صبحان
الذي مييل �إىل ال�صالح ،فت�صبح ً
�شخ�صيتك ،فلن حتتاج �إىل التفكري يف هذه الأمور ،بل ت�صبح
حمفور َتني يف
َّ
كنت
مليا يف ما �إذا ُ
طبيعتك (يف واقع الأمر� ،إذا كنت �أحتاج �إىل التفكري ًّ
�س�أ�شفق �أم ال؛ فهذه عالمة �أكيدة � ِّأن �أفتقر �إىل هذه الف�ضيلة).
أكت�سب مثل هذه الف�ضائل؟
�إذًا فال�س�ؤال
ُّ
املحوري هو :كيف ميكنني �أن � َ
آخر ما بني
ال �أ�ستطيع فقط �أن �أح�صل عليها بالتفكري والت�أ ُّمل فيها .هذا فرق � ُ
القوانني �أو القواعد من ناحية ،والف�ضائل من ناحية �أخرى؛ فالقوانني والقواعد،
وتعب عنه� ،إذ تخربنا مبا ينبغي �أن نفعله� .أ َّما
والو�صايا والأوامر ِّ
حتدد ال�صالح ِّ
وجدانيا .فالتدريب يف
عقليا ،بل
ًّ
الف�ضيلة فتختلف؛ لأ َّنه ال ميكن اكت�سابها ًّ
كولو�سي  ،14-12 :3بل هو
الف�ضيلة لي�س مثل تعلُّم الو�صايا الع�شر �أو حفظ ِّ
نوع من الت�شكيل �أي �إعادة تدريب ميولنا ،وي�شبه ‘‘تعلُّم’’ الف�ضيلة� -أي التح ِّلي
نظريات
التدرب على النوتات
املو�سيقية لعازف الپيانو ولي�س درا�سة َّ
بهاُّ -
َّ
املو�سيقا؛ فالهدف ب�شكلٍ ما هو �أن تتعلَّم �أ�صابعك النوتات ح َّتى ت�ستطيع هذه
جمرد احل�صول على املعلومات،
الأ�صابع �أن تعزف عزفًا ‘‘ ًّ
طبيعيا’’ ،فالتعلُّم لي�س َّ
أ�شبه ‘‘ ِبنق�ش’’ �أم ٍر يف ن�سيج ِكيانك.
بل هو � َ
جانبني من
وهكذا �أكَّ د الفال�سفة
أكويني َ
ُّ
والالهوتيون من �أر�سطو �إىل ال ِّ
جوانب اكت�ساب الف�ضيلة:
�أ َّو ًل� ،أ َّننا نتعلَّم الف�ضيلة بوا�سطة التقليد (املحاكاة) ،وعلى نح ٍو �أك َرث حتدي ًدا
كثريا
واملحبة .لك َّننا يف ثقافتنا ُنعلي ً
بتقليد �أمثلة للعدالة وال�شفقة واللطف َّ
كبريا ا ِجل َّدة والفرادة ،ومن َث َّم فلل َّتقليد
من قيمة ‘‘الأ�صالة’’ ون�ؤكِّ د ت�أكي ًدا ً
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مزي ٌف (فالتقليد هو عك�س النموذج
�سيئة ،وك� َّأن الذي يق ِّلد هو ٌ
�شخ�ص َّ
ُ�سمعة ِّ
آخر متا ًما؛ �إذ �إ َّنه يو�صينا
أ�صلي)َّ .
لكن العهد اجلديد ُ
ينظر �إىل التقليد يف َ�ضو ٍء � َ
ال ِّ
مثل‘‘ :كونوا ُمتم ِّثلني بي كما �أنا
نكون مق ِّلدين ،فيقول بول�س الر�سول ً
ب�أن َ
أي�ضا بامل�سيح’’ (1كورنثو�س  .)1 :11وباملثل ميتدح بول�س التقليد ويو�صي به
� ً
فيلبي‘‘ :كونوا ُمتم ِّثلني بي م ًعا � ُّأيها الإخو ُة ،والحظوا الذين ي�سريون
م�ؤمني ِّ
�صغريا
(فيلبي � ،13)17 :3إذ ي�شبه الأمر ً
هكذا كما نحن عندكم قدوة’’ ِّ
طفل ً
يتعلَّم حالقة الذقن بتقليد ما يراه من �أبيه .فنحن نتعلَّم �أن ‘‘نلب�س’’ الف�ضائل
يقدمها
جزء من َّقو ِة الت�شكيل التي ِّ
يج�سدون لنا حيا َة امل�سيح ،وهذا ٌ
بتقليد َمن ِّ
املت�شبهة بامل�سيح .ولهذا عملَ
�إلينا مع ِّلمونا الذين ِّ
يقدمون �إلينا ً
منوذجا للحياة ِّ
القدي�سون الذين
التقليد
للت�شبه بامل�سيح ،وهم ِّ
امل�سيحي على �إعالء �أمثلة ُمبهر ٍة ُّ
ُّ
�صورهم على الزجاج امللون يف الكنائ�س.
