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א א א א 1א

 بقلم األب ميشال جنم
 

يتّجِه هذا احلديث  إىل معاجلةِ العوملةِ الثقافيةِ يف األلفيـةِ الثالثـةِ يف تطورِهـا و�وازعِهـا ومـشاكلِها االجتماعيـةِ                       
ــرازِ تعــدديتِها وتأثريِهــا علــى أبنــاءِ الكنيــسةِ عامــةً وعلــى    .  أبنــاءِ الكنيــسةِ األرثوذكــسيةِ خاصــةً املعاصــرةِ وإىل إب

فاإل�سان، ذلـك الكـائن االجتمـاعي،  يتفاعـلُ، شـاء أم  أبـى، مـع حـضارةِ عـاملِ األلفيـة الثالثـة وثقافتِـه تفـاعال يـؤثِّر يف                                 
برياً، حتى ولو سعى والواقع أن اإل�سان املعاصر يبقى معتمداً على حميطِه ومتأثراً به تأثراً ك. أسلوبِ حياتِه وتصرفاتِه  

ويف  هذه األلفيةِ الثالثةِ من  حياته ال يفهم  اإل�سان كفردٍ منعزلٍ، إمنا كعضوٍ يف جمموعةٍ واسعةٍ معوملةٍ،                    . إىل تغيريِ وجِهه  
ئياتِ واملـذياعِ    فاملعلومات اليت يتقبلُها من قطاعاتٍ خمتلفةٍ، مثل الفضا        .يتأثر هبا ويؤثِّر فيها  بأفكارِه وأعمالِه وتصرفاتِه       

والتيلفيزيون  ووسائلِ اإلعـالمِ احلديثـةِ واإل�رت�ـت وكـلِّ الوسـائلِ التكنولوجيـةِ احلديثـةِ متثِّـلُ دوراً يف تكـوينِ  شخـصيتِه                      
 . وتفكريِه، وتسم جمتمعه بسماتٍ عديدةٍ  بارزةٍ 

أثرة بروحا�يةِ الدين، تساعد املرء يف يف األجيالِ السالفةِ كا�ت الثقافات احملليةُ ، وعلى األخص الثقافات املت 
. فاملرء كان يرمي إىل أن يتحلى  باملناقـبِ وأمههـا احلكمـة والـشجاعة واالقتـدار والرضـى      . تكوين شخصيةٍ سليمة  

لذلك شـددت تلـك األجيـالُ علـى     . و�تج عن ذلك بناء شخصٍ طيبٍ مسؤولٍ ومواطنٍ صاحلٍ وأبٍ عطوفٍ وأمٍ رؤوم ٍ        
 . ع  ال يستطيع أن يؤدي مهمتَه وأن حيقّق اخلري العام ما مل يتم بناء الفردِ الصاحل على أساسِ روحا�يةٍ أصيلةأن اتم

 اليــوم يواجــه اإل�ــسان املعاصــر أزمــةً  حــادة، يــرد أســبابها يف الدرجــةِ األوىل إىل الثقافــةِ املعاصــرةِ واحلديثــةِ 
Modern Cultureالثقافـةَ      . ثقافةُ ما بعد اإلميان�ّها  اليت تُوصف بأ ـدركون كيـف أنفالدارسون هلـذه الظـاهرةِ  ي

وهذه الثقافـةُ اجلديـدة بـرزت       . املعاصرة تلت الثقافةَ الدينيةَ اليت كا�ت شائعةً يف العاملِِ الغربي حتى القرن الثامن عشر             
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فاحمليطُ املعوملُ الذي حييا فيه إ�سان األلفيةِ الثالثةِ يطبع . إىل حيزِِ الوجودِ ألسبابٍ علميةٍ وعمليةٍ وفلسفيةٍ واجتماعيةٍ
واملناخُ  االجتماعي املتغير يوماً بعد يومٍ والتطورات التكنولوجيةُ الـسريعةُ أمـور             . حياتَه بطابعٍ جديدٍ ال مثيلَ له من قبلُ       

جاهـلُ اإل�ـسان �فـسه و�تعـامى عـن أبعـادِ حياتِـه              وإذا ما جتاهلنـا هـذه العناصـر فإ�نـا �ت          . تؤثِّر يف شخصيتِه وضمريِه   
وألن اإل�سان حييا يف حميطٍ  عاملي واسعٍ تتكون فيه شخصيتُه وتفكريه، فهناك أسئلةٌ جوهريةٌ تطرح �فـسها    . الواسعةِ
 حياتِـه يف هـذا   كيف حيافظُ إ�سان األلفية الثالثـة علـى سـالمةِ إميا�ِـه؟ وكيـف يـساهم هـو �فـسه يف بلـورةِ هنـجِ                    : وهي

 احمليطِ اجلديد؟  أو باألوىل كيف تُساهم الكنيسةُ يف تنشئتِه الروحيةِ وسط هذه العوملة الثقافية؟ 
لإلجابةِ عن هذه األسئلةِ ال بـد مـن أن يـستعد اتمـع الكنـسي و كـلُّ إ�ـسانٍ مـؤمنٍ لتحمـلِ   هـذه املـسؤوليةِ                

بنـاء عليـه، كا�ـت هنـاك حاجـةٌ       .  ولالهتمامِ بطرائقِ العـيشِ الفـردي واالجتمـاعي        الشخصيةِ واالجتماعيةِ والعامليةِ  
ملحةٌ لتأملٍ  كنـسي صـحيحٍ ولـدرسِ أبعـادِ املبـادئ الروحيـةِ  واخللقيـةِ يف ضـوءِ التعدديـةِ الثقافيـةِ  القائمـةِ يف اتمـعِ                               

  إن التقـدم العلمـي الـسريع يعطـي أبعـاداً             .رتو�يـة املعاصرِ ويف ضـوءِ التطـورِ العلمـي الـسريعِ وسـرعةِ االتـصاالتِ االلك              
فمــا أدخلــه الطــب . جديــدة ملــشاكلِ اإل�ــسانِ االجتماعيــةِ واخللقيــةِ، ويطــرح مــسائلَ  جديــدة مل تكــن قائمــةً مــن قبــل 

 اجلينيــة  احلــديث علــى احليــاةِ املعاصــرةِ كــالتلقيحِ االصــطناعي وزرعِ األعــضاءِ البــشرية، وطفــلِ األ�بــوبِ  واهلندســةِ 
  والذكاءِ االصطناعي  الذي يدفع اإل�ـسان إىل االسـتقالةِ مـن وظائفِـه الفكريـة أمـورcloning                    واستنساخِ الكائنات   

فاتمعــات املعزولــةُ .  حريــةٌ بالــدرسِ لتقــديمِ احللــولِ املناســبةِ هلــا ولتــدريبِ املــؤمنِ علــى مواجهــةِ  هــذه التطــوراتِ  
عدد الثقافاتِ واحلضاراتِ واألديانِ وأمنـاطِ احليـاةِ هـو واقـع كـلّ اتمعـاتِ املعاصـرةِ        وت. أصبحت شيئاً من املاضي  

