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† أو الهوتتكلجة

الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

"إن عقائد اآلباء ُتتجاهل تماًما، وقد تالشت التقاليد الرسولية، وظهرت ابتداعات الش��باب في الكن��ائس؛
ل��ذلك، الن��اس يتكلج��ون فيم��ا ينبغي أن ينطق��وا ب��الالهوت؛ يب��دو أن حكم��ة الع��الم أزاحت االفتخ��ار
باس�يليوس الكب�ير، )بالص�ليب. الكهن�ة ُينف�ون ويوض�ع في مك�انهم ذئ�اب قاس�ية تب�دد قطي�ع المس�يح  "

.90الرسالة  إلى اإلخوة واألساقفة الفائقي القداسة في الغرب  ،)" "

في حديث مع أحد الرهبان العلماء من جبل آثوس منذ بعض الوقت، ناقشنا، من بين أم�ور أخ�رى، أزم�ة
المدرس�ي الغ�ربي كم�ا والاله�وت الروس�ي . (الالهوت في بالدنا، بسبب تأثير الالهوت السكوالستيكي  (

ا لكالمي، ق�ائاًل إن�ه ال ينبغي أن نتح�دث عن دون أن ينك�ر ه�ذه الحقيق�ة، أورد ال�راهب تص�حيًحا طفيفً�
. بالطبع، لم يكن ل�دي أي ني�ة لمخالفت�ه، ألن ه�ذا م�ا أزمة في الالهوتيين ، بل عن  "أزمة في الالهوت " " "

قصدته أساًسا.
في الواق�ع، عن�دما نتح�ّدث عن الاله�وت األرثوذكس�ي، نش�ير إلى إيم�ان الكنيس�ة في تعبيره�ا األص�يل،
بالطريقة التي ق�ّدمها الرس�ل واآلب�اء القديس�ون، بع�د أن اخت�بر ك�ل منهم ال�وحي بش�كل شخص�ي. ه�ذا
الالهوت��يين ال��ذين يخّمن��ون في "الاله��وت ال يم��ّر بأزم��ة على اإلطالق. أم��ا عن��دما يك��ون هن��اك بعض  "

مسائل اإليمان ويخلطون الهوت الالهوتيين الذين كانوا على ح�ق م�ع ت�أمالت الفالس�فة والمتفلس�فين،
عندها بالتأكيد تنشأ مشكلة وتصير األزمة واضحة بالفعل. من هنا، تتعّلق األزمة بالالهوتيين.

وخاص��ة بين بعض األك��اديميين يس��ود انطب��اع ب��أن الاله��وت يق��وم على (لق��د الحظت أن عن��دنا  (

الببليوغرافيات والحواشي والمراجع. قد يلبي هذا النهج بالطبع مع�ايير المتطلب�ات األكاديمي�ة العلمي�ة،
لكنه ال يع�ني أن�ه علم الاله�وت. يجب اإلض�اءة على ه�ذا االختالف. الاله�وت ش�يء، وتحلي�ل الاله�وت

العلمي واألكاديمي على يد الالهوتيين هو شيء آخر تماًما.
يمكن أن نالحظ ه�ذا في العل�وم األخ�رى. على س�بيل المث�ال، ق�د ينش�ئ رس�اٌم أو نح�ات أو ش�اعر عماًل
أصياًل وأصلًيا ما يفتح آفاًقا جديدة ويضع مساًرا جدي�ًدا ومنظ�وًرا ق�د يص�ل إلى تحدي�د حقب�ة معين�ة.
الحًقا، يأتي العديد من الباحثين، فيعملون على التحقيق في هذا العمل الفني المحدد وفي الفنان تفسه،
ا إلى تحلي�ل الحق�ائق واألس�اليب ال�تي فيحاولون معرفة خلفية العمل ونقطة بدايته؛ كم�ا يس�عون أيض�ً
سادت تلك الحقبة، إلخ. بالطبع، العمل البحثي ضروري ولكن ال يمكن مقارنته بالعمل المحَدث واألص�لي.
على سبيل المثال ، رسم األيقونات عند ثيوفانس الكريتي وميخائيل بانس�يلينوس ه�و ش�يئ، في حين
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ا. وبالمث�ل، الش�اعر إلي�تيس  ( ش�يء، وال�دارسΕλύτη)أن التحليل العلمي لهذا الرسم شيئ مختلف تمامً�
الذي يحّلل عمل إليتيس شيء آخر تماًما. إيليتيس هو من حصل على جائزة نوبل، وليس محلل�ه. هن�اك

فرق شاسع بين االثنين.
الالهوتي لثالث شخصيات رئيسية فقط: القديس يوحنا الالهوتي، الق��ديس "لقد منحت الكنيسة لقب  "

غريغوري�وس الاله�وتي والق�ديس س�معان الاله�وتي الح�ديث. وأض�يف إليهم فيم�ا بع�د راب�ع: الق�ديس
ا في أعم��ال اآلب��اء غريغوري��وس باالم��اس. في أعم��ال ه��ذه الشخص��يات األرب��ع، كم��ا ه��و الح��ال أيض��ً
باسيليوس الكبير ، وغريغوريوس النيص�ي ، ومكس�يموس المع�ترف ، هن�اك وف�رة (القديسين اآلخرين  (

