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اآلباء الكوليفاذس وتحدي التنوير
المتقّدم في الكهنة جورج ميتيلينوس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

مقدمة للمترجم
إذ ق&&د ال ي&&رون في&&ه ،محتوى هذا المقال، خاصًة الذين يقرؤون سطحيًابهتمام االقد ال يشعر الكثيرون ب

غالبية ما ينطل&ق من&ه الك&اتب ق&ائم في ت&اريخ ك&ل الكن&ائس.اليونان. تاريخ حالة في وتحلياًل ل ًاصفإال و
الثنائية الروحية الطويلة األمد كانت تلتهم جسم ال&&وطن بش&&كل "يكفي استبدال عبارة الوطن في قوله 

"دائم بعبارة الكنيسة، فيصير هذا الكالم منطبقًا على كل الكن&ائس األرثوذكس&ية وليس اليوناني&ة فق&ط،

ورّبما األنطاكية أكثر من غيرها. وصف تعزيز الالمباالة بأنها أذى التنوير األك&ثر فظاع&ة من اإللح&اد كالٌم
ينطبق على كل المجتمعات والجماعات بما فيها بالدنا وكنيستنا. ما يصفه المقال باإلبداع الالهوتي في
أعمال الكولِّيفاذس التي ج&اءت كش&هادة على ال&وعي ال&ذاتي ال&روحي والثق&افي، ه&و ش&يء نفتق&ده في
كنيستنا. يحاول البعض النبش في المخطوطات والزوايا عن أعمال فال يجد إال ما ن&در. الس&بب ه&و أنن&ا
في بالدنا لم نواجه الهرطقات بل س&المناها وح&اول بعض&نا االنتف&اع منه&ا. وإلى الي&وم م&ا زال هن&اك َمن
يعتقد بذلك ويدافع عنه. جمع الفيلوكاليا هي إحدى هذه إبداعات الكوليفاذس، لهذا م&ا تعّرض&ت ل&ه في
بالدنا من استهتار في الترجمة والنشر ليس إال انعكاسًا لهذه الروحية التي تسعى إلى تمييع التقلي&&د عن
ا وعي&ًا وفك&رًا االنحراف الهرط&وقي يس&بب دائمً& "طريق تحويله إلى مجرد إنتاج أدبي. كما يذكر الكاتب 

، أما عندما تص&ير الهرطق&ة وجه&ة نظ&ر فتص&ير مواجهته&ا تعص&بًا. أال ينطب&ق "أرثوذكسيين بشكل مبِدع

الكالم عن اليون&&انيين ال&&ذين أنه&&وا دراس&&تهم في أوروب&&ا ونقل&&وا أخالقي&&ات أوروب&&ا إلى اليون&&ان على
األانطاكيين الذين درسوا أيضًا في ألمانيا وفرنسا وحّتى اليونان وحملوا إلينا ما حملوا؟ 

األزمة التي يعالجها المقال ما كانت لتنشأ لوال أن الشعب يتبّنى عقيدته كأسلوب حياة، فالمّس بالعقيدة
كان مساويًا للمّس بالشعب. أن تك&ون أزم&ة الهوي&ة الوطني&ة أزم&ة روحي&ة ه&و أم&ر ذو دالالت عميق&ة لم
نعرفها في بالدنا. هذا الكالم ال يصّح إال عندما تكون العقيدة شيئَا ُمعاشًا. أهمي&ة عيش العقي&دة ه&و أن&ه
ينشئ التقليد الخاص بالجماعة. من هنا أن هذا المقال يساعدنا للتأّمل فعلي&ًا بت&اريخ أنطاكي&ة وواقعه&ا،
فنصير قادرين على التعويض عن غياب التقليد األنطاكي الذي نس&مع عن&ه ولكنن&ا ال نعيش&ه وال ن&رى ل&ه

آثارًا ناشطة في تاريخ كنيستنا.
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عرف القرن الثامن عشر مغامرة لقاء جديد بين الشرق األرثوذكسي والغرب. النقاط األساسية هي تكرار
( اآلثوس&&يونKollyvades)للعملية المماثلة التي جرت في القرن الرابع عشر. كان في&ه اآلب&&اء الكوليف&&اذس 

