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 إنجیل غوغل أو �شرى غوغل الساّرة؟!
L’Evangile de Google?! 

 جیزل فرح طر��ه*

 

ن د�انة جدیدة في األ تّ�ار عبر هي د�انة  ،ة الثالثةلف�ّ یتكّلم �عُضهم على تكوُّ
، المدیر المساعد Brian Patrick Green و�شّبهها براین �اتر�ك غر�ن. ١Transhumanism نسنةاأل

�ال�فورن�ا بـ"مار�سّ�ة  الح�اة وال�احث في تّ�ار عبر األنسنة في جامعة سانتا �الرا، في قسم أخالقّ�ات
 !٢"إنجیل غوغلا�اتها المقّدسة وهي: "ولهذه الد�انة �تاأللفّ�ة الثالثة". 

                                                   
 .�احثة و�ات�ة في الِبَدع * 

تّ�ار العصر الجدید من وجهة نظر اإل�مان  لمعرفة المز�د عن ماهّ�ة هذا التّ�ار وأهدافه مراجعة �تاب: جیزل فرح طر��ه،  ١
  ، دار المشرق.المس�حيّ 

۲ "...rench geek"the f présenté par Laurent ALEXANDRE L'évangile de Google""  
=taUI77Sskqc https://www.youtube.com/watch?v  

 



٢ 
 

�الفعل، �قول اختصاصّیون في هذا المجال إّنه بدراستنا هذا الفكر عن �ثب، نشهد بزوَغ د�انٍة جدیدة 
عها تار�خ��ا، مع �ّ لها استعاراٌت متعّددة مأخوذة من د�انات مختلفة ومن عّدة تّ�ارات فكرّ�ة �مكن تت انتقائّ�ة

طا�ع إضافّي متمایز. �حتوي هذا الفكر على العناصر التي تمّیز الفلسفة الدینّ�ة �ما نشهد في البوذّ�ة 
ما. مثاًال على ذلك، هم یؤمنون �ما  مثًال و�مكن اعت�اره د�انًة بدون إله شخصّي ولكن ل�س بدون ألوهة

أي ظهور مستقبلّي لذ�اٍء اصطناعيٍّ متفّوق وهو  Singularity�سّمى "التمّیز" أو �الفرادة والخصوصّ�ة 
 أمٌر ال بّد منه، برأي العدید من رّواد عبر األنسنة.

نسنة في ، ال�احث في أخالقّ�ات الح�اة وعبر األStanislas Deprez �مّیز ستان�سالس دو�ري 
جامعة لیل الكاثول�كّ�ة، من جهته، عناصر متعّددة في عبر األنسنة. منها ما له عالقة �الجانب التقنّي 
والفلسفّي والدینّي، �مكن من خالله أن نفهم بوجٍه أفضل التحّد�ات المقبلة في مجاالت خلقّ�ات الح�اة 

لوجّي المتسارع. إّنه تّ�ار فلسفّي �معناه الواسع، والس�اسة واالقتصاد التي لها عالقة وطیدة �التقّدم التكنو 
له رؤ�اه الخاّصة لإلنسان واألنترو�ولوج�ا وهو یتوّقع، من خالل تطّور التكنولوج�ا، أن �حصل  أي إنّ 

تغییر جذرّي لما هو إنسانّي. من خالل بیولوج�ا الجینات والمعلوماتّ�ة والذ�اء االصطناعّي أو من خالل 
واز�ها من تقّدم في مجاالت العلوم الطبّ�ة واألطراف االصطناعّ�ة وما شابهها. أ�ًضا، الرو�وت�ك وما ی

یبدو أّننا على عت�ة مرحلة من الحضارة، ُنعید فیها التفكیر حول ماهّ�ة اإلنسان وما س�كون عل�ه في 
ّي، وعالقة المستقبل، في موضوع عالقة اإلنسان �اإلنسان المزاد، وعالقة اإلنسان �الذ�اء االصطناع

اإلنسان والرو�وتات، إلخ. تكّوُن جم�عها تحّدً�ا للمجتمع واالقتصاد ولخلقّ�ات الح�اة. تحدیًدا، هو فكٌر 
یهدف إلى رؤ�ة إ�جابّ�ة و��فّ�ة التحّرك �شأنه في وجه التغّیرات المقبلة. إذا أمكننا، �حسب اّدعائهم، أن 

ا تحدٍّ أنترو�ولوجّي للفلسفة اإلنسانّ�ة �ّلها. �ذلك هناك نقتل الموت، ال �عود اإلنسان �ائًنا �موت. وهذ
James٤ ج�مس هیوجو  ، ٣Technoprogإشكالّ�ات أكبر تتكّلم علیها مراجُع عّدة مثل تكنو�روغ

