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الثالثاليعد

منصالحيتهومقداروإمكاناتهاللحنهذافيهىيؤالذيالمكانهو

وفهمهمالسامعيناهتماممدىكذلكالتشويشعنوالبعدالمساحةحيث
والتقديرالتقييمعلىوفدرتهم

غيرلصوتأوالعزتيجيدالفلعازوأعطيناهاأللخانأروعأخذناأننافلو
وإذاءاألداأوالعزفءسوبسببسيضيعاللحنجالفإنالجيدءاألداعلىمدرب

بالباعةيعبئسوقفيوقدمناهاوالمرنمينالعازفينوأمهرواجملهاالموسيقىبأروعاتتنا
والمرتلينالعازفينفىواللحنإلىءنسىفإنناالسياراتوضجيجاألطفالوصراخ
اللونهذاتذوقعلىتتدربلمآذانإلىوموزاربيتهوفنسيمفونياتقدمناإذاكذلك

وأجملأفضلنطرهمفيسيكونالبلديوالزمرالطبلفإنالموسيقىمن

المسيحيةاألخالقءمباديفإنالمسيحيةاألخالقموضوعإلىاقترابنافيهكذا
طبيعتهعنتعبيرألنهالوجودلهذااألعظمالمبدعقدرةصاغتهالذيالجميلاللحنهي

هذاتلقيعلىويتدربويتعلميدركالذياالنسانإلىنحتاجلكنناالساميةاإللهية
ندرسأنعلينالزاماكانugذادرجاخهافيالمتفاوتةقدراتهحسبواستيعابهالدرس
المكلفهوألنهوإمكاناتهوقدراتهوطبيعتهالمسيحيةمفهومفياإلنسانعنشيئا
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األخالقنشيدعزفمنهنطلبالذىالخلوقهذاطبيعةبعنايةندرسأنئدالنrإ

وممكناواقعيامنهمطلبتاليكونفيهوالضعفالقوةونواحيحياتهنيالمسيحية

يمارساناإلنسانهذانطالبالتيالبيئةوهوندرسهأنالبدثالثعاملوثمة

تطوراتمناجتازهومااإلنسانىالمجتمعهىالبيئةهذهالمسيحيةاألخالقءمباديفيها
اإلنسانىالتاريخأحداثمعالمسيحيةءالمباديفيهتفاعلتوكيفالسنينjمدعلى

اسهموكيفاألخالفيالفكرتاريخندرسأنالبدكانلذلكالعصورمرعلى
فيفهموهاكماالمسيحيةاألخالقءمباديتطبيقفيومفكروهادتهاوقIالكنيسةءآبا

الكتابمنالثافيءلزاهذافيبإيجازتوضيحهقصدناماوهذامجتمعهم

التيالفنيةالمدرسةنفهمأنفيجبجميلةصورةالمسيحيةاألخالقكانتفإذا
أوالرمزيةأوالتجريديةأوالتكعيبيةاوالسيرياليةهيهلالصورةهذهأبدعت

يمكنالتىوااللوانوإمكاناتهوقدراتهنفسهامالرسسuأنعليناثمالكالسيكية
العيونونوعتهLامالرسعلهاسمسالتىةSAندرسأنعلينائميستخدمهاأن
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األبعاددوناألبعاهذهمنواحدئعلاعتبارأوواحدبجانبءتفاامنتأتينافيها

ىألخرا

األخالقءلمباديالعمليةبالتطبيقاتترتبطالتياألبعادمختلففيالواعىالتفكيرإن
وبالرغمالمتنوعةالظروففيالمناسبةالقراراتاتخاذعلىاالنسانيساعدالمسيحية

والشمعورالمعاناةمنمحميراتتطلبألنهاسهالأمراليستقراراتخاذمشكلةأنمن

وبذلكالصورةمنواحدجانبءورااالنسياقمناإلنسانتحمىلكنهابالمسئولية

ينطرونمنهناكالمثالسبيلوعلىءالرياأوالتطرفاوالخطأاحـماالتمنتحميه

عنالمسيحالسيدبهايعتروالتىالجبلعلىالعطةفىالواردةالمسيحالسيدوصاياإلى

لتحقيقهايسعىانالمسيحيالفردمنويطلبالمشروطغيروعطائهالكاملةاللهمحبة

كأنهاإليهاينطرونمنهناكالكاملةالمحبةبقوةالشرقوىيهزملكيتهعالقlفي
هذاعلىيطبقوهابأنالناسويطالبونالجناقأوالمدنيبالقانونأشبهجامدةنواميس

الألنهمالكاملاليأسمنبحالةالناسبعضيصيبقدوهذاآليةبطريقةاالعتبار

تبدونهاNاألخالقيةالحياةعنLuفينصرفونالمستوىهذاعلىأنفسهميجدون
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بعضهمالناسدينونةمنالحالتينبينيقعوماالمظهريةإلىوالجنوحالفكريءبااللتوا
لبعض

مخلوفااإلنسانفيعتبرونفحسباالنسانىالجانبإلىالناسبعضينظروقد

الثىاالمكاناتإلىناظرينغيراالنسافيالصعفياسمءلثىكللهفيبيحونضعيفا
علىفشيئاشيئاويئغلبالقداسةفهجفيليسميرالمؤمناإلنسانفيبروحهاللهوضعها
ضعفاته

الناسعلىوسطوخهاوالمجتمعالبيئةمشكالتفيالناسنطرةتنحصروقد

طريقهاعنليسعىاإلنسانأمامالمسيحيةتضعهاالتيالعلياالقيمعنتمامافينصرفون
المجتمعمالعلتغيبر

تحتاجمركبةعمليةهوبليسيطاشيثاليساألخالفيالمسعىأننالحطوهكذا
والوجدانالنفسفيونضوجاإلرادةفيوتدريبفكريةمعاناةإلى

علىحرصااألخالفيمسعاهفيمعاونةيجدأنالمسيحىاإلنسانيستطبعوحتى
العصمرحتىالميالدياألولالقرنمنذالكنيسةتأريخفيالمسيحيةاألخالقتطبيقاتمبع

بالعواملواعياءالقاريليكونخاصبنوعالمصريةالبيئةبشرحجهغوأنالحدويث
الدراسةهذهمنوالهدفيدريالأوبهايدريكانءسواتفكيرهفيتؤئرالتى