الالتي&&ني اليون&&اني برلع&&ام الك&&اليبري حام&&ل "خلف&&اء اله&&دوئيين في بيزنطي&&ة اآلفل&&ة، بينم&&ا ح&&ّل مك&&ان  "

، ممثلو التنوير اليوناني الرسميون، وغالبيتهم من رجال الدين والرهبان، كم&&ا األوروبي "وداعية الوعي  "

الثنائي&&ة الروحي&&ة "من قبل. هذه كانت مرحلة جديدة من االنقسام القديم على مستوى اليونان، حيث  "

الطويلة األمد كانت تلتهم جسم الوطن بشكل دائم. ُتفهم هذه األزمة الروحي&&ة، بش&&كل ص&&حيح إلى ح&&د
ما، على أنها أزمة هوية وطنية. من المهم، مع ذلك، أن جبل آث&&وس ك&&ان من جدي&&د، وه&و المك&&ان األك&&ثر
أنظ&&ر على س&&بيل المث&&ال )حساس&&ية لقض&&ايا التقالي&&د، مح&&ور الص&&راع الجدي&&د، حيث ص&&ار مقب&&والً اآلن 

(ديميتريوس أبوستولوبولوس أن جبل آثوس، من خالل شخصيات الكوليفاذس، لم يت&&أثر وحس&ب ب&ل

وّجه أيًضا نضال المركز الوطني في تلك الخيارات التاريخية الحاسمة.
إن َحَمل&&ة التن&&وير األوروبي اليون&&انيين عبّ&&روا عن طريق&&ة حي&&اة قوامه&&ا إع&&ادة تفس&&ير جذري&&ة للواق&&ع

(، م&&ع اس&&تزراٍع فعلي لألفك&&ارWeltanschauung)االجتم&&اعي بأكمل&&ه، على مش&&ارف رؤي&&ة جدي&&دة للع&&الم 
والمبادئ والممارسات المنَتجة في األراض&&ي األوروبي&&ة ع&&بر عملي&&ة جدلي&&ة طويل&&ة لم تكن معروف&&ة في
شرقنا. لم يكن التنوير اليوناني يفتقر إلى اإللحاد وال إلى الميول المناهضة للمس&&يحية وف&&وق ك&&ل ذل&&ك
إلى معاداة رجال الدين. في الواقع، م&&ا عززت&ه أفك&&ارهم في الض&&مير األرثوذكس&ي ه&و أك&ثر فظاع&&ة من
"إلحادهم الحقيقي أو الظاهر، وه&&و الالمب&&االة. من ناحي&&ة أخ&&رى، توج&&د في أعم&&الهم مواق&&ف معادي&&ة "

عن&&د ك&&وراييس ك&&ان من المس&&تحيل أن ال تس&&تفّز (للثالوث ووحدة الوجود كم&&ا يوج&&د مواق&&ف ُتَقوي&&ة  (

الضمائر التقليدية، نظًرا ألن هذا كّله ك&&ان ج&&زًءا من قص&&ٍد، تّم التعب&&ير عن&&ه بص&&راحة، إلض&&عاف الرئاس&&ة
، األرثوذكس&&ي ، عالٌم جديد غزا الشرَق الرومي  (اإلثنية الرومية بهدف نهائي يتمّثل في تفكيكها. من ثمَّ (

ما كان له أن يغلب من دون اإلطاحة بعالم التقليد األرثوذكسي.
برز اآلباء الكوليفاذس كَحَملَة للتقلي&&د في الش&&رق، وهم رهب&&ان وكهن&&ة متعلم&&ون مص&&هورون في الخ&&برة
الهدوئي&ة بعقلي&ة رومي&ة، وبالت&الي هم ق&ادرون على فهم االختالف&ات الروحي&ة عن الع&الم األوروبي. لم

Gottlieb)ي&&تردد علم&&اء الغ&&رب، كالبروتس&&تانتي غ&&وتليب ناثاني&&ال بون&&ويتش   Nathaniel  Bonwetschأو )
Louis)الكاثوليكي لويس بيتي   Petitنم&&وذج عن يقظ&&ة حي&&اة حرك&&ة الكوليف&&اذس بأنه&&ا  "، في وصف  " " )

، بينما أصر جزء من مفكرينا على ازدراء هذه الحرك&&ة بش&&دة مرّده&&ا إلى أن الموق&&ف من "األمة اليونانية

