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 اإلنسان: ذكًرا وأنثى                          
 بائيةرؤية مسيحية آ      

 

  د.جورج عوض إبراهيم               

 الباحث باملركز األرثوذكسي                            

 للدراسات اآلبائية        

 
 

قد أبطل لو  الظيي  ااخا  لخل  اإلنسان  لوأنار اإلعالن الكتابي السر األ

ق على كل تظلي  لوفكر هذا اإلعالن الكتابي كل األساطري القدمية لوتفوَّ

لوقا  اهلل خنل   »فلسفي، إذ نادى بأن اإلنسان هو خملوق بواسطة اهلل: 

لوال هو خملوق بالصدفة ألو  اأزليَّ كائًنافاإلنسان ليس   (62: 1)تك « اإلنسان

، إنه تاج « حسن جًدا »خملوق  ،بواسطة قوة جمهولة  اإلنسان يف نير اهلل

قو  القديس ااخليقة، إذ أقامه اهلل على خملوقاته كملك على كل ااخليقة  ي

ألي سبب ُيخل  اإلنسان آِخر املخلوقات بالرغ  من أنه  ]ذهيب الف  متسائاًل: 

أمثنها؟ من الطبيظي عندما يأتي امللك منتصًرا إىل املدينة أن يسبقه أتباعه 

فيها امللك  هكذا هنا، كأن القصور لوجيظلونها الئقة لكي يدخل لينيفوا 

صنع ألواًل كل هذا اجلما   ،اهلل يريد أن يقي  على هذه األرض ملك لورئيس

على األرض لوبظد ذلك خل  اإلنسان الذي أقامه سيًدا عليها  بهذه الطريقة أظهر 

  (1) [ خا  لإلنسان النا تكرمًي

يف النور، لومل يوجد أبًدا يف خلقته ظلمة ألو )ذكًرا لوأنثى( قد ُخِل  اإلنسان ل

هو طاهر  ــحبسب تظالي  الكتاب املقدس  ــشيء غامض مسترت  فاإلنسان 

)أي اإلنسان إهلية، لويف لوجوده النفسي لواجلسدي ال يوجد فيه لومقدس لوخليقة 

 شيًئا غري طاهًرا ألو جنًسا   ذكًرا لوأنثى(

                                                 
. أيًضا انظر غريغوريوس النيصي حول تجديد اإلنسان ΒΕΠΕΣ 42,100القديس يوحنا ذهبي الفم: عظة عن الميالد  1

PG44,133 
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يكشف اإلعالن اإلهلي الكتابي عن كنوز غري مظرلوفة يف سر ِخلقة 

اإلنسان بواسطة اهلل  لوخالصة الكتب املقدسة سواء الظهد القدي  ألو اجلديد، 

ح خطة اهلل األزلية  هذه ااِخطة اإلهلية توضِّ هي أن اإلنسان ُخِلَ  على أساس

الدلوافع اليت دفظت اهلل ألن خيل  اإلنسان، لوكذلك طبيظة لوهدف الوجود 

 اإلنساني  لوالظناصر اهلامة يف ااخطة اإلهلية لخصو  اإلنسان هي اآلتي: 

 أ ـ اإلنسان ُخِلَق ِمن فيض حمبة اهلل: 

إن خلقة اإلنسان ليس هلا عالقة بصراعات لوحرلوب بني اآلهلة كما تنادي 

األساطري القدمية اليت تربط ِخلقة اإلنسان لومصريه بصراع اآلهلة فيما بينه ، 

، لوكذلك مثل بقية األساطري Mardukمثل األسطورة البابلية عن صراع اإلله 

  (6)نتج عنه ِخلقة اإلنسانالذي لواليونانية اليت تنادي بهذا الصراع بني اآلهلة 

فاإلنسان هو خملوق بواسطة اهلل الصاحل كلي القدرة  لوهذا ما تشهد به 

   (3)النصو  املقدسة

ينادلون بأن اإلنسان هو  ــعلى أساس اإلعالن الكتابي  ــإن اآلباء القديسني 

  لويؤكد القديس يوحنا (12: 4يو1) « حمبة »نتاج حمبة اهلل الثالوث الذي هو 

  (4)يب الف  على أن حمبة اهلل لوصالحه هما الدافع اخل  اإلنسان لوالظاملذه

إن حمبة اهلل األزلية هي الدافع اخل  الكون لواإلنسان بقصد إقامة شركة 

حمبة بني ااخليقة لوااخال  لوباحلري بني اهلل لواإلنسان  لقد ُأعلنت حمبة اهلل 

بطريقة خاصة، لوذلك من الطريقة املميزة اليت  ــيف سفر التكوين  ــلإلنسان 

 على سبيل املثا   ؛بها خل  اهلل اإلنسان  إذ بينما خل  اهلل الكون بأمر منه

نظمل  »: حني خل  اإلنسان قا ، إال أنه (3: 1)تك « فليكن نور » حينما قا 

اإلنسان على صورتنا كشبهنا  فيتسلطون على مسك البحر لوعلى طري السماء 

البهائ      فخل  اهلل اإلنسان على صورته  على صورة اهلل خلقه ذكًرا  لوعلى

    لوجبل الرب اإلله آدم تراًبا من األرض  لونفخ يف أنفه نسمة حياة  لوأنثى خلقه 

                                                 
 )باللغة اليونانية(.  48انظر موسوعة الشمس، مجلد اليونان، ص 2

  )باللغة اليونانية(. 84، ص1844البروفيسور سافا أغوريدس، األسطورة والتاريخ ـ الالهوت، أثينا انظر  3

 .PG47.427انظر  8
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  هكذا تشهد النصو  الكتابية (8ــ7: 6، 7ــ2: 1)تك «     فصار آدم نفًسا حية

