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 القَيم التقليدية للعائلة
المتقدم في الكهنة لورنس فايرلي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

القَيم التقليدية للعائلة وما هو دورها في حياة المسيحي؟ "ما هي  "

. على وجه الخصوص، ال يع��ني القَيم التقليدية للعائلة "بادئ ذي بدء، من المهم فهم ما ليس مقصودًا بمصطلح  "

 على الم�رء أن يض�ع األس�رة في المرتب�ة األولى قب�ل ك�لَّالمصطلح أن األس�رة هي أهم ش�يء في الحي�اة، أو أن
ش�يء آخ�ر. ربم�ا ه�ذا م�ا يعتق�ده أعض�اء المافي�ا، حيث تقات�ل عائل�ة كورلي�ون ض�د عائل�ة تاتاغلي�ا المنافس�ة أو

 المسيحيين ال يستطيعون منح األسرة المرتبة األولى في قائمة األولويات، فنحن نتب��ع من ق��ال:َّبارزينيس. لكن
ْو Qا ا��بً Qَحبَّ ا Qِه. َمْن ا ُل َبْيتِ�� هْ�� Qْنَساِن ا Uْعَداُء اال Qَة ِضدَّ َحَماِتَها. َوا َها، َواْلكَنَّ مِّ Wِبيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ ا Qْنَساَن ِضدَّ ا Uَق اال ِجْْئُت الWَفرِّ "

م��تى ِني  َتِحقُّ ي َفالَ َيس�ْ َر ِمنِّ كْثَ� Qًة ا ِو اْبنَ� Qا ا ِني، َوَمْن اQَحبَّ اْبنً� ي َفالَ َيْسَتِحقُّ كَْثَر ِمنِّ Qا ا مًّ Wا( (. نحن م�دعوون35:10-37"
 والءنا األول واألساسي هو للمسيح.َّلنحّب ونحترم آباءنا وأمهاتنا ونعتّز بأطفالنا، لكن

القيم التقليدية للعائلة وظيفة الرمز لرفض القيم واألي�ديولوجيات المنافس�ة ال�تي "في الواقع، يؤّدي مصطلح  "

 م��ا منٍيتّم ضّخها بقوة والترويج لها هنا في الغرب المتدهرن. ربما هذا هو سبب خجل اليسار الليبرالي إلى حد
مناقشة هذا المصطلح  أو استخدامه.

قديمة نسبيًا صدرت  (لنأخذ، على سبيل المثال، مقالة  لماذاthe Atlantic) في األتالنتيك 2013عام ) "، بعنوان  )

القيم العائلي�ة’يص�عب على الليبرال�يين التح�دث عن ه�ل  ؟ تس�اءلت كاتب�ة المق�ال، إيم�ا غ�رين،  ’قَيم األس�رة ’ " " ’

م بالنسبة لليسار؟ لسبب واحد، ق�د تك�ون هن�اك مش�كلة لغوي�ة. ترتب�ط مص�طلحات القَيم العائلي�ةٌموضوع  محرَّ
ارتباطًا وثيقًا بطريق�ة تأطيره�ا ال�تي تع�ود إلى ثمانيني�ات الق�رن العش�رين وإلى ج�يري فولوي�ل، كم�ا ق�ال ب�راد

القيم العائلية إلى  تميل عبارة  ’ويلكوكس، مدير مشروع الزواج الوطني في جامعة فيرجينيا:  ’ الذكرياتإعادة "
.المزعجة  األغلبية األخالقية ’"من عهد ريغان و  ’

القيم التقليدية للعائل�ة ال يتعلّ�ق في نهاي�ة المط�اف بأهمي�ة األس�رة؛ إنه�ا طلق�ة لفظي�ة تمفلذلك  "إن مصطلح  "

