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ُ
هل اتلعيني المسبق املزدوج كتايب؟
بقلم أر .يس .سربول

ُ
"عقيدة ُمريعة" ،"...من أكرث ابليانات اإليمانية قسوة" ،"...نظرية الهوتية ُمفزعة" ،"...استنتاج منطيق خمالف ."...تطلق
المسبق املزدوج ُ
هذه الصفات وغريها للتعبري عن االستياء واالشمزئاز من عقيدة اتلعيني ُ
المصلحة .فما يمقته
ً
الكثريون باتلحديد هو فكرة أن اهلل عني ُمسبقا (بأي شلك من األشاكل) هالك الرشير.

ُ
اتلعيني المسبق "املزدوج":
ال يستهدف هذا املقال تقديم حتليل شامل لعقيدة االختيار أو اتلعيني ُ
المسبق أو تفسريهما أو ادلفاع عنهما .بل
يقترص اهتمامه ىلع اجلانب "املزدوج" للتعيني ُ
المسبق مع إشارة خاصة إىل مسألة عالقة سيادة اهلل باهلالكني أو غري
املعينيني للخالص.

ً
مربكا إىل حد ما يف املناقشات حول اتلعيني ُ
المسبق .يبدو أن املصطلح
إن استخدام املصطلح انلعيت "مزدوج"
يعين شيئًا داخل ميدان الالهوت ُ
المصلح ،ومعىن آخر خارجه ،كما ىلع املستوى العايم من الوعظ الالهويتُ .وضع
ُ
ً
ً
نقيضا لفكرة اتلعيني ُ
المسبق "األحادي" .كما استُخدم مرادفا لوجهة نظر متناظرة للتعيني
مصطلح "مزدوج"
ُ
المسبق اليت ترى أن تعيني االختيار وتعيني اهلالك متوازيان يف العمل اإلليه .ينطوي االستخدامان ىلع حتريف
المصلحة حول اتلعيني ُ
خطري لوجهة انلظر ُ
المسبق املزدوج.

ُ

ُ

ُ

إن اعتبار اتلعيني المسبق املزدوج خمتلف بشدة عن اتلعيني المسبق األحادي ،نقرأه يف أعمال إميل برونر ( Emil

 )Brunnerاذلي جيادل باستحالة استنتاج عقيدة اتلعيني ُ
المسبق املزدوج من الكتاب املقدس .فيقول:

ال حيتوي الكتاب املقدس ىلع عقيدة اتلعيني ُ
المسبق املزدوج ،ىلع الرغم من أنه يف بعض انلصوص
القليلة املزنوعة من سياقها يبدو أنه يُلمح إيلها .يُعلم الكتاب املقدس أن اخلالص برمته مبين

ً
وتماما من حرية
ىلع أساس اختيار اهلل األزيل يف يسوع املسيح ،وأن هذا االختيار األزيل نابع لكيا
ً
سيادة اهلل .لكن أينما حدث هذا ،ما من ذكر لقضاء الرفض .كما يُعلم أيضا أنه إىل جانب
ً
املختارين ،هناك غري ُ
المختارين "اهلالكني" ،وحقا إن املجموعة األوىل يه األقلية واألخرية يه

األغلبية؛ لكن يف هذه انلصوص ،إن انلقطة اليت يه حمل جدال ليست االختيار األزيل ،بل
"الفصل" أو "االنتقاء" يف القضاء .وهكذا يُعلم الكتاب املقدس أنه ستقع اعقبة مزدوجة ىلع تاريخ
العالم ،تنحرص بني اخلالص واهلالك ،والسماء واجلحيم .لكن يف حني أن اخلالص يُنادى به
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ً
رصاحة ىلع أنه نتيجة االختيار األزيل ،لم يُؤىت باستنتاج يقول إن اهلالك مبين أيضا ىلع قضاء
ً
نظريا لقضاء اخلالص.
للعذاب

ُ
هنا يدافع برونر بقوة ،وإن لم تكن حجته متماسكة ،عن اتلعيني ُ
المسبق "األحادي" .فهناك قضاء باالختيار ،لكن
ليس باهلالك .واتلعيني ُ
المسبق ليس هل سوى وجه واحد وهو االختيار .وفق هذا املنظور ،ومن خالل األسلوب
ُ
"جتاهل" (أو اتلهرب من) اتلعيني ُ
المسبق املزدوج .يتمتع األسلوب اجلديل ،اذلي يتحاىش االتساق
اجلديل يتم
املنطيق ،بتأثري شديد يتخلل املناقشات املعارصة حول اتلعيني ُ
المسبق املزدوج .يظهر تفّش ابلغضة تلطبيق املنطق