الكوليفية هو جزء من الموقف العام من الهدوئية وبيزنطي&&ة. لكن الي&&وم، ص&&ار التق&&ييم أس&&هل مم&&ا ك&&ان
علي&&ه في الماض&&ي، بس&&بب التق&&دم الكب&&ير في تحدي&&د المع&&ايير القديم&&ة ال&&تي ك&&انت تنم&&و وتض&&غط من

الداخل.
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حرك&&ُة رد فع&&ل على التغ&&ريب والتغي&&ير "بحسب األستاذ خريس&&توس يان&&اراس، ف&&إن الكوليف&&اذس هم  "

ر . يعبَّ اليقظة الالهوتية غير المتوقعة في ذلك الوقت وال&&وعي بأولوي&&ات الكنيس&&ة االختباري&&ة "تكشف  "

الكولِّيفاذس عن وعي شريحة الجماهير العريضة والقاع&&دة الش&&عبية في عص&&رهم، بوس&&ائل وإمكاني&&ات
ذلك العصر، كما أيًضا بِسماتهم الشخصية. ومع ذلك، في ال&&وقت نفس&&ه، يؤكّ&&دون اس&&تمرار جب&&ل أث&&وس
... أظه&&ر نف&&اذ نشأة الكي&&ان األوروبي  [كحافٍظ للروح اآلبائية. إن رّد فعلهم على حركة ذلك الوقت، أي  [ "

"بصيرة تاريخي وإدراك مثير لإلعجاب. كان تصادم قوى األمة اليونانية التقليدية مع أفكار التنوير أمًرا

ا. على العكس من ذل&&ك، ال مفر منه ألنه، كما تّم وصفه، جرى بين ع&والم وأس&&اليب حي&&اة متناقض&&ة تمامً&&
ا م&ع أفك&ار التن&وير، وركّ&زوا معارض&تهم على أظهر رهبان جب&ل أث&وس المناهض&ين للكوليف&اذس تعاطفً&
التقليد الهدوئي، ما جعلهم أقرب إلى التنوير. إن رفض بعض رهب&&ان جب&&ل أث&&وس للممارس&&ات الهدوئي&&ة
ا على ع&&واقب التواف&&ق م&&ع األفك&&ار الجدي&&دة ألوروب&&ا ش&&كّل للكوليف&&اذس، وبوج&&ه دقي&&ق دلياًل ملموس&&ً

واالغتراب الوشيك.
وهكذا طورت حركة التنوير ديناميكية قوية في الوعي التقلي&&دي لألم&&ة اليوناني&&ة، وفي الواق&&ع لم يكن
غير سلبي وحسب بل إيجابيًا أيًضا. بتعبير آخر، لم يؤدِّ التحدي  فقط إلى تناقضات وحسب، ك&&انت في
كثير من الحاالت قاحلة وضارة، بل أيًضا إلى عمل إبداعي من إنتاج أدبي وأعمال رعائية إلحياء ال&&روح
ماكاريوس نوتاراس، نيقوديموس )اآلبائية في حياة الجسم الكنسي. الحق ُيقال أن زعماء الكوليفاذس 

(األثوسي، أثناس&&يوس ب&&اروس لم يعارض&&وا الحداث&&ة كإي&&ديولوجيا مض&&ادة، ب&ل ه&&ذا ك&&ان س&&بًبا ليقظ&&ة

( آب&&اء التقلي&&د الكنس&&يethos)وجودي&&ة على احتياج&&ات اإلنس&&ان األساس&&ية، كم&&ا تنيره&&ا روح جماع&&ة 
. إن أعمال الكولِّيف&&اذس رافقت اإلب&&داع الاله&&وتي المواج&&ه للهرطق&&ات، وق&&دمت ش&&هادة على "وخبرتهم

الوعي الذاتي الروحي والثقافي، والتي لم تكن لتبصر النور كمنشورات في ظل ظروف أخ&&رى. في آخ&&ر
األمر، هذا كان السبب المولّ&د لتش&كيل الاله&وت في الكنيس&ة على م&دى الق&رون. االنح&راف الهرط&وقي
ا في تقلي&&د الكوليف&&اذس. في يسبب دائًما وعيًا وفك&&رًا أرثوذكس&&يين بش&&كل مب&&ِدع. ه&&ذا م&&ا ح&&دث أيض&&ً
الواقع، كش&&فت حملتهم المناهض&&ة للتن&وير، على ال&رغم من إخفاقاته&&ا والمبالغ&&ات فيه&&ا هن&ا وهن&&اك، عن
استمرار الخبرة اآلبائية األرثوذكسية في أوقات كان الحضور الالهوتي األرثوذكسي ضعيًفا للغاي&&ة. لق&&د