عصرناإفىاألخالقيةالحياةفيأساليبهالننقلاالريخمنينةمعفترةننتقىأنليس

لكنالماضيبأسلوبحاضرنانعيشأنيمكنواليعودلنالتاريخفإنالحاضر
إلىليصلوالمقارنةالتحليلعلىوقدرةخاصةبصيرةءالقاريينالانهوالهدف
سلوكهفيمسئوألمسيحياأسلوبالنفسهيختطألنيؤهلهالذيالفكرىالنصج

Iاألخالقيةاته4قرا

باتخأذهفيتسوعونمعينارأيانكراعندماينبهرونقدالمبتدئينأنالمعلومومن
يجدونفإنهموالبحثالدراسةيواصلونعندمالكنهملحياتهمأسلوباأولهمعقيدة
التحليلعلىالقدرةاالنسانلدىتتكونوهكذانضجاوأككرأفضلأخرىءآرا

للموقفمالئمةنظروجهةوتكوينوالمقارنة

ألعماقفهمهخاللمنالمسميحىأنالمسيحيةاألخالففJههوهذاولعل
1t
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مسئولةمستقلةقراراتيتخذأنقادراتجعلهالنضجمندرجةإلىيصلأنيستطجع
فيصغيرةبلبنةأسهمقديكونأنليرجوالكاتبوإنالمواقفنحتلففيومناسبة
المسئولالمسيحىالمصريشخصيةءبناوهوعظيممشروع

1





األوللباب

الميععيحيالفكوتأويخفياألضالق
اإلصالحعصرحتىالغربفي





األوللفصل

األولىالقرونفيالمسيحيةالقيم
الكنيسةتاويخمن

منمغالبيصأقليةمنتتكوناألولالمسيحيالحصرفيالمسيحيةالكنيسةكانت
تاريخبدايةفيومحتقرينمضطهدينكانوااألحيانأغلبوفيءوالبسطاءالفقرا

قبلواوالذينفلسطينيقطنونكانواالذيناليهودمنالمسيحيينأغلبكانالمسيحية

المصلوبللمسيحوالمحبةوالحماسبالغيرةحياتهمألهبتالرسالةهذهاإلنجيلرسالة
وقدوالنقاوةوالمحبةبالطاعةتتميزجديدةلحياةالبابأمامهمفتحالذيوالمقام

فلسطينفيوداالنطاقمنبالمسيحيةيخرجواأنورفاقهالرسولبولساعاستط

المسيحيةالكنائسأنوطبيعىوروماواليونانالصغرىآسيافياألمبابأمامهاليفتح
وسائللهاتكنلمالبيوتداخلفيأغلبهاكانلتىواالبالدتلكيخاالمتفرقةالصغيرة

منالشكوكبعينإليهاينطركانذلكمناألكثربلببعضبعضهاالسريعاالتصال
واحدةفكرةأنإالالرومانيةالدولةجانبمنوباالضطهادالمجتمعطبقاتبعض

وانتظارهاللمخفصتكريسهاوهيالجغرافيالتباعدرغمالكنيسةأفرادتجمعكانت
الثافىلمجيثه

عقيدةللكنيسةلتضعاقياداتهاتجتمعلمالكنيسةتاريخمناألولىالفترةوفي
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المشارأورشليممجمعفيواحدةمرةإالللسلوكبرنامجاأولإليمانإقراراأوظامية
مشكلةالرسلفيهتناولوالذىالرسلأعمالسفرمنعشرالخامساألصحاحفيإليه

هذاوبعداإليمانبعداألملحياةأسلوباالرسلرآهوماالكنيسةإلىاألمدخول
القرنفيترتليانوسقالوكمامتأخراإالأخرىمماثلةاجتماعاتعننقرأالالمجمع
ءونسامتعلمينوغيرءبسطأأشخاصاكانواالمسيحيينأغلبإذالميالديفيالثا

صالحهاعلىبرهنوالكنهمعقيدتهميثبتواأنباللغةيستطيعوالموإنلبههموعجائز
للفكرتالفييحدثلماألولىالقرونمنألولىاالفترةوفيأل10وغيرتهمالمبأعما

اإلرشاداتهوالفترةهذهفينجدهأنيمكنماوكلاليونانيةالفلسفةمعالمسيحى

بعضعلىJوالردالناشئينوتعليمالمسيحياإليمانلشرحيستخدمونهاكانواالمى

بعضلمعالجةيكتبونهاالكنيسةقادةكانالتيالعارضةوالرسائلالوثنيةالكتابات

أنيمكنالكتاباتهذهومنالكنيسةحياةتعترضكانتالتيوالمشكالتالمسائل
الفترةهذهفيللكنيسةاألخالقيالفكرعنشيئانستخلص

بالعالمالكنيسةعالقة1

كانمسيحيفكلالجماعةروحهوالعصرذلكفيالكنيسةيمتزUاأولكان
المؤمنينجماعةفيا1e3باعتبارالجماعةبلغةولكنالفردبلغةالذاتهعنويعئريفكر

منفصلينكبيرحدإلىأنفسهميعتبرونالمسيحيونكانالعالمعنالمتميزة

وطنإلىمنتمينأنفسهميعتبرونكانوالقدويحتقرهميعاديهمكانالذياالعاعن

التيوالدينيةالسياسيةالحياةفييضتركونالكانوالذلكالسماويمماالوطنهوآخر
وفاسداشريرايعتبرونهكانواالذيماني5االيونافيلمالعافيحينذاكسائدةكانت

جيرانهممعLمحدإمواءيتالوأنالعالمفييعيشواأنمضطرينكانوأأنهمومع
ئصرونكانوالقدالدنيابشروريتدنسواأويتلوثوااألعلىيحرصونكانوالكنهم

عنلينفصلوالهموازعهذاانواعتقدواالظروفكلرغمالمسيحالسيداتباععلى
عنيمتنعونكانوااألساسهذاوعلىحينذاكالسائدةوالسياسيةءكيةاالجتماالحياة

موتاهميدفنواأنأوعموميةوظائفيتولواأناوالعامةالمحامIاأممنازعاتهمعرض
بحضورهايهتمونالناسكانالتىوالمبارزاتالمبارياتيحضروااوالعامةالمقابرفي
لصورةيسجدواأنيرفضونكانواالكلوفوقالرومافيالجيشفييخدمواأو

كتحيةللدولةءالوالعنللتعبيركأسلوبشائعاكانالذياألمروهواإلمبراطور
للربوخيانةأصناميةعبادةذلكيعتبرونالمسيحيونكانلقدالخاضرعصرنافيالغقم
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يضعونهالرومانكانالذيالنهاياالمتحانهولقيصرالتبخيركانوقدالمسيحسوع