كثريا ما نرى َ
ً
أخالقية التي
ً
ثانيا ،يحتاج اكت�ساب الف�ضيلة �إىل ممار�سة ،فهذه امليول ال َّ
�شخ�صيتك بالإيقاع والتكرار والروتني
تعك�س امللكوت ُتن َق ُ�ش على جدران
َّ
ومر ٍات ،ف�إ َّنها تطب ُع فينا َم ًيل �إىل غاية (،)Telos
والطقو�س ،والتي �إذا ُط ِّب ْ
قت َّمر ٍات َّ
(التلقائية)
ال�شخ�صية -نو ًعا من الطبيعة الثانية
أ�شبه ِب�سم ٍة يف
وت�صبح هذه الغاية � َ
َّ
َّ
املُكت�سبة التي جند �أنف�سنا منيلُ �إليها ‘‘دون �أن ِّ
املهم �أن
نفكر يف الأمر’’ .ومن ِّ
َ
بيولوجية
طبيعية’’؛ فنحن ال نتكلَّم عن برجم ٍة
َّ
ندرك �أنَّ مثل هذه امليول لي�ست ‘‘ َّ
كت�سب بوا�سطة التقليد واملمار�سة ،وك�أنَّ لنا
طبيعية؛ فالف�ضائل ُتعل َُّم و ُت ُ
�أو غرائز َّ
البيولوجية لكي ت�ستخد َم
تتدر ُب ع�ضالتنا
تتدر ُب مثلما َّ
أخالقية َّ
َّ
ع�ضالت � َّ
املو�سيقية على الپيانو.
م�ضرب الغولف �أو التن�س� ،أو لكي تعزف النوتات
َ
َّ
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لل�شخ�صية
منوذج بديلٍ
أهم َّية كلِّ هذا يف م�شروعنا َلر ْ�سم ٍ
والآن ما � ِّ
َّ
فاملحبة �إذا هي عادة.
إن�سانية؟ لأ َّننا �إذا ك َّنا ما ُّ
املحبة ف�ضيلةَّ ،
نحب؛ و�إذا كانت َّ
ال َّ
توجهنا
أ�سا�سي نحو العامل� -أ�شواقنا ورغباتنا التي ِّ
ويعني هذا � َّأن ُّ
توج َهنا ال َّ
اجليدةَّ -
يت�شكلُ بوا�سطة التقليد واملمار�سة ،ولهذا
نحو ن�سخة ما من احلياة ِّ
امل�سيحي وتلمذ َتنا.
مهمة يف الأ�ساليب التي نتناول بها ت�شكيلنا
ٌ
ت�ضمينات َّ
َّ
إعادة ضبط القلب :المح َّبة تحتاج إلى الممارسة

عملي ُة �إعادة
باخت�صار� ،إذا َ
حتب؛ و�إذا كان ُّ
كنت ما ُّ
احلب عاد ًة ،فالتلمذة �إذًا هي َّ
عملية �إعادة ت�شكيل �أكرث من كونها
تعويد َّ
حمباتك ،ويعني هذا �أنَّ التلمذ َة هي َّ
وجداين
امل�سيحي هو تعليم
أ�سا�سي للت�شكيل
� َ
ِّ
إك�ساب معلومات؛ فالتعليم ال ُّ
ٌّ
ِوح ِّ�س ّي -م�س�ألة ‘‘�إعادة توجيه’’ ا ُحل ِّب والرغبات نحو اهلل وما يرغب اهلل فيه خلليقته.