طّور الكوليفاذس معارضتهم لممثلي التنوير على أساس فكرة أساسية نقاطها الرئيسية هي التالية:
، أوروب&&ا المس&&تنيرة "أ أوروبا: تحدث التنويري&&ون اليون&&ان، وأّولهم أدام&&انتيوس ك&&وراييس، بفخ&&ر عن  " )

أضواءها إلى األمة اليونانية. إن التوجه نحو أوروبا كان رؤية دائمة عند االتح&&اديين لع&&دة "التي نقلوا  "

متالزم&&ة األوَربَ&&ة  )قرون، أدى إلى نش&وء  "Europeanizationفي الهليني&&ة الحديث&&ة ال&&تي جعلت أوروب&&ا ")
. لقد كان الكولِّيفاذس مخلصين لتقليد مناهضي االتحاد، من ه&&دوئيي الق&&رن الراب&&ع "حاضرتها العالمية "
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عش&&ر إلى األب كوزم&&اس األيت&&ولي في الق&&رن الث&&امن عش&&ر، له&&ذا لم يكن في م&&وقفهم تج&&اه أوروب&&ا أي
ا ا أوروب&&ا م&&ا بع&&د االنش&&قاق، ن&&افين عنه&&ا أي عالق&&ة بالتقلي&&د اآلب&&ائي الهوتيً&& ابتك&&ار. لق&&د رفض&&وا أيض&&ً
ا، رافض&&ين أي إمكاني&&ة إلع&&ادة والدة األم&&ة ب&&أنوار أوروب&&ا. غالبً&&ا م&&ا يس&&تخدم الكوليف&&اذس واجتماعيً&&
فرنجة للتعبير عن الغرب المتف&&رنج بكلّيت&&ه. نيقوديم&&وس وأثناس&&يوس ب&&اروس، فرنسا أو  "مصطلح  " " "

الذي اعتمد أسلوبًا أكثر منهجية وألسباب خاصة، اقترحا وقف جمي&&ع العالق&&ات م&&ع أوروب&&ا ألن طريق&&ة
تشقلب الروح األرثوذكسية. (الوجود التي أوجدتها تفسد ترتيب  (

لوها الفلس&&فة الجدي&&دة ج&&وهر التربي&&ة المنّقح&&ة، ال&&تي فض&&ّ "ب التربية: اعتبر التنويريون اليون&&انيون  " )

ا م&&وقفهم الفلسفة الجدي&&دة ح&&ّدد أيض&&ً "لألمة اليونانية وتقدِمها. إن وعي الكوليفاذس في ما يتعلق ب&  "

تجاه التعليم األوروبي المستوَرد. في أعم&&الهم ذات الص&&لة، ال س&&يما عن&&د أثناس&&يوس ب&&اروس، يؤي&&دون
التعليم ال&&ذي يق&&وم على تقلي&&د أج&&دادهم، ب&&الطبع بحس&&ب فهمهم ل&&ه. نقط&&ة انطالقهم، بغض النظ&&ر عن
مقدار السعي إلى الدوافع األخرى، هي في األساس أيًضا تكرار هدوئي آبائي للموقف المماثل الذي تبّناه
ف&&وق وتل&&ك "الق&&ديس كوزم&&ا اإليت&&ولي. كم&&ا م&&يزوا أيض&&ًا بين المعرف&&تين  الحكم&&تين، ال&&تي من  " /

ال&&تي من ف&&وق المش&&اركة اآلبائي&&ة الكوني&&ة لإلنس&&ان. "الخارجية ووضعوا حدودهما. تتطلب الحكمة  " " "