  (5)هلذا املخلوق أبديعلى أن اهلل من حمبته خيل  اإلنسان لويهدف إىل تطويب 

حتياج مل خيل  اهلل اإلنسان عن ا ]القديس غريغوريوس النيصي:   لذا يقو

كن من حمبته الظييمة خل  هذا املوجود احلي بسبب أنه كان ينبغي لما، 

مرئي، لوال جملده ييل غري مظرلوف  أيًضا ال ينبغي أن ال لنور اهلل أن ال ييل غري 

تستمتع خملوقات أخرى بهذه احملبة لوال لطاقات اهلل األخرى أن تيل بال عمل، 

  (2) [ بدلون أن يوجد شخص يشارك يف هذه الطاقات لويفرح بها

من اهلل بإمجاع الثالوث  ِخلقة اإلنسان هي نتاج القرار احلر ــب 

  القدوس:

مببادرة حمبته احلرة، لوأيًضا بإمجاع  ــكما قلنا  ــلقد خل  اهلل اإلنسان 

خنل  اإلنسان على  »  يذكر نص سفر التكوين اآلتي: (7)أقاني  الثالوث

        حرتام ألو التفخي  لكن هو ليس لال « خنل  »  أسلوب اجلمع « صورتنا

، لويظلن هذا (8)ءيشري إىل الثالوث حبسب إميان الكنيسة لواآلبا « مجع »

  (9)التظبري أن خل  اإلنسان كان نتيجة قرار حر لوإمجاع الثالوث القدلوس

 

 

 

                                                 
  )باللغة اليونانية(. 21، ص1841انظر ب. براتسيوتس، أنثروبولوجية العهد القديم، الجزء األول، أثينا  5

1 PG45.21BC. 
 )باللغة اليونانية(.  43، ص1888انظر فالديمير لوسكي، الهوت الكنيسة الشرقية السري، أثينا  4
اآلب والكلمة لهما  ]القديس كيرلس على أن اآلب والكلمة لهما نفس اإلرادة، فيقول:  ـعلى سبيل المثال  ـيبرهن  عندما 8

نفس اإلرادة والعمل المشترك، كما هو واضح في كل ما كتب عنه موسى، ألن موسى كتب لنا كيف أن هللا اآلب قال 
(، ألن تعبير 21: 1)تك «لنخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا» ـأي االبن الذي قد ُوِلد منه والكائن معه  ـللكلمة 

)القديس كيرلس عمود الدين، حوار حول  ]احد، بل أكثر من واحد وأكثر من اثنين ال يدل على أن المتكلم و  «لنخلق»
الثالوث، الجزء الثالث )الحوار الرابع(، ترجمه عن اليونانية د. جوزيف موريس فلتس، راجعه د. نصحي عبد الشهيد، 

 (. 31، ص2004المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية 
  .101، كذلك ذهبي الفم، المرجع السابق، ص4المرجع السابق، صانظر غريغوريوس النيصي،  8
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 خلق اإلنسان ذكًرا وأنثى هو قرار أزلي من اخلالق:  ــج 

الثالوث األزلي لوخطة  تدبريإن خل  اإلنسان ذكًرا لوأنثى كان من ضمن 

كشبهنا  فيتسلطون لوقا  اهلل نظمل اإلنسان على صورتنا  »اهلل احلكيمة: 

   (62: 1)تك «     على مسك البحر لوعلى طري السماء لوعلى البهائ 

  « نظمل اإلنسان »يف هذا الظدد نالحظ اآلتي: 

هنا يتحدث اهلل عن خل  الطبيظة البشرية  لوبظد ذلك يذكر امللمح 

أي لوف  صورة الطبيظة  « على صورتنا كشبهنا »الشخصاني للطبيظة البشرية 

يذكر إشارة لواضحة إىل شخصني يف  ااإلهلية اليت تتميز بالثالثة أقاني   لوأخرًي

: 1)تك « على صورة اهلل خلقه ذكًرا لوأنثى »الطبيظة البشرية: الذكر لواألنثى: 

67)   

من اإلصحاح األلو  لسفر التكوين أنه لوف   67لونرى بوضوح يف نفس عدد 

خُِلقا على صورة اهلل، لوهذا يظين  )الذكر لواألنثى(ن اجلنسني خطة اهلل األزلية فإ

أن املرأة لوالرجل هلما نفس النموذج املخلوقني عليه  لوهذا يظين أن قرار اهلل 

أن تكون للجنسني مًظا نفس الدعوة لواالجتاه حنو الكما  لوملء  هواألزلي 

 الطبيظة البشرية  

  للطبيظة البشرية Αρχέτυπα ή Πρότυπα  نيوجد منوذجني ألو أصلْيأيًضا 

األرثوذكسية قبلت  ايمكننا أن نتحق  من كتابات اآلباء أن األنثرلوبولوجيف

 منوذجني لإلنسان:

 Το Χριστολογικό Αρχέτυπο :النموذج اخلريستولوجي

 Το Τριαδικό Αρχέτυπο  :النموذج الثالوثي

)ذكًرا لوأنثى( خيص دعوة لوهدف الوجود البشري  النموذج ااخريستولوجي

بأن تتحق  فيه لوحدة الطبيظة البشرية الواحدة لوغري القابلة للتجزأ  أما النموذج 

الثالوثي خيص ملمح الطبيظة البشرية الشخصي لواالجتماعي باألخص يف 

 الدعوة بأن يكتسبا كل من الذكر لواألنثى كماهلما لوتكاملهما  
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 أ ـ النموذج اخلريستولوجي لإلنسان: 

بأن تقرر خل   مل تكتف ـاليت تكلمنا عنها سابًقا ـ ـاألزلية ـ إن خطة اهلل

اإلنسان، لكن حددت النموذج األصلي هلذا اإلنسان  فاهلل مل يقرر أن خيل  

ألو النموذج  « املوديل »ختار له ااخليقة لوالوجود: اإلنسان  لكن ا فقط قمة

   Αρχέτυπονاألصلي 

نظمل اإلنسان كصورتنا  قا  اهلل »لوالنص الكتابي هو لواضح جًدا: 

