العدد الثامن ،أيار 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

الدهرية :العمى عن الجمال المقدس
األب ستيفن فريمن

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ْ
يصفها بأنها حرك ة سياس ية وال تهدي د
وصف األب ألكسندر شميمان "الدهرية" بأنها أعظم بدعة في عصرنا .لم
من العالم خارج المسيحية ،ب ل وص فها بأنه ا "هرطق ة" ،أي تعليم ك اذب ،من داخ ل اإليم ان المس يحي .م ا هي

الدهرية؟ إنها اإليمان بأن العالم موجود مستق ً
ال عن اهلل ،وأن معناه وغرضه يحددهما البشر .األشياء هي مج رد

ناقضه األرثوذكس ية حيث الك ل "يحي ا ويتح رك ويوج د" في اهلل.
ُ
أشياء .العالم ليس أعجب من سطحه .هذا ُت

ويوج هه نحو غايته :االتحاد به .إلى هذا ،الكل موجود بأعماق وطبقات ،فللك َ ْون بنية أس رارية
اهلل يصون العالم
ّ
أو أيقونية ،بحيث أن كل شيء هو نقطة شركة مع اهلل.

هم معظم
في عصرنا ،احتلت مفاهيم العلماني ة الص دارة ألك ثر من مئ تي ع ام .لق د وج دت طريقه ا إلى عم ق َف ِ

المسيحيين ،وقوّ َضت إيمان األرثوذكس والكاثولي ك .إنه ا بدع ة غ ير مع ترف به ا إلى ح د كب ير من حيث أنه ا
تبدو وجهة نظر " غير دينية"  ،كونها خارج نطاق الالهوت .ببساطة يعتقد المعاصرون أنها "األمور كما هي"
ً
مرئيا .ه ذا الالم رئي ه و في
القراء نحو ما ليس
على مدار سني الكتابة ،كان أحد موضوعاتي المستمرة توجيه ّ
صميم استخدامي لصورة " الكون من طابق واحد"  ،كما في سعيي لتقديم الكتاب المقدس .إنه جزء من مشكلة

الخزي ،على ال رغم من أن ني لم أوض ح بع د ه ذا الج انب من المش كلة بش كل كام ل .وم ع ذل ك ،ف إن ال رد على

الدهرية ال يكمن في مهاجمتها .بدالً من ذلك ،فإنه يظهر بشكل أفضل من خالل تقديم ما ه و ص حيح وحقيقي،
ان
أي شكل العالم الذي تنكره العقيدة الدهرية .في هذا ،يقدّ م القديس ب ولس إعال ًن ا مفي دً ا للغاي ةَ " :ب ْل َوِإ ْن ك َ َ

ْ
ار ُج ْ
اخ ُل يَ تَ َجدَّ دُ يَ ْو ًم ا َف َي ْو ًم اَ .أل َّن ِخ َّف َة ِض َ
يق ِتنَا ْال َو ْق ِت َّي َة ُتن ِْش ُئ لَ َن ا َأ كْثَ َر َف َأ كْثَ َر ِث َق َل َم ْج ٍد
يَفنَىَ ،فالدَّ ِ
ِإ ْن َسا ُننَا ال َخ ِ
اء َّال ِتي ُت َرىَ ،ب ْل ِإ لَى َّال ِتي الَ ُت َرىَ .أل َّن َّال ِتي ُت َرى َو ْق ِت َّي ٌةَ ،وَأ َّما َّال ِتي الَ ُت َرى
َأ َب ِديًّ اَ .و َن ْح ُن َغ ْي ُر َن ِ
ين ِإ لَى اَأل ْش َي ِ
اظ ِر َ
َفَأ ب َِديَّ ٌة( ”.كورنثوس الثانية .)18-16:4

لقد بدا لي أن عادات حياتنا الحديثة تتع ارض م ع ه ذا الموض وع .وفي افتتانن ا بـ"ظ اهر" األش ياء ،نفش ل في