بعـضُها يتفاعـلُ مـع اآلخـرِ وبعـضُها يـذوب يف غـريِه لتظهـر ثقافـةٌ عامـةٌ شـاملٌة              . اليت تدخلُ املد�يةَ املعاصرة يوماً فيوماً     
فوســائلُ اإلعــالمِ الــيت تُــسيرها قــوى سياســية . ةٍ ومتفاعلــةتــصوغُها عوامــلُ متعــددة أو جمموعــةٌ مــن ثقافــاتٍ متــشاهب

 .واقتصادية وإيديوجلية تغزو الثقافاتِ يف آخرِ املعمورةِ وتقلِّلُ من شأنِ القيمِ الدينيةِ واألسريةِ املتوارثة
ن حتديـدها    أل Cultureلنستوعب هذه العوملـة ال بـد لنـا أوال مـن أن حنـدد ولـو بـشكلٍ عـامٍ معنـى الثقافـة                           
صعب : 
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إ�َّهــا البِنيــة . الثقافــةُ منــهج مــن االهتمامــاتِ والعــاداتِ  ورؤيــةٌ  يتخِــذُها األفــراد واجلماعــات   يف جمــتمعِهم 
 وهـي كـذلك احملتـوى الفكـري والفـين      .االجتماعيةُ والدينيةُ والعقليةُ واملظاهر الفنيةُ اليت متيز جمتمعاً عن جمتمـعٍ آخـر       

 . ي �عيش فيه وموقف �ظري وعملي من احلياة واإل�سان، مييز مجاعةً عن مجاعةٍ أخرىللمجتمع الذ
كلُّ جمتمـعٍ شـاد بِنيتـه يف مـسارِ تارخيِـه وأ�ـشأ أعرافَـه ومؤسـساتِه االجتماعيـةِ والـصحيةِ والفنيـةِ والعلميـةِ                           

ــه ــةً ومــتغرية يف     .اخلاصــة ب  اتمــعِ الواحــدِ بــسببِ ســرعةِ   أمــا اليــوم فقــد أمــست هــذه الثقافــات متعــددة ومتفاعل
فالثقافات احملليةُ تتغري يوماً بعد يوم وبعـضُها يوشـك أن يـصيبها التفكـك               . االتصاالتِ واالقتباساتِ يف كلِّ صعدِ احلياةِ     

دت الكـثري مـن قيمتِهـا        فاملعرفةُ العامـةُ بـالفنون اجلميلـة وتـذوقها فقـ           .واالهنيار، ألن  العوملةَ الثقافيةَ تنتشر بسرعةٍ هائلة       
 . الثقافــةَ الرتوجييــةَ حلــت حمــل الثقافــة احلقيقيــة عنــد املتــاجرين بــالفن ألن، وذابــت معهــا الرهافــةُ يف احلــسِ و الــشعورِ

  .واحلراثةُ املعنويةُ للفنون اضمحلت وذهبت معها استساغةُ كثريٍ من القيمِ الفكريةِ اإل�سا�ية الشفافة
". تأشـرية دخـول  "، وبـال  "بـال أوراق "، بل "بال جوازِ سفر"عوملة متر من بلدٍ إىل آخر   لقد أصبحت الثقافةُ امل    

فمد العوملة جـارف، كالـسيلِ ال   . ليس عليها أن تُربزَ جنسيةً معينةً، أو حضارة قوميةً، أل�َّها تنتمي إىل جمموعةٍ عاملية            
يف لعبةِ العوملـةِ، الكـبري يبتلـع الـصغري، والقـوي تكنولوجيـاً         . كهقدرة تمعٍ واحدٍ أو المةٍ واحدةٍ على مقاومتِه أو تدار         

هيمنةٌ ماليـةٌ عامليـةٌ سـتؤدي       وإليه هناك   . يسيطر على الضعيفِ، واملتسلِّح بأسلحةِ املنتجاتِ احلديثة يفرتس األعزل        
 . إىل تدمريِ االستقرارِ االجتماعي وإلغاءِ الطبقةِ الوسطى ملصلحةِ األثرياء

وعلـى                        إن ،ر�ـا علـى التعامـلِ مـع الواقـعِ املـستجدإفرازاتِ العوملـة وتكنولوجيـات االتـصاالتِ املتطـورة، تُجب 
ميحو الثقافـاتِ احملليـةِ   " تفوقها"و. هوليوود، مثال، تغزو العاملَ بسينماها التقنية  . مواكبةِ كلِّ جديد، أكان عادياً أم مميزاً      

 املنزيل وا�تشارِ استخدام اإل�رت�ت، أضحت الشاشةُ اجلداريةُ أو الشاشةُ احلاسوبيةُ           ويف ظلِّ تطورِ الرتفيهِ   . املتعددة
 . كما أصبح العالُم قريةً صغرية. احملور الركيزي األساسي ألفرادِ العائلةِ

�ـسان  فـإن تفحـصنا اإل    . ملعاجلةِ هذه املسألةِ اخلطريةِ ال بد من تفحـصِ بعـض مقومـاتِ هـذه العوملـة الثقافيـة                  
 : املعاصر  اليوم يف اتمعِ املعاصرِ �راه جيبه، إن يف ذاِته أو يف جمتمعِه، �زعاتٍ خمتلفةٍ أمهها
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 العلمنة والفردية 
 اليت بدأت تسيطر بعد عـصر النهـضةِ قـد أقـصت البعـد العمـودي                 Secularism) أو الدهرية (إن العلمنةَ    

فـضغطت علـى   . عد الديين بنظرياتٍ معلمنةٍ ظهـرت كإيـديوجلياتٍ أو مـدنٍ فاضـلة            فاستُبدِلَ الب . عن احلياةِ اإل�سا�ية  
 . احلياةِ اإل�سا�يةِ وأبقتها قائمةً على مستوى األمورِ الفوريةِ واملباشرة

  البعـد األفقـي للحيـاةِ البـشرية          individualism)  أو الفردا�ية (ويف الوقتِ �فسِه أغفَلت املفاهيم الفرديةُ       
وكذلك فقدت األخالقُ �فسها الكثري من مداها  . ارِ استخدام اآلخر كوسيلةٍ أو كسلعةٍ ذات منفعةٍ شخصية        إال مبقد 

وهذه النظرة األحاديةُ اجلا�ب مل تتأخر يف أن حتولَ كلَّ شيء إىل مـا هـو                . الواسع، فإذا اإل�سان فرد ال عمق له وال مدى        
 . مادي وحسي

 :النزعة اإل�سوية 
  هي اليت تتخذُ من اإل�سانِ يف حياتِه الواقعيةِ موضوعاً هلا، حبيـث يكـون                Humanisimاإل�سوية      النزعة   

. االجتماعيـة -فمـا اإل�ـسان بـشيءٍ، سـوى أ�َّـه مـن �تـاجِ البيئـةِ الطبيعيـة                 . اإل�سان وعامله املادي  مها العاملُ احلقيقـي       
واخلـري األعظـم هـو اقتنـاء الـسعادةِ الـيت هـي قِمـةُ         . وقَـه أي كـائنٍ آخـر   اإل�سان يف ذاتِه هو الكائن املطلق الذي ال يعلو ف         

