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 اقعو غرُّب وتحّد�ات الالمس�حّي بین التّ الّرجاء 

 *يّ األب صالح أبوجوده ال�سوع

 اإلنسانّ�ة �قدر ما ُ�عبِّر عن الّتوق إلى ح�اة أبد�َّة یالزم الّرجاء الح�اةَ 

 مقّدمة
الّرجاء ینّي المس�حّي منذ القد�م، و�وجه خاّص مع القّد�س توما األكو�نّي، تحقیق َرَ�َط الفكُر الدّ 

م اإلنسان ُ�عبِّر عن خیٍر نهائّي أو سعادٍة دائمة، ال �مكن المالزِ الّرجاء هذا  �أنّ عمة اإللهّ�ة، ذلك �النّ 
الح�اة األبدّ�ة،  اإلنسان إْن هو إالّ  دهینشُ اّلذي و�كالم آخر، إّن الخیر األسمى  .١ بتدّخل إلهيّ إالّ  بلوغه

�حصل علیها اّلتي  )la Vision béatifique(و�اوّ�ة الطّ  ؤ�اعیدة برفقة هللا نفسه، أو الرّ أي الح�اة السّ 
أسئلة متداخلة طالما اتَّخذت طا�ًعا إشكال��ا، ُتعید  نلإلجا�ة ع هذا محاولةً  الّرجاءِ عمة. و�مثِّل تعر�ف �النّ 

                                                   
علوم الّدینّ�ة، ومدیر معهد اآلداب الشرقّ�ة في الجامعة نفسها. له عدد من ، وعمید �ّلّ�ة النائب رئ�س جامعة القّد�س یوسف *

، و"مخاض الّد�مقراطّ�ة في لبنان والّشرق ٢٠١٨المؤّلفات الّالهوتّ�ة والّس�اسّ�ة صادرة عن دار المشرق، منها "الّسنون العجاف" 
 .٢٠٠٨فّ�ة" ، و"هوّ�ة لبنان الوطنّ�ة، نشأتها و�شكالّ�اتها الّطائ٢٠١٤األوسط" 

 :راجع  ١
Saint Thomas D’AQUIN, Somme Théologique, II-II, q. 17-22, SOMME THEOLOGIQUE IIa-IIae 
(documentacatholicaomnia.eu). 
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دتَ ُ�عطي الوجود اإلنسانّي والعمل اإلنسانّي وجْ الّرجاء ذاته. ف اإلنسانيّ إلى الوضع  ین، ُمبیًِّنا هًة وغا�ة محدَّ
ؤوب عن �حتاُجها الوضع اإلنسانّي، ال �سبب �حث اإلنسان الدّ اّلتي في العمل�َّة نفِسها طر�َق الخالص 

معنى ح�اته وغایتها في ضوء فنائه، من جهة، ومن جهة ثان�ة، �فضل اخت�اره ض�اَعه في �وٍن ال 
ب�عة و�اآلخر�ن نسان بنفسه و�الطّ محدود فحسب، بل �سبب الخطیئة أ�ًضا. فالخطیئة تشّوه عالقة اإل

تنتج �استمراٍر من اّلتي عن المعاناة والمآسي  أمام العبثّ�ة أو الّالمعنى، فضًال  تضعه�ذلك، و�ا�، و 
هذا إلى الیوم أسئلة �شأن واقعّیته ودوره اإل�جابّي الّرجاء  �طرح مفهوم أَال  ،�شرّ�ٍة مجبولٍة �الخطیئة. ولكن

 �اة ال�شرّ�ة في مختلف الحقول؟في عملّ�ة تطّور الح

 واإلسكاتولوج�االّرجاء 
غم من تعّدد مدارسه، �جتمع، �الرّ اّلذي قلیدّي هذا مع مفهوم اإلسكاتولوج�ا التّ الّرجاء یلتقي مفهوم 

ار�خ ال�شرّي واستقاللّ�ة الخل�قة نت�جة تدّخل إلهّي. غیر أّن فكرة االنقطاع على فكرة االنقطاع في مسار التّ 
تفصل بین الح�اة الواقعّ�ة وتحقیق اّلتي هائّي، تز�د من المسافة ترت�ط بتحقیق الخالص النّ اّلتي  هذه
جاء، إذ إّن ح�اة اإلنسان وعمله ودوره في الخل�قة ُتص�ح موضع تساؤل لجهة معناها وجدواها. فإذا الرّ 

ُتدخله في مشاهدة إلهّ�ة مستقّلة عن اّلتي عمة اإللهّ�ة كان رجاء اإلنسان یتوّقف، في نها�ة األمر، على النّ 
ر في نهایتها استحقاُقه أم عدم استحقاقه الح�اَة هذا العالم، أَال   تص�ح ح�اته وجهوده �مثا�ة فترة اخت�ار ُ�قرَّ

ار�خ ال�شرّي وتطّور الكون، تعني األبدّ�ة؟ وهل فكرة الح�اة األبدّ�ة نفسها، �صفتها مستقّلة عن مسار التّ 
 نیوّي" ساقط وُمدان؟لدّ أّن العالم "ا