لوالذي دعاه آباء  « املوديل »له مفهوم  « على صورة »لوتظبري  « كشبهنا

   τυποέΑρχ(10)  الكنيسة النموذج األصلي

هكذا الظنصر األلو  الذي جيب أن ننتبه إليه هو أن اإلنسان ُخِل  على 

ث أساس منوذج ألو أصل مظني  لوالظنصر الثاني هو أن النص الكتابي ال يتحد

عن أن اإلنسان هو صورة اهلل، لكن أن اهلل قرر أن خيل  اإلنسان حبسب 

 صورته، لوباإلمجاع فإن صورة اهلل هو االبن، األقنوم الثاني للثالوث القدلوس: 

  (15: 1)كو « بكر كل خليقة ،هو صورة اهلل غري املنيور)املسيح( الذي  »

     س على هذا اإلعالن الرسولي بأن املسيح هكذا تظلي  اآلباء القديسني ُأسِّ

  (11)« هو صورة اهلل غري املنيور بكر كل خليقة »

 « حبسب صورة اهلل »ألو  « على صورة اهلل »  َلإذن كون اإلنسان ُيخ

يظين أن املسيح هو منوذج ألو أصل اإلنسان  يقو  القديس أثناسيوس الرسولي: 

على صورة الكلمة حتى يستطيع بذلك أن يظرف الكلمة لوبه  لقد خلقه »

شخًصا تارخيًيا عاش بظد خل   هو  لوبالرغ  من أن املسيح (16)« يظرف اآلب

اإلنسان األلو ، إال أن هذه احلقيقة ال تلغي هذا التظلي  اآلبائي ألن كل خليقة 

 الزمين  ر هلا داخل إطار حقيقة اهلل األبدي لواألزلي لوغرياهلل جيب أن ُينَي

                                                 
ال  «بحسـب صـورة»أو  «علـى صـورة»وعلينـا أن نالحـأ أن التفسـير الكتـابي  PG44.136انظر غريغوريوس النيصي  77

يـة ال يعنـي وجـود مـادي هلل، ألن اإللوه «على صـورة هللا»أو  «بحسب صورة هللا»ينادي بأي شكل بشري هلل، بمعنى أن 
 ..ΒΕΠΕΣ42,102هبي الفم، عظة عن الميالد غير مادية وغير جسدية. انظر ذ

 .PG36.632Aانظر غريغوريوس الالهوتي، عظة عن البصخة،  11
تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسـولي، ترجمـة عـن اليونانيـة وتعليقـات د. جوزيـف مـوريس، مراجعـة الـدكتور نصـحي  12

 .24صعبد الشهيد، الفصل الحادي عشر 
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هكذا مبجرد أن خل  اهلل الظامل أظهر له هدفه النهائي الذي جيب أن يتوجه 

، إذن لكي نظرف (12: 1)كو « الكل به لوله قد ُخِل  »إليه لوالذي هو نفسه: 

هدف اإلنسان ليس لدينا إال أن ندرس منوذجه ااخريستولوجي أي املسيح الذي 

 جسَّد لوحق  متاًما هذا اهلدف 

Iهدف اإلنسان وفق النموذج اخلريستولوجي:  ــ 

لقد ُدعي اإلنسان لكي جيمع الظامل املخلوق لويوَّحده ليتحد لخالقه، 

ذكر )البشرية لـ  لولكي يتحق  هذا عليه أن ُيبطل اإلنقسام احلادث للطبيظة

أي يظمل على تغيري لوجتلي األرض  ،د الفردلوس باألرضحِّلوكذلك يو (لوأنثى

ًضا عليه أن ُيبطل االنقسام احلادث للطبيظة املخلوقة إىل لتصبح فردلوًسا  أي

الذهين لواحملسوس لوأيًضا حتقي  أرض لومساء  لوكذلك االنقسام احلادث بني 

حتاد التام بينه لوبني اهلل من خال  شركة احملبة لوبالتالي كل الكون يتحد اال

 باهلل  

  بولس املسيح كنموذج لإلنسان حق  لوحدة كل هذه االنقسامات كما قا

، أي حق  لوحدة ااخليقة مجظاء لوصار (10: 1)أف « مجَّع كل شيء »الرسو  

آدم  ،بالنسبة هلا الرأس لوامللك، لوالظمل الذي فشل فيه آدم األلو ، فظله املسيح

ـ أن نرى هدف اإلنسان ـيف هذا اإلطار  ـ  نستطيع ـ(13)كنموذج لإلنسان ،الثاني

 كاآلتي: 

 أ ـ ختطي التميز بني اجلنسني: 

أبطل متييز الطبيظة  « بالرلوح القدس »املسيح بوالدته من الظذراء مري  

البشرية لذكر لوأنثى  بالرغ  من أن املسيح لُوِلَد كإنسان ذكر إال أنه لوحَّد يف 

شخصه الوجود البشري لوأبطل التمييز بني اجلنسني  أي أن املسيح يف شخصه 

                                                 
هذا المصطلح من رسالة أفسس، هو  ستخدمس إيرينيوس الذي هو أول من شرح وانجماع الكلي هو بحسب القدياال 13

فإن المسيح »: نجماع الخليقة مع الخالق نفسه في المسيح الذي يحقق في نفسه ملء الوجود الكلي للخالق والخليقة مًعاا
د اإلنسان مع هللا ... فقد كا ن الئًقا أن الوسيط بين هللا والناس بحق قرابته الخاصة مع كل منهما ُيعيد كما قلنا قد وحَّ