 . وبذلك ال يكون لإلميانِ بوجودِ ا أيةُ حقيقةٍ موضوعية. النجاحِ البشري
وهـذه  .  اإل�سان هو وحده الكائن الطبيعي، وبـاألوىل إ�ّـه الكـائن األمسـى، وإن سـعادتَه هـي اخلـري املطلـق                     

نطلق من املبادئ �فسِها اليت ينطلـق منـها املـذهب الطبيعـي الـذي ينـادي بـأن الطبيعـةَ هـي املبـدأ األولُ لكـلّ                            النظريةُ ت 
 .فاحلقيقة ال تُوجد خارج اإل�سان وعاملِ الطبيعة. األشياء

 :النزعة االجتماعية 
يـث يـتم ختفـيض كـلِّ احلقـائقِ           اليت ترد كلَّ شيءٍ إىل علمِ االجتماعِ، حب        Sociologismالنزعةُ االجتماعيةُ    

فمـا اإل�ـسان   .يف هذه النزعـةِ يـرفَض كـلُّ مـا يعلـو علـى اتمـعِ وعلـى التـاريخِ اإل�ـسا�ي           . اإل�سا�يةِ إىل اتمعِ البشري   
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يـةِ  فاحلقـائق مجيعهـا واملعتقـدات والقـيم ال تُفـسر إال كتعـبريٍ عـن القـوى االجتماع                  . بشيء سوى أ�ـه مـن �تـائج اتمـع         
 .والنفسيةِ

 :�زعة اجلدة  
ــدة    ــد    �Neophiliaزعــةُ اجلِ ــا هــو جدي ــقِ  بكــلِّ م ــدعو إىل التعل ــيت ت ــال ورث، واملنتجــات  .  ال ــالعتيق ب ف

فكلُّ االهتمـامِ  . ولذلك تدعي هذه النزعةُ بأن املاضي ال عالقةَ له باحلاضرِ    .رتو�ية هي اجلِدة يف احلياةِ املعاصرة     كلاإل
فعلى املرءِ أن يقبلَ املناخَ الفكري الذي يعيش فيه قبوالً مطلقاً لـيحكم مـن   . ملِ املعاصرِ دون متييزٍ و�قدٍ   ينصب على العا  

 اليت حتسب الصنائع والفنـون املـستخدمةَ لتـوفريِ األمـورِ     Technologyعملياً، هناك التقا�ة  . خاللِه على كلِّ شيءٍ   
مع مرورِ كلِّ دقيقـةٍ يـشهد العـاملُ تطـوراتٍ مذهلـةً             .  املعاصر وتُقدم له السعادة واخلري     الضروريةِ بأ�َّها هي اليت تُدير العاملَ     

وبذلك متارس التقا�ةُ سلطتَها على كلِّ العواملِ . وحنن ال �زال يف البداءة. تُدخلنا يف حقولٍ جديدةٍ ال تتصورها املخيلة
 .اإل�سا�ية

 :النزعة العلمية
فعلم الفيزياء مل يعد مطابقـاً للـزي        .ن بالعلمِ كمخلصٍ لإل�سانِ من املرضِ واألملِ والشيخوخةِ       النزعةُ العلميةُ تؤم   
فـبعض العلمـاءِ يؤمنـون بـأن        . احلديثةُ أصبحت موضوع إميانِ الكثريين    ) البيولوجيا، علم األحياء  (فاحلياوة  . احلديث

وجهِ التطورِ تغيرياً سـريعاً، حبيـث أن اإل�ـسان سـيكون أكثـر صـحة       تُعطينا الفرصةَ لتغيريِ  genesمعرفةَ املورثات      
فالبعض يلوحون بأن األلفيةَ الثالثةَ ستتوصل إىل استنساخِ البشرِ  يف املخترب وإىل وضع هندسةٍ بشريةٍ . وذكاء ومعمرا

علمِ من حيث قدرتُه على الذهابِ إىل املسائلِ        يقول املتمسكون بقيمةِ الثقافةِ املعاصرةِ إ�ّه يمكننا االكتفاء بال        . جديدةٍ
فكـلّ احلقـائقِ تقـوم علـى مبـدأ املراقبـةِ والرصـدِ واملعاينـةِ، أل�َّهـا أمـور تقـود إىل                  . القصوى الدائرةِ على املعرفةِ البشرية    

. �ـسوده هبـذه املقـاييس     ولذلك �ستطيع، على حد اعتقادِهم، أن �فسر العاملَ و�تنبأ عنـه و           . قياسِ األشياءِ وتقديرِها  
فاإل�سان والعاملُ ال يفهمـان إال مبفـاهيم        . لذلك كا�ت األمور اليت ال ختضع للمالحظةِ العلميةِ بعيدة كلَّ البعدِ عن احلقيقةِ            

 . علميةٍ، وأن احلقائق العلميةَ هي احلقائق الطبيعية الصحيحةُ
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 :النزعة  االستهالكية والرتفيهية   
ينمو على حسابِ القيمِ الروحيةِ     consumerism الواقعي هناك تطور اقتصادي استهالكي       على الصعيدِ  

ويف هذه النزعةِ تكتسب املاديةُ والعلمنةُ أرضاً صلبةً  وهتددان القـيم االجتماعيـةَ والدينيـةَ                . واالجتماعيةِ التقليدية 
�ـــسانِ مـــن شخـــصيتِه البـــشريةِ املعـــروفِ ب وأخطـــر مـــا فيهـــا هـــو  جتريـــد اإل. وتُـــسببان ضـــرراً ال ميكـــن وصـــفُه

dehumanization.           البنيويةُ وعوملةُ االقتصادِ تؤثران يف احلياةِ البشريةِ يف كلِّ العامل و�تيجة لكلِّ ذلك    . فالتغيريات
 .هناك اتساع يف اهلوةِ متزايد بني الغين والفقري وكذلك تزايد للهجرةِ  إىل مراكزِ القوى االقتصادية

ولـذلك ينفـق   . القائل بأن اللذة هي أهـم مـا يف احليـاة    Hedonismقافةُ احلديثةُ تنتمي إىل مذهبِ املتعة الث
 بليـون دوالر علـى النـشاطاتِ        110 بليـون دوالر علـى االسـتجمام، يف حـني أهنـم ينفقـون                350األمريكيون أكثر  من     

وقـد طـال هـذا املـذهب بعـض الـدعاةِ       . لتلفزيون ساعة أسبوعيا أمام شاشات ا18كما يقضون   . الروحيةِ واخلريية 
 الدينيني املتطرفني فأخذوا يبشرون اليوم مبا يعرف بإجنيِل الرخاءِ واالزدهارِ أو إجنيلِ الصحة والغنى

 the “Prosperity Gospel” or the “Health-and-Wealth Gospel.”. 
 ومنو  multiculturalismلعوملة  أو التعددية الثقافية      هذه النزعات وغريها هي اليت تقف وراء  ظاهرةِ ا           