Hughes  وغیرهم من أت�اع فكر عبر األنسنة ومن مرّوجي التطّور التكنولوجّي، وهي الصراع المستقبلّي
الرائد في هذا المجال  Elon Musk سان العادّي. وهذا ما یتنّ�أ �ه إلون ماسكبین اإلنسان المزاد واإلن

وهو یتوّقع صراًعا ط�ق��ا بین ال�شر العادّیین وال�شر المزادین بتقنّ�ات الذ�اء االصطناعّي. وأ�ًضا ما 
الخلود. في  سینتج منها من أزمات اقتصادّ�ة ومالّ�ة واجتماعّ�ة �سبب امتداد معّدل األعمار وصوًال إلى

الرؤ�ة المس�حّ�ة، قبل السقوط �ان لإلنسان الح�اة األبدّ�ة، المعرفة الالزمة لح�اة جّیدة وهي معرفة سام�ة، 
وأخالقّ�ات طب�عّ�ة. (�اإلضافة إلى صفات الملو�ّ�ة �الكهنوت والنبوءة.) هذا تحدیًدا ما �عُد �ه رّواد عبر 

 ٥ها أهداف مس�حّ�ة لكن بوسائل تكنولوجّ�ة!. إنّ ٢٠٥٠-٢٠٤٥األنسنة أت�اعه في األعوام 

                                                   
٣  AFT Technoprog -aise transhumanisteçAssociation fran  
٤  ondres et directeur de LJames hughes: sociologue bioéthicien américain professeur au “trinity college” de 

“institute for ethics and emerging technologies”, cofondé avec Nick Bostrom 
٥  https://www.youtube.com/watch?v=oyKUva6GB3Y  

https://www.youtube.com/watch?v=oyKUva6GB3Y
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الرائد في تّ�ار  Laurent Alexandre )1960- (..٦�ما �عّبر عنه الطبیب لوران ألكسندر اتمامً 
�ما یراه فكُر عبر األنسنة، سینافس هللا �فضل قدراته  ،عبر األنسنة في فرنسا، قائًال إّن إنساَن المستقبل

 ! ٧NBICقنّ�ات المتفّوقة التي س�كتسبها بت

و�حسب رأ�ه لقد مّرت الد�انات بثالث مراحل: مرحلة الوثنّ�ة وتعّدد اآللهة وممارسات السحر 
والشمانّ�ة، ومرحلة التوحید واإلله الواحد في د�انات الكتب المقّدسة، والیوم نحن في المرحلة الثالثة: 

 ٨اإلله! -اإلنسان 

عندما  Serge Gainsbourg  �الم سیرج غینسبورغوُ�ض�ف ألكسندر، في س�اق فكره الملحد، أنّ 
ا: هللا "س�كون" قال: "ال�شر قد خلقوا هللا، و��قى أن ُنثبت العكس" یبدو �الًما منطق��ا. فا� غیر �ائن حال�� 

ة �فضل تقنّ�ات النانو والبیو، المعلوماتّ�ة وعلوم ف�ما �عد. هللا هو إنسان المستقبل الذي له قدرات الُمتناه�
 !NBIC الدماغ

س�حّقق اإلنسان ما �حّققه اآللهة وحدهم: خلق الح�اة، وتعدیل الجینات، و�عادة برمجة الدماغ، وقتل 
: ٢٠١٥، المهندس المدیر في غوغل، في تشر�ن األّول Ray Kurzweilالموت! لقد أعلن راي �ورزفیل 

نات النانو اإللكترونّ�ة من امتالك سنتمّكن �فضل تهجین أدمغتنا بواسطة مكوّ  ٢٠٣٠"إبتداًء من السنوات 
  ٩قدرات إلهّ�ة!"

 لخلّ�ة العصبّ�ة هي التي تخلق الروح!ا
ّي �امت�از، ینظر بوجٍه إلى �ّل شيء �سلبّ�ة: اإللحاد ما �مّیز فكر عبر األنسنة أّنه فكٌر سوداو 

بوجٍه عشوائّي متطّرف ونظرة والنظرة السلبّ�ة إلى الجسد وُقدسّیته، المادّ�ة األحادّ�ة التي ُتقصي الروح 
سلبّ�ة إلى خلق هللا ینتج منه انتهاك لكرامة الشخص ال�شرّي المخلوق على صورة هللا ومثاله. أ�ًضا له 