داخل الالهوت ىلع نطاق واسع؛ حىت أن يج .يس .بريكوفر ( )G. C. Berkouwerيبدو شديد احلساسية جتاه فكرة
رضورة اختاذ املنطق ً
دورا يف تعميق فهمنا عن االختيار.
إن بناء الهوت عقيدة االختيار (أو أي عقيدة الهوتية أخرى) برمته ىلع أساس االفرتاضات املنطقية يشء ،وتطبيق
املنطق يف ابلحث عن فهم متماسك لإلعالن الكتايب أمر خمتلف ً
تماما .يبدو أن برونر يكره األمرين.
ُ
ُ
دعونا ُنلل "منطق" موقف برونر .يؤكد ىلع ( )1وجود قضاء إليه باالختيار األزيل؛ ( )2أن هذا القضاء اإلليه حمدد
يف نطاقه ("هناك غري ُ
المختارين")؛ ( )3ومع ذلك ال يوجد قضاء إليه باهلالك .نلتتبع استنتاجات ذلك .إذا اكن اهلل

ً
قد عني ُمسبقا ابلعض وليس اجلميع لالختيار ،أال يتبع ذلك ما أطلق عليه لوثر "منطق حتيم" أي أن ابلعض غري
ً
معينني ُمسبقا لالختيار؟ إذا اكن لك اخلالص ،كما يؤكد برونر ،مبين ىلع اختيار اهلل األزيل وليس مجيع البرش

خمتارين منذ األزل ،أال يعين ذلك أنه ،منذ األزل ،هناك غري املختارين ومن املؤكد أنهم لن خيلصوا؟ ألم يقرر اهلل
منذ األزل عدم اختيار بعض البرش؟ إذا اكن األمر كذلك ،فحينئذ دلينا قرار أزيل بعدم االختيار اذلي نطلق عليه
اهلالك .إن االستدالل واضح وحتيم ،لكن ابلعض ينفرون من قبوهل.

ُ
ً
سمعت لرشح قضية اتلعيني ُ
متتبعا االستنتاج املذكور أعاله.
المسبق "األحادي" ىلع لسان اعلم الهوت لوثري بارز
ً
وقد أقر يل أن استنتاج قضاء اهلالك أمر ال مفر منه منطقيا ،لكنه رفض قبول االستدالل ،متمساك بنظرية اتلعيني
ُ
األحادي" .إن هذا الفكر عن اتلعيني ُ
ُ
المسبق جمرد تفاهات واضحة.
المسبق "
نظريا ،هناك أربعة أنواع من اتلعيني املسبق األحادي املتسق )1( .تعيني االختيار ُ
المسبق الشامل للجميع (ال يؤمن
المسبق ُ
المسبق الشامل للجميع (ال يؤمن به أي شخص)؛ ( )3تعيني االختيار ُ
به برونر)؛ ( )2تعيني اهلالك ُ
المحدد
ملجموعة من البرش مع فرصة اخلالص باملبادرة اذلاتية من غري املختارين (أرمينية مرشوطة) ،يرفضها برونر بشدة؛
المسبق ُ
( )4تعيني اهلالك ُ
المحدد ملجموعة من البرش مع فرصة اخلالص باملبادرة اذلاتية ممن ليسوا بهالكني (ال
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ً
ً
ً
يؤمن بها أي شخص) .يبىق نوع آخر وهو انلوع اجلديل ،اذلي ال معىن هل .شاهدت قبال نقاشا الهوتيا مغلقا بني

اكيتريت ( )Kuitertمن هونلدا و ِكرنيليوس فان تيل ( )Cornelius Van Tilمن لكية وستمنسرت .وقد دخل اكيتريت
ً
مستفيدا من منهج اجلديلة كما يفعل ً
دوما .وحني انتىه من خطابه ،أجابه
يف خطاب مطول عن الالهوت،

ِكرنيليوس بهدوء" :اآلن أخربين بالهوتك بدون جدال حىت أتمكن من فهمه!" لم يستطع اكيتريت فعل ذلك.
المسبق ،تتمثل الطريقة الوحيدة تلجنب نظرية اتلعيني ُ
واتساقًا مع وجهة نظر برونر عن اتلعيني ُ
المسبق "املزدوج"

يف استخدام "احلديث املزدوج".

ُ
باتلايل ،ال يمكن اتلمسك ً
دائما باتلعيني ُ
المسبق "األحادي" إال يف إطار من الشمويلة ،أو نوع من األرمينية
املرشوطة .فإن اكن ال بد من اتلمسك باالختيار ُ
المحدد ملجموعة من البرش ،وإن اكن البد من اتلمسك بفكرة أن

المحدد ملجموعة من البرش ،فال بد من احلديث عن اتلعيني ُ
لك اخلالص مبين يف األساس ىلع االختيار ُ
المسبق
املزدوج.