جدال أثناسيوس باريوس ضد العلم&&اء ال يع&&ني رفض&&هم ألنفس&&هم وبأنفس&&هم، ب&ل يع&&ني رفض أن يض&&ع
ا الق&&ديس غريغوري&&وس باالم&&اس، دوا ه&&ذا التقلي&&د أيض&&ً الناس رجاءهم الوحيد فيهم. ومن ال&&ذين جس&&ّ
العلوم في أعمالهم، ولكن بهدف التقّدم نحو المزي&&د من "النموذج الروحي للكوليفاذس. لهذا لجأوا إلى  "

الحكمة الخارجية بطبيعتها ليست سيئة وال جي&&دة، "اإلثبات الروحي. بيان أثناسيوس باريوس واضح: 

. إذًا، مش&&كلة "لكنه&&ا تص&&بح جي&&دة أو س&&يئة بن&&اًء على كيفي&&ة اس&&تخدامها من قب&&ل ال&&ذين يمتلكونه&&ا

الكوليف&&اذس التقلي&&ديين ليس&&ت الحكم&&ة ب&&ل الحكيم. وه&&ذا يش&&مل رفض أثناس&&يوس ب&&اريوس لنظ&&ام
على س&&بيل المث&&ال اعتب&&ار الكت&&اب المق&دس ُمطلَق&&ًا أو ا. المواق&&ف األص&ولية  )كوبرنيكوس، وغ&يره أيض&&ً

الرياضيات هي مصدر اإللحاد ُتفَهم في هذا السياق وتعود إلى غطرسة العلماء ذوي "العبارات من نوع  "

، ف&&إن م&&ا يس&&مى (العقلية األوروبية والتي هي مشكلة دائمة في المجتمع اليوناني حتى الزمان الحاض&&ر

، وهو مشكلة زائف&&ة عن&&د األرثوذكس&&ية واع&&تراف بأولوي&&ة العلم العلم (بالتعارض بين اإليمان والمعرفة  (

مبررًا بالعقل، يكمن في خلفية موقف التنوير والعدوانية المناهضة للتنوير.
حكم&&اء الع&&الم ال&&تي رّوج له&&ا التن&&وير، رّد الكوليف&&اذس اآلب&&ائيون "ج تعزي&&ز النم&&اذج: بمقاب&&ل نم&&اذج  " )

. بالنعم&&ة اإلنس&&ان  "مقترحين كنموذج حكيَم التقليد الرومي أو القديس، أي اإلنسان المتقّدس أو اإلل&&ه " -

هكذا، تّم التغلب على المواجهة األيديولوجية والتعامل مع المشكلة على مس&&توى الوج&&ود الحقيقي في
المسيح. هذا هو سبب إلق&&ائهم ك&&ل ثق&&ل مس&&اهمتهم الالهوتي&&ة والرعائي&&ة على العب&&ادة ال&&تي هي الُفل&&ك
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ة ال&&تي تتك&&ّون فيه&&ا الثابت لألمة اليونانية أثناء العبودية. إنهم يؤكّ&&دون على أهمي&&ة الحي&&اة الليتورجيّ&&
الروحية اإلفخارس&&تّية عن&د الجس&&م الكنس&ّي. ليس مفاجئ&&ًا إذن أن تك&ون معظم كتاب&&اتهم مكرس&ة له&ذا
الموضوع الذي يشمل: منشورات آبائية تركّ&&ز على غريغوري&&وس باالم&&اس وس&&معان الاله&&وتي الح&&ديث
حكم&ة الص&حراء ، (الذي أسس نهض&ة هدوئي&&ة في الق&رن الح&&ادي عش&ر؛ نش&ر نص&وص آب&&اء الص&حراء  (

عظات، ِخَدم، س&&ير قديس&&ين، م&&دائح وف&&وق ك&&ل ذل&&ك الفيلوكالي&&ا. ه&&ذه (نصوص ذات طابع ليتورجي  (

األخيرة إذ تقّدم تجربة نسك األرثوذكسية اليِقظ، ص&ارت الغ&ذاء ال&روحي لجمي&ع البل&دان األرثوذكس&ية
. ك&&ان خريس&&توس شهادة اختبارية على األصالة الكنسية "والسالفية ومعياًرا لالهوتنا الحديث، بكونها  "

. تح&&دًيا في المواجه&&ة بين حض&&ارتين ل  "ياناراس محًقا تماًما عندما كتب أن نشر كتاب الفيلوكاليا يمثّ&& "