ة إلى ذ�اء اإلنسان ومواه�ه الطب�عّ�ة التي �عتبرها قاصرة. و�رفض قطع��ا محدودّ�ة اإلنسان نظرة سلب�ّ 
وفي تعل�مها  ةللكن�سة الكاثول�ك�ّ  التعل�م المس�حيّ في  ة.ونقاطه الضع�فة �المرض واأللم واإلعاق

االجتماعّي وأخالقّ�ات طّب الح�اة، أجو�ة وردود على فكر عبر األنسنة اإللحادّي وتوض�ح لمفهوم 
وأكثر من ذلك، تقّدم الكن�سة حال� لمعضالت عبر األنسنة ومنها "الشخصنة المتكاملة"  اإلنسان.

lPersonnalisme Intégra١٠  

                                                   
٦  Vision Laurent Alexandre: chirurgien urologue, président de DNA  
٧  nologie+ Informatique+ Sciences CognitivesNBIC=Nano Technologie+ Bio tech  
٨  0_4801497_1650684.html-3-religion-https://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/11/02/la  
 نفسه.المرجع السابق   ٩

، تّ�ار العصر الجدید من وجهة نظر اإل�مان المس�حيّ لمعرفة المز�د حول رّد الكن�سة الكاثول�كّ�ة على هذا الفكر، مراجعة �تاب:   ١٠
 دار المشرق.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/11/02/la-religion-3-0_4801497_1650684.html
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في الحق�قة إّن ما �شغل رّواد هذا الفكر هي نفسها �ذ�ة الحّ�ة القد�مة، خطیئة آدم التي فصلته عن 
: ٣(تك محّ�ة هللا والشر�ة في الح�اة اإللهّ�ة؛ خطیئة التأّله الذاتّي "وتكونان �ا� عارفین الخیر والشّر!"

٥(. 

، مؤّ�د لفكر عبر Laurent Alexandre (1960-..) لوران ألكسندر الفرنسيّ  الطبیب یتكّلم"
 �إنسانّ�ة مزادة متطّورة وخالدة!  الذي ی�ّشر السارّ غوغل ي خبر ، أ""إنجیل غوغلعلى ، األنسنة وُمَروِّجه

 Leةالخلّ�ة العصب�ّ  قوا "أنّ دّ یرفضون أن �ص ّن المؤمنین �ا� مصدومون إو�قول ألكسندر 
Neurone أو�تن�ّ   �تلًة من اللحم!وأّن الدماغ ل�س إالّ  ،اميهي التي تخلق الروح ول�س هللا المتس 

 صطناعيّ اال الذ�اء وثورة Matrix نسان "الماتر�كس"أمام مجلس النّواب الفرنسّي �اإل ألكسندر
Intelligence artificielle .ن هو قرن سوق عمل  القرن الواحد والعشر�د أنّ و�ؤ�ّ  ١١في القرن المقبل

ص�ح ل�ُ أخرى، ات وتقن�ّ  تهتّم �الس�طرة على تقنّ�ات الدماغ، فغوغل Neuro-businessة الخال�ا العصب�ّ 
"جیرار  میر�كيّ لمتقّدمة. و�ستشهد �البیولوجّي األصالح من خالل التكنولوج�ا امسؤولوها أس�اًدا لإل

ة ة العصب�ّ إّن الخل�ّ  الذي �قولو  ١٩٧٢لحائز على جائزة نو�ل في العام ا Gérard Edelman "إیدلمان
 .١٢ماتت الخلّ�ة العصبّ�ة ماتت الروح" ه إذاد الروح أو تخلقها. وهذا �عني أنّ لّ التي تو  هي

 بد�ة!لم استعادة الح�اة األح
 د الربّ تجسّ شجرة الح�اة حّتى ال �موت إلى األبد.  قصي عنة وأُ آدم من الجنّ  �سبب الخطیئة ُطرد

، عود ة المغلقة. �النعمة صارت شجرة اللعنةالجنّ  عید فتح أبوابم ومات وقام ل�ستعید لنا الملكوت و�ُ وتألّ 
أن  ،م المصلوب وحملنا صلیبنا وت�عناهح�اة وصار �إمكاننا متى اقتدینا �المس�ح المتألّ الشجرة  الصلیب،

بد د! �ستحیل علینا أن نح�ا إلى األفنح�ا ونقوم مع المس�ح القائم والممجّ  ثان�ةً نأكل من شجرة الح�اة 
 !بتكنولوج�ا متطّورة ة وقدراتنا مهما نجحنا في ز�ادتها�معرفتنا ال�شر�ّ 