. للوقوفِ أمام هذه الدوافع حيتمي إ�سان هـذا العـصر مبحميـات متعـددة             .اتمع الدهري وهتميش اإلميان املسيحي    
 . فيأخذ الرد أحيا�ا على هذه العواملِ أشكاالً خمتلفةً يف األوساطِ الدينية، أمهها

א ي يرفض الثقافةَ املعاصرة ويهتم بإعادةِ األشكالِ الدينيةِ والعـاداتِ املتوارثـة بكـل       الذ א
ولـذلك توصـلَ بعـضُهم إىل أن يكـون     . فالثقافةُ املعاصرة يف �ظـرِ هـؤالء هـي حمـق لإل�ـسانِ الـديين        . حرفيتِها

 دائرةِ جمتمعِه الديين املُغلَق، رافـضاً كـلَّ   فا�سحب إىل. عدائياً يف موقفِه جتاه كلِّ ما له عالقة باتمعِ املعاصر    
 وإذا كا�ت القوميةُ تعكـس حـافز اإلبقـاء علـى اإلرث املـشرتك، فـإن                .املكتشفاتِ احلديثةِ ووسائلِ اإلعالم   

وهـذا هـو �ـوع مـن اعتـزالِ الثقافـةِ يقـود إىل               . األصولية تعكس التوق الروحي لالبتعاد عن جمتمـع دهـري آثـم           
 والعنـف هـو اخلطـر األساسـي     .حيا�ـاً ورمبـا إىل اسـتعمالِ العنـفِ لـرفضِ الواقـعِ االجتمـاعي             تطرفٍ حـادٍ أ   
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               على األصولية، وهنا يكمن اخلطر سباقَ العصر�ة واحلداثة قد ال يتغلب لـذلك  . املهدد للقرن اجلديد، إذ إن
كمـا طـال    .  واملـسيحية واإلسـالمية     وهذا الدافع يطـالُ األديـان القائمـةَ اليهوديـة          .فإهنا ستبقى حيةً مهددة   

فهناك من رفـض مؤلفـاتِ الالهـوتيني األرثوذكـسيني احلـديثني، ألهنـا              . بعض األوساطِ األرثوذكسيةِ احملافظة   
 .تعاجلُ مشكلةَ اإل�سان يف ثقافتِه املعاصرة

א بينـه وبـني     الذي يركز على أن اإل�سان �دم وحـصلَ علـى اخلـالصِ بعالقـةٍ شخـصيةٍ                א
وهنا خفِّض اخلالص إىل معنـى ذاتـي        .فالثقافةُ بالنسبة إليه شبه موجودةٍ لكنها ال متت بصلةٍ إىل عمليةِ خالصِه           . ربه

 . فقلَّل هذا الدافع من شأنِ تغيريِ وجهِ العامل، وكأن رسالةَ املسيحِ مل تكن كو�ية.وشخصي
א  النزعـاتِ الثقافيـة، ألن الـدين والثقافـةَ  ال يتفـاعالن مـن                 الذي يشدد على  حتـريمِ      א

هـذه االمتثاليـةُ تعطـي القيمـةَ        . فاإلميـان غـري خاضـعٍ لعامـلِ الثقافـةِ وعلـى األخـص الثقافـة املعاصـرة                 . حيث املبـدأ  
 .املطلقةَ للدين، دون ترمجتِه إىل عيشٍ يتفاعلُ مع اتمعِ والعاملِ احلديث

א الذي يتمركز حول الثقافةِ العرقيةِ أو القوميةِ اليت يعتربها أبناؤها بأ�َّها أمسـى مـن سـائر                  א
ــاتِ  ــراقِ والقومي ــةِ           . األع ــد للثقاف ــار الوحي ــو املعي ــة ه ــةِ والقومي ــدِ العرقي ــن التقالي ــن ســلفٍ م ــاً ع ــوارث خلف ــا يت فم

لـذلك ال خيـار أمـام       . ى ثقافةً غربيةً عـن ثقافتِـه العرقيـة        فاإل�سان املعاصر سيتخلى عن أصالةِ إميا�ِه إذا تبن       .واإلميان
ديـين يـضم الـشعب      - سياسـي وثقـايف    -أولئك املؤمنني بالثقافةِ العرقيةِ سوى جتميع القـوى القوميـة يف تكتـلٍ اقتـصادي              

 .  وثقافتهافمنعةُ الثقافة من منعةِ األمة، ومنعةُ األمة من منعةِ حضارهتا. بإمكا�اتِه وطاقاتِه ووحدةِ إرادته
א  الذي يدعو إىل وضع دساتري تقر باحرتامِ التعددية الثقافيةِ والدينيةِ واالختالف            א

يف اتمعاتِ املعاصرةِ وإىل إ�شاءِ مؤسساتٍ ثقافيةٍ متثِّلُ كـلَّ اتمعـاتِ وإىل وضـعِ منـاهج دراسـية تـدعو إىل احـرتامِ              
مية هتتم بكل الفئاتِ وإىل فتح احلـوارِ والنقـاشِ حـول مـشاكلِ التعدديـة إلجيـاد احللـولِ             التعدديةِ وإىل إ�شاءِ وسائل إعال    

 .املناسبة هلا
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 :أصالةُ املوقفِ املسيحي
فاملـشيئةُ اإلهليـةُ    . حنن �ؤمن بضرورةِ احملافظةِ على اإلميانِ املسيحي دون أن تشوهه مآسي الواقـعِ احلاضـر                

فامليزة التارخييةُ إلعال�ِه والتعبري الوضعي عن هـذا اإلعـالنِ ال         .   يف األرض كما يف السماء     األبديةُ جيب أن تكون قائمةً    
ورغم أن إجنيلَ ملكوتِ ا وضِع يف أطرٍ تارخييةٍ حمددةٍ         . يدالن على شيءٍ اتفاقي، إمنا على فعلِ ا يف العاملِ والتاريخ          

بـاألمس  "ويف آخـرِ األمـرِ، اإلجنيـلُ هـو رسـالةُ املـسيحِ الـذي هـو                  . وى أبـدياً  وارتبطَ بأحداثِ زمنٍ معنيٍ فهو حيملُ  فح       
ومتى شارك املؤمنون يف احلياةِ اجلديدةِ اليت يهبها هلا املـسيح كـان التعـبري عـن هـذه املـشاركةِ أمـراً                      ."  واليوم وإىل األبد  

�ـسانِ مـن أن يقـدم �فـسه تقـدمياً كليـاً فحـسب، بـل                 فميـزة اإلجنيـلِ األساسـيةِ ال تـسمح لإل         .طبيعياً يف حياتِهم اليوميـة    
ومبا أن كل بشرٍ كائن فذٌ وفريد لذلك ال ميكن إال أن حيفظَ خاصيتَه الفذة عندما يقـدم �فـسه  أوالً                      . تلتمس منه ذلك  
 .ولآلخرين ثا�يةً

زوا أن احلقيقةَ الالماديةَ هي احلقيقةُ الثابتةُ الـيت  يف هذا الصراعِ الثقايف يف العاملِ املعاصر على املسيحيني أن يرب 
 رروه من العواملِ املاديةِ واحلسيةِ اليت تسوده              . ال تتغيعلى العاملِ املعاصر وأن يطه ضفوا الروحهم أن يال  . واجب فاخلالص