ور اإلنسانّي في المجتمع والكون، ُتبرز "نسبّ�ة" الدّ اّلتي ابت أّن نتائج هذه الخلفّ�ة الملت�سة من الثّ 
تفترض دوًرا متزایًدا لعقل اإلنسان اّلتي و بل نزاع بین متطّل�ات تطّور المجتمع والعلم  شدٍّ  تولِّد حاالتِ 

أسس العدالة، واخت�ار ما �خدم مصالحه و�حّقق سعادته، وما ُیرضي وحرّ�ته في تنظ�م ح�اته، و�رساء 
 یزداد �قدر ازد�اد اكتشاف ما یبدو المحدودّ�ة الخل�قة.اّلذي فضوله العلمّي 

 من مر�زّ�ة هللا إلى مر�زّ�ة اإلنسان
طّورات وفي الواقع، إّن النزعة إلى تفضیل "مر�زّ�ة هللا" في �ّل شيء، اصطدمت، أقّله في الغرب، بت

، أص�ح عل�هوّي، مر�زّ�ة االهتمام والم�ادرة من هللا إلى اإلنسان. و اعلمّ�ة وس�اسّ�ة نقلت، على نحٍو مأس
إزاء طر�قة تطّور ح�اة اإلنسان على مستوَ�ین  �اٍف، بل وحّتى موضع رفضٍ  قلیدّي غیرَ التّ الّرجاء مفهوم 

، قدرة اإلنسان على تنظ�م ح�اته وفًقا أوًَّال ال�شرّي:  أساسیَّین مترا�َطین ومعتِمَدین على استقاللّ�ة العقل
وتحدید حقوقه وواج�اته ومصالحه  ،لقوانین وأنظمٍة �ضُعها هو لنفسه �غ�ة رسم أطِر عالقاته المختلفة

ین الشّ  ر ُرِ�َط في الغرب إ�َّان "عصاّلذي خصّ�ة والجماعّ�ة. وقد اكتسب هذا الُ�عُد استقالل�ًَّة جل�ًَّة عن الدِّ
عوب"، ووجد رأت ف�ه "أفیون الشّ اّلتي المّ�ة، وتعرَّض، من ثّم، التِّهامات المار�س�َِّة األنوار" �األزمنة الظّ 

تالزمها حكًما العلمان�َُّة وحقوُق اإلنسان، ال سّ�ما وأّن هذه اّلتي �موقراطّ�ة نفَسه في مأزٍق، أخیًرا، إزاَء الدّ 
عوُب �لُّها، لما تنطوي عل�ه من شروط تؤمِّن االزدهار وق إلیها الشّ العناو�ن تحّولت إلى ق�ٍم شمولّ�ة تت
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ز من إمكان�َّة اإلنسان في تسییر شؤونه األرض�َّة اّلذي ، �فضل المستوى األّول ثانً�اقّدم. وقّي والتّ والرّ  عزَّ
 على تنظ�م ح�اته عقله، ال�معزٍل عن أّي مرجعّ�ة الهوتّ�ة أو میتافیز�قّ�ة، ازداد وعُي اإلنسان على قدرِة 

فحسب، بل على تفك�ِك أسرار الكون، ومن ثّم، تحّرِره المتزاید من األوهاِم والخرافاِت اّلتي ط�عت طو�ًال 
"األزمنة الّظالمّ�ة" المرت�طة �الّدین، ف�ات مفهوم الّرجاء الّتقلیدّي مناقًضا عملّ�ة الّتطّور اّلتي بدت و�أّنها 

 .٢عن الخلفّ�ة الّالهوتّ�ة والمیتافیز�قّ�ة �ما تكّلم علیها أوغست �ونتترت�ط �االبتعاد الّتدر�جّي 

 جاء؟هل �مكن تغییب الرّ 
إذا �ان االنتقال من مر�زّ�ة هللا إلى مر�زّ�ة اإلنسان �جعل من مفهوم الّرجاء الّتقلیدّي، على 

وُذكر، مالزٌم الح�اة غموضه، مفهوًما �ائًدا، فهذا ال �عني القضاء على الّرجاء اّلذي هو، �ما سبق 
اإلنسانّ�ة �قدر ما ُ�عبِّر عن توق اإلنسان إلى خیٍر أسمى أو سعادٍة �املة أو، �اختصار، ح�اة أبدّ�ة. 
ولكن هل هذا الّرجاء مجّرد وهم �الّنظر إلى فناء اإلنسان وخی�اته المتكّررة من آماله؟ أم هو آفة �جب 

�ما نزع إل�ه �عض شعراء اإلغر�ق القدماء؟ أم هو شعور العقالنّي تجب مقاومته، �ما  الّتخّلص منها،
رأى �عض فالسفة الماضي والحاضر؟ ُیبیِّن مسار الّتقّدم، في الواقع، أّنه ال �مكن اإلنسان أن �ع�ش من 

