
 المسيحيَّة ثنائّيةوال الكورونا فيروس
 ٔىوفورون كرييل رمشندريتاأل

 ادلسكوين ىافينغتون معهد ومدير ماردياونت لويوال جامعة يف زلاِضر أستاذ
 

 ال الكورونا فريوسَ  بأن   واسع، نطاقٍ  على الشاِئع االعتقادُ  يستندُ  عالمَ  أشرحَ  أن سأحاولُ  ادلقتضب،  ادلقال ىذا يف
 .ادلقد سة بادلناولةِ  االشرتاكِ  خالل من ينتقلَ  أن ديكنُ 

 أن ديكُنوُ  ال إًذا فاخلريُ . شريرة عدًوى فهوَ  الفريوسَ  أم ا مطَلق، كخريٍ  ادلسيح ودمِ  جسدِ  افرتاضِ  على يقومُ  العتقادُ ا ىذا
 .الشر   ينقلَ 

ا وحّت   وحَدنا، تطالُنا الفريوس ىذا عدوى إن   ولكن،  أن دونَ  عليها يتغل بون الناس معظمَ  ألن   كّلنا، تطالنا ال أَّن 
 يف ىوَ  (micro- or macro-organism) مرئي أو دقيقٍ  حيّ  كائنٍ  أي   ِغرار على الفريوس، وىذا. ذلك يالِحظوا

 أنظر) الطبيعة من وجزًءا فيزيائيةً  حقيقةً  كونُو سللوٍق، أي   مثلُ  جي ٌد، شيءٌ  بطبيعِتو الفريوسُ . اهلل خليقةِ  من جزءٌ  ذاتِوِ  حد  
 .)ٕٔ:  ٔ تكوين

. جبوىرِىا شرًا ليَست بالتايل وىي طبيعي ة، عملي اتٌ  باحلقيقةِ  لكن ها شريرٌة، واألعاصريَ  والرباكيَ  الفيضاناتِ  أن   نعترب ضلنُ 
ةٌ  لكن ها أيًضا، دتيُتنا تعضُّنا اليت والعناكب األفاعي  .بطبيعتها خري 

 األنظمةِ  من جزًءا الكورونا فريوس يشك ل ، األخرى الدقيقةِ  احلي ةِ  الكائناتِ  من وغريِىا والبكترييا الفريوسات جانبِ  إىل
ا الكالمِ  بصددِ  لستُ . اهلل خلَقها اليت اإليكولوجي ة ا أو مباشرٍ  بشكلٍ  اإليكولوجي ة األنظمةَ  ىذه خلقَ  قد اهلل كان إذا عم   أَّن 

 لنا، مفيدةٌ  ىي اإليكولوجي ة األنظمة ىذه اءِ أجز  بعضَ  أن   فقط أقولُ  لكّن  . اهلل وضَعها اليت التطوُّر قوانيِ  نتيجةَ  ظهَرتْ 
ا، غري. كذلك ليسَ  اآلخر والبعضُ   فريوس فإن   ذلك، على عالوةً . اهلل خليقةِ  من جزءٌ  مجيعها ىيَ  ذلك، عن النظر بغض   أَّن 
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 وقد. دورىام يف الدكتوراه شهادة حيّضر أن قبل وأثينا كييف يف أرثودكسية الىوتية أكاددييات يف دراساتو ىوفورون سرييل يتاألرمشندر  تابع 
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 إىل رسالتو يف بولس القديس يِصفو الذي (recapitulation) الش مل مبفهومِ  مشمولٌ  األخرى، ادلخلوقاتِ  مع الكورونا،
 .(ٓٔ:  ٔ أفسس" )ادلسيح ىوَ  واحدٍ  رأسٍ  حتت شيءٍ  كل   فيجمعُ : " أفسس أىل

 يف األشياءِ  كل   يشملُ ( ادلسيح أي) وىوَ : "  كالتايل الس ابعة مقالِتوِ  يف ذلكَ  ادلعرتف مكسيموس القديسُ  ويشرحُ 
 "معي   وذلدفٍ  ما بطريقةٍ  الوجود إىل األشياء كلُّ  جاءت ومنوُ  وجوِدىا، واستمراري ة األشياء كل   وجودُ  يعود إليوِ  ألن   نفِسو،