األمرلهذاالفردقبولأساسوعلىالأممسيحياكانماإذاليعرفواالشخصمGأ
لصورةالسجودأوالبخورتقديميرفضمنيقتلونكانواوعادةيعاملونهكانوا

حياخهمتدمواأيضاكثيرينأنr4المسيحىااليمانكثيرونتركلذلكونتيجةالقيصر
حميرنامدينةاسقفبوليكاربوسومنهمللمسيحوالئهمسبيلفيوالموتالنيرانإلى

المسيحيلعنأنمنهوطلبالنيرانأمامامocعاماإلمبراطورمندوبأوقفهالذى
لموخدمتهعاماوثمانينستاالمشهورةعبارتهقالبوليكاربوسولكنفورافيطلقه
rومخفصىملكىعلياآلنأجدففكيفشرامعييفعل

اIنrلكنهمالحكومةأوالدولةعلىثوارأأوفوضوييناألولونالمسيحيونيكنلم
يعتبرونيكونوالمIcللمسيحوالئهممعتتعارضكانتالتياألمورفييضتركونال

بهتنادىالدولةكانتممLأحمىمبادئهمأنيرونكانواولكنهمالدولةدأنفسهم

الضرائبكدفعمبادئهممعيتعارضالفيماالدولةيطبعونكانواالوقتنفسوفي

فأحيانأالدولةءإزاثابتموقفلديهميكنلمالعموموجهوعلىالمثالسبيلعلى
أخرىوأحياناذلكأمكنمايبالونالكانواوأحيانأسلبيالهايخضعونكانوا

السلوكذلكءوراكانولقدعنفدونسلبيةمقاومةيقاومونأويعارضونكانوا

السيدأقواليعضإلىذلكفييستندونوكانوالمالعاهذامنليسوابأنهماعتقادهم

ينتظرونهموكانواومعادياشريرانrالحاضرلمفالعاالرسولوبولسالمسيح
تزولوقتسيأتيأنهالتاريخفياللهخطةفيعقيدتهداوكانتسماوياأفضلعالما
ءاألحياليدينثانيةالمسيحالسيدوسيأتي4عطيمدينونبيومالشريرلمالعااهذهيئةفيه

نقياجديداعالماويخلقواألموات

االسخاتولوجيةوالنظرةالكنيسةفيهاعاشتالتىالظروفاننرىوهكذا

كاناألولىإيمانهاقوانينفيعنهاوعثرتفكرهاعلىسيطرتالتىباآلخرةالمتعلقة
للكنيسةاألخالفيالفكرعلىالكبيرالتأثيرلها

يسةالكنموقفعنوتعبيرهاصالحيتهاsطومالنطرةهذهنقدبصدداآلنولسنا

حديثفيهولنامتسعالموضوعهذافإنالمقدسالكتابمناليومنفهمهكمالمالعامن
فحسبنشيرأننريدلكنماالمعاصرةاألخالقيةالقضايافيالبحثعنآخر

qالمجتمعاتبعضفيالحاضرعصرنافيموجوذايزالالالتفكيرمناألسلوبهذاأنإلى



أنهئعتقدالتىاالنسحابيةاالنطواثيةللنظرةأساساويحتبرذاتهاعلالمنغلقةلمسيحية
انفسنانشغلفلماذاالعالمفيالتىالشريرةالنظمءإلنهايتدخلسوفاللهدامbم

تقديريهملونالرأيهذاأصحابإناأالعالمهذافيالحياةإصالحبمحاوالت
تتبنىجعلتهاوالتياألولعصرهاقيالكنيسةفيهاعاشتالتياالجتماعيةالظروف
التاريخفياللهعملفكرةيتجاهلرنviالشاملةالمسيحيةللرسالةناقصاجزئياتفسيرا

فيسمتمرةاللهخطةأنأساسعلىاألحداثمعوتفاعلهاالكنيسةوبواسطةبروحه
والتغييرالتقدمنحوومتجهةالتاريخ

المسيحيةللحياةضوابطوضع21

ممنإليهاكثيرينضمفينجحتقدالكنيسةكانتاكرأوجيليمضيأنتبل

هذهوتركواخياتهوتأثرواالمسيحالسيدرأواالذينبالرسلمبالثراتصاللهميكنلم
لمبالعاارتباطااشرحديثاالمنضمونءهؤالكانبهماتصلوامنحياةفياالنطياعات

لتحفظماوسيلةتحدأنالكنيسةعلىوكانعليهاوالغيرةالمسيحيةبالقيمالتزاماوأتل
الكنيسةعلىكانكمااالرتدادمنأوالفتورمنءسوابهمالمحيطةاألخطارمنءهؤال
التعليمنقصومشكلةالكنيسةاخلAإالمتسلللمالعاهةمواجمشكلةتعابمأن

الكنيسةواجهتولقدالوثنيينمنغيرهعنالمسيحيتمثزالتىالصفاتإبرازوضرورة

مثلأساليببعدةاألمورهذه

ءالخاطيوحياةالمسيحىحياةالحياةمننوعينبينالمقارنةعلىالتركيزأ
النظرةهذهساعدتوقدالحياةمنالنوعينهذينبينمتميزةفواصلووضع

بعدفيماسيحيةالمفيالرهبنةنظامظهورعلىالحياةإلىالثنائية

المسيحيونإليهيرجـعالذيالمرجعلتكونالقانونيةالكتابيةاألسفارتحديدمحاولةب
واألعمالاإليمانمسائلفي

عنمسثولينليكونواأساففةأونظارلتخصيصللكنيسةإدارىنظاموضع
الرعئةوإرشادرعاية

L4األخيراألمرهذاانومعوفوانينقواعدفيةااألخالقصياغةولة
يسوعالربأنإذالمسيحالسيدوتعاليمحياةفييظهرعضاواضحاخروجاكان
لبيعيأامرأكانذلكأنإالوالفريسيينالكتبةعندالناموسيةيعارضكان



لكLإلىمدفوعةنفسهاستجدرائدهامهجعلتسيرأنتحاولجماعةأىأن
ءاآلباكتاباتفينجدقإنناهذاوعلىالسلوكمنمعئنطارفيافرادهالتحفظ