من الالهوت الغني والحي واألساسي، دون أي اقتباسات أو هوامش على اإلطالق.
خالل دراس��تي، اش��تركت لف��ترة في فري��ق علمي مهتم في تحض��ير نس��خة نقدي��ة لكتاب��ات الق��ديس
غريغوريوس باالماس. وظيفتي كانت أن أتتبع نصوص القديس غريغوريوس الالهوتي ال��تي اس��تعملها
القديس غريغوري�وس باالم�اس، به�دف إدخاله�ا في النس�خة النقدي�ة. من غ�ير الممكن أن أتبّنى النظ�رة
القائلة بأن القديس غريغوريوس باالماس دّون بعض المعلمين األكاديميين المهّمين، الذين تعّلموا العم�ل
ر إلى أي من علم�اء على نحو كامل مع المراجع والتوثيق المنطقي والتحليل السكوالستيكي، ألنه لم ُيش�ِ
، وحّتى عن�دما أش�ار إلى أح�دهم لم يح�دد العم�ل ال�ذي أو حتى إلى الكثيرين من آباء الكنيسة (عصره  (

استعمله كمرجع.
في أيامن�ا ه�ذه، نحن بحاج�ة إلى اله�وت يق�ّدم أجوب�ة، عن طري�ق الخ�برة الملِهم�ة، للكث�ير من األس�ئلة
الوجودية التي تشغل اإلنسان المعاصر، كمثل األلم، الموت، الش�عور ب�اإلثم، مع�نى الحي�اة، كم�ا للمش�اكل
، من الق�رب؛ اله�وت ي�نزل مث�ل الحن�ان ”االجتماعية الهائلة ال�تي تتزاي�د. نحن بحاج�ة إلى اله�وت من  “

المطر اللطيف على نفوس الجنس البشري ويسكب بلسمه الشافي وتعزيته، كم�ا تفع�ل كتاب�ات الق�ديس
، من غ�ير أن يك�ون رومنطيقي�ًا وعاطفي�ًا؛ اله�وت ش�اعري ”سلوان األثوس�ي. نحن بحاج�ة إلى اله�وت  “

”َحَدسي من غير أن يكون درسًا واستقصاًء؛ الهوت أصيل وال يحتاج ألي حواٍش للتعبير عنه أو ليعبّ��ر “

عن ذاته، كما قال أحد المفكّرين المعاصرين.
وبالطبع، أّيّ الهوت يقوم حصريًا وفقط على المالحظات والمراجع والبيان�ات يجب رفض�ه، ألن�ه يض�لل
رون عن�ه. إن الهوت�ًا أكاديمي�ًا من ه�ذا الن�وع ينبغي ش�جبه الشعب وال يخ�دم س�وى مص�لحة ال�ذين يعبّ�
ه نم�وذج عن�دما يتخّطى ح�دوده إلى خ�ارج مجال�ه واله�دف ال�ذي يخدم�ه؛ عن�دما يتّم إس�قاطه على أنّ�

لالهوت عن طريق تهميش الالهوت األصيل الحقيقي، الهوت المستنيرين.
وهم المتفلس��فين في أيام��ه  )ق��ال الق��ديس باس��يليوس الكب��ير في إي��راده أمثل��ة عن الالهوت��يين  ” “

. من المعيب أن إّنهم ال يتع�اطون الاله�وت ب�ل التكلج�ة  : ”مشابهون لالهوتيين األكاديميين في أيامن�ا “ )
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ُيرَبط الالهوت األصيل بالمنهجية السكوالستيكية؛ بتعب�ير آخ�ر، أن ُيرب�ط الاله�وت بالتقني�ات. الن�اس ال
يحتاج الناس اليوم إلى طرق لدراسة الحياة، بل هم بحاجة للحياة الحقيقية.

تكنولوجي�ا أو2008لمقالة في الع�دد الث�امن من الس�نة الرابع�ة،  أي�ار ا سبق أن ُنشَرت هذه † "، في ال�تراث األرثوذكس�ي تحت عن�وان 

، وقد ُترجَمت في حينه عن اإلنكليزية. في حديث مع صاحب السيادة الكاتب قبل فترة أشار إلى هذه المقالة ش�ارحًا عب�ارة "الهوت

 "Τεχνολογοῦσι ”تكنولوجيا حصرًا، متمنيًا ترجمة كافة األعمال عن اليونانية، أو لغته�ا األص�لية بش�كل "اليونانية والتي ال تعني  "

عام، حيث يمكن.  فالمقالة الحالية هي مراجعة عن األصل اليوناني.
تكلجة هي الترجمة لعبارة   "عبارة  " "Τεχνολογοῦσι اليونانية التي تقابلها باإلنكليزية عبارة " ”Technologizingوهي اسم فعل ،”

” التي تعني فنًا أو مهارة، وبالت�الي في اليوناني�ة القديم�ةΤεχνο"يعني ممارسة التكنولوجيا. في اليونانية هي عبارة قديمة جذرها 
التكلجة تعني استعمال مهارة المنطق.

Source: Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου: “Τεχνολογοῦσι καὶ οὔ Θεολογοῦσι”. Εκκλησιαστικη Παρεμβαση. τευχος 20 - 
σεπτεμβριος 1997. https://parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-20/3956-1997-20-08
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