(Ambiguum 7).  ْغريَه، يقتلُ  َمن منها. حاليًّا البعض بعِضها مع متصاحلةٌ  ادلسيحِ  يف سُتشملُ  اليت األشياء كلُّ  ليست 
 فريوس بيِنها من مرئية، أو دقيقةٍ  أخرى، كائناتٍ  أن   حي يف اإلنسان، أخاهُ  حّت   أو أخرى، كائناتٍ  دييتُ  الذي كاإلنسانِ 
  .البشر تقتلُ  الكورونا،

 ادلوت، قاباِلً  يكن مل فالكلمة: "  اإلسكندري أثناسيوس القديس حبسبِ . جسدنا نفسُ  ىوَ  القاِئم ادلسيح جسدُ  كانَ 
ذ مائٍت، غريَ  لكونِوِ  (. ٕٓ التجسد يف" )اجلميع عن نفُسوُ  ىو وتأمل   اجلميع، باسمِ  يقر بو لكي ادلوت، قابالً  جسًدا لنفسو فاخت 

 يف تعيشُ  اليت الدقيقية احلي ة الكائناتِ  فإن   الواحدة، البشري ةَ  الطبيعةَ  كلي   بشكلٍ  تتشاركُ  ادلسيح وجسدَ  أجساَدنا أن   ومبا
ا لالعتقادِ  أسبابٌ  توجدُ  ال وبالتايل،. ادلسيح جسدِ  يف نفُسها ىي تعيشُ  أجسادنا،  أم ا. قيامتو بعد جسِده من ختتفي بأَّن 

 .إماتَتو تستطيعُ  ال الدقيقة احلي ة الكائناتِ  تلك أن   فهوَ  وأجساِدنا، ادلسيحِ  جسدِ  بي الفرقُ 

ا إىل باإلضافةِ . بعد تقمْ  مل أجساَدنا ألن   أجساَدنا تقتلَ  أن الكائنات ىذه بإمكانِ  أن و غرَي   خاللِ  من تنتقلَ  أن ديكنُ  أَّن 
ا اإلفخارسيت، ادلسيحِ  جسدِ  . الِبنيِسلي على مثالً  ينطبقُ  نفُسوُ  األمرُ . اهلل خليقةِ  من جزءٌ  ولكن ها بطبيعِتها، شرًّا ليستْ  ألَّن 
 يطالُ  ال الواقعِ  يف وىو فساًدا، ليس العفنَ  ىذا لكن  . يتعف ن ألنْ  معر ضٌ  اإلفخارسيت ادلسيحِ  جسدَ  أن   جي ًدا الكهنةُ  يعرفُ 

 حي ةٍ  كائناتٍ  رلموعةُ  بل موتًا، وال خطيئةً  ليسَ  فهوَ ( العفن) الِبنيِسلي أم ا وادلوت، اخلطيئةِ  فسادُ  ىو الفسادُ . ادلسيح إنساني ةَ 
ا بعد فيما ات ضح  حيفظُ  حيويًّا مضاًدا شك لَ  الِبنيِسلي، عفن أي ،"فساًدا" يُعتربُ  كانَ  فما. حياتِنا على احلفاظِ  على قادرةٌ  أَّن 
 .اهلل خليقةِ  من وجزءٌ  جي دة كائناتٌ  فهي ادلخلوقات، ىذه طبيعة تتغري   ال احلالتْي، ويف. حياتنا

 الذي األو ل اخلطأُ . ادلقد س القربان طريقِ  عن ينتقلَ  أن ديكنُ  ال الفريوسَ  أن   يعتقدونَ  الذينَ  أولِئك إىل اآلنَ  نعودُ  دعونا
 وردَ  وقد. الطبيعة قوانيَ  يتخّطى ادلسيح جسدَ  أن   يعتربونَ  كانوا القدماء الدوسيتي ي أن   حبيثُ  الدوسيتي ة البدعةَ  يوازي يرتكبونو