ألّن استعادة الح�اة األبدّ�ة ومسألة الخلود تتخّطى تدابیرنا الطفولّ�ة الطائشة ومحدودّیتنا ال�شرّ�ة. في 
 الحق�قة، نحن �معزل عن هللا نسیر إلى العَدمّ�ة. ألّن المس�ح هو وحده مبدأ ح�اتنا. الح�اة األبدّ�ة ل�ست
سنواٍت مضافة إلى ح�اتنا األرضّ�ة أو قدرات مكتس�ة متطّورة وذ�اًء اصطناع��ا متفّوًقا. "وهذه هي الح�اة 

). اإلنسان ل�س ٣: ١٧ (یو األبدّ�ة: أن �عرفوك أنت اإلله الحق�قّي وحدك و�سوع المس�ح الذي أرسلته"
زاع هذه الصورة اإللهّ�ة التي ف�ه والتي ال كتلًة لحمّ�ة أو رو�وًتا �شترى له �المال قطع غ�ار! ال �مكن انت

�مكن أن تنمو �معزل عن صلیب الحّب وشر�ة الح�اة اإللهّ�ة! فاإلنسان هو قبل �ّل شيء مخلوق 
"عالئقّي" �هنوتّي و�فخارستّي. ال �مكن أن �ح�ا �ما یلیق �ه أن �ح�ا ابًنا �، إذا انفصل عن عالقة 

                                                   
١١  /2/397854-http://www.konbini.com/fr/tendances  
 .٣٩١-٣٩٠، ص٢٠١٩، دار المشرق، المس�حيّ  تّ�ار العصر الجدید من وجهة نظر اإل�مانمن �تاب جیزل فرح طر��ه،   ١٢
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هو �اهن �قّدم ��انه والخل�قة التي أو�ل بها ذب�حَة شكٍر وُ�كسر  الحّب �اآلخر وعالقة الحّب �ا�.
 كمعّلمه، قر�اًنا على مذ�ح الحّب ال�اذل غیر المشروط حّتى یوجعه الحّب!

إّن إشكالّ�ة عبر األنسنة في نظرته األحادّ�ة المادّ�ة السلبّ�ة إلى اإلنسان و�لى قدسّ�ة الجسد وح�اة 
د �تلة لحمّ�ة وخال�ا بیولوجّ�ة، قد سبق أن تناولتها الكن�سة في تعال�مها الروح، إلى حّد اعت�اره مجرّ 

 السا�قة �ما قلنا، حّتى قبل أن یولد هذا الفكر لیؤّلَف تحّدً�ا للمجتمع والكن�سة.

 ة!بد�ّ إلسختولوج�ا، الموت والح�اة األا
، مسائل عّدة ١٣ةبد�ّ األ اإلسختولوج�ا الموت والح�اة�طرح ال�ا�ا بند�توس السادس عشر، في �تا�ه 

ة. و�تناول مسألة ما �سّمى لها عالقة �الح�اة والموت وق�امة الجسد وغیرها من المواض�ع اإلسخاتولوج�ّ 
بـ"الحالة المتوّسطة" أي حال المیت الراقد على رجاء الق�امة. و�قّدم حلوًال عدیدة وفي س�اقها یذ�ر رأي 

الخلّ�ة  "أنّ تشهد بها لنرّد على اّدعاءات "لوران ألكسندر" عالمْین تناوال مسألة "األنا ودماغه". سنس
  " �تلًة من اللحم!هي التي تخلق الروح ول�س هللا المتسامي وأّن الدماغ ل�س إالّ  Le Neuroneة العصب�ّ 

فال�ا�ا، في معرض حدیثه عن تطّورات النقاش الفلسفّي �خصوص االزدواجّ�ة بین النفس والجسد، 
مجمع العقیدة واإل�مان إلى ضرورة أن یتنّ�ه الالهوتّي إلى معاني الكلمات التي �ستعملها والتي أشار فیها 

في هذا اإلطار، حّتى �صون ق�امة اإلنسان �ّله وخلود النفس لكون �ّل منهما جزًءا من اآلخر، �ستشهد 
ى جائزة نو�ل)، ختصاصّي في فیز�ولوج�ة الجهاز العصبّي (الحائز عل، االJ. Eccles�العالم ج. إكل�س 

الفیلسوف الوضعّي المشهور، و�قول إّنهما "یّتفقان في رفض األحادّ�ة في  K. Popperوب ك. بو�یر
الذي �ستند إلى العلوم  فیز�ولوج�ة الجهاز العصبّي ورفض المادّ�ة". وُ�ض�ف "إّن رفض هذا التصّور