تتوجه نحو ن�سخة
�إذا ُ
حمباتي نحو غاية ما� -أي �أ َّنها َّ
أحبَّ ،
كنت ما � ُّ
وتتوجه َّ
املهم الذي �أحتاج �إىل طرحه على نف�سي هو:
ما من احلياة ِّ
اجليدة -فال�س�ؤال ُّ
حمب
كيف ميكنني �أن � َ
حمبتي؟ لقد ر�أينا ح َّتى الآن � َّأن الإن�سان ٌّ
أعيد َتوجي َه َّ
والتوجهات ،وهو خملوق
املحبات والرغبات
ُّ
يف الأ�سا�س ،فهو جمموعة من َّ
(اال�شتهائية) نحو ما
واحل�س َّية
توجهاته
ُ
يعي�ش يف هذا العامل مبا حتكمه ُّ
العاطفية ِّ
َّ
َّ
اال�شتهائية
م�صم ٌم لكي يجد غايته
يرغب فيه ويتم َّناه .ور�أينا � ً
أي�ضا � َّأن كلَّ �إن�سان َّ
َّ
لكن تركيبة
النهائية يف اخلالق نف�سه ،يف امللك الذي َقابلَنا يف ي�سوع امل�سيحَّ .
َّ
نتوجه نحو ِّ
االتاه ال�صحيح .ومع � َّأن كَونَنا
إن�ساين ال ت�ضمن لنا �أن َّ
الوجود ال ِّ
�شكل ما من �أ�شكال
نحب �شي ًئا ما ب�صورة ُمطلقةً -
ب�شرا يعني �أ َّننا ال ميكن � َّإل �أن َّ
ً
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ملكوت ن َّتجه نحوه) -فال يعني هذا �أ َّننا بال�ضرورة
يكون لنا
امللكوت (�أي �أن َ
ٌ
احلقيقي،
احلقيقي� ،أو املَ ِل ِك
نتوجه �إىل امللكوت
ال�شيء
�سنحب
ال�صحيح �أو َّ
ُّ
َ
َ
ِّ
ِّ
لكن الكثريين
م�صممة لكي َ
جتد غايتها فيهَّ .
فقد خلقنا اهلل لنف�سه وقلوبنا َّ
ُي�ضون � َّأيامهم باحثني عن ممالك ُمغا ِيرة ،ويتوقون �إىل �آلهة مناف�سة ،ومن َّثم ال
وتوج ُهنا
يختربون الراحة ،ف�أ�شواق قلوبنا غري الواعية َّ
موجهة نحو وجهة �أخرىُّ ،
دائما �إ�شارات خاطئة .وعندما
احل�س َّية م�ضطربة ،وتعطينا ً
َّ
م�شو ٌه ،وبو�صلة رغباتنا ِّ
كارثية.
يحدث ذلك ،ميكن �أن تكون النتائج َّ
عقد
يف عام 1914م ،بعد نحو �سن َتني من غ ََرق تيتانيك (َ ،)Titanic
يحدد ما حدث يف م�أ�ساة بحر َّية
أمريكي جل�س َة
ا�ستماع لكي ِّ
ٍ
الكونغر�س ال ُّ
�أخرى .ففي كانون الثاين/يناير من العام نف�سه؛ وو�سط �ضباب كثيف قُبال َة
�سواحل ڤريجينيا ،ا�صطدمت ال�سفينة البخار َّية مونرو ( )Monroeبناقلة احلاويات
ولقي واحد و�أربعون َّبح ًارا حتفهم
نانتوكايت ( .)Nantokiteويف النهاية غرقتَ ،
أطل�سي قار�سة الربودة .ورغم �أنَّ قبطان نانتوكايت� ،أو�سمني بريي
يف مياه املحيط ال ِّ
دعي لتوجيه التهمة �إليه ،فقد ا�ستجوبوا القبطان
( ،)Osmyn Berryهو من ا�س ُت َ
قا�سيا.
�إدوارد جون�سون ( )Edward Johnsonلأكرث من خم�س �ساعات ا�ستجوابًا ً
ويف �أثناء ذلك اال�ستجواب املتبادل ،ا َّت�ضح ،كما كتبت �صحيفة النيويورك تاميز،
�أنَّ القبطان جون�سون ‘‘كان يقود مونرو م�ستخد ًما بو�صلة منحرفة �أكرث من درج َتني
عن القيا�س ال�صحيح .وقال القبطان �إنَّ البو�صلة كانت �سليمة مبا يكفي لقيادة
ال�سفينة ،وكان املعتاد لربابنة ال�سفن يف التجارة البحر َّية �أن ي�ستخدموا مثل
هذه البو�صالت .ومل ي�ضبط القبطان جون�سون بو�صلته طَوال ال�سنة التي قاد
�ضح �أن البو�صلة املخطئة التي بدت كافية للإبحار ،مل
فيها ال�سفينة مونرو’’ .وا َّت َ
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جزئيا ال�صورة املفجعة التي
تكن كذلك يف واقع الأمرُ .