 دونِ  من استثنائي ة، بطريقةٍ  ويشربُ  يأكلُ  يسوعُ  كانَ : " ادلسيح جسدِ  عن محادي صلع رلموعةِ  من دوسييتّ  نص   يف ذلكَ 



 جوفو، يف األطعمةُ  تفُسدَ  أن دونِ  من احلصرِ  على كبريةٌ  قدرةٌ  لديوِ  كانت. الطبيعي ة جسِدهِ  ضالتِ ف من التخلُّصِ  إىل احلاجةِ 
 (ٖ  مقطع فالنتينوس،" )الفساد يعرفُ  يكنْ  مل ألن و

ا رغمَ  إنساني ِتنا، عن بطبيعِتها سلتلفةً  كانتْ  ادلسيحِ  إنسانيةَ  بأن   أوطيخا، بدعةِ  أتباعُ  وبعدىم أيًضا، الدوسيتيُّون وآمنَ   أَّن 
 الذين إن   ثانًيا،. آخر شيًئا ولكن البشري ة كطبيعِتنا تكن مل ادلسيحِ  إنساني ةَ  إن   ذلم، فبالنسبة بالتايل،. مثلها تبدو كانت

 ادلادي العامل تقِسم ثنائي ة على ىؤالء عقيدةُ  وتقومُ . ادلانَوي ي خطأ يف يَقعونَ  اإلفخارسيت، اجلسدِ  عن ذكره سبقَ  مبا يعتقدونَ 
 لنا كَشفَ  القدس، الروح جاء عندما: " ماضي مدينة سلطوطة يف القبطي ة باللُّغةِ  زلفوظٌ  مانَويّ  مزمورٌ  ويقولُ . والشرّ  اخلريِ  بيَ 

 .(ٖٕٕ مز" )البدء منذ األخرى عن الواِحدةُ  مفصولةٌ  الظلمة، وطبيعةَ  النور طبيعةَ  طبيعتْي، ىناكَ  أن و وعل منا احلق   طريقَ 

 فريوسَ  بأن   للقولِ  البعضُ  ينطلقُ  ىنا من. جبوىرِىا شر   ىي حولِنا من العامل أجزاءِ  بعضَ  أن   الثنائي ةُ  ىذه وتفرتضُ 
 اعتناقٍ  من ةُ الفكر  ىذه وتنبعُ . القد اس يف ادلناولةِ  خاللِ  من انتقالُوُ  ديكنُ  ال أن و يعتقدونَ  فُهم لذلكَ . شلاِثل شر   ىو الكورونا

 .وعي غريِ  عن أو وعيٍ  عن الثنائي ة لنظري ةِ 

ا فيها، غرزُهُ  ديكنُ  وال الطبيعةِ  يف ليسَ  الشرُّ   وجود ال: " بقوِلو ذلكَ  األريوباغي ديونيسيوس ويشرحُ . خريٌ  جبوىرِىا ألَّن 
 يف الشرّ  يِرثُ  وال الوجوِد، انعدامُ  ىو فالشرُّ . نحديُ  وال لكديُ  ال الشر   كونُ  ادلوجودة، الغريِ  أو ادلوجودة الكائناتِ  بي سواء للشرّ 

 .(ٗ اإلذلية األمساء يف" )ادلوجودة ادلخلوقاتِ 

رٌ  الشر  ىوَ  اخلاِطئة اخلياراتِ  ىذهِ  ِمن. خاِطئة خياراتٍ  البشرُ  يت خذُ  عندما يتجل ى فهوَ  اإلنسان، حري ةِ  يف فقط متجذ 
ا. الَعدوى خطرِ  جتاىلُ  ا ذاتِو، حبد   الفريوس ليسَ  احلقيقيُّ  الشرُّ  لرمب   من بدالً  الطبيعةِ  قوانيَ  يتجاىلَ  أن الشخصُ  خيتارَ  أن يف إَّن 
 .ادلنزِل يف البقاءِ  من بدالً  اآلخرين إىل الَعدوى وينقلَ  التجمُّعاتِ  إىل ينضم   وأن جلارِه، احلب   إظهارِ 
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