 . يتم إال بالتعلقِ بالقيمِ الروحيةِ واألخالقية
 بد من ذكرٍٍ سريعٍٍ لنقائص هذه الدوافع املذكورة أعاله ومـن التـشديد علـى ضـعفِ                  إزاء بِنية العامل املعاصر ال    

، مثال، ال يفسر مصدر الفكر اإل�سا�ي وال يعطـي أي  املذهب الطبيعي. التفسريِ الذي تقدمه يف حتليلِ اتمع  والكون       
.  تُلمـس وال تُقـاس، واإلدارة النابعـة منـها ال تُـرى        فالشخصيةُ اإل�سا�ية ال  . دليل على مصدرِ القوة اخلالقة عند البشر      

 الذي حيـسب اإل�ـسان كائنـاً طبيعيـاً، أل�ـه ال يعـرتف بـدوافعِ اخلـربة                   املوقف اإل�سا�ي كما أ�نا �الحظُ بسهولةٍ سذاجةَ      
ومــاً عليــه بــاملوتِ كمــا جيعــل اإل�ــسان كائنــاً يائــساً حمك. اإل�ــسا�ية وال يــشري إىل عطــشِ اإل�ــسان إىل األزليــةِ والكمــال

وبـذلك يوصـلُ   .  جيعلُ من اإل�سان عبداً لآللة، وموضوعاً أو شيئاً من أشياءِ اتمع التقا�ي          املوقف التقا�ي و. والفناء
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وهكذا يخفق يف تفسريِ تغربِ اإل�ـسانِ عـن ذاتـه يف         . هذا املذهب  إىل القولِ بأن اإل�سان وجِد لآللة، ال اآللة لإل�سان           
 .اآللةُ وجِدت لتحلّ بعض مشاكلِ اإل�سان، ال لتستعبده أو لتخلق له أزمات كربى. مع التقا�يات

فمالقـاة اخلـريِ ال     . من اخلطأ أيضا أن يكتفي املرء  بالكشفِ عن تفاهةِ اتمعِ وشـره، والتنبـؤِ عـن قـدرهِ املـشؤوم                    
ون فيهـا إن ابتعـدوا عنـها ويفتخـرون إن مل يواجهـوا الـشر يف اتمـعِ                   تعين أن حياة اتمعِ هي ورطةٌ شـريرة للنـاسِ يـسر           

الكثريون خيتارون  ذلك اال�سحاب إىل فرديةٍ منزويةٍ أو فرديةِ مجاعاتٍ قوميةٍ عرقيةٍ مغلقة ويرغبون اعتـزال       . وثقافتِه
إن موقف التحريم الذي ينحصر يف النهي عن . اتمع �فسياً على األقل، من أجل جتنبِ املعركةِ القائمةِ بني الشر واخلري    
 . التفاعلِ مع الثقافةِ دون احلث على تغيريِها ال ميت  إىل املسيحيةِ بصلةٍ

لكـن  .هناك سرعةُ اإل�تاجِ واخلدمـةُ احلقيقيـةُ للعائلـةِ اإل�ـسا�ية مبجملـها            . العوملة ليست كلُّها سلبية ففيها إجيابيةٌ     
  الكثري التكنولوجيـا حياديـةٌ أساسـاً، إذ هـي مبثابـةِ مـوزِّعٍ لألفكـارِ القائمـة مـن                    . من السلبياتِ كما ذكر�ا    هناك الكثري 

 لكن االستعمار الثقايف احلديث جيعلُ الرتاثات احملليـة تنقـرض بـسرعةٍ هائلـة وخيلـق                 ,علميةٍ ودينيةٍ وسياسيةٍ وقومية     
. سيخ العوملة،  بقدرِ ما يرجح أن تكون ردات الفعل احمللية اكثر قوة وحدة   واحلق، أ�ه بقدر ما يتم تر     . رداتِ فعلٍ هائلة  

وبالفعل، فقد تبين أ�َّه مبقدار ما تصبح العوملة منتـشرة، مبقـدار مـا تقـوى     . «للعوملة»فما من أحدٍ يعملُ كخفريٍ أو كفيلٍ        
، فإ�َّها ستجعلُ اتمعاتِ كافةً مفتوحةً أمام أفكارٍ و هذه  إن بقيت من دون معاجلةٍ.وتربزُ ردات فعلٍ إرجتاعية مضرة
 . أكثر سوءاً وإثارة لألثرةِ وللحقد

إن   حماولةَ جتنبِ التعقيداتِ الثقافيةِ يف العاملِ يقود�ا إىل مسيحيةٍ جامدةٍ ال توصـلُ ولـن توصـلَ أبـداً إىل تغـيريِ                
ال يتطلَّـب   . رؤوسـهم يف األرضِ لتجنـبِ أي خطـرٍ يـواجههم          وحنن لن �كون أكثر من أشـخاصٍ يطمـرون          . وجهِ اتمع 

التوجه الروحي وجود ال مباالةٍ بنمطِ العـيشِ ومبـشاكلِ العـاملِ، إمنـا جيعـلُ تقوميهـا ومواجهتـا ضـروريني يف ضـوءِ املعنـى                          
هـذا  . ه التقبـلَ اجلـامع خلاصـيةِ اإل�ـسان        بكالمٍ آخرٍ، إن ميزة اإلجنيلِ املطلقةَ تستلزم يف الوقـتِ �فـسِ           . والغايةِ من احلياة  

ــه، يف حــني أن املطلــوب هــو املواجهــةُ      الــدور صــعب الن املــرء ينــزع أمــام ضــغطِ الــشر إىل االحتمــاءِ مــن قلــقِ مواجهتِ
 .الشجاعة
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 ففينـا �ـوع     ."أنا ال أؤمن بخالِص أي شخٍص ال يسعى إلى خالِص اآلخرين          ": يقول الذهيب الفـم   
فعلينا أن �تقاسم   .عِ واالتصالِ يعرف طريقَه إىل اآلخر ومن ثم إىل اتمعِ ويتعاملُ مع قضاياه بطريقةٍ روحيةٍ              من االستما 

واجبنـا أن �ـتعلَّم كيـف �ـستمع لإل�ـسانِ           .كلَّ شيءٍ مع اآلخـرِ ليـصحو املـرء إىل طبيعتِـه احلقيقيـةِ وإىل دعوتِـه العميقـة                  
الـتفكري يف ثقافـةِ العـصرِ هـو دعـوة الكنيـسةِ             .تـساؤالتِه وكيـف �ُلـيب حاجاتِـه احلقيقيـة         املعاصرِ  وهلمومِه وتطلعاتِـه و     

 .األفعالُ هي اليت تُعطي لألقوالِ مصداقيتَها. وواجبها لكي تتعهد مسرية اخلالصِ وترتمجه إىل واقعٍ حي
يةٍ �ابعـةٍ مـن حتـولٍ داخلـي ليتـورجي      الديناميةُ الروحيةُ هي اليت تستقبلُ مصائب العاملِ وهواجسه بروحٍ صاف      