األلفة والتوافق بينهما ويقدم اإلنسان إلى هللا، ويظهر هللا لإلنسان ... فأنه من أجل ذلك قد جاء مجتاًزا في جميع األعمار 
 {. 4: 14:3}ضد الهراطقات  «لكي يعيد الجميع الشركة مع هللا
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ز بني الظنصر الذكوري لوالظنصر األنثوي لوبهذه الطريقة لوأبطل التميي ختطى

صنع لوحدة لوسالمة للطبيظة البشرية الواحدة لوغري اجملزئة  لذا يقو  

أن املسيح هو منوذج كامل للظنصر البشري، آدم الثاني الذي  » :أفدلوكيموف

حيتوي يف داخله الكل، كما كان آدم األلو  قبل لوالدة حواء حيتوي الظنصر 

  هكذا أظهر املسيح يف شخصه (14)« لوالنسائي بدلون أي إختالف الرجولي

منوذج الطبيظة البشرية الدفني لواحلقيقي لوالذي هو موجود يف اجلنسني 

 لواملتحرر من خصائص الذكورية لواألنثوية  

ر القديس بولس بوضوح عن هذا التخطي، لوهذا السمو يف شخص لويظبِّ

 ليس ذكر وأنثىليس يهودي لوال يوناني  ليس عبد لوال حر   »املسيح قائاًل: 

   (68: 3)غل « ألنك  مجيًظا لواحد يف املسيح يسوع

إذن املسيح كنموذج لإلنسان حق  اهلدف األلو  للوجود البشري  لوبالتالي 

ألو  هدف لإلنسان هو ختطي التمييز بني اجلنسني لوإعادة الوحدة للطبيظة 

زئة  لوختطي التمييز بني اجلنسني هو اهلدف املدعو البشرية الواحدة لوغري اجمل

أي داخل التاريخ  بواسطة الزلواج ألو  ،إليه اإلنسان ليحققه يف هذه احلياة

 البتولية  

 ب ـ جتلي األرض: 

اليوم تكون مظي يف  »لقد لوحَّد املسيح بصليبه الفردلوس بالواقع األرضي 

  لوجتلي املسيح على جبل طابور كان إنباء مسب  لتجلي لوجتديد « الفردلوس

 األرض لوالظامل كله  

         هكذا اهلدف الثاني لإلنسان لوالذي يرتبط مباشرًة بالوصية األلوىل 

هو حمالولته لتجلي األرض لوتغيريها إىل فردلوس  هذا  « عملها لوأحفيهاا »

ة لوالثقافية لواليت البد أن اهلدف ينسحب على كل حمالوالت اإلنسان اإلبداعي

 لها اإلنسان يف احلياة احلاضرة لتجلي األرض إىل فردلوس  يفظِّ
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 ج ـ توحيد الكون: 

جظل االثنني لواحًدا هما السماء  »املسيح بصظوده لوحَّد األرض بالسماء 

يف هذه لو  إذن اهلدف الثالث لإلنسان خيص بالتأكيد كل الكون  « لواألرض

مسكونية لوميتد دلوره أبظد جًدا  اأبظاًد يح ااخالصيعمل املس احلالة يكتسب

 لوخارج حدلود كوكب األرض  

 د ـ وحدة العامل الذهين بالعامل املادي احملسوس: 

بصظوده لوحدَّ املسيح لوصاحل األرضيني بالسمائيني أي عامل املالئكة 

 الرلوحي بالظامل احملسوس املادي  

املنيور بالظامل املالئكي غري حتاد الظامل إذن اهلدف الرابع لإلنسان هو ا

ُخِلقت بواسطة اهلل  لكن هذين قد  ، خملوقاتمثل اإلنسان ،املنيور  املالئكة

إلنسان هذا اهلدف الظاملني هما موجدان يف حاالت خمتلفة متاًما  لذلك أعطى ا

 حد هذين الظاملني  الظيي  بأن يوِّ

ي  هذا اهلدف، ألن إن ااخال  أعطى منذ البداية لإلنسان اإلمكانية لتتم

لوجود رلوحي لومادي، فاإلنسان هو املخلوق الوسيط بني  لواهلل خلقه خملوق ذ

 الظاملني الرلوحي لواملادي  لذا هو مدعو ألن حيق  هذا اهلدف  

 حتاد اإلنسان باهلل: هـ ـ ا

عمل آخر أساسي للمسيح كنموذج لإلنسان كان إعادة الوحدة بني اهلل 

ااخال  مع املخلوقات لوقدم إىل اهلل  ، لوحَّديف شخصه ،لوالظامل املخلوق مثلما

سها اآلب ااخليقة متحدة به  أيًضا أخذ الطبيظة البشرية يف شخصه اإلهلي لوقدَّ

الطبيظة اإلهلية  لونتيجة هلذا ب لوحدهالو « نفصا بدلون امتزاج لوال تغيري لوال ا »

 الالهوت لوالناسوت كان تقديس الطبيظة البشرية   بنيحتاد اال

إلنسان مدعو ألن يصنع شركة بني لوجوده املخلوق لوالوجود اإلهلي غري فا

لوف  منوذج املسيح  هذه الشركة بني اهلل لواإلنسان تتطلب عمل  ،املخلوق

 مشرتك بني اإلنسان لواهلل  
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IIالنموذج الثالوثي لإلنسان:  ــ 