رؤية ما يكمن تحتها .هذا ما يجعلنا قلقين ومدفوعين بأشياء تافه ة .نحن نتع ّرض لتجرب ة مس تمرة في زمانن ا
الحاضر وهي أن نفقد الثقة بأن هناك أي ش يء غ ير م رئي أو أب ً
ديا ،أقل ه ب المعنى ال ذي تمس ب ه ه ذه األش ياء

وجودنا الي ومي .إن عالمن ا ال دهري الخ ائب ه و أغني ة جني ة بح ر َت ِع د بق وة الس يطرة بينم ا تجردن ا من واق ع
الشركة .نحن "ندير" العالم في وقت ينبغي أن نكون في غرام معه.

إن المثال األسمى للحقيقة األبدية غير المرئية موجود بيننا في اإلفخارستيا ،حيث نعلن أن "هذا هو جسد ربن ا

يس وع المس يح الك ريم نفس ه… ودم ربن ا وإلهن ا ومخلص نا يس وع المس يح الك ريم نفس ه" .ليس ه ذا المث ال
ً
ً
غريبا يُ قال فيه هذا الكالم لمرة واحدة فقط فيما هو محاط بسطحية وفراغ المنظر الدهري.
حدثا
استثناء،
ً
هذه النقطة هي في قلب ما كتبه األب ألكسندر ش ميمنُ “ :تفهَ م ليتورجي ا اإلفخارس تيا بأفض ل وج ه كرحل ة أو
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مسيرة .إنها رحلة الكنيسة في بُعد الملكوت .نستعمل عبارة ’بُعد’ ألنها تبدو السبيل األفضل لإلشارة إلى طريق ة
دخولنا األسراري إلى حياة قيامة المسيح .األلوان الشفافة "تنبض بالحي اة" عن د عرض ها بثالث ة أبع اد ب دالً من

بعدين .يسمح لنا وجود البعد اإلضافي برؤية الواقع الفعلي لما تم تصويره بشكل أفضل .وبنفس الطريق ة ،على

الرغم من أن أي تشبيه محكوم بالفشل بالطبع ،فإن دخولنا إلى حضرة المسيح هو مدخل إلى البعد الراب ع ال ذي

يسمح لنا برؤية حقيقة الحياة المطلقة .هذا ليس هروبًا من العالم ،بل ه و الوص ول إلى وجه ة نظ ر يمكنن ا من
خاللها أن نرى بشكل أعمق في واقع العالم" (من أجل حياة العالم).

إحدى الطرق لمباشرة رحلة الخروج من الدهرية هي ا ّتباع طري ق الجم ال .لق د حوص رنا في القي اس المنطقي
الذي يقول " ،الجمال هو في عين الناظر" ،ما هو غير صحيح بشكل واضح كما أنه يتع ارض م ع الجم ال نفس ه.

عندما يُ َ
ختزل الجمال إلى الذاتية يفقد معن اه كم ا قدرت ه على خالص نا .لدوستويفس كي مقولت ه الش هيرة" :إن
سر هذا الفكر يُ هدَ ر في العقل الدهري.
الجمال سينقذ العالم" .إن ّ

إن إدراك الجمال ضروري للنفس مثل إدراك الحرارة وال برودة ،الص عود والهب وط ،الص واب والخط أ .إن إض فاء

الذاتانية ( )subjectivizationعلى الجمال هو حرب الدهري ض د خص مه الوحي د المحتمل ،م ا يض ع نفس البش ر
على المحك .في النهاية تنكر الدهرية وجود الروح ،ما لم يكن هن اك ش كل من أش كال "البق اء" بع د الم وت .إن

وجود بُعد غير مرئي لكل حياة بشرية يتجاوز المشاعر والفك ر ،ه و أم ر غ ير مع ترف ب ه في ع الم تتزاي د في ه

المادية .الروح ،كواقع موجود ً
حق ا ،يسهل إنكارها كما يسهل إنكار جسد المسيح ودمه .تشير استطالعات ال رأي