َمْركُ&&ز األج&&ّف واألش&&ّد ِريُّ التَّ ، ال&&ذي يس&&توثن بانتص&&ار االكتف&&اء ال&&ذاتي الَبش&&َ التط&&ور ’من جه&&ة، جن&&ون  ’ "

، ومن ناحي&&ة أخ&&رى، أولوي&&ة البحث عن الحقيق&&ة وليس عن ... [واالكتف&&اء ال&&ذاتي من الطبيع&&ة الفاني&&ة  [

. "المصلحة

)د الرؤية المجتمعية القومية: كانت األخالقي&&ات المس&&يحية  )Χρηστοήθειεςإح&&دى الوس&&ائل الرئيس&&ية )
العالق&&ات بين األف&&راد وبين "لتشكيل المجتم&&ع األوروبي، وال&&تي ح&&ددت روحي&&ة المجتم&&ع الجدي&&د، أي 

كي&&ف يجلس، كي&&ف يأك&&ل، وكي&&ف يتح&&دث.... دالئل على السلوك الحسن للمواطن ،  . إنها  "الجنسين " " " "

ه&&ذه العقلي&&ات غ&&زت المجتم&&ع اليون&&اني من خالل مختل&&ف القن&&وات وخاص&&ة اليون&&انيين ال&&ذين أنه&&وا
دراستهم في أوروبا نقلوا هذه األخالقيات إلى اليونان. يقول الراحل قس&&طنطين  ديم&&اراس مش&&يرًا إلى
كل شيء يظِهر أن تغييًرا عميًقا قد حدث في تشكيل المجتمع اليون&&اني المحب&&ة التقليدي&&ة …العواقب:  "

. إنه تح&&دي "لما هو حسٌن وجميل تمّر بمحنة، إلى أن يتّم استيعاب ما هو جديد بينما يتم إهمال القديم

أوروبا للمجتمع. في هذا السياق، ال ينبغي أن ننس&&ى أن البني&&ة التحتي&&ة لتش&&كيل المجتم&&ع األوروبي م&&ا
ا الهوتي&&ة، أي كنائس&&ية. يخت&&بر بع&&د ش&&ارلمان هي الهوتي&&ة، كم&&ا أن خلفي&&ة المجتم&&ع ال&&رومي هي أيض&&ً
الكوليفاذس هذا األمر ك&&ونهم شخص&&يات كنس&&ية والهوت&&يين. وه&&ذا ه&&و الس&&بب في أنهم يجمع&&ون في
جهودهم بين تجديد التقليد الالهوتي والنموذج االجتم&اعي األرثوذكس&ي الراس&خ، ال&ذي يق&&ّدم الش&ركة
الرهبانية ويغرس العبادة في الض&&مير. هك&&ذا الروحي&&ة االجتماعي&&ة األرثوذكس&&ية تتع&&زز، بع&&د الممارس&&ة
ر ، وه&&و األم&&ر ال&&ذي يعبّ&& الليتورجيا بعد الليتورجي&&ا "األرثوذكسية نفسها، وهي  تربط مجتمع العبادة ب&  "

االحتفال الكنسي بشكل كامل من خالل ازدواج جوانبه، في داخل الكنيسة وخارجها. ومع ذل&&ك، "عنه  "

فإن أخالقيات القديس نيقوديموس المسيحية ت&&أتي لتغطي&&ة القض&&ية من الناحي&&ة النظري&&ة. إن مراج&&ع
قواع&&د ة بس&&ير القديس&&ين. ل&&ذا، فهي ليس&&ت من أج&&ل  "المؤلف بالطبع ليست ُتَقوية، ب&&ل آبائي&&ة وخاص&&ّ "

أخالقية، ب&&ل من أج&&ل خ&&برة روحي&&ة مقدس&&ة. الق&&ديس، إذ ينّغص بروح&&ه النس&&كي ال&&ذين ت&&دهرنوا في
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الفضاء الكنسي، يقّدم الروحية األرثوذكسية اآلبائية األصيلة كطريقة للوجود الكنسي. برأيي المتواضع،
يجب أوالً وقبل كل ش&&يء أن يؤخ&&ذ بعين االعتب&&ار عم&ل الكوليف&&اذس السياس&&ي، وال س&&يما أثانس&&يوس
ا إجتماعي&&ًا. إن تعليلهم ب&&اريوس. إن&&ه النتيج&&ة النهائي&&ة ل&&رفض أوروب&&ا ليس فق&&ط أي&&ديولوجيًا ب&&ل أيض&&ً
العبودي&&ة التبش&&ير بالعبودي&&ة في ظ&&ل الحكم العثم&&اني أو  "النظ&&ري يص&&ادق على ه&&ذا الموق&&ف. إن  " "