إلى تكو�ن "موقٍف  ان�ة، قد أفضى بهماالطب�عّ�ة في الحالة األولى و�لى المنطق الحصرّي في الحالة الث
ستقالل النسبّي معنى االة"، الخال�ة تماًما من أّي تحّیز، على ازدواجّي مختصر"، تدّل ف�ه �لمة "ازدواج�ّ 

عنوانه یوحي �الكثیر: "األنا ودماغه":  ر العالمان �تاً�ا مشترً�ا مجّردوقد أصد ة.للوعي ولألداة الجسد�ّ 
أطروحة الكتاب التي تقول إّن األنا یرتكز فیز�ولوج��ا على الدماغ و�ستعمله أداًة. تظهر  ففي هذا العنوان

ف�قول: "إّن  - وهذا دلیل نزاهة، بناًء على طر�قته - أّما مسألة خلود األنا فیتر�ها إكل�س مفتوحة للنقاش
مستوى من مسألة  صیرورة وجودنا وزواله هما جان�ان من السّر الواحد، �ما �مكن أن نرى ذلك في أعلى

 الجسد والنفس."

                                                   
، سلسلة "الفكر المس�حّي بین اإلسختولوج�ا الموت والح�اة األبدّ�ةالكاردینال جوزف راتسینجر، ال�ا�ا بند�توس السادس عشر،   ١٣

 .٢٠١١، منشورات المكت�ة البولسّ�ة، ٣٧األمس والیوم" رقم 



٦ 
 

"ماذا �حدث لوعینا �عد موت الدماغ؟ إّن أداته الرائعة تنحّل وال تقول أّي شيء عن إدراك �متلكه في 
اآلخرة. هل یتجّدد األنا بوجٍه آخر؟ هذه المسألة تتجاوز ما �ستط�ع العلم أن �عرفه، وعلى العاِلم أن �حذر 

 .١٤رة نهائّ�ة"من أن یتسّرع وُ�جیب �النفي �صو 

إًذا ال �مكن العلم أن �عرف ماذا س�حصل تحدیًدا لوعي اإلنسان وللنفس �عد الموت ألّن هذا 
الموضوع یتخّطى إمكانّ�اته المادّ�ة التي مهما تطّورت ت�قى عاجزة عن ذلك. وال یترك قداسة ال�ا�ا 

غة توما األنثرو�ولوجّ�ة، �مكنني أن أوافق  الهوت��ا و�قول: "إنطالًقا من ص�الموضوع معّلًقا، بل �قّدم حال� 
في مفهومه الصح�ح: "... إّن مفهوم نفٍس مجّردة عن  G. Greshake تماًما على قول غر�سهاكي

 ".Un–Begriff الجسد هو، في نظري، مفهوٌم خاطئ

ته "من الواضح، �االستناد إلى هذه المقّدمات، أّن اإلنسان �ستوعب في �اطنه ماّدًة في أثناء ح�ا
كّلها، وأّنه، حّتى في الموت، ال یتجّرد عن هذه العالقة، بل �حملها في ذاته. هكذا فقط تأخذ العالقة 
�الق�امة أ�ًضا معناها" لكن ل�س من حاجة، بناًء على ذلك، إلى إنكار مفهوم النفس واستبدال جسٍد جدیٍد 

، �استمرارها، هي التي تحافظ على بها. فل�س أّي نوع من الجسد هو الذي �حافظ على النفس، بل النفس
إلى  - ماّدة ح�اتها التي استوعبتها في �اطنها، وهي على هذا النحو مشدودة إلى المس�ح القائم من الموت

 ١٥الوحدة الجدیدة بین الروح والماّدة، تلك الوحدة التي تنفتح فیها."

ساَسه إّال ف�ه، لكّنه أ�ًضا منطقّي �ّل إّن اإل�مان �الخلود والق�امة یتماهى مع اإل�مان �ا�، وال �جد أ
المنطق انطالًقا منه. و�ما أّن هللا، في نظرنا، لم یّتخذ وجًها واقع��ا إّال في المس�ح، فرجاؤنا ال �صیر 

 ١٦واقع��ا إّال في اإل�مان �المس�ح!"

 حق�ا! )١٦: ١(رو "ألّني ال أستحي �إنجیل المس�ح، ألّنه قّوة هللا للخالص لكّل من یؤمن..."

 المس�ح قام حق�ا قام!

                                                   
 .٢٤٢-٢٤١، ص المرجع السابق ١٤
 .٢٤٤-٢٤٣، ص قالمرجع الساب ١٥
 .٢٤٥، ص السابق المرجع ١٦