وي�شرح هذا االكت�شاف ًّ
أحدهما على
�سجلتها ال�صحيفة‘‘ :يف ما بعد ،تقابل القبطانان ،وت�صافحا ،وبكيا � ُ
َّ
كتف الآخر’’� .إنَّ بكاء هذين الرجلَني من رجال البحر الأ�شداء لهو من امل�شاهد
14
دائما بالنتائج امل�أ�ساو َّية ِّ
لالتاهات اخلاطئة.
التي تذكِّ رنا ً
وما يجب �أن نتذكَّ ره هو التايل� :إذا كان القلب مثل بو�صلة� ،أي مثل جهاز
نعيد َ�ض ْبطَ قلوبنا
دائما وبانتظام �أن َ
عاطفي ِّ
دائما نحو املرف�أ ،فعلينا ً
يوج ُهنا ً
ِّ
ح�س ٍّي ٍّ
املغناطي�سي الوحيد.
ال�شمايل
دائما نحو خالقها ،قطبنا
وتوجيهها ،لكي ت َّتجه ً
ِّ
ِّ
النهائية ،و�أ�شواقنا ُ
الكربى ،ورغباتنا ال�ضاغطة
ومن ِّ
احليوي �أن ندرك � َّأن َّ
حمباتنا َّ
املحبة عادةُ ،ت ُ
�ضبط قلوبنا بتقليد الأمثلة واالنغما�س يف
هي �أمور نتع َّلمها .ول َّأن َّ
تلقائيا نحو نهاية ما.
التدريب
امل�ستمر ،ح َّتى ُت ِّ
وج َه َ
قلوبنا مبرور الوقت توجي ًها ًّ
ّ
نحب ،لي�س يف الأ�سا�س باكت�ساب املعلومات ب�ش�أن ما يجب
�إننا �إذًا نتعلَّم �أن َّ
نحب ،بل بالتدريب الذي ُين�شئ عادات نتعلَّم بها كيف ُن ِح ّب ،ومثل هذه
�أن َّ
تقدم �إلينا معلومات،
التدريبات هي ‘‘تربية’’ الرغبات ،لي�س لأ َّنها حما�ضرات ِّ
طقو�س ِّ
وتوجهه.
ت�شكل وجداننا ِّ
بل لأ َّنها ٌ
يف كتاب ‘‘يف مملكة اجلليد’’ ( ،)In the Kingdom of Iceنرى ال�سر َد
ال�شائق لهامپتون �سايدز ( )Hampton Sidesعن احلملة الفا�شلة لل�سفينة
َ
أمريكية جانيت ( )Jeannetteال�ستك�شاف القطب ال�شما ِّيل يف القرن
ال َّ
التا�سع ع�شر بقيادة ال�ضابط جورج دي لونغ ( ،)George De Longوهي
ق�صة حتذير َّية �أخرى عن �أخطار التوجيه اخلاطئ -ومل يكن ف�شلُ هذه
َّ
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احلملة ب�سبب توجيه خاطئ للبو�صلة ،بل ب�سبب خريطة مغلوطة� ،إذ
اعتمدت حملة دي لونغ بر َّمتها على �صورة للقطب ال�شما ِّيل (املجهول
�صممها
وقتها) والتي كانت موجودة يف تلك اخلرائط (امل�ضلَّلة متا ًما) التي َّ
د� .أوغ�ست هايرنيك پيرتمان (،)Dr. August Heinrich Petermann
قطبية’’ �شا�سعة فوق
وكانت اخلرائط تقرتح �أنَّ هناك بني اجلليد ‘‘م�ساحة َّ
مبمر من اجل ِّو املالئم يف ما وراء اجلليد .واعتمدت
َّقمة العامل هي �أ�شبه ٍّ
حملة دي لونغ كلُّها على هذه اخلرائط لكي ت�صل �إىل هذه امل�ساحة.
لكنِ ا َّت�ضح الح ًقا � َّأن هذه اخلرائط تقود �إىل عامل لي�س موجو ًدا
بال�سفينة ،وكما يروي �سايدز،
اجلليد
� ً
أ�صل .وب�سرعة �أحاط ُ
ُ
ال�صلب َّ
كان على الفريق �أن يتخلَّوا عن كلِّ �أفكارهم ال�سابقة بو�صفها �أحال ًما
رومان�سية بال �أ�سا�س ،وي�ستبدلوا بها حماوالت تخمني الطريق ال�صحيح
َّ
�أ
القطبية’’.