فالنــسك مالقــاة  وتطهــر يهــدف إىل بــث الــروحِ بــني النــاس وحتريــرهم مــن عبوديــة   .و�ــسكي ينعــشه الــروح القــدس
فهذه الدينامية تساعد املؤمنني يف ترمجةِ اخلربةِ الروحيةِ إىل مواقف حقيقية حتتضن اآلخر وتشهد للمـسيحِ                . املاديات

بني ا واإل�سان شـركةٌ    . فإمكا�يةُ اإلصالحِ  ال تتم  إال بواسطةِ التسامي واالرتفاع إىل ا  ومن َثم إىل اآلخر                . عامليف ال 
واملـؤمن هـو الـذي بثقتـه بـا كمـصدر            . مباشرة تنمو على قدر النعمةِ وعلى قدرِ السعي إىل إصالح الـذات واتمـع             

 .قِ واخلوفِ ويسعى إىل حتقيقِ ا�تصارِ اخلريِ وسط هذه املعا�اةِ الطويلةاخلري يقدر أن يغلب مشاعر القل
 فـأبرزوا أن  .إن آباء الكنيسة عمدوا بعد �سكٍ وتطهرٍ ثقافات عصرِهم ومـسحوها مبـسحةِ الـروح القـدس                 

ني احلقيقـيني ال ينغلقـون علـى        لقـد فعلـوا ذلـك مـؤمنني بـأن املـسيحي           .  العمر هو زمن عيشِ اإلميانِ والشهادةِ لـه يف العـامل          
أ�فسِهم ا�غالقاً أ�ا�ياً، وال يكرهون العملَ من أجل جتديدِ ثقافةِ العامل وتغيريِ وجهِها، ألن ا دعـاهم إىل العمـلِ مـن أجـل                     

رهم الفعـال يف العـاملِ   لكـنهم ال يتـشبهون بالعـاملِ الـساقط، ألن تـأثي      . خالصِ العاملِ واستعادتِه، وإىل الشهادةِ حملبةِ ا فيه       
واملعنى العميـق للتـاريخِ ال يكْتَـشف        . فشركةُ الصليبِ والقيامةِ هي ميزة ملسرى املؤمنني يف العامل        . سيكون مستحيال 

 يف هذا العاملِ املُعلْمن تُدعى الكنيسةُ إىل ممارسةِ تأثريِها اخلالق         . إال من خاللِ هذا املنظورِ، الذي هو منظور الكنيسة        
وإذا واجهت الكنيسةُ مشاكلَ العاملِ يف جسدِها مواجهـةً صـحيحةً،     . يف البشرِ من خاللِ تعليمِها وحضورِها يف العامل       

 . فإ�َّها ستكون قادرة على مساعدةِ العاملِ يف مواجهتِها
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نـون أن يؤمنـوا     دعوة الكنيسةِ هي يف تقديسِ العقـلِ والـروحِ وكـلِّ أوجـهِ احليـاةِ احلاضـرةِ حبيـث يـستطيع املؤم                     
فإن صارع املؤمنون العلمنةَ يف داخلـهم دون أن يهتمـوا           .التواصلَ املطلوب الذي يربطهم باتمعِ الذي ينهار شيئاً فشيئاً        

ليـست العلمنـةُ عالمـةً فرديـةً، إمنـا عالمـةٌ            . ببيئتهم االجتماعيةِ، فإهنم لـن حيـاربوا حتـى العلمنـةَ املوجـودة يف ذواهتـم               
لـذلك علـى اإل�ـسانِ املـسيحي أن ينمـي كلمـةَ ا يف اتمـعِ، فيـشاركَ يف  روحنـةِ          .  للمجتمعِ املعاصـرِ بأسـرِه     جامعةٌ

الكنيسة يف تارخيها مل تنبذ الثقافات احمللية ، بل تبنتـها بعـد أن طهرهتـا ومـن             . الثقافةِ ورفع مفاهيمها إىل مستوى الروح     
يسة من خالل خربتِها الليتورجية مل تكتف بإعالنِ اإلجنيل بطريقةٍ إعالميةٍ، إمنـا             ألن الكن ثم استخدمتها قالباً للتبشري،     

 .من خالل االحتادِ الروحي مع ا وتفسريه حياتيا يف اتمع وثقافتِه
 احليـاة   فاألكثريـةُ ال تغـري دائمـاً      . وهذا ال يقلِّلُ من تأثريِهم اخلالقِ فيـه       . ولعلَّ املسيحيني احلقيقيني قلةٌ يف العامل     

وإذا . ولتحقيقِ ذلك ال بد من وجودِ مجاعةٍ مؤمنةٍ، متماسـكةٍ ومتفقـةٍ يف الـرأي         . االجتماعية، إمنا اجلماعةُ الناشطةِ   
وإذا حافظــت علــى حريتِهــا . بثَّــت الكنيــسةُ روح احملبــةِ فإ�َّهــا تكــون قــد أضــفت مــن روحِهــا علــى اتمــعِ املعاصــر

ــساهم يف إصــالحِ القــوا�ني واألعــرافِ والعــاداتِ   واســتقاللِها عــن املنــاهجِ االجت ماعيــةِ والــسياسيةِ اســتطاعت أن تُ
إن عطـش اإل�ـسان إىل اجلديـدِ ال يحـد، لكـن هـذا               . واملفاهيمِ االجتماعية على أساس حمبةِ البشرِ واحـرتام حـريتِهم         

لـذلك ال بـد مـن       . و غـري حمـدود وزائـل        العطش جيب أن يروى إرواء مبا هـو روحـي، حتـى يقـوده إىل الـسمو إىل مـا هـ                     
 . التحررِ من التصاقهِ الكلي باحلياةِ املادية، ومن استسالم إرادتِه  إىل رغباتٍ فارغة

ميكـن ألهـل اإلميـانِ اخلـريِ     .  جيب على كلِّ من يسعى إىل اخلريِ أن يهتم بإعادة بناءِ اإلميان با وهبدايةِ اتمـع          
ناء اتمـع اخللقـي املتحـررِ مـن أوزارِ الـشر، مـن خـالل إقامـةِ عالقـاتٍ إ�ـسا�يةٍ مبنيـةٍ علـى االهتمـام                 العمل معاً على ب   

باآلخرين، والعمـلِ علـى إرسـاءِ قواعـد تربويـة وفكريـة تنـشئ شخـصياتٍ واعيـة حـرةٍ وأسـرٍ متماسـكةٍ، والـشهادة                           
 . املعاصرةإلمكا�ية التخلصِ من الدوافعِ اخلطريةِ اليت تُهدد الثقافةَ

يف أمريكا الشمالية عشرين الهوتيـا لوضـعِ بر�ـامج    " البحثِ املسكو�ي والثقايف  "منذ سنواتٍ دعت مؤسسةُ      
فأمجع احلاضرون على أن التجديـد يف التعلـيم الالهـوتي يتطلـب      .لتجديد التعليم الالهوتي فكنت أحد املدعويني إليه      
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 مـن خـالل تعهـده اتمـع املعاصـرthe intrinsic agenda of theology       ا�تباهاً للمفكرةِ احلقيقية لالهوت 
فـالالهوت جيـب أن يؤكـد علـى     . وصياغةِ املوقـفِ الالهـوتي يف عـاملٍ أمـست معـايريه ضـعيفةً وعلـى وشـكِ االهنيـار           