الثانيةعنواالمتناع1INاباتباعيوصونالرذائلوبالفضائلقواكم

االثنىالرسلتعاليمأممماأSidacheالديداكيةاالتجاههذافيالكتاباتأقدمومن
تاريخهاأنالمعتقدومن1AVrعامفيالقسطنطينيةفيلهامخطوطةؤحدتوقدعشر

تتحدثالديداكيةمناألولىالفصولوالستةالميالدىالثاقالقرنمنتصفإلىيرجع
تعاليمواقعمنطريقكلالعمSوتذالموتوطريقالحياةطريقالطريقينعن

الزناوعدمالقتلوعدمالالعنينومباركةاللهمحبةمثلوالرسلالمسيحالسيد

L6لاألطفاوتعليمءوالحطاداعةلباوتوصىاغالسرقةموع

برنابارسالةاحمهاأخرىطةمخصفينجدهالطريقينووصفالمعافطهذهونفس

كانتالطريقبنفكرةانعلىيدلمماالميالدىالثافيالقرنبدايةإلىتاريخهايرجع
fالوقتذلكفيشائحة

إلىنى163ااكليمندسرسالةالعصرلكjaإترجعالتيالكتاباتأقدمومن

الوحدةالىفيهايدعوهمتعليميةمنهاأكرعمليةرسالةوهيكورنثوسكنيسة

المسيحيةالمحبةمطالبتصفالرسالةوهذهوالمحبةوالتواضعوالنظاموالخضوع

باللهواقثلالنقاوةحياةفيالعالمعنواالعتزال

rالمسيحيةالحياةصفات

صفاتأربعأننجدالعصرلكS3إتنتسبالتىوالرسائلالكتاباتندرسعندما

والمحبةاإليمانهىالعصرذلكفيالمسيحييناهتمامموضوعكانتأساسية
الصفاتهذهمفهومعنشيئانذكرأنالمناسبومنالشخصيةوالنقاوةوالوداعة

العصرذلكفيالمسيحيينعند

التىJاألوالفضيلةهواألموركلفيبهوالثقةبالئةاإليمانكاناإليمانأ
وهوHerniasofShepherdهرماسراعىقولحدعلىالفضائلكلنهاتنبع

ابىبالئةفااليمانالفضائلقمةعلىاإليمانيضعالميالدىالثافيالقرنمنكاتب
اننرىوهكذاالممسيحتمئزالتىJاالداخليةالفضيلةهوالمسيحيسوعربنا
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اإليماريناقضوماواحدءشىولكنهماالكتابىالفكرفييفترقانالوالدينألخالق

ىاألالخطاياكلوأصلاألساسيةالخطيةهوالمزدوجالعقليأوالسكأوهو
الوثنيةالحياةباشلوبهوالتشالضاللإلىيقودالذممطوهو

فكرفيومعناهااإليمانثمرمنهىAgape5المسيحيةالمحبةب

والمساعدةبالتضحيةعنهئعئرالقريببصالحأنافطغيرجاداهماماألوائلالمسيحيين
وليستمعهتتجاوببمحبةيطالبرومانسياانجذاباأوعاطفياانفعاألليستفالمحبة

كتعبيرالقريبخدجمةنحوجهيتاإلرادةفيداخليتغييرولبههاعقليااتجاهاأيضاالمحية
المحبةبهذهوتشبهالإلنسانالالمحبةعن

جماعةبينالشركةعلىقاصرةهيوهلالمحبةهذهنحوهتتجهعمنالسؤالعنأما
المسيحيينحياةفيتماماواضحابدوالاألمرفإنغيرهمإلىذلكتتعدىأمالمؤمنين

العصرذلكفي

فيهاصفىأوقاتهناككانتوقدءاألعدابمحبةالمسيحالسيدأوصىلفد
المسيحيالمجتمعفيالشواهداكثرولكنيضطهدونهمكانوامنألجلفعالالمسيحيون

جهتمونكانوافقدالمسيحيةالجماعةفيإخوتهمنحوتتجهكانتالمحبةأنإفىتشيراألول
كتايهفيترتليانوسكتبوقدوالفقراجوالمرضىوالمحبوسينوالعجائزمنهمباأليتام
بعضنانشاركأنفينترالوالنفسالفكرفيواحدئألApologyUkالدفاع

زوجاتناعدابيننامشتركءشيوكلالدنيامتاعفيبحضا

وهمالرومانيةالدولةمواطنىألسنةعلىذكرهايتكررالتيالعبارةكانتوتد
كيفانظرواالبعضبعضهمأجلمنيبذلونكيفويرونالمسيحيينإلىينظرون

لقدwللمسيحييناحتقارهمرغمباندهاشيقولونهاكانوابعضابعضهميحبون
بالسيادةمرتبطاكانهمءعطالكنأيصاوالخدمةءالعطافيءأسخيانijLاكان
UJاءعطاكانالمسيحيينءعطالكنالذاتمحبةمننوعفهوالغيرإلىاإلحسانرسة

صادقأ

حدإلىكانتالفترةتلكفيلبعضبعضهمالمسيحيينمحبةأننالحظأنناعلى

عنءالشىبعضوتختلفخارجهاهممنإلىتمتدماوقليألالجماعةداخلكبير
لهمنلتصأننريدولسشاالمباركةأقوالهفيالمسيحالسيدبهاطالبالتىالصورة
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جماعةفيطبيعياأمرايعتبراالنجاههذاأنفحسبنوضحأننريدلكتناذلكفيذرا
بطابعهااالحتفاووتحاولانعليهافكانيعاديهامجتمعوسطفيخارجهامنمهددة

المستمرالصراعمنءكجزاالتجاههذاإلىننظرأنويجبالداخليوتماسكهاالخاص

فيوالرغبةقيهوالتغلغلالعالماختراقفيالرغبةبينالمسيحيةالكنيسةتاريخفي

بولساتجهالمسيحىاألولالقرنففىلمالعاعنبمعزلالداخليةبالنقاوةاالحتفاظ
تحولفقدالميالدىالثانىالقرنفيأمااألولاالتجاهاختيارإلىالكرازيةبغيرتهالرسول

الثانيةالناحيةإلىاالتجاه

علىكانالذيالمسيحيةالمحبةثمرمنوهواعةالوفىأوالتواضحسي
العالموفيإخوتهبينويتميزئعرففالمسيحىنحوهيسعىأنللمسيحتلميذكل
وغالياوخدمتهوداعتهفيالمسيحبالسيدويتمثلالنزاعويتجنبةءاإلسايردالaبأ
ذلكفيشأنهمالخاصةدوائرهمفيبالسالماالحتفاظفيصعوبةالمسيحيونيجدلم