اء �ق�م في أصل اندفاع دون رجاء، �الّرغم من �ّل الخبرات الّسلبّ�ة أو المح�َطِة اّلتي تط�ع ح�اته. فالّرج
اإلنسان إلى األمام، ومن دونه ال �مكن الكالم على أّي تطّور. لذا، فالّسؤال اّلذي ُ�طرح �األحرى هو ذاك 

. بل هل �مكن هذا الّرجاء الواقعّي المرت�ط ٣اّلذي طرحه الفیلسوف �انط: "ما هو مسموح لي �أن أرجوه؟"
 إلهّي أو أخیرّي �ما حاول تطو�ره الفیلسوف المار�سّي أرنست بتطّور الح�اة أن �كون من دون أّي منظورٍ 

ر نفَسها من أجل ذاتها ٤بلوخ؟ . و�كالم آخر، هل �مكن الح�اة اإلنسانّ�ة أن تكون غا�ًة لذاتها، فتطوِّ
فحسب؟ قد یبدو المسار اّلذي اّتخذه تفتّح العقل ال�شرّي منذ زمن األنوار، ورفضه الخضوع لحقائق جاهزة 

 –وهو مسار ال رجعة ف�ه  -لة من الّسماء بهدف تنظ�م ح�اته ووضع حدوٍد لعمل عقله وطموحاته ُمنز 
 ُ�عطي جواً�ا إ�جاب��ا.
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ations Considér. , 1825Considérations philosophiques sur les sciences et les savantsAuguste COMTE, 
philosophiques sur les sciences et les savants | Bibnum Education 

واألسئلة في نظر �انط، ثّمة أسئلة ال �مكن اإلنسان أن یتجّنبها: ما �مكنه معرفته؟ ما �جب عل�ه فعله؟ وما �سمح له �أن یرجوه؟   ٣
  مّتصلة �سؤال را�ع أساسّي: َمن هو اإلنسان؟ راجع:

Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, 1781. Immanuel Kant, Critique de la raison pure. Emmanuel 
Kant, Critique de la raison pure (uqac.ca) 
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 Ernest BLOCH, Le principe espérance, 3 volumes, Gallimard, Paris, 1976. 
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 ستنتاجاتا
إزاء هذا الواقع، �فترض الّرجاء ینّي المس�حّي، فإّن ال�حث عن تجدید فكرة في ما خّص الفكر الدّ 
زعة لبّي على اإل�مان نفسه. ومن هذه األفخاخ النّ ها السّ ار�خ عقمها، بل وقعَ تحاشي أفخاخ عّدة أظهر التّ 

إلى مر�زّ�ة هللا �ص�غ حدیثة، حّتى  لعودةل�سعى اّلذي �اسّي السّ -هوتيّ یوقراطّ�ة أو إح�اء الخطاب الّال التّ 
 ،المعاصر منُ �قات الفقیرة. وفي الواقع، ُ�ظهر الزّ فاع عن الطّ في ظّل شعارات وأهداف سام�ة مثل الدّ 

المّ�ة دید �الظّ الشّ  یوقراطّ�ةتّ ال و�ن غیر مس�حّ�ة، ارت�اطَ  ،�عرف تیوقراطّ�ات قائمة في �عض البلدانذي الّ 
طّرف في ر�ط تحقیق و�قمع الحرّ�ات على أنواعها. ومن ثّم، تحاشي فّخ التّ  ،٥اصرفي مفهومها المع

إلهّي مرتقب.  ار�خ ال�شرّي نت�جة تدّخلٍ لتّ قلیدّ�ة القائمة على فكرة انقطاع مسار ا�اإلسكاتولوج�ا التّ الّرجاء 
المس�حّي أن �كتسب مكانته الخالصّ�ة في العالم المعاصر من خالل إبراز دوره الّرجاء وفي الواقع، �مكن 

نیوّي"، عن هذا العالم "الدّ  نحو عالٍم مستقلٍّ  ائب""التّ  یر �اإلنسانحّرر من الخطیئة، ل�س �قصد السّ في التّ 
ح�ح هار نتائج الخطیئة الكارثّ�ة على الح�اة ال�شرّ�ة، وال سّ�ما حرفها عن طر�قها الّص بل من خالل إظ

س على الفضائل الّرجاء المتمّثل �إكمال القصد من الخل�قة من خالل س�طرة اإلنسان علیها، وقدرة  المؤسَّ
في هذا الّرجاء  یلتقي المس�حّ�ة على إعادة توج�ه قدرات اإلنسان لما ف�ه خیر ال�شرّ�ة. وفي العمق، أالَ 

اّتخذه تفّتح العقل ال�شرّي منذ عصر األنوار، ومن جهة ثان�ة، مع اّلذي التوّجه، من جهة، مع المسار 
 )؟١٠/١٠اس و�ف�ضها فیهم (یوحّنا نفسه، أال وهو المس�ح َمن أتى ل�عطي الح�اة للنّ الّرجاء مصدر 

                                                   
قّدم، وال سّ�ما وقف أو عقیدة أو نظام س�اسّي أو دینّي یهدف إلى معارضة نشر المعرفة المستنیرة والعلمّ�ة، و�دخال التّ المّ�ة م"الظّ   ٥
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