 ر بوضوح عن رغبة لوقرار اهلل الثالوثُيظبَّ 62: 1تككما ُقلنا سابًقا، يف 

جتماعي للطبيظة البشرية، لوُأعلنت إرادة قدلوس األبدي للملمح الشخصاني لواالال

 ن، الرجل لواملرأة  البشريْي نالكائنْياهلل بأن خل  

كالم عن ثنائية الطبيظة البشرية يف  هناك 62: 1بكالم آخر، يف عدد

ل ميثِّ جتماعي للطبيظة البشريةة اإلهلية الثالوثية  فامللمح االمع الطبيظ هاعالقت

لوبواسطة خل  اإلنسان منذ البدء  « حبسب صورة اهلل »تظبري اخل  اإلنسان 

  لوبذلك لوضع اهلل « أنت »فقط لكن كـ  « أنا »ذكًرا لوأنثى ليس كـ 

  (15)ر للحياة االجتماعيةأساس الشركة البشرية لوجذَّ

هو ضرلوري لكي نتحق  من امللمح بالتالي أهمية النموذج الثالوثي لإلنسان 

ن، البشريْي نكائنْيجتماعي للطبيظة البشرية لوأهداف الظالقة الشخصية للاال

 الرجل لواملرأة 

 ـ اإلنسان كشخص: 1

ي الذي فيه قرَّر اهلل أن يظطيه لكي نفه  امللمح الشخصي لواالجتماع

ظرف همية لوعمل الشخص البشري  جيب أن نل ألطبيظة البشرية، جيب أن حنلِّل

  الفرد هو « الشخص »لو  « الفرد »وجود بني مفهوم ألواًل الفرق الكبري امل

لواحد، إنسان مظزلو ، اإلنسان كفرد، هو جزء من جمموع من البشر، رق  

لواحد، اإلنسان كفرد هو منغل  على ذاته، داخل حدلود لوجوده الضي ، الرجل 

يف لوجوده الذكوري لواملرأة يف لوجودها األنثوي  بهذه الطريقة، اإلنسان كفرد 

لفردي، هو حمكوم عليه بالضظف ذاته لومنغل  يف لوجوده ا حمصور يف

 نطفاء  لواال
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آخرين من البشر  النقيض، هو إنسان له عالقة بعلى  ،(12)الشخص

ميتد خارًجا  هيف ذاته، يف فرديته لكن اليس حمصوًر ،كشخص ،اإلنسان

لوأبظد من حدلوده الفردية لكي يصنع عالقة مع اآلخر  بالتالي الشخص هو ذاك 

سان الذي يصنع عالقة مع اآلخرين، لوحييا يف عالقة لوشركة مظه   بهذا اإلن

 الشخص يستلزم الشركة مع اآلخر   ،املفهوم

يف هذه احلالة، اإلنسان كشخص، رافًضا لوجوده الفردي ميتد إىل 

الطبيظة البشرية الواحدة لواجلامظة، لوهكذا تغتين بكل ما ينتسب إىل الكل  

ع يف شخصه كل الطبيظة البشرية لوبالتالي يبطل بهذه الطريقة، اإلنسان جيم

  (17)جتزئة الطبيظة اليت هكذا جتد مرة ثانية لوحدتها لوسالمتها

 أ ـ العالقة الشخصية بني اهلل والبشر: 

يف شركة احملبة بني األقاني   هاهلل ليس منغل  لوحمصور يف ذاته لكن

ر أن اهلل أراد أن الثالثة ذات اجلوهر الواحد  إذن النموذج الثالوثي لإلنسان ُييِه

فردًيا بل شخصًيا  شخص يوجد دائًما لوأمامه  كائًنايكون اإلنسان ليس 

ليصنع شركة مظه لويتناقش مظه لوجيالوبه  هذا يظين أن اإلنسان ُخطط له أن 

مل يفتتح فقط نع شركة لويتحالور مع خالقه  فاهلل يوجد كشخص لكي يص

 نقطاع يف حياة لوتاريخ اإلنسان  فيه بال ا استمًرم ا بشرًيا، لكنهإهلًي احواًر

 ب ـ العالقة الشخصانية بني اجلنسني: 

ليس فقط يف احلوار بني اهلل  امللمح الشخصي لواالجتماعي لإلنسان ُيظَلن،

ك مظه يف اإلنسانية شاِرلكن بني اإلنسان لوامُل ــكما ُقلنا سابًقا  ــلواإلنسان 

ل حجر ميثِّ « األنت »لو  « األنا »لوالرفي  املسالوي له  هذا احلوار اإلنساني بني 

الزالوية مللمح الطبيظة البشرية الشخصي لواالجتماعي  على اجلانب اآلخر فإن 

                                                 
أي وجه أي  όψις أي تجاه وكلمة  πρός وهي تتكون من كلمتين  πρόσωποكلمة شخص باليونانية تعني  11

 ْن يتطلع ليرى وينظر وجه آخر غيره، أي يصنع عالقة وشركة مع آخر غيره. الشخص هو م  
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على  بل لويظتمد ،الظالقة لواحلوار الشخصي بني الرجل لواملرأة جيب أن يصاحبه

 احلوار اإلنساني اإلهلي أي بني اإلنسان لواهلل  

 ـ أهداف امللمح الشخصي للطبيعة البشرية: 2

لإلنسان يتظل  بطريقة عمل الشخص،  أهداف امللمح االجتماعي الشخصي

 ،إهلي كائنليس فقط ك ،ميثل حالة ديناميكية ــكما قلنا  ــ ألن الشخص

د أهداف بشري له أهداف عييمة لوجوهرية  بالتالي لكي حندِّ كائنبل ك

ت سنشري إىل أعما  الشخص، كما ُأعلَن ،لوملمح الطبيظة البشرية الشخصية

  يف منوذج اإلنسان الثالوثي

 ن: ن البشريْياملعرفة املتبادلة بني الشخصْي أــ

لشركة  املظرفة املطلقة لألقاني  الثالثة فيما بينه  هي امللمح األساسي

  د املسيح نفسه هذه احلقيقة حني قا : اإللوهية الثالوثية الشخصية  لوقد أكَّ

    ، (67: 11)مت « ال أحد يظرف االبن إال اآلب لوال أحد يظرف اآلب إال االبن »