منازعاتحدثتفإذابتماسكهاتحتفظأنوتريدخارجهامنمهددةجماعةكلشأن

السالمإلىالجميعبدعوةعالجهافيواألساقفةالرعاةسارعشخصيةبسيطة
بعضهموبينبينهميقةالطفاالختالفاتوتحملالكنيسةفيللمرشدينالكاملوالخضوع

هامةكقيمةالطاعةأخالقياتتكوينفيكبيرأثرالفضيلةلهذهكانولقدالبعض

الوسطىالعصورفيالكاثوليكيةالكنيسةفي

العالموسطيحباوهوالمسيحىعلىبهبكانالمشصيةالنقاوةد

ءآباوضعوقداللهاسميذنسلئالحذرعلىيكونأنالمستيحالمستهترالوثنى
التسليةووسائلالجنسيةالعالقاتتنظمالشخصيةللنقاوةكثيرةثروطاالكنيسة

السكرأناألولىالمسيحيةالكنيسةاعتبرتوقدوالشرابوالطعاموالمالبسJujرح
وقدالموتطريقإلىتؤديدركاتالحسئةالشهواتفيواالنغماسوالزناوالشراهة

األصوامبعضذلكفيبمااليهوديالتقليدمنالمطالبهذهمنكئيرأءاالبااقتبس
الملذاتعناالمتناعبتشجيعيفسروهأنيمكنماالمسيحتعاليمفيوجدواأنهمكما

الجسدية

الثانىالقرنينفيالمسيحيالفكرإلىوبرفقتدريجيأيتسللابتدأجديداعامالولعل
يجمعألنهاإلنسانبازدواجيةيؤمنكانالذىاليونافيالفكروهوالميالدبعدوالثالث

الزهدنحواالتجاهاتبدايةهذاكانالشريرالجسدوالصالحةالروحبين
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ابتدأتولكاالميالدياألولالقرنفيالمسيحيةفيموجودةتكنلموالتىالتقشمف
والثالثالثانيالقرنينفيتدريجياوتقوىتظهر

والوداعةوالمحبةاإليماناألربعالصفاتهذهبأنيؤمنونالمسيحيونيكنلم
اللةيحفظلمإنألنهللربطاعةفيهاوجدواولكنهمالخالصطريقهىوالنقاوة
لمالفضائلهذهأننرىوهكذايطيعهأنيسثطبعلنفاإلنسانطاعتهفياإلنسان
لإلنساناللةيحطيهانعمةلكنهااإلنسانمناللةيطلبهامطابىمجردتكن

بعفعنداألخالفيالفكرعنموجزةدراسةالتالمالفصلفينقدمأنرأينأوقد
األخالقمجالفيتفكيرمنيدوركانعمايعئركنموذجاألولىالقرونفيالكنيحةءآيا
لهذاأوغسطبنوسوالقديساالسكندرىاكليمندساخترناوقدالزمنذلكفي

أثرمنلهلماوالثافيالشهيرةاالسكندريةبمدرسةعالقةمنلهلما1األوالغرض
موجزةبمالحظاتالعصرهذادراسةنخغثموالغربالشرقفيالكنيسةفكرفيخالد
العصرذلكمنابتدأالنظامهذاانحيثالرهبنةأخالقياتعن
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الثانيلفصل

األخالقيالفكرمننماذج
للمسيحيةاألولىالقرولنفي

ريالسكندالمأكليمند

والثروةوالحضارةللعلممركزاالميالدىالثالثالقرنفياالسكندريةمدينةكانت

الحضارةمنابغتضمكانتالتىالشهيرةبمكتبتهاتميزتوقدالرومانيةالدولةفي
للتجارةشهالرامركزاكانتكماالهوديةوالدراساتاليونانيةوالفلسفةالرومانية

بينمصرفيممتازانالهاوجدتقدالمسيحيةطكاالوقتعنفوفيالدولية
تعليميةأوالهوتيةمدرسةءإنشاعلىساعدالذىاألمرالختلفةوالدياناتالفلسفات

العلوممختلفإلىباإلضافةالمسيحيةلتعليموذلكالفلسفيةالمدرسةتوازىمسيحية

المشهورينرؤسائهاأحداالسكندرىأكليمندسصاروقداألخرى
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الطنعلىويغلبcrا50سنةحواليولدوقدوثنيينأبوينمناكليمندسان

الفكريانمهجعنيبحثأخذئمفبهاوتعمقاليرنانيةالفلسفةرسوcأثينافيولدأنه
بانتينوسعلىتعرفحيثاالسكندريةإلىوصلأنإلىالحياةفييتخذهالذي

Pantaenus3IS3yلمدرسةرئيساوصاربالمسيحيةآمنواالذينالرواقيينمنن

كانالذيالطريقفيهاووجدالمسيحيةاكليمندساضنقوقدالالهوتيةاالسكندرية
ينشده

واستطاعلحكمتهاومعلصاالمسيحيةعنمدافعافصارفذامفكرااكليمندسكان
محاولةأولهيوكتاباتههتعاوكانتاليونانيةالئقافةإطارفيالمسيحيةيشرحأن

كانتالتيواألشواقالمثلألعظمالكاملالتحقيقهىالمسيحيةالمثلأنأظهرتمنطحة
اليونانيةوالفلسفةالوثنيةالحكمةفيتجدهاولمالجماهيرإليهاتتطلع

للمدرسةرئيسأصارئجالكنيسةفيقسيسوظيفةفياكليمندسخبانوقد

ءأثنافيم22عامفياألسندريةمنللهروباضطروقدبانتينوسبحدالالهوتية

آسيافيم20yعامفيوماتالكنيسةعلىساويرسسبتيموسشئهالذياالضطهاد
الصغرى

المسيحيةءوالمبارياليونانيةاألخالقياتمنمزيجاتعتبراألخالقيةاكليمندسونظرية

الحياةلهذهمستويانوهناكالتدريبمننوعهيالمسيحيةالحياةأنيرىفهو

تعاليمالمسيحىيطجعبموجبهالذيالبسيطااليمانحياةهواالبتدافياألولالمستوى
ىادوافعهناكأنيدركأندونالعقابمنوخوفاالثوابفيطمعاالكتيسة
وعليهالناموستحتهمبمنأشبهالمسيحيهةوشرائعلتعاليمخاضعمؤمنفهولطاعته