لحماي&&ة وا بم&&ا أض&&افه باس&&يليوس مكري&&ديس:  "الطوعية المعللة علمًيا كانت لتكون مؤاتية ل&&و لم يتلهّ&& "

الحماي&&ة الذاتي&&ة أفض&&ل وأك&&ثر واقعي&&ة من . ربم&&ا له&&ذا الس&&بب تك&&ون  "األرثوذكسية من خط&&ر الغ&رب " "

. َمن يعرف الخطط األوروبية، وخاص&&ة الفرنس&&ية، للنظ&&ام اإلث&&ني ال&&رومي العبودية الطوعية "مصطلح  "

في ذلك الوقت، يعرف أن معاداة الكوليفادس ألوروبا ليست بالضرورة تأيي&&دًا لتركي&&ا. إن ت&&زامن تط&&ابق
ا م&&ع الكوليفاذس مع األهداف المباشرة للسياسة العثمانية حقيقة ال جدال فيها، لكنها هنا متطابقة تمامً&&
ا للع&&رق اليون&&اني موقف الشهيد القومي القديس كوزما اإليتولي، الذي اعتبر النير العثماني معروًفا إلهيً&&
على أساس موقف أوروبا من األرثوذكسية. يجب أن يقبل البحث عن تفسير هذه األمانة الثابتة لتقلي&&د
اليونانيين. ومع ذلك، فإن مراجعته تحّول العلم تلقائًيا إلى سياسة. اق&&ترح أثناس&&يوس ب&&اريوس اعتب&&ار
ضحايا اإلسالم مثل شهداء الكنيسة األوائل أو تكريم الشهداء الج&&دد كقديس&&ين دون موافق&&ة الكنيس&&ة
، ال&&ذي ك&&ان الق&&ديس كوزم&&ا ض&&د المس&&يح مقاومة عملية لسلطة  "الكبرى. ينبغي اعتبار هذا االقتراح  " " "

يرى أنه السلطان العثماني.
في الختام:

، كنسختين1 رؤى سياسية ". إن المواجهة بين الكوليفاذس والتنويريين هي تعارض عالمين مختلفين و "

متنافيتين للهلينية. إن اختي&ار الوس&يلة في ه&ذا النض&ال ليس بنفس أهمي&&ة النض&ال نفس&ه ال&ذي يكمن
وراء الضمائر.

. يفترض تقييم موقف الكوِليفاذس إمكانية فهم أهمية األرثوذكس&&ية بالنس&&بة لهم، ليس كأي&&ديولوجيا2
ديني&&ة أو تأم&&ل م&&اورائي، ولكن كطريق&&ة للوج&&ود تق&&ود إلى التق&&ديس ال&&ذي ه&&و الوجه&&ة األرثوذكس&&ية
ا معرف&&ة لغتهم، وهي ليس&&ت مج&&رد الوحي&&دة لإلنس&&ان، تاريخي&&ًا وم&&ا بع&&د الت&&اريخ. من الض&&روري أيض&&ً

اليونانية، بل اليونانية الكنسية لتجنب المزيد من سوء الفهم.
ْخَم3 ِل التُّ الَ َتْنقُ&& ". هكذا ُيفهم ثبات الكوليفاذس في تقلي&&د اليون&&انيين، مع&&برًا عن&&ه بالبديهي&&ة الكتابي&&ة: 

أمثال  )اْلَقِديَم الَِّذي َوَضَعُه آَباُؤَك  "28:22.)
. أخيًرا، يجب أن ُيعزى سوء الفهم في النهج التفسيري عند الكوليف&&اذس إلى تط&&بيق المع&&ايير الغربي&&ة4

. إن&&ه خط&&أ يح&&اول البحث العلمي الروحي&&ة (السياس&&ية  االقتص&&ادية، أي المادي&&ة وليس مع&&اييرهم  ( ) - (

اليوم تصحيحه، بالطبع حين يحرر نفسه من ثقل الماضي الضاغط.
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