�إىل القارة َّ
اجليدة’’ ،وتر�سم
خيالية عن ‘‘احلياة ِّ
ً
كثريا ما توهمنا ثقافتنا بخرائط َّ
وكثريا ما ن� ِّؤ�س ُ�س رحالت حياتنا على هذه
ً
�صورا خادع ًة جتذ ُبنا �إليهاً ،
اخلرائط ،ونبحر نحوها بكلِّ ما �أوتينا من َّقوة ،فاعلني ذلك دون �أن ِّ
نفكر
خميالتنا ،ال يف عقولنا الواعية.
يف الأمر؛ لأنَّ هذه اخلرائط موجودة يف ِّ
ولن ُندركَ �أ َّننا وثقنا بخرائطَ خاطئة � َّإل حينما تتحطَّ م بنا ال�سفينة.
�أ.

Hampton Sides, In the Kingdom of Ice: The Grand and Terrible Polar
Voyage of the USS Jeannette (New York: Doubleday, 2014), 163.
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امل�سيحيني :لي�س فقط
املهمة للت�شكيل والتلمذة
ها هي �إذًا الفكرة املحور َّية َّ
َّ
� َّأن التعليم باملمار�سة هو الو�سيلة التي ُ
أي�ضا الطريقة نف�سها
ت�ضبط قلو َبنا ،بل هي � ً
تذهب نحو حياة لي�ست هي احليا َة
حمباتنا و�أ�شواقنا و ُترب َم ُج كي َ
التي بها ُت�ضلَّلُ َّ
أفكارا خاطئ ًة اختط َف ْت عقولنا ،بل ل َّأن
ال ُف�ضلى
احلقيقية .ولي�س ذلك ل َّأن � ً
َّ
�صورا �أُخرى لل�سعادة والفرح واالزدهار �أ�سرت خيا َلنا .ويحدث هذا باملمار�سات،
ً
املتكرر ،ولي�س
مبجرد الدعاية َّ
أ�سر ب�أ�سلوب احلياة ِّ
الفكريةَّ � .إن رغباتنا ُت�ست� ُ
ولي�س َّ
بالتعليم والإقناع؛ فقد ع�شنا منذ نعومة �أظفارنا حيا ًة جتع ُلنا نن�شد تلك اململكة
الثقافية
الأخرى ،ونتبع هذه اخلرائط املغلوطة امل�ض ِّللة ،وكلَّ �أنواع الإيقاعات َّ
طقو�س تربو َّي ٌة لتدريب رغباتنا وت�شكيلها
يوميا ،هي بالفعل ٌ
والروتني املُعا�ش ًّ
خا�ص ًة من ا َحلياة،
نحب ن�سخ ًة َّ
خفيا لكي َّ
وبرجمتها� ،إذ ِّ
تدربنا ً
تدريبا خبي ًثا ًّ
اجليدة’’ ،وهي لي�ست
و ُت َع ِّلمنا �أن نهفو �إىل �شكل َّ
حمدد َّمما حت�سبه الثقافة ‘‘احلياة ِّ
وتربجمنا.
تغينا
ُ
جمرد �أمو ٍر نعملها ،بل هي � ٌ
أمور تعم ُلنا� ،أي ِّ
َّ
ملحباتنا هو �إعادة �ضبط
ويعني هذا �أنَّ الت�شكيل الذي يقوده الروح القد�س َّ
حب وما ُنريد ،وذلك بن�سيان مق�صود ِّ
لكل ما
قلوبنا وبرجمتها ،و�إعادة توجيه ما ُن ُّ
الثقافية� ،إذ نحتاج �إىل �إدراك كيف ميكن �أن تكون
ت�شربناه دون وعي من املمار�سات َّ
َّ
أ�شبه مبمار�سات ِّ
للحبُ ،تك ِّونُ رغباتنا وت� ِّشو ُههاَّ -ثم ن َّتخذ
م�شكلة ِّ
ٌ
طقو�س مثل هذه � َ
بعد ذلك التدابري املعاك�سة املق�صودة لت�شكيل حياتنا َوف ًقا للمملكة املن�شودة.