فإنهالثانيالمستوىأماالشخصيةالقداسةنفسهفيوينميالشروركلعنيمتنعأن
أعلىدرجةإلىاألولىالمرحلةفييحياهاالتىسلبياالمنضبطةالحياةمجردمنينثقل
نظردونلذاتهالخإرويحبلذاتهاللهيحبوعندئذاللةومعرفةالمحبةمستوىهي
عقابأوثوابإفى

وقدالمعرفةيذعونالذينGnosticsالغنوسيينجماعةحيذاكمصرفيكان

هاجمهمويوحنارعائلفياألخالفيللفكردراستنافيإليهماإلشارةسبقت
ألنباطلبالثةالمعرفةهمءادعاإنلUواإلنسانحريةبإنكارواتهمهماكليمندس
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األحمىالمرحلةإلىيصلالذىالمسيحيإناكليمندسقالثمصحيحةغيرعرفتهم

اللةمشابهةفينموهيالمسيحيةالحياةوإنبالثةالحقيقيالعارفهوميحيةالمحمن
المعرفةهذهإلىالوصولشروطومندئةبالمحبةالمرتبطةالمتأملةالمعرفةعنتأتيوهذه

المسيحهوالذيLogosاللوجوسالكلمةفيالخلصاللةوعيلاإلرادةحرية
جسداصارالكلمةبأنيؤمنالذىإنالبشرومخلصالكونومعلماللةصورة

اإلنسانصارإذاإالالمعرفةهذهتكتملولنالخالصطريقعلىأقدامهوضعقديكون
الذياللوجوسأىالكلمةصورةفيمشاركتهخاللمناإللهيةللطبيعةشريكا

العارفدرجةإلىوالوصولحقيقيةمعرفةإلىاإليمانيتحولهناالمسيحهو

يكتفىالالفضيلهلحياةشرحهوفيمستمرةكعادةالفضائلتنميةيقتفيالحقيقي

الفالسفةأفكاركذلكيستخدمولكمهالمسيحيةتعاليممنباالقتباسأكليمندس

يجبالتيالصفاتبعذدأنيريدوعندماوأرسطوأفالطونوأخالقياتالرواقيين
بعفيأخذوهووالصبروالنقاوةوالشفقةواالعتدالالعدالةيذكرالمؤمنتمثزأن

وهيالرواقيينفالسفةبهااشهرفضيلةإليهاويضيفأرسطوفلسفةمنالفضائلهذه
بأنهاللفضيلةأرسطوتعريفمةءماليرىأنهكماApatheicالرغبةمنالتحررإ

هذاوعلىرذيلةكالهماوتفريطإفراطبينمالئملuواختيارملكة

ارتباطهعدميعنيوهذاومصيرهطبيعتهمعمتوازنةحياتهيجعلأناينبغىفاإلنسان
مثليكنلماكليمندسأنعلىالروحيةالحقيقةإلىواالتجاهالخارجيةبالظواهر

يدينالذىالمدققالمحافظيمذهبهمالوسطىالعصورأواخرفيظهرواالذينالبيوريتان
فيباالعتدالفقطأوصىولكنهواالجتماعيةالشخصيةالحياةفييةuااالملذاتكل

ديةuاالملذاتاستخدام

إليهااليونانيةالفلسفةنطرةمنفريبةاإلنسانطبيعةإلىاكليمندسنطرةكانت

عاقألكائناهوباعتبارنفسهخالصفيومسئوليةرJدلهاإلنسانأنيعتقدمتفائلفهو

يختارأنأوالمعرفةإلىتقودالتىالحياةيختارأنيمكنهلذلكاالختيارحريةلهفإن
أواالنسانفيمتأصلةطبيعةليسترأيهفيوالخطبةالموتإلىيؤديالذىلهلا

إلىالالتقديرفيخطأإلىترجعفهىالهدفإصابةعدمولكنهاموروثأفسادا
اإلرادةفيفساد

تعليقكاوهوالغنيخالصعنقصيرمقالاهمليمندستركهاالتيالكتبومن

يحاولوفيهtvYrمرقسالغنىالشابمعوحديثهالمسيحالسيدقصةعلى
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بيرالتوفيقيةللمحاوالتجاالمقالهذاويعتبرءاألغنيايطمئنأنكليمندس
كاذjاالسكندريةفيكثيرونءأغنياهناككانفقدالحضارةومطالبحالمسيمطالب

كاذالمسيحالسيدإنJUاكليمندسأنإالءاألغنياضداالنجيلحديثيزعجهم
أوبالثروةالداخلىوالتعلقالقلبيالتمسكمنيتخلصأنالغنيالشابمنيطلب
بالروةتعلقهممنءاألغنيايتخلصفعندماحرفيامنهاللتخلصيدفعهأنيقصديكن
للمسيحتالميذايعصيرونوبذلكءالفقراعلىوعطوفينءأسخيايصيرونفإنهم

هيلةثالوأهمهاالمقالذلكمنأطولفهىاألخرىكتبهأما

األعمالعلىهجوموفيهياالوثنيينإلىعطةأ1
دعوةفيهاأنكماالزائفةالعقليةومعتقدأتهميمارسونهاالوئنيونكانالتىالدنيئة

المسيحيةالحياةوحموالمسيحإنجيلإلىلهم

0iالمعلمInstructorThejjالمسيحدورفيهيبينالمسيحيللسلوكمرشد
جهلهمظلماتمنويخرجهمالناسليرشداللةمنالمرسلاإللهيالكلمةباعتباره

لثةالحقيقيةالمعرفةإلى

r

المسيحياالعتقادألساسياتمرتبةغيردراسةوهوStromataالمتفرتات
اليونانيةالفلسفةيحتقرأنيجبالالمسيحيأنالكتابهذافييذكرهامم
عنالنورمنلمحاتفيهاألنأفالطونفلسفةبخاصةمنهايستفيدأنعليهبل

كمالليونانالفلسفةأعطىاللةأناهمليمندسويرممطالمسيحفيالئعقنالحق
المسيحفيالحقلقبولليجهزهموذلكلليهودالناموساعطى

أوكسطينولمالقديس

الفترةفيالمسيحيالالهوتيالفكرفيأثراتركمنأعظمأوغسطبنوسالقديسيعتبر
العصورفكرفيآثاراتركإنهبلاكوينىتوماوالقديرالرسولبولسبينما