   (15: 10)يو « كما أن اآلب يظرفين لوأنا أعرف اآلب »لو 

إذن اهلدف األلو  للملمح الشخصي للطبيظة البشرية هو املظرفة املتبادلة 

 بينهما مظرفة كاملة   أن يكونللشخصني الرجل لواملرأة، أي 

عمل لإلنسان كشخص هو الظالقة لوالشركة بني ألو  على اجلانب اآلخر، 

آخر، يف عالقة  الكائنات البشرية، انظكاس الواحد داخل اآلخر  بتظبرٍي

الواحد كمرآة لآلخر  فالرجل يظمل كمرآة للمرأة لواملرأة يظمل  ،ةالشخصي

بنقائها املنري تصري مرآة تظكس شخص الرجل،  »كمرآة للرجل  فاملرأة 

ل إىل لوجود لوتظلنه يف الرجل نفسه لوهكذا ُتكمله  املرأة لديها نظمة التسلُّ

ذه ستيظاب الشخص البشري  به  أي هلا إمكانية عييمة مباشرة الاآلخر

اإلمكانية تساعد الرجل ألن يفه  ذاته لوحيق  مظنى لوجوده، لوتكمله لوتوضح 

  (18)« له غايته لوبواسطة املرأة ينمو الرجل بطريقة سهلة عييمة
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بني الشخصني  الرجل فيما املظرفة  تتكون  تباَدنظكاس امُلنتيجة هذا اال

ترى شخصها  لوهو أمام مرآة زلوجته يرى ذاته أفضل لويظرفها بظم   لواملرأة لوهي

داخل مرآة شخص الرجل تظرف لوجودها أفضل مظرفة  جند هذا اهلدف يف 

أن يكون آدم لوحده  فأصنع لوقا  الرب اإلله ليس جيًدا  »النصو  الكتابية: 

ا نيريه  لوجبل الرب اإلله من األرض كل حيوانات الربية لوكل طيور له ُمظيًن

ما دعا به آدم ذات نفس  السماء فأحضرها إىل آدم لريى ماذا يدعوها  لوكل

مسها  فدعا آدم أمساء مجيع البهائ  لوطيور السماء لومجيع حيوانات حية فهو ا

الربية  لوأما لنفسه فل  جيد مظيًنا نيريه  فألوقع الرب اإلله ُسباًتا على آدم فنام  

فأخذ لواحدة من أضالعه لومأل مكانها حلًما  لوبنى الرب اإلله الضلع اليت 

أة لوأحضرها إىل آدم  فقا  آدم هذه اآلن عي  من عيامي أخذها من آدم امر

دعى امرأة ألنها من إمرء ُأخذت  لذلك يرتك الرجل أباه لوحل  من حلمي  هذه ُت

   (64ــ18: 6)تك « لوأمه لويلتص  بإمرأته لويكونان جسًدا لواحًدا

هذا النص يذكر تفاصيل للطريقة اليت بها يظمل اآلباء األلولون كأشخا  

 ،)حواء(لوقبل خل  اإلنسان الثاني  (آدم)  اإلنسان األلو  ْلة األلوىل  بظد َخيف املرحل

: 6)تك « قا  الرب اإلله ليس جيًدا أن يكون آدم لوحده »يقو  اهلل تظبرًيا هاًما: 

  هذه الصياغة تشري إىل نتائج عدم عمل اإلنسان كشخص، بسبب غياب (18

الشخص الثاني  إذن حبسب تقيي  اهلل ااخال  لإلنسان ذلو البظد الواحد، 

اإلنسان فقط الذي سوف ال يظمل كشخص، بسبب غياب شخص ثاٍن لن 

ليس جيد أن يبقى الشخص مبفرده  ألن الظزلة  »يتجالوب مع هدف خلقته  

   (19)« ادة جلوهر احملبة اإلهلية اليت هي يف نفس الوقت ثالوثيةستكون مض

باحلري، اإلنسان كفرد، لن يستطيع أن يظرف ذاته لوميضي يف حتقي  

هدفه  على النقيض الظزلة سوف تقود اإلنسان إىل سجن  اإلنسان الفردي 

أناني منغل  على ذاته، خملوق منغل  لوفقري مثلما  كائنخياطر يف أن يصبح 

على ذاته   الومنغلًق اأنانًي ،دث للطفل الوحيد الذي يصري مرات كثرية لوحيًداحي
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فلنرى اآلن كل ما أشار إليه النص الكتابي اخل  الشخص البشري الثاني 

   (حواء)

حاًل مباشًرا ملشكلة ُعزلة الوجود البشري   ،حبكمته لوحمبته ،أعطى اهلل

جتاه يف الو اليت لوضظها جبوارآخر، املرأة  ابشرًي اشخًص ،مباشرًة ،خل فقد 

  لكن ما هي (18: 6)تك « فأصنع له مظيًنا نيريه »ًدا دلورها: حمدِّ ،الرجل

 املظونة اليت كانت ستظطيها حواء إىل آدم؟

بالنسبة للقدماء، يتطاب  دلور املرأة مع دلور الطبيظة لواحليوانات، لذلك 

ابي يظطي لكن اإلعالن الكت ،ُحصر دلورها يف اإلخصاب لوإرضاء الرجل

 ،« مظني »مبصطلح  ا لومكرَّم يف دلور املرأة املساعدحمتوى آخر هام جًد

يشري الكتاب إىل الدعوة اليت ُأعطيت للمرأة بأن تظمل كشخص، لوأن ف

آدم  ،تساعد الرجل ليفه  ذاته  لوهذا الفكر نراه بظد ذلك يف سفر التكوين

ألنه يف شخصها بدأ ، يندهش (حواء)اجلديد  ،لوهو يرى أللو  مرة خملوق اهلل

هذه عي  من عيامي لوحل  من  »دهشة: تلًئا لويظرتف لوهو مم ،ف على ذاتهيتظرَّ

حضور املرأة يظطيه فإن  ؛أكثر من ذلك بل هناك أمٌر  (63: 6)تك « حلمي

 ،ذاته  هكذا، بينما اإلنسان األلو  حتى تلك اللحيةلإمكانية أن يظطي اس  

           مبظنى  اس  عربي) « آدم »مظي ر باالس  اجلُيذَك ،يف النص املقدس

 Ανήρ « رجل »ن أن امسه سيكون ظِل(، هو نفسه ُي Χοϊκός  « ترابي »