أنت ما تعبد

حمباتك ال�سامية َّ
تت�شكلُ
وتتوج ُه بانغما�سك
�إذا َ
َّ
كنت ما ُّ
حتب؛ و�إذا كانت َّ
ٍ
ثقافية ،فهذه املمار�سات هي يف الأ�سا�س ما ِّ
ٍ
ي�شكلك،
ممار�سات
يف
وطقو�س َّ
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والأمر املو�ضوع على ِّ
أ�سا�سية،
املحك هنا هو ُهو َِّيتك
احلقيقية ،وانتماءاتك ال َّ
َّ
املحورية ورغباتك احلميمة التي يتمركز حولها فهمك لنف�سك
وقناعاتك
َّ
وطريقتك يف احلياة .بكلمات �أخرى ،يتناف�س هذا ال�سباق من املمار�سات
�صممها اهلل من �أجل
الثقافية للظَّ َفر بقلبك -قلب
إن�سانية التي َّ
ال�شخ�صية ال َّ
َّ
َّ
يو�ض ُع على ِّ
املحك
القدي�س �أغ�سطينو�س ،وبدقَّة �أكرب ،ف� َّإن ما َ
ذاته .وكما يذكِّ رنا ِّ
والروحية ،والتي تظهر لي�س فقط يف ما
الدينية
يف ت�شكيل َّ
َّ
حمباتك هو ُهو َِّيتك َّ
ِّ
تفكر فيه �أو ت�ؤمن به ،بل يف ما تفعله -وما تفعله هذه املمار�سات فيك.
�سم هذه
الروحية لهذه املمار�سات
ال�ستيعاب الداللة
الثقافية ،فل ُن ِّ
َّ
َّ
التكوينية املُ ِّ
كن�سية قدمية
الطقو�س
�شكلة َّ
للمحبات ‘‘ليتورجيات’’ ،وهي كلمة َّ
َّ
نهائيا لهذا
نو ًعا ما ،لك ِّني �أريد �إحياءها واال�ستفا�ضة فيها لأ َّنها تبلور ً
جانبا ًّ
حتب’’ يرادف قولك:
النموذج
إن�سانية :ف�أن تقول�‘‘ :أنت ما ُّ
لل�شخ�صية ال َّ
َّ
‘‘�أنت ما تعبد’’ ،وقد قال مارتن لوثر ذات َّمرة‘‘ :ما يلت�صق به قلبك وما تثق
15
نحب.
ن�صبح ما نعبده لأ َّننا يف الواقع ُ
نعبد ما ُّ
به ،فذلك ح ًّقا �إلهك’’ � ،إذ ُ
وكما ر�أينا ،فامل�س�ألة لي�ست ما �إذا كنت تعبد �شي ًئا �أم ال ،و� َّإنا ما هو ذلك
إن�ساين بو�صفه ‘‘م�صن ًعا
الذي تعبده .ولذلك ي�شري جون كالڤن �إىل القلب ال ِّ
للمعبودات’’� ،16إذ ال ن�ستطيع � َّإل �أن نعبد؛ لأ َّننا ال ن�ستطيع � َّإل �أن يكون لدينا
نحبه ُح ًّبا ُمطل ًقا.
�شيء ُّ
الهوتية،
أي�ضا �أوثان
الوثنية �إذًا هي � ً
ليتورجية �أكرث من كونها َّ
َّ
� َّإن عبادا ِتنا َّ
وجدانية،
عقلية ،بقدر ما هو �إ�سقاطات
َّ
فلي�س �أكرث �أوثاننا �إغوا ًء هو خمرتعات َّ
نتائج لعدم الفهم �أو اجلهل .فبدلَ �أن
امل�شو�شة ،ولي�س فقط َ
فهي ثمار رغباتنا َّ
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امل�شوهة،
نحذر من التعاليم اخلاطئة ونح ِّلل الثقافة لكي نن ِّقيها من الر�سائل َّ
أي�ضا ليتورجيا
نحتاج لي�س فقط �إىل �إدراك وجود الهوت مناف�س ،بل هناك � ً
�سنتطرق �إليها ب�صورة
مناف�سة يف كلِّ مكان ،وهذه الأمناط الرتبو َّية للرغبة (والتي َّ
ثقافية -مناذج مناف�سة للعبادة.