Iالنفسوعلموالتاريخالقانونفيأيضاإنماواألخالفالعقيدةفيفقطليسلوسطى
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أعظماألكوينىتوماللقديسملهماالحرتفكيرهكانولقداالجتماعىوالفكرالسياسة
عثوالسادسالقرنفياالنجيلياالصالحoدlقأنكماالكاثوليكيةالكتيسةمفكرى
الالهوتيونيزالوالاإلصالححركأفياهتدوانوراوكتاباتهفكرهفيوجدوا
التقديربوافرآرائهإلىينظرونالمحدثون

حزمةفييجمعأناستطاعأنهعصرهفيالمسيحىالفكرقيمنجزاتهأهممنولعل
القديسحاولهعماأعمقبصورةاألفالطونيةوالفلسفةالمسيحيالالهوتبينواحدة

أعماقاالكنيسةفكرإلىأعادأنهكماالزمانمنقرنينبنحوقبلهاالسكندرياكليمندس

النفاذةببصيرتهواستطاعالزمانمنفترةاإلهمالصادفهاقدكانسولالربولستعاليممن
ءالقدماالالهوتيينأنلدرجةالمستقيمةالمسيحيةللعقيدةأساسايضعأنالثافبوفكره

ظمأهميرويماالخالقالفكرمناليومحتىعندهيجدونءالسواعلىوالمحدثين

رحلةبعدالمسيحيةالحياةمعنىعإليهوصلLمjإأوغسطبنوسوصلولقد

الرائعةخواطرهسخلوقدوالروحىوالنفسىالفكريوالصراعالمعاناةمنطويلة

الروحيةحياتهلتاريخذاتيةترجةيعتبرالذياالعترافاتكتابهفيالعاناةهذهعن

اعترافاتهمستهلفيسجلهاالتىالصالةقمهاوفيالختباراتهوتسجيال

لذاتكخلقتنالقداللهيا

حائرةستطلنفوسنافإنلذلك

شخصكفيتستقرحتى

ونالأفريقيةبشمالتاغستافيوثنىوأبتقيةمسيحيةأممنأوغسطبنوسولد
واعتبرأمهديانةفهجربفكرهومستقألمعتداوكانوالثقافةالعلممنكبيرةدرجة

علىالكبيرةبالقدرةتمئزكذلكالتصديقفيوالتسرعالسذاجةمننوعاالمسيحية
قرطاجنةمدينةإلىذهبشبابهوفيالمنطقىالتفكيرمعوالفصاحةوالبالغةالجدل

خليلةلنفسهاتخذإنهحتىالحستةواللذةبالحريةتمتعوهناكبالتعليمويشتغلليدرس

فيهأيقظلشيشرونمشهوراكتاباأوغسطبنوسقرأيتزوجهاأنيشالملكنهأحبها

كماالمسيحيةفييكونأنيمكنالالحقأنلهوتصورالحقعنالبحثفيالرغبة

الوصايابحرفيةتحيامدققةأمهكانتsإبهتمارسهاأمهكانتالذممطاألسلوبفيرآها
مذهبأنتخيلفإنهوالشرالخيربمشكلةفكريامنشغالأوغسطبنوسكانuو

هذاأصحابكانوالشرالخيرلمشكلةمقنعاحاليقذمManicheansالمانوية
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ouإلىيرجعالمذهبهذاأصلأنالحقيقةلكنمسيحيونإنهميقولونلمذهب
الصراعأساسهاثنويةأوئنائيةدينيةعقيدةJإدعاالذىYYlVYrالفارسي

والشيطاناللهأووالشرالخيرأووالطالمالنورهمامتنازعينإلهينأوقوتينبين
صراعاإلنسانوحياةثريرةونفساصالحةنفساإنسانكلفيإنالمانويونقالوقد
أنإلىالمانويةءبمبادىوهلةألولأوغسظيتوسأعجبولقدالقوتينهاتينبيندائم

وابتدأفاوستوسيدعىوكاننالمانولمحبأسقفيلتقيأنالطروفلهأتاحشا
مقنعةإجاباتعندهيجدلمولدهشتهمعضالتمنيحيرهعمايسألهأوغسطينوس

جضىكلفييشكوابتدأالمذهبذلكهجرلذلكاللماحوفكرهعقلهترضى
أنيمكنالالتىالمعنويةالحقائقموضوعاوغسطينوسحيرتالتياألموربينومن

تحتتدخلأنالحقائقلهذهيمكنكيفلءيتسافكانمحسوسءثىإلىتترجم
التيالفترةهذهخاللوفيمعنوياتمجردانهامعللتجربةوتخضعالحواسظةمالح
فيالفكرىاستقرارهوجدوهناكميالنإلىثجروماإلىذهبالشكوكفيهاغمرته

تتجسدأنيمكنالالمطلقةالحقيقةإنتقولتكانالتيالحديثةاألفالطونيةالفلسفة
أوغسظينوسأمامالبابفيحوهكذاالخيرغيابهوالشزوإنالمطلقالخيروهي
األوحدوالسلطانالمطلقافيهومنطورغيرواحدبإلهتؤمنالتىالمسيحيةليعتنق
الذاتتتوحدااللهبهذااالرتباطفيوأنهووىVماsكذاتهفييجمعالذى

حياتهأنإالالحديثةاألفالطونيةالفلسفةإلىعقليأاستراحأوغسظينوسأنومع
يستطبعيكنلمعقلياالحقعرفأنبعدألنهذلكواضطرابفلقفيكانتالعاطفية

أمبروزباألسقفالتقىاالضطرابمنالحالةهذهفينKوإذبإرادتهيطيعهأن

وفيالحرفياتمنمتحررأسلوبفيالمسيحيةيقدمبليعاواعطاوكانميالنأسقف

الروحىسالمهأوغسطينوسوجداإلنجيلتعليمعلىالمبنيأمبروزاألسقفمعحديثه
أصدقائهوبعضأمهإلىوعادخليلتهمعحياتهوتركالتعليموظيفةفهجرالمسيحيةفي

لشماليأسقفاجممكاهناصارثمالروحيةحياتهوينمىتالمسيحيةدراسةفييتعمقلكي
rأوبهاأعجبالتىالمانويةضدالمسيحيةعنالدفاعفيحياتهوصرفأفريقية
والييالجيةالدوناتيةوضدذكرنا

نفسهواعتبرقنطميةخالفاتبسببمعامفيالكنيسةعلىخرجsالذدوناتوسإلىنسبةالدوناتية
المسيحبونوحدهمهمأنهممدعبنالكنيسةفيتعمدوامنسوديةوأعادواالقديسينمنوأتباعه