المعاص رة إلى أن م ا يص ل إلى  70-60بالمائ ة من الكاثولي ك األمريك يين لم يع ودوا يؤمن ون بعقي دة الحض ور
ً
ً
كبيرا.
أيضا
الحقيقي .هذا يجعل احتمال أن ينكروا أرواحهم
إن هذا أكثر بكثير من مجرد إشارة إلى خيانة التعاليم التقليدية .إن ه يش ير إلى تح ول في النظ رة للع الم ال تي
فيها إنكار إلمكانية وجود حقيقة داخلية .كل ما تبقى من الحي اة الداخلي ة ه و تل ك المنطق ة ال تي َنص ِفها اآلن

ً
ً
خاطئة بمعنى أن اسمها يعني "دراسة النفس").
تسمية
بأنها "نفسية" (والتي أصبحت اآلن

الدهرية المبكرة تتحدث في شخصية أبنزر سكروج ( ) Ebenezer Scroogeالتي أبدعها ديكنز لعيد الميالد في
القرن التاسع عشر .عندما واجه سكروج شبح شريكه القديم ،جاكوب مارلي (  ،)Jacob Marleyقال" :قد تكونُ

قطعة لحمٍ غير مهضومة ،بقعةَ خردل ،كسرةً من الجبن ،قطعةَ بطاطس نيئة .عليك مرق أكثر مما عليك من آثار
َ
عما أنت!"
القبر ،بغض النظر ّ

نفس الهراء المتشكك إلى تصورنا للجمال .من المرجح أن ثقتنا بتجربتنا الثقافية هي أك بر من ثقتن ا
إننا نجلب َ

بالمرق السيئ ،لكننا على يقين أن الجمال الذي ندركه ال ّ
يؤث ر علينا أكثر من تفضيلنا للكوكاكوال على البيبسي.
ً
"ال أعرف ،أعتقد فقط أنها جميلة!" إن ّ
عميقا إلى درجة أنهم جمعوه مع الحقيق ة
تيقن آباء الكنيسة للجمال كان
والصالح والوجود كمظهر أساسي وجوهري للحقيقة نفسها .بالنسبة للمسيحيين ،تتأصل حقيقة الجمال الفائق ة
ً
متعاليا ه و إنك ار
في المسيح اللوغوس الذي به كان كل شيء ،وبه توجد كل األشياء .إن إنكار الجمال باعتباره

ً
أيضا.
لصالح الخلق
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"اإلدراك النوسي" عبارة تص ف قابلي ة قلب اإلنس ان على إدراك م ا ه و إلهي .على ه ذا النح و ،هي ق درتنا على
الشركة مع اهلل وكل الخليقة .في المقام األول ،ما ندركه بشكل ن وعي عن الخل ق ه و "منطقيته( ،")logicityأي
عكسه للوغوس .بدون هذا اإلدراك ال نرى حقيقة األشياء .على نفس المنوال ،بدون هذا اإلدراك ال يمكننا معرفة

معر ضان للخطر في العالم الدهري مثل الجمال .العالم الذي ال يرى الخير
حقيقة أنفسنا .بالطبع ،الخير والحقيقة ّ
والحقيقة هو عالم ُت َر َّف ع فيه التشويهات وحتى األكاذيب إلى مكانة بارزة .في عالم دهري ،يصير الم ال والعن ف

طاقتَ ي الحكم والتغيير األساسيتين.