 . املشاركةِ يف احلياةِ اإلهلية وعلى أن  يعكس تعهد ا للمجتمعِ والعامل
ــةِ والفنيــةِ واألدبيــةِ   لقــد آن الوقــت، يف �ظــرِ  هــذه اموعــة الالهوتيــة، ملــشاركةِ املــسيحيني يف احليــاةِ الفكري

ولذلك . فهناك إمكا�يات خالقةٌ  لتطويرٍ غين للمسامهاتِ املسيحيةِ يف فكرِ اتمع املعاصر           . والثقافةِ مبعناها الواسع  
 وباملثقفني املؤمنني ليطالَ الفكر الالهوتي النـواحي املتعـددة          اقتُرِح توسيع االتصاالتِ بأولئك األخصائيني بشؤونِ احلياةِ      

فالنظام الفكري يف اتمـعِ، يف      . وهذا األمر هو شهادة لقوةِ اإلجنيل يف املعرفةِ واحلياةِ االجتماعية والثقافية          . يف الثقافة 
ةِ االجتماعيـةِ جيـب إعـادة اكتـشافِه     فاالرتبـاطُ بـني الالهـوتِ والثقافـ     . رأيهم، جيب أن تـصوغَه الروحا�يـة املـسيحية        

فعلى الالهوتيني ورجال الدين أن يتوجهوا إىل اجلمـاهريِ والـشعوبِ املتعـددةِ ،              . وإحيائه واسرتدادِه يف اتمع املعاصر    
ولـذلك جيـب أن يـأتي تقـدميها حمكمـاً بارعـاً  و�اجحـاً يف                 . ليجعلوا الالهوت  والروحا�ية واألخالق مؤثرة يف حيـاهتم        

فال بد من إجيادِ لقاءاتِ  متواصلة بني الالهـوتيني والكتـابِ والـصحافيني وكتـابِ األفـالم واملـسرح                    .  خماطبةِ أهلِ العامل  
 .والفنا�يني والشعراء ومعدي اإل�رت�ت وغريهم إلجياد أفضل الطرقِ يف خماطبةِ اإل�سانِ املعاصر

وذكسيني للتفاعلِ مع الثقافـاتِ الـيت تتعـوملُ والسـتخدامِها،           هذا منوذج لوعي جيب أن ينمو بني املسيحيني األرث         
لذلك كان علينا االهتمام بوسائلِ اإلعالمِ واإل�رت�ت والصحافةِ للوصـولِ  . بعد غربلتها، كأداةٍ فعالةٍ لرسالتِها وبشارهتا  

نـاك أمثلـةٌ كـثرية يف تـاريخِ     ه." بالليتورجيـا بعـد الليتورجيـا   "وهـذا مـا يعـرف     . إىل غري املـؤمنني وإىل املـؤمنني باالسـم        
 .أمهها التعامل آ�ذاك مع الفلسفات السائدة,املسيحية  تُثبت هذا االجتاه

فالثقافـةُ  الدهريـةُ ال   . دعوتُنا تكمن يف أن �سعى إىل إقناعِ اتمعِ بـأن ال خيـضع السـتبداديةِ الثقافـةِ الدهريـة          
ن التكنولوجيـا باتـت     صـحيح أ  . هـي أسـلوب �ـستخدمه إلبـالغ البـشارة          يمكنها أن حتلَّ حملَّ الرسـالةَ املـسيحية، إمنـا         

قادرة على اخرتاقِ وسائلِ املعرفة القدمية وعلى جعل مفهومِ السيطرةِ على العقلِ أعـسر وأصـعب، وأن تراثـات األمـمِ             
املـسيحيةَ سـتبقى    فـإن   ستزول ليحلَّ حملَّها جمموعات سيرب�ية مرتبطةٌ مبعلومـات تقـدمها شـبكات االتـصال العامليـة،                 
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يف عـصرِ التعدديـةِ الثقافيـةِ حنتـاج إىل مقـاييس كنـسيةٍ              .منارة تكشف قيم الثقافات  وتفـضح حمـدودياتِها وضـعفاهتا          
لـذلك كـان موقفنـا مـن الثقافـة موقفـاً       ). 15: 17يوحنا (فمع أ�نا حنن يف العامل فإ�نا لسنا من العامل        . لتمييزِ عناصرها 
 . تضامنِ وموقفاً للرفضجدلياً، موقفا لل

لذلك جيب التشديد على املسيحِ وعلى كنيستِه اليت فيها يتغير الوجه اإل�سا�ي واحلضاري والثقايف يف جمتمع           
مـن هنـا حيتـاج اتمـع إىل     .  ويوصل إىل توثني الفكر والشعور dechristianization  خيلع عنه الصفة املسيحية 

طِ هذا االرتباكِ واخللطِ تُقدم املسيحيةُ يف بـشارتِها جوابـاً فريـداً، ألهنـا تتجـاوزُ كـلَّ                   ويف وس .جمهودٍ تبشريي معاصر  
 فاإل�سان هو خلْق اِ الذي أبدعه حبريتِـه وحمبتِـه مـن العـدمِ ليكـون      .حتميةٍ مادية أو بيولوجية أو اجتماعية أو د�يوية 

 اإللـهِ الالخملـوقِ واألبـدي جـاعال مـن تقدمـه الروحـي منوذجـاً لطريقـةِ                  وهبمـا يرتفـع كيا�يـاً إىل      ."  على صورتِه ومثالِه  "
فاإلعالن اإلهلي ال يدعو اإل�سان إىل اخلروجِ مـن ذاتِـه ومـن العـامل، بـل يعيـده إىل حقيقـةِ طبيعتِـه وإىل                . وجودِه وتعاملِه 

يقيـة ويـستعيد وضـعه الـسابق ليعـود إىل           يف شخصِ يسوع املسيح جيد اإل�سان حياتـه احلق        . عالقتِه الصحيحةِ بالعامل  
فتغـرب  ."  تُـشابه الطبيعـةَ اإلهليـة   "هكذا يشري غريغوريوس النيصصي إىل أن حياة اإل�سانِ احلقيقيةِ          . عظمتِه األوىل 

         الثقافـةِ مـن دون عودتـه إىل           .اإل�سانِ يف هذه العوملةِ هو �تيجةٌ طبيعيةٌ لتغربِه عن ا لذلك استحال جتديـد فـإذا  .  ا
 . أعاد إ�سان العصرِ صلتَه با اليت تتَحقق يف املسيحِ اسرتجع كيا�َه احلقيقي

فمادام بعضها يبحث يف حقيقةِ اإل�سانِ ومعنـى      . وإىل ذلك، جيب أن �كون منفتحني على كلِّ العلومِ األخرى          
للوجـودِ  ) احليـاوي ( النطاقَ الروحـي والنفـسي والبيولـوجي    وجودِه فطبيعي أن تُراعي �تائج العلومِ املختلفةِ اليت تتناولُ     