�أكرب يف الف�صل الثاين) هي ب�شكل ما ليتورجيات َّ
ليتورجيا ،خملوقًا َّ
حمباته
معنى �أن تكون �إن�سانًا هو �أن تكون حيوانًا
ًّ
تت�شكلُ َّ
كاتبا مثل ديڤيد فو�سرت واال�س
بعبادته ،والعبادة لي�ست
اختيارية� ،إذ نرى ً
َّ
مثل ً
الهوتية ،لك َّنه �أدرك � َّأن
(َ ،)David Foster Wallaceمن مل تكن له �أجندة
َّ
افتتاحي �شهري يف ك ِّل َّية كنيون
تكون عاب ًدا .ويف خطاب
كونَك �إن�سانًا يعني �أن َ
ٍّ
(َّ ،)Kenyon Collegeعب عن هذا الأمر كالتايل:
اليومية ،ال يوجد �شيء ا�سمه
‘‘يف خنادق معركة احلياة
َّ
�إحلاد ،وال يوجد �شيء ا�سمه � َّأل تعبد؛ فاجلميع يعبدون،
لكن اخليار الوحيد �أمامك هو ماذا تعبد .وال�سبب البارز
َّ
الروحي الذي تعبده� -سواء كان
الن�سق
الذي ِّ
يحدد الإله �أو َ
َّ
ي�سوع امل�سيح� ،أم اهلل �أم يهوه� ،أم الإالهة ال ُّأم �أم احلقائق
أخالقية -هو تلك
الأربع ال�سامية �أم � َّأية جمموعة قواعد � َّ
حيا .ف�إذا
احلقيقة ،وهي � َّأن � َّأي �شيء �آخر �ستعبده� ،سي�أكلك ًّ
عبدت املال والأ�شياء� -أي �إذا كان املال والأ�شياء املا ِّد َّية
م�صدرك للح�صول على املعنى يف احلياة -فلن حت�صل على ما
وقد�ست
يكفي بتا ًتا ،وهذه هي احلقيقة .و�إذا عبدت ج�سدك َّ
دائما ب�أ َّنك قبيح .وعندما
اجلمال والإغواء
اجلن�سي ،ف�ست�شعر ً
َّ
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�ستموت مليون
يبد�أ الزمن والعمر يف َت ْرك ب�صماته عليك،
ُ
َّمرة قبل �أن متوت بالفعل .وعلى �أحد امل�ستويات ،نعرف
عت �شيفرته يف ثقافتنا
جميعا هذا الأمر بالفعل؛ فقد ُو ِ�ض ْ
ً
إن�سانية يف �صورة �أ�ساطري و�أمثال و�أقوال م�أثورة ونكات
ال َّ
ق�صة
خلفية � َّأية َّ
ومالحظات �ساخرة ،فهذه احلقائق تقع يف َّ
التحدي فهو احلفاظ على هذه احلقيقة ن�صب
عظيمةَّ � .أما ِّ
ال�سلطة والت�أثري
�أعيننا يف وعينا اليومي ،لأ َّنك �إذا عبدت ُّ
حمتاجا �إىل
و�ستظل
دائما،
ً
ُّ
ً
مثل ،ف�ست�شعر بال�ضعف واخلوف ً
مزيد من ال�سيطرة على الآخرين لكي تبعد ذلك اخلوف
عبدت عقلَك وذكاءك ،ف�سينتهي بك الأمر
عن قلبك .و�إذا َ
غبي� ،أو حمتال ،وحتت التهديد الدائم �أن
وت�شعر ب�أ َّنك ّ
ُيف َت َ�ض َح �أمرك.
�شريرة
� َّإن الأمر اخلبيث يف هذه الأ�شكال من العبادة لي�س �أ َّنها ِّ
تلقائية (Default
�أو خاطئة ،بل �أ َّنها غري واعية؛ فهي �إعدادات َّ
 ،)Settingsكما �أ َّنها ذلك النوع من العبادة الذي تنزلق �أنت
�إليه بالتدريج يو ًما بعد يوم دون �أن تدري ،ويجعلك هذا تنتقي
والكيفية التي بها تقي�س قيمة
بالتدريج ما تراه وما تفعله،
َّ
17
واعيا متا ًما ملا تفعل’’.