تر
البشر مخلوقون في الجمال ونحن نتوق إلى الشركة .ينطب ق الش يء نفس ه على الخ ير والحقيق ة .يح دث ب ٌ

بداخلنا عندما تخبرنا لغتنا الثقافية أن أعمق غرائز وجودنا هي مجرد انطباعات ذاتية .إنها فكرة مخزية تس عى

الحط ِمن حقيقة َم ن نحن .إنها تخلق الشعور بالوحدة واالغتراب الذي يبحث عن إجابات في عالم قي ل لن ا
ّ
إلى

أنه صامت .بعض الحجج العقالنية هي تمارين في العبثية .على سبيل المثال ،ال دخول في ج دال ح ول م ا إذا
ً
َ
موجودا هو سخافة .الحجة التي تقول أن كل تجربة ذاتية بحتة (كلها في رأس ك  -أنت مج رد عق ل) هي
كنت
دير للحقيق ة والجم ال والخ ير
سخافة أخرى .إلى حد مماثل ،فإن المناقش ات ال تي تس عى إلى إنك ار وج ٍ
ود ج ٍ
ً
كالما مثل هذا غال ًبا ما يثير اآلخرين للجدل حول الحقيقة والجم ال والص الح (ق ول
تحملنا إلى الالمعقول .إن
بيالطس البنطي "ما هو الحق؟" هو شهادة على هذا).
تتخي ُل مثل هذه الحجج أ ّنك تسعى لفرض الحقيقة والجمال والخ ير .ه ذه واح دة من المش اكل
في اعتقادي،
ّ

نظر ا ألن الحقيقة والجمال والخير ليس فيهم أي وجود خفي أبدي ،فإن ما يتبقى ه و ص يغ
األساسية للدهريةً .

يتم إنش اؤها ب العنف والم ال .إنه ا تخ تزل الحي اة إلى السياسة ،أي
الحقيق ة والجم ال والخ ير ال زائ ِفين ال تي ّ
معرض ة للخط ر" (وكاف ة
الصراع على الس لطة .أولئ ك ال ذين يعلن ون ،في موس م االنتخاب ات ،أن "روح األم ة ّ

األطراف تقول ذلك بطريقة أو بأخرى) ،ال يقص دون س وى أن ف ريقهم ق د يخس ر في لعب ة الس لطة .إن معرك ة
القوة وإيماننا بالدهرية هي التي تعرض الروح للخطر .إذا كانت الحقيقة والجم ال والخ ير حق ائق أبدي ة ،فإنه ا

تتح دى التش ريع .يجب تمييزه ا وإدراكه ا ح تى ن دخل في ش ركة معه ا ،ونص بح ذاك الن وع من الن اس الذين
َأ
وس (غالطية .)23:5
ام ٌ"
هذ ِه لَ ْي َس َن ُ
ال ِ
يظهرونها في حياتهم .كما قال القديس بولس " ِضدَّ ْمثَ ِ
ما ال يُ رى هو األشياء األكثر أهمي ة .قب ل خمس ة عش ر أل ف ع ام ،في الج زء الخلفي من كهفٍ في مك ان م ا في

صورا لثور البايس ون على الج دران .ليس
تماما من حيث الخبرة واللغة والثقافة،
ً
إسبانياَ ،ر َسم إنسان ،بعيد عنا ً
لدينا فكرة عن نيته أو غرضه .ومع ذلك ،يمكننا القول ،دون تردد ،أن رسوماته كانت ،وهي كذلك ،جميلة .ب دون

كلمات ،وما وراء الكلمات ،قال لن ا ه ذا الش يء .ك انت رس وماته ص حيحة وجي دة ً
أيض ا .إنه ا تخبرن ا أن ه أدرك
األشياء األبدية وترك لنا هذه الشهادة .فليسامحنا اهلل إذا رفضنا االستماع.

* األب ستيفن فريمان هو كاهن في الكنيسة األرثوذكس ية في أمريك ا ( ،)OCAوه و راعي كنيس ة القديس ة حن ة األرثوذكس ية في أوك
ريدج بوالية تينيسي .وهو ً
أيضا مؤلف كتاب "حاضر في كل مكان والمجد هلل".

Source: Father Stephen Freeman. Secularism: Blind To Holy Beauty. The Postil Magazine. Posted on November 1,
/2020. https://www.thepostil.com/secularism-blind-to-holy-beauty
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