رون عن رفض�هم إطالقه�ا ع�بر ق�وس س�فينة معادي�ة في ح�رب ثقافي�ة. إن ال�ذين يس�تخدمون المص�طلح يعبّ�
ومعارضتهم لمجموعة من الظواهر الثقافية الحديثة نسبيًا، مثل إضفاء الش��رعية على الس��لوك الجنس��ي المثلي
والزواج المثلي، وقبول التحوالت الجنسية مع اإلعالن المصاحب بأنه يمكن اختيار الجنس حسب الرغبة بم��ا ال
عالقة له بالبيولوجيا األساسية، وانتشار اإلباحية وتطبيعها. يمكن إضافة أشياء أخرى ال عالقة لها ب��الجنس إلى

 ومنهجي للنط�اق األخالقيٍ متماسكٍالقائمة. القاسم المشترك بينه�ا جميع�ًا ه�و أنه�ا مع�ًا تش�كّل ج�زءًا من رفض
الذي كان موجودًا منذ عقود وهو اآلن تحت التهديد.

هناك شيء واحد مؤك�د: القيم الموج�ودة في قائم�ة القيم التقليدي�ة للعائل�ة هي بالفع�ل قيم تقليدي�ة. أي يمكن
وفي تقالي�د إيماني�ة أخ�رى أيض�ًا من األي�ام القديم�ة موجودة حقًا االدعاء بأن جذورها (في اإليمان المسيحي  (
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 عن�دنه وقت قريب جدًا. هذا ال يثِبت في حد ذاته، بالطبع، أن الممارسات الجديدة خاطْئ��ة، لكن��ه يع��ني أوحتى
واليهودية واإلس�الم ك��انت (الترويج للقيم واأليديولوجية الدهرية الجديدة، على المرء أن يؤكّد أن المسيحية  (

 ما أك��ثرٍعلى خطأ بشكل كبير لمْئات أو آالف السنين، وأن المرّوجين المعاصرين لألخالق المستجدة هم بطريقة
 من كّل َمن سبقهم. هذه مهمة كبيرة، ورّبما تفسر تفضيل اليسار اللي��برالي للش��تائم على الج��دل المس��تمر.ًحكمة

بون إلنس��ان نيان��درتال وعلى الج��انب   منئطاالخ��من األس��هل ببس��اطة تص��نيف التقلي��ديين على أنهم متعص��ّ
التاريخ بدالً من مناقشة حالة الفرد الدهرية.

أين هو إذن مكان القيم التقليدية للعائلة في حياة المسيحي؟ أقترح أمرين: دور المس��يحي في المي��دان الع��ام،
ودوره ضمن عائلته.

في م�ا يتعل��ق بالمي�دان الع�ام، أق��ترح أن�ه من الس��طحية والس�ذاجة التأكي�د على أن تبّني م�ا ه�و فعلي��ًا أخالق
جدي��دة لن ي��ؤثر س��لبًا على المجتم��ع على الم��دى الطوي��ل. على ه��ذا األس��اس، يجب على المس��يحي أن يب��ذل

 الجديدة. ه��ذا ال يع��ني أن��ه إذا أص��بح زواج المثل��يين قانوني��ًا في أولقصارى جهده لمعارضة الترويج لألخالق
األسبوع، فإن الع�ائالت ال�تي تق�وم على ش�ريكين من الجنس�ين س�وف تنه�ار بحل�ول آخ�ر األس�بوع. إلى ال�ذين

"بسبب مس��يرات فخ��ر المثل��يين؟ اإلجاب��ة هيهل سبق وعرفتم شخصًا انهار زواجه "يسألون من باب البالغة، 

. لكننا نناقش مسارات ال "بالطبع    طويلة األمد، وليس نتائج فورية.ً ثقافيةٍ"
ل المثال، أن الرجال والنساء مختلفون، واآلب��اء واألمه��ات لهم أدوار مختلف��ة ومتكامل��ةيمكن الجدال، على سبي

د للنم��وذج التقلي��دي ان،،في تنشْئة األطفال وتربيتهم. إن التغي��ير المتعمّ��  بحيث يك��ون ل��دى الم��رء أب��وان أو أمّ��
من التغذية الالزمة من الشريك اآلخر، كما يفصل الجنس عن اإلنج��اب. عالوة على ذل��ك،بالتالي  األطفال ُمِيحر

يمكنن��ا أن ن�رى اآلن كي��ف أن منح االمتي�از لالختي��ار الشخص�ي في النظ��ام األخالقي يمكن أن ي�ؤّدي إلى خل��ق
مشاكل ال يمكن توقعها.