فأهلُ النسكِ استخدموا العلم والفلسفةَ منذ القرونِ األوىل، ال من أجلِ صـياغةِ حمتـوى اإلعـالنِ يف املـسيحِ             . البشري
واليـوم حنتـاج   .  خـارج الكنيـسة  والدفاعِ عنه فحسب، بل من أجل إقامةِ �قاطِ ارتباطٍ بغيةَ إمناءِ احلوارِ مع العاملِ القـائمِ               

إىل اســتخدامِ الثقافــة املعاصــرة مــن أجــل إقامــةِ �قــاطِ االرتبــاطِ بالعــامل  احلــديث،  ومــن أجــل تقــديمِ احليــاةِ املــسيحيةِ 
 .لإل�سانِ املعاصرِ على حنوٍ قريبٍ ومألوفٍ ، ومن أجلِ إعادةِ اكتشافِ احلقائقِ األساسيةِ ووعيها وبثها يف اتمع



 14

ةُ البلمند ضرورة من ضروراتِ األلفيةِ الثالثةِ وضعها صاحب الغبطةِ البطريرك إغناطيوس الرابع بعد              جامع 
أن �صب هلا أهـدافاً طموحـةً أال وهـي  ترمجـةُ الفكـر األرثوذكـسي إىل ثقافـةِ العـصر، ومواجهـةُ العوملـةِ بتفاعـل العلـم                              

 فأزجاهـا لنـا جامعـةً       . التطور العلمي الـسريع بـروحِ اإلميـان احلـي          والدين، وإعداد أجيالٍ قادرةٍ على مواجهةِ حتدياتِ      
 . أرثوذكسيةً فذة غايتها ربط اإلميانِ بثقافةِ العصر وبسط الروحا�يةِ يف اتمع املعومل

ومثة ضرورة لذكرِ التجديدِ التبشريي يف أبرشيةِ أمريكا الشماليةِ بإمامةِ املرتوبوليـت فيليـب حيـث اسـتُخدِمت                  
فاحلوار مع الثقافةِ األمريكيةِ أعطى للشهادةِ للمسيحِ   .  مبدعةٌ للتبشريِ باألرثوذكسيةِ يف الثقافةِ األجنلوسكسو�ية      طرقٌ

 واحلـق أن هـذه األبرشـيةَ        .بعداً جديداً يف تلكِ الديارِ،  فاهتدى اآلالف من أبنائها إىل سراطِ الكنيـسةِ األرثوذكـسية               
وبذلك أعطت للبشارةِ بعداً معاصراً وأهلت . ن خالل خماطبةِ العاملِ الغربي بثقافتِه ولغتِهاأل�طاكيةَ ظفرت برسالتِها م

وألن العوملـةَ تنطلـق أساسـاً    . اتمع اجلديد بتقاليدِه الثقافيةِ وحاجاتِه لفهمِ بشارةِ الربِ يسوع والتزامِهـا قلبـاً وروحـاً    
ئسِ األرثوذكسيةِ أن حتتذي مثالَ األبرشـيةِ األ�طاكيـةِ احلاملـةِ الـشعلَة اهلاديـةَ،               من مشايل القارةِ األمريكيةِ فال بد للكنا      

. فتسري على مثاهلِا يف خماطبةِ الثقافةِ املعوملةِ حتى يتاح للناسِ من القدرةِ ما ميكِّنهم من اكتشافِ إجنيـلِ يـسوع املـسيح                     
ووهن ودون بلوغِ ذلك فتور. 

   فهذه العوملةُ تستلزم ـدركَ  يف            .  تغيرياً يف موقفِ اإل�ـسان الـداخلي واخلـارجي         وبعدولكـن يبقـى علـى املـؤمنِ أنٍ  ي
هبذه الطريقةِ يتجاوزُ القيود    . النهايةِ ا�قضاء  الثقافةِ احلاضرةِ  من غري أن يدير ظهره هلا، أل�َّه حييا قوة  ا املُجددة فيها                  

ويف الوقتِ �فـسِه، تـشري �ظـرة ا�قـضاءِ هـذه      . بر، ويصبح يف موقعٍ  حرٍ وخالقٍ     اليت يفرضُها التعلق بكل ما هو زائلٌ وعا       
. الثقافةِ إىل أمهيةِ حياةِ املؤمنِ األرضيةِ، ألن خالصه األبدي أو هالكَه يتقرران من خالل موقفه وحياتـه علـى األرض         

اخلـالص هبـةٌ مـن ا، لكـن اإل�ـسان مـدعو يف        .ضيف الواقعِ، يقبلُ اإل�سان خالصـه أو يرفـضُه أثنـاء حياتِـه علـى األر               
حياتِه األرضيةِ  واالجتماعيةِ إىل اجلهادِ املستمر كي حيافظَ علـى دعوتِـه ويـساهم يف جتديـدِه الشخـصي وتأليهـه ويف                     

اله ويـشدد الـصرب   هذا الرجاء يقوي املؤمنني يف مواجهةِ تلك الدوافع اخلطرية  الـيت ذكر�اهـا أعـ         . هدايةِ اتمع وثقافتِه  
الثقافيـة حليـاةِ املـؤمنني وهنـج        –فهـو ذو حمتـوى اجتمـاعي، أل�ـه يظهـر امليـزة االجتماعيـةَ                . يف سبيلِ مواجهةِ ثقافة العامل    
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هـذه الـروح الـيت حتـرك املـؤمنني جتعلُهـم يتفـاعلون مـع حـضارة التعـدد الثقـايف يف حيـاتِهم الشخـصيةِ                           . حياهتم يف العامل  
وهـذا التفاعـلُ  ال يـؤذي املـسيحي، إمنـا يـساعد اآلخـرين ويـرحيهم         .  بروحا�يةٍ �ابعةٍ من إميـا�ِهم  وتـراثهم      واالجتماعيةِ
  . إراحةً كاملةً

ــأثري املــسيحيني علــى �ظــامِ احليــاةِ االجتماعيــةِ والثقافيــةِ ســيكون ممكنــاً مــن خــاللِ       وقــصارى القــول فــإن ت
وة اليوم إىل أن تعملَ ضد هتميشِ الثقافاتِ احملليةِ، وأن جتند قواهـا ملقاومـةِ               والكنيسةُ ببعدها العاملي مدع   . الكنيسة

. ثقافةِ املوتِ وثقافـةِ إرضـاءِ الرغبـاتِ واألهـواءِ،  مـستخدمةً وسـائل املعرفـةِ واالتـصاالتِ لنـشرِ رسـالتِها وتعليمِهـا                       
ــةِ      ــةِ الثقافي ــدِها لأل�ظم ــر يف جتدي ــه يظه ــذي أعلنت ــد العــامل ال ــهم اتمــع البــشري    فتجدي القائمــةِ يف اتمــعِ املعــومل،  وتل

 . بروحا�يتها لتطهريِ ذاتِه وجتديده


