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أساس الكنيسة العميق والتقاليد العشوائية
المتقدم في الكهنة توماس فامفينيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
الم ساء فهمها في عصرنا هو مفهوم التقليد ،حيث ال تعريف له.
أحد أكثر المفاهيم ُ

نميّّ زه
من المعروف أننا في الكنيسة ال نتحدث عن التقليد بشكل عام ،وإنما نتحدث عن التقليد المقدس ،وبهذا ّ
عن كل التقاليد البشرية األخرى .ال يتم استنفاد التقليد المقدس وال يتم تحديده بمبّّنى الكنيسّّة أو األيقونّّات

أو وضع الصلوات وفن الترانيم .إن التقليد المقدس هو شيء أعمق.

تتميز جميع الفنون التي ذكرناها بأنها طقسّّية ،لكنهّّا أنشّّطة بشّّرية تتطلب مهّّارات خاصّّة ال يمتلكهّّا جميّّع
الناس .إن التقليد المقدس هو لجميع النّّاس بغض النظّّر عن المهّّارات الجسّّدية أو التعليميّّة أو االجتماعيّّة.

تعتبر الفنّّون الليتورجيّّة ضّّرورية لبنّّاء كنيسّّة مقدسّّة ،ولتزيينهّّا بشّّكل مناسّّب ،وألداء خّّدمات الكنيسّّة

وأسرارها ،بما يساعد المؤمن على الصالة ،والعّّودة لذاتّّه لينّّال نعمّّة اهلل .إن لهّّذه الفنّّون تقاليّّدها الّّتي هي
تقاليد إنسانية.

أحس شيخه القديس سلوان بأن حياة الكنيسة هي الحياة في الروح
بحسب القديس صوفروني اآلثوسي ،لقد ّ

القدس ،وأن التقليد المقدس هو قوة الروح القدس المستمرة داخل الكنيسة .التقليد المقدس ،باعتباره الوجّّود
األبدي والثابت للروح القدس داخل الكنيسة ،هو األساس األعمق لوجودها .وهكذا ،فّّإن ّ
تعلم الحيّّاة الروحيّّة،
ونضوج اإلنسان في المسيح بااللتزام الصادق بوصاياه اإلنجيلية ،هو الحياة في الّّروح القّّدس ،أي الحيّّاة في

التقليد المقدس وهو ما يصف حياة الكنيسة كلها.

لألسف ،الكثير من الناس ال يعرفون مقاربة التقليد المقدس على هذا النحو.
التقاليد العشوائية

يظهر النسك كعنصر قوي في التقليد المقدس .والنسك هو السّّيطرة على قّّوى الّّروح الالعقالنيّّة ،أي الغضّّب
والرغبة .لهذا السبب يوجد صوم من وقت آلخر ،وضبط دائم لألهواء ،ويقظة العقل على الحواس الجسدية.

تتحر ك معظم التقاليد الشعبية في اتجاه مختلف .العنصر األساسي فيها هو المتعة والتشتت والوالئم والّّرقص
ّ
حد ما ،ومع ذلك ال تساعده هذه
والغناء واألشياء التي يحتاجها اإلنسان الفاني لجعل حياته قابلة لالحتمال إلى ٍ

األشياء في العثور على معنى الحياة وإدراكه.

التقاليد الشعبية ،عند تنسيقها مع تيبيكون الكنيسة ،ال تفصلنا عن التقليد المقدس .إنها تسّّاعدنا للحصّّول على
حياة اجتماعيّّة وكنسّّية متوازنّّة .ومّّع ذلّّك ،عنّّدما نقّّوم باختيّّارات عشّّوائية ،بسّّبب مّّا يسّّمى باألعيّّاد
التقليدية ،نستبعد تيبيكون الكنيسة ،فنجد أنفسنا على طريق خارج تقليد آبائنا القديسين ،خارج تقليد كنيستنا

المقدس.
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من غير الممكن ،على سبيل المثال ،تاناجرهملا ميظنت … تنظيم المهرجانات† فيما يفتكر المنظمون والمشاركون أنهم بهذا

يحتفلون بأعياد كنسية للسيد والسيدة والدة اإلله.
إن التقليد المقدس ّ
يخلصنا ،ال التقاليد الشعبية الشائعة.
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يتم ربييط تنظيمهييا بالمناسييبات الكنسييية مييع أن أصييولها معروفيية بأنهييا احتفيياالت وثنييية
† يقصييد الكيياتب انتقيياد المهرجانييات اليتي ّ

كمثال محدد تنظيم  "مهرجييان الميياعز " عشييية عيييد تجلي المخلص ،أي خالل صيييام الخمسيية
يورد
كالكرنفاالت المرافقة للمرفع .كما ِ
ٍ
ً
يوما في شهر آب .و يعود هذا المهرجييان إلى العصييور الوثنييية حيث يلييف الشي ّبان أنفسييهم بجلييود وأجييراس الميياعز ،ويبييدؤون
عشر
االستعراض والرقص في جميع أنحاء المدينة .أصل هذا المهرجان طقس وثني لتسريع عودة الربيع.
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