دىونام4عامفيLIlujjودبيظنماكلبريطانيأراهباكانالذييالجرسإلىفسبةواليالجية
اإلنسانفصالحالخريحملوأنيدسانعلىتلقائيأقادرحراإلنسانوأناإلنسانفياألصيةالحطيةوجودبعدم
أنيمكنهاإلنسانوأنبأمانةقواهماستعمالبببيستحقونهانللدتمنحاللهونعمةعيهترقفانشرهأو

السابقالتعيينعقيدةيالجوأفكركماالدمةعمليقاوم
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الالهوقيأوغسطينوعالقديسفكرتلخيصأوإيجازالصعبمنكانان

اإلنسانوطبيعةبالناموسيتعلقفيمابهنادىمابحضإلىهنانشيرأنناإالواألخالقي

الخالصوطريق

الشريعةعداوفيمااعذاتهحدليالناموسأنأوغسطينوسيرى1

نطيعهاأنيجبالتيالبرتعاليمعلىيحتوىالناموسفإنلليهودأعطبتالتيالطقسية
الشريعةبحفظمطالبماالمسيحيأنإلىمناسبةمناكثرفيأوغسطينوسأشارولقد
3YIإرادةلكناللةمشيئةعنيعئرفالتاموسالضاموسفيليستالضعفونقطةبية

غيرأخرىلدوافعالناموسطاعةتحاولأوالناموستظيعأنترفضالشريرةاإلنسان
ليستوالمشكلةخيراتكونأنيمكنالأنانيةذاتيةلدوافعالناموسوطاعةالمحبة
اإلنسانعجزفيولكنهاوالخطأالصواببينالتمييزعلىقدرتهوعدماالنسانجهلفي
يوقظلمماالبرإلىيصلأنيمكنهالفاإلنسانلذلكيعرفمابحسبالتصرفعن

اإليماناللةيوقظكيفأماالمحبةئمرهوالبريكونوبذلكوالمحبةاإليمانفيهاللة
اإلنسانيجعلالذىالقدسالروجعملخاللمنيكونهذافإناإلنسانفيوالمحبة

القدسبالروحاللةيمنحهالذياإليمانفبراللةهوالذىاألحمىالخيربمحبةويفرحيبتهج
عاجزافبلمنكانالذىاالنسانتجعلالمحبةهذهداخلهفيالمحبةإيقاظنتيجةهو
اقوالومنذاتهمحبةعلىويتغلبلقريبوااللةمحبةفييتفاقواجبهعملعن

قولهالشأنهذافيالشهيرةاوغسطبنوس

نكملحتىالنعمةاعطبتولقدالنعمةنطلبحتىالناموساعطىالقد
Aوسملناا

Vويةالأليحبكانعدنجنةلياطليقةعندنسانالمإنأوغسطينوسيقول
إلىوهبطالخالقعنبعيدابإرادتهابتعد1باختيارهلكنهكاملةوطاعةسعادةفي

سلطانتحتيكونأناختارأنهأىاتهjإاتجهباألحرىبلالخلوقاتسائرمستوى

ءالكبرياخطيةهىوهذهبذاتهمستقاليكنأنقصدلقداللةسلطانتحتالذاته

YIولكهاالمحبةنقصأوالكراهيةمنتنبعالوهىاالولىالحطةهيهذهءدعا
الخطبةحالةفيأصبحواوونسلهمآسقطوبهذاللمحبةءالخاطيالتوجيهمنأتت
وأصبحفسدتاإلنسانإرادةألنالخطاياكلوتصدرتنبعهذهالخطبةحالةومن

اللةبنعمةإالممكناليسفالخالصذلكوعلىنفسهتخليصتماماعنعاجزااإلنسان
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اإلنسانيهجرعندمايحدثاإلنسانخالصإنوكنيستهالمسيحيسوعفيأظهرتما

حياةإلىالتناسقفيعودالمجانيةاللةنعمةبعمليغوهذااللةjALإرادوتعودأنانيته
اكروعذفهوالزمانيةالحياةهذهفييكعملانيمكنالالخالصأنكمااإلنسان

يمكنالفإنهذلكومعنهالطوذومتهاكماراتجاهوهوبالكاملمتحققةحالةمته
يعدلمأنهأيللخطيةالعبوديةمنفعألتحررقدالمفدياإلنسانالنالخالصإنكار

وهكذاءيخطىالأنيستطبعأنهأوءيخطىالأنحراأصبحبليخطىأناملزما
الصحيحالطريقعلىاقدامهوضعقديكون

rالسلوكعلىوالالعقلىاألدراكعلئبنىالالصالحةالمسيحيةواطياة

يؤمنعمانسألهالاإلنسانتقييمعندألنهذلكالباطنةاإلرادةعلىإنماالظاهرى
هياألخالفيحللصLلىاألوالضرورةإن9يحبهعمانسألهاإنمورجوهماأوب

لذلكاألخالقية5131هقركلعنهتصدرالذيالمتيعفهيومحبتهاللةنحواإلرادةاتجاه
1010افعلهتريدهومااللةاحببأوغسطبنوسيقول

محبةألجلالفضيلةيطلباالنسانكانفإذااإلنسانفضائلكلمنبعاللةمحبةإن
البشريةالنطروجهةمنالفضائلأعطمكانتولوحتىرذائلالفضائلتصرذاته

عنداألساسيةالفضائلهىوهذهوالعدلالنفسوضبطوالثمجاعةكالحكمة
فضائلتصيردئةالحبةواقعمناإلنسانطلبهااذانفسهاالفضائلهذهولكناليونان
بالحق

tالمجتمعاتمننوعينهناكأنأوغسطبنوسيوضحاللةمديتةكتابهوفي
اللةمحبةمعاتربطهمالذينالمؤمنينجماعةهومنهماواحدجنبإلىجنبايسران
األرضمجتمعهوالثافيوالمجتمعالمسيحيةالكنيسةحتىآدممنييدأالمجتمعوهذا

الذاتومحبةءللكبرياالسياسيةالصورةهوالحبوهذاالسلطانحبعلىالمؤسس

تنتصرأنهىاللةخطةولكنالزماننهايةحتىجنبإلىجنباتسيرانالمدينتانهاتانا
الدينونةيومفياللةمدينة

وصلالتيالمفاهيمءضوفيأوغسطبنوسالقديسأفكارنقدفينتوسعأننريدلسنا