، نصّر اآلن على أن لألفراد الحق في اختيار متى وكيف سيموتون، مع ما يسمى بالمساعدة الطبيةمثاًلفي كندا 
. مع تزاي��د ش��يوع  أي قيام األطباء بقتل األشخاص عند الطلب (في الموت  يش��كّل ض��غطًا على األمر َّ، ف��إنذلك)

ه��ذه النتيج��ة متوقع��ة،لم تكن كبار السن إلنهاء حياتهم قبل األوان، خشية أن يصبحوا عبْئًا ماديًا على أبن��ائهم. 
وبالتأكيد لم تكن مقصودة، لكنها ستتحقق رغم ذلك.

س��واء في اختي��ار الش��ريك الجنس��ي أو اختي��ار )وبنفس الطريق��ة، ف��إن جع��ل االختي��ار الشخص��ي أم��رًا س��اميًا 

(الجنس س�يكون ل�ه نت��ائج غ�ير متوقع�ة على الم�دى الطوي�ل في األجي�ال القادم�ة. تض�ع القيم الجدي�دة غ�ير

التقليدية األساس لمستقبل مجتمع قد يكون مختلف��ًا بش��كل كب��ير عن المجتم��ع ال��ذي نعيش��ه اآلن، ويجب على
المسيحي أن يعارض التطورات التي ستضّر األجيال القادمة من منطلق االهتمام بالمجتمع الذي يعيش فيه.

من جهة القيم التقليدية للعائلة في الحياة الداخلية لألسرة: هناك شعور بأن األسرة تحدد نفسها مقابل المجتمع
سواء كان المجتمع يعتنق القيم العائلية التقليدية أم ال، حيث يجب على كل أسرة أن تختار ما إذا كانت س�تتبع
المجتمع أم ال. في الجنوب األمريكي في أوائل القرن العشرين، كان على األسرة أن تخت�ار اعتن�اق العنص��رية أم
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ال. يتعين على الع�ائالت الموج�ودة اآلن في الع�الم الغ�ربي أن تخت�ار م�ا إذا ك�انت تعتن�ق الفهم الجدي�د للجنس
والجنسانية أم ال.

على كل عائلة أن تقرر لنفسها كيف تعيش وكي�ف ت�رّبي أبناءه�ا. ه�ذا يع�ني أن�ه م�ع تزاي�د رفض المجتم�ع للقيم
التقليدية للعائلة، يجب على العائالت المسيحية أن تصبح مناهض�ة للثقاف�ة بش�كل متزاي�د. ح�تى ل�و يْئس�نا من

 زال يتعين علين�ا أن نعيش بحس�ب القَيم ال�تي تعكسماتغيير األع�راف الحالي�ة وتخلين�ا عن الس�احة العام�ة، ف
هذا بجديد. لقد كنا في سراديب الموت الثقافية من قبل، وقد نكون مّتجهين إلى هناك من جديد.ليس إيماننا. 

في النهاية، ال يتعلق األم�ر بقَيم األس�رة، ب�ل ب�اإلخالص للمس�يح. يوص�ي المس�يح تالمي�ذه أن يعيش�وا بطريق�ة
معينة، بغّض النظر عما إذا كان الناس من حولهم يعيشون به�ذه الطريق�ة أم ال. ق�د ي�أتي وقت نتوق�ف في�ه عن
الحديث عن القيم العائلية التقليدية ونتحدث ببساطة عن طريقة الحياة التي أعطانا إياها المس��يح. إذا اس��تمر

المجتمع في دوامة االنحدار، فقد ال يكون ذلك اليوم بعيدًا جدًا.
Source: Archpriest Lawrence Farley. “Traditional Family Values”. No Other Foundation. June 13, 2022. 
https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/traditional-family-values/
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