من أضخم معضالت اتلعيني ُ
المسبق "املزدوج" معضلة العالقة بني االختيار واهلالك فيما يتعلق بطبيعة أحاكم اهلل
المسبق "املزدوج" يعين رؤية متماثلة للتعيني ُ
وطبيعة اتلطبيق اإلليه هلذه األحاكم .إذا اكن اتلعيني ُ
المسبق ،فال بد

ً
أن نرفض هذه الفكرة .فهذه الرؤية عن اتلعيني ُ
ً
خطريا لعقيدة
وتشويها
المسبق "املزدوج" ستغدو صورة هزيلة
المسبق ُ
اتلعيني ُ
المصلحة.
ُ
تشويه عقيدة اتلعيني المسبق املزدوج:
يظهر تشويه عقيدة اتلعيني ُ
المسبق املزدوج يف صورة مثل :وجود تماثل بني االختيار واهلالك .يعمل اهلل بالطريقة
ذاتها واألسلوب ذاته فيما يتعلق باملختارين واهلالكني .أي منذ األزل ،عني اهلل ابلعض لالختيار وبمبادرة إهلية

خيلق اإليمان داخل قلوبهم ويقودهم ىلع ُنو فعال إىل اخلالص .ىلع نفس املنوال ،عني اهلل منذ األزل ابلعض

للخطية وللهالك ( ،)destinare ad peccatumوهو يتدخل بشلك فعال يف حياتهم يلجعلهم خيطؤون ،وبمبادرة

إهلية منه يقودهم للهالك .يف حالة املختارين ،عمل امليالد اثلاين من اهلل وحده .يف حالة اهلالكني ،ارتكاب اخلطية
ً
المسبق واالختيار ُ
أيضا من عمل اهلل وحده .بعبارة أخرى ،يمكننا اعتبار وجود تواز بني اتلعيني ُ
المسبق
واهلالك
من خالل اتلناظر اإلجيايب .ويمكننا تسمية هذا االعتبار نظرة إجيابية مزدوجة للتعيني ُ
المسبق .أي أن اهلل يتدخل
ىلع ُنو إجيايب وبشلك فعال يف حياة املختارين يلقودهم للخالص .وبالطريقة عينها يتدخل اهلل ىلع ُنو إجيايب

وبشلك فعال يف حياة اهلالكني يلقودهم للخطية.
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من الواضح أن انلظرة اإلجيابية املزدوجة للتعيني ُ
المسبق جتعل اهلل خالق اخلطية اذلي يعاقب الشخص ىلع فعل ما

أجربه اهلل ،بإرادته وإكراهه وحده ،ىلع اقرتافه .يف احلقيقة تعد هذه انلظرة بهتان جسيم ىلع استقامة اهلل .فيه
المصلحة عن اتلعيني ُ
ليست وجهة انلظر ُ
المسبق ،بل صورة هزيلة فاحشة ال يمكن تربريها عن العقيدة .يمكن

ُ
ً
كثريا وبشلك اعم بالاكلفينية املتطرفة ،وتنطوي ىلع صيغة متطرفة من عقيدة
وصف مثل هذه الرؤية بما تعرف
سبق اتلعيني قبل اخلطية األوىل ( .)supralapsarianismوفعليا رفض املفكرون ُ
المصلحون باإلمجاع وبشلك تام
هذه الرؤية عن اتلعيني ُ
المسبق.

المصلح عن اتلعني ُ
تعد انلظرة الالكسيكية لالهوت ُ
المسبق يف تناقض حاد مع الرؤية اهلزيلة اليت تظهر يف انلظرة
ً
المسبق .حبسب نظرة الالهوت ال ُمصلح ،يعترب اتلعيني ُ
اإلجيابية املزدوجة للتعيني ُ
مزدوجا الحتوائه ىلع لك
المسبق

من االختيار واهلالك ،لكنه ليس متماثل فيما يتعلق بطريقة العمل اإلليه .وترفض هذه انلظرة اتلوازي الصارم يف
ً
بدال من ذلك ،ننظر إىل اتلعيني ُ
المسبق ىلع إنه عالقة إجيابية-سلبية.
العمل.

ادلكتور أر .يس .سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري ،واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد

بوالية فلوريدا ،كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح .وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب ،بما يف ذلك
"قداسة اهلل" (.)The Holiness of God

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع يلجونري.
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