الأ�شياء دون �أن تكون ً
يرى واال�س حقيقة �أ َّننا ال ن�ستطيع �أن نهرب من العبادة ،لك َّنه يف�شل يف
إن�سانية� :أ َّنك ال ت�ستطيع �أن ِّ
تفكر لكي
�إدراك ِ�سم ٍة َّ
مهم ٍة من �سمات الرغبة ال َّ
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حتدد لنف�سك الطريقة ال�سليمة للعبادة .ف�أن ن�صري واعني ملا نفعله ،لي�س احللَّ
ِّ
حمق يف
التحدي
الوحيد -وال ح َّتى احللَّ الكايف -لذلك ِّ
احلقيقي ،الذي هو ٌّ
ِّ
نعيد برجم َة الالوعي �إعاد ًة
لكن اال�ستجابة الأكرث ك ِّل َّي ًة هي �أن َ
الإ�شارة �إليهَّ ،
جي ًدا ،ونغم�س �أنف�سنا يف ليتورجيات من�ضبطة على موجة
َّ
موجهة ،لكي نعبد ِّ
وتوجهاتنا
�سليما ح َّتى ت�صبح رغباتنا وا�شتياقاتنا الالواعية ُّ
ملكوت اهلل ان�ضباطًا ً
موجهة نحو الوجهة التي يريدها اهلل لهذا
الوجدانية
ال�ضمنية الدفينة نحو العامل َّ
َّ
َّ
وتوجه ح َّتى الالوعي فينا.
العامل .وبوا�سطة العبادة
الروحية ،ت�أ�سرنا نعمة اهللِّ ،
َّ
ن�ستطيع �أن نرى تلميحات ت�شري �إىل ذلك �إذا ُعدنا �إىل ر�سالة بول�س
كولو�سي يف  ،14-12 :3يتناول
كولو�سي ،فبعد وعظه لأهل ِّ
الر�سول �إىل �أهل ِّ
قائل‘‘ :وليملك يف قلوبكم �سالم اهلل الذي �إليه دعيتم ،يف ج�سد
بول�س العبادة ً
واحد وكونوا �شاكرين .لت�سكن فيكم كلمة امل�سيح بغنى و�أنتم بكلِّ حكم ٍة
مرتنني
روحية ،بنعمةِّ ،
مع ِّلمون ومنذرون بع�ضكم ً
بع�ضا مبزامري وت�سابيح و�أغاين َّ
(كولو�سي .)16-15 :3
للرب’’
ِّ
يف قلوبكم ِّ
كثريا العباد َة يف الكني�سة ،وهي هذا ‘‘اجل�سد’’
وي�شب ُه ما ي�صفه بول�س هنا ً
نلب�س
الذي نحن ُّ
مدعوون �إليه ،وميكننا الآن �أن نرى عالق َة الأمر مبو�ضوعنا� ،إذ ُ
حمبة امل�سيح (�أح�شاء الر�أفات) كما نقر�أ يف الأعداد  14-12و‘‘نلب�س’’ ف�ضيلة
َّ
بع�ضا،
املحبة ب�أن جنعل كلمة امل�سيح ت�سكن فينا بغنى ،بتعليم و�إنذار بع�ضنا ً
َّ
تدرب
الروحية ،وممار�سة العبادة
وبرتنيم املزامري ،والت�سابيح ،والأغاين
امل�سيحية ِّ
َّ
َّ
تغر�س فينا ٍ
عادات
حمباتنا -فهي تدريبات من �أجل امللكوت الآتي ،ممار�سة ُ
َّ
تليق مبواطني ملكوت اهلل.
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امل�سيحية هي يف الأ�سا�س ت�شكيلٌ م�ضا ٌّد يقا ِو ُم
يجب �أن ندرك � َّأن العبادة
َّ
الليتورجيات التي نحن منغم�سون فيها يف هذا العامل ،وثقافة م�ضا َّدة للممار�سات
وتوج ُهنا نحو
ربجمنا ِّ
حمباتنا وا�شتياقاتنا ،و ُت ُ
الثقافية التي ت�أ�سر على نح ٍو ِّ
�سر ٍّي َّ
َّ
جوهر
ُن�سخ مناف�سة للحياة ال�صاحلة التي يريدها اهلل لنا ،ولهذا فالعبادة هي ُ
الثقافية باال�ستعانة باملعرفة
التلمذة ،لذا ال ن�ستطيع �أن نواجه َّقوة الليتورجيات َّ
التلقينية امل�سكوبة يف عقولنا ،وال ن�ستطيع �إعادة برجمة القلب من
التعليمية
َّ
َّ
القمة،
معرفية ،بل يحدث توجيه القلب من القاع �إىل َّ
�أعلى �إىل �أ�سفل بو�سائلَ َّ
(حمبة اهلل) يحتاج �إىل ممار�سة.
املحبة َّ
بت�شكيل عاداتنا وتعديل رغباتنا ،فتعلُّم َّ
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