 γυνή « إمرأة »لواس  املخلوق اجلديد اليت تظين إنسان ذكر(   isch vyai ة)بالظربي

ה Ische ة)بالظربي  الذي يظين إنسان أنثى(   ִאשָּׁ

للمرأة،  « مظني »مفهوم اإلنسان كشخص يقود إىل أن الرجل أيًضا يصري 

لوبالرغ  أن نص التكوين يتحدث فقط   إذ يصري أيًضا مرآة هلا لتظرف ذاتها

غري أن  » :د، قائاًللكن بولس الرسو  يشدِّ ،عن دلور املرأة املظني للرجل

  (11: 11كو1) « بالرجل ليس من دلون املرأة لوال املرأة من دلون الرجل يف الر

، لوالذي يظين (66ــ61: 6)انير تك « من جنب الرجل »رنا لخل  املرأة ذكِّلوهذا ُي

الفريد لواملشارك لوالرفي  للمرأة يف مسريتها حنو تتمي   « ظنيامل »أن الرجل هو 

 ن من اهلل  هدفها املظيَّ
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 وحدة الطبيعة البشرية:  ــ ب

الوحدة املطلقة لألقاني  اإلهلية ملمح آخر لنموذج اإلنسان الثالوثي هو 

ر عن لوحدة اجلوهر اإلهلي  النص الكتابي يشدد على أن ظبَّالثالوثية لواليت بها ُي

)أي بسبب من أجل هذا  »ن هو حفظ لوحدة الطبيظة البشرية: هدف خل  اجلنسْي

لوأمه لويلتص  بإمرأته  يرتك الرجل أباهملمح الوحدة لوغري االنفصا  للطبيظة البشرية( 

   (64: 6)تك « ثنان لواحًدايكونان االلو

ال لكي تنفصل الطبيظة  ،ا بواسطة اهللبالتالي فإن اجلنسني قد ُخِلق

ب، االختالف بني الشخصْين مرتبط البشرية بل لكي تتحد  ألجل هذا السب

  اجلسد الواحد ليس إال الطبيظة البشرية « يف جسد لواحد »حتادهما با

الواحدة، اجلسد الواحد غري املنقس   لوقد أشار املسيح بنفسه إىل هذه احلقيقة 

 « ثنني بل جسد لواحد  فالذي مجظه اهلل ال يفرقه إنسانليسا بظد ا »قائاًل: 

   (2: 19)مت

أة ثنني، هكذا الرجل لواملرأي ال تستطيع أن تفصل اجلسد الواحد إىل ا

مجظه اهلل ال يفرقه إنسان  بهذا املفهوم،  )باملفرد(يكونان جسًدا لواحًدا فالذي 

( بل 6=1+1ثنني على طريقة اجلمع )ن البشريان، املرأة لوالرجل ليسا االشخصا

   (1=1×1)على طريقة 

شرية  أن يكتسبا لوحدة الطبيظة الب ؛ن أن يصريا لواحًداإذن هدف اجلنسْي

ثنني لواحًدا  هذه الوحدة هي هدف شركة احملبة جتظل االفهدف احملبة هي أن 

 ن لوف  منوذج الوحدة بني الثالوث القدلوس  ثنني بشريْيني اب

 ن: ن البشريْيْيكتمال الشخصكمال وا ــج 

  على النقيض، البشر ه  امطلًق الثالوث القدلوس هو الكامل كمااًل

لكما   كما تكلمنا خملوقات غري كاملة، لكن اهلل لوضع فيه  امليل جتاه ا

 « حبسب صورة اهلل »  فظبارة « حبسب صورة اهلل »سابًقا عن مفهوم ااخل  

ن ليمتدلوا لويسظوا حنو الكما  ن البشريْيثنْير عن الدعوة اليت ُأعطيت لالتظبِّ
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كما حتدثنا  ــن ة  نفس الدعوة عبَّر عنها النموذجالوملء الكينونة البشري

 سابًقا  

ت يف حالة كما  لوال تقبل التحسن  فاملخلوقات ة ُخلَقااخليقة غري الظاقل

ة املرسوم بطريق نفس حالتها من حلية ااخل  لوتتم  هدفها غري الظاقلة تيل يف

أي  ؛الظاقلة الكائنات  على النقيض، يف آلية، مكررة بثبات نوعية لوجودها

فإن وجوده   لكهدف هل  ُأعطي قد كتماهل  الُكلي ، فإن كماهل  لواالبشر

  اكماهلم ُدعيا ألن يظمال مًظا لومع اهلل لكي يناالقد ن ن البشريْيالشخصْي

هو الظقل ألو  « حبسب صورة اهلل »مواهب ااخل   أحدلوعندما ُندرك أن 

أعطى األداة ألو الوسيلة لكما   املنط ، عندئٍذ نستطيع أن نقو  أن اهلل

)يسمو حد ى كل أيتخطبهذا احلوار  ن  لوهذا هو حوار احملبة؛كتما  اجلنسْيلوا

لكي ُتوجد كشخص  »  لوهذا هو مفهوم الشخص: ذاته لويصري شيًئا آخرفوق( 

   « يظين أن تصري شيًئا آخًرا متجالوًزا ذاتك

لكما  فقط لوهذا يظين أن اإلنسان يستطيع أن يصري كاماًل ألو أن حيق  ا

 رتباط مع إنسان آخر، أي يكون األخ يف اإلنسانية،عندما يكون يف عالقة لوا

   συνάνθρωποςلآلخر اًكشاِرُم

ن تؤسس لوتكون فظالة يف الظالقة هكذا الشركة الشخصية للجنسْي

  لونتيجة هذه الظالقة هي الظون املتباد  « األنت »لو  « األنا »الديالكتية بني 

 لونوا  ملء الكائن البشري  

 ةــ تكوين شركة أشخاص: الكنيسد 

شركة بشرية صغرية إن هدف خل  اجلنسني مل يكن جمرد إقامة 

لقد ا لكي حييا مبفردهما يف عامل اهلل  خلَقُيمل آدم لوحواء فن  لشخصْي

 « أكثرلوا لوإمثرلوا »الربكة األلوىل:  ، مباشرًة بظد خلقهما،اهلل اأعطاهم

ن يهدف إىل تضاعف البشر لوتكوين   اجلنسْيْلَخفإن بالتالي لو  (68: 1)تك

 شركة أشخا   
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متدت هذه اليس الواحد لآلخر، لكن  مبحبته ،انفتح الثالوث القدلوس 

كما قلنا  يف هذا اإلطار،  ــ احملبة جتاه خملوقات أخرى لوخاصًة جتاه البشر

لواليت فيها يصريلون أيًضا  ،شركة الثالوث نواة شركة بني األشخا متثل 

أي  ،ن إىل حتقي  شركة األشخا خل  اجلنسْييهدف متحدين بااخال   إذن 

  (60)هي ملكوت اهلل على األرض حبسب ذهيب الف اليت  ،الكنيسة

 خامتة:

 ينبغي علينا أن نظرتف ــ كما علمتنا الكتب املقدسة لوتظالي  اآلباء ــ بأن:

فاملرأة هما متساويان ومن جوهر واحد. )الذكر واألنثى( أواًل: اجلنسان 

لوالرجل متسالويان حًقا، إذ أن جوهر االثنني هو لواحد  فالطبيظة البشرية 

؛ الظنصر « نسمة احلياة »لو  (7: 6)تكتتكون من عنصرْين: الظنصر املادي 

هكذا اإلنسان هو الكائن الفريد الذي لوحَّد الظنصر املادي بالظنصر  اإلهلي 

املادي لوبني الظنصر غري املخلوق اإلهلي، اإلهلي  هذا االحتاد بني الظنصر املخلوق 

ن إىل قرابة مع اهلل، فاالثنْين ينتميا يربهن على أن كاًل من الرجل لواملرأة هلما

  إن سر القرابة بني اإلنسان لواهلل ينبع من إمياننا بأن اإلنسان ُخِل  عائلة اهلل

 حبسب صورة اهلل لومثاله 

إذ هلما نفس القيمة س الكرامة. هلما نف)الذكر واألنثى( ثانًيا: اجلنسان 

لواملكانة  لوكما سب  يف إشارتنا عن منوذجي اإلنسان، رأينا أن ااخل            

لولكن على )آدم( ال ينسحب فقط على الرجل  « حبسب صورة اهلل لومثاله »

لومن الواضح   (61)أيًضا  لوالتظلي  اآلبائي يتف  متاًما مع هذه احلقيقة )حواء(املرأة 

أن اهلل عندما يوجِّه حديثه لإلنسان ال مييِّز بني اجلنسْين  ففي نص سفر 

على صورتنا  )مفرد(نظمل اإلنسان  »التكوين يستخدم املفرد املذكر لواجلمع: 

فخل  اهلل      على مسك البحر لوعلى طري السماء )مجع(كشبهنا، فيتسلطون 

                                                 
20 Κ.Μουρατίδου, Η ουσία και το πολίτευμα τῆς Εκκλησίας, κατά τήν διδασκαλίαν 

Ιωἁννου του χρυστστόμου, Αθήναι 1968, σελ.71 

وكذلك انظر القديس غريغوريوس  42,36ΒΕΠΕΣعلى سفر التكوين  10انظر القديس يوحنا ذهبي الفم، عظة  77 
 . ΒΕΠΕΣ60,56الالهوتي 
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: 1)تك « ذكًرا وأنثى خلقهم  على صورة اهلل خلقه  على صورته اإلنسان

  (67ــ62

هكذا يؤكِّد اإلعالن الكتابي على التماثل الكائن بني املرأة لوالرجل، 

لوهذا األمر كان غريًبا جًدا بالنسبة للقدماء  فاملرأة يف اجملتمظات البدائية، 

باإلضافة إىل أنها ُتظتَبر نتاج اآلهلة الشريرة، كانت تتطاب  ــ يف نيره  ــ مع 

مل تكن ــ عند القدماء ــ    فاملرأةاب()ديانة اإلخصالقدرات اإلخصابية للطبيظة 

  شخص بشري له أهمية خاصة 

أما اإلعالن الكتابي، فقد أعطى املرأة الكرامة لوالتقدير الالئقْين 

، لوهو يتأمل (63ــ19: 6)تك بالشخص اإلنساني  فآدم، يف سفر التكوين

كيف ال يشبهه أٌي من هذه احليوانات، احليوانات، حتق  حبزٍن لوقنوط 

 «لوأما لنفسه فل  جيد مظيًنا نيريه  »لتالي مل جيد رفي  له يف احلياة، لوبا

  لكن عندما خل  اهلل املرأة لوقدمها آلدم، لوقتذاك حتق  بفرح (60: 6)تك

   (66)لورضاء بأن هذه املرأة ــ عكس كل احليوانات ــ تشبهه لوهلا نفس طبيظته

شخص بشري إن خل  املرأة من جنب الرجل، يؤكِّد على أنها كذلك ف

كامل  بهذه الطريقة، يرفع اإلعالن الكتابي املرأة إىل مستوى الشخص 

ــ عن ح  ــ على اس  مشرتك مظه:            البشري  لواملرأة حتصل، مثل الرجل

     (63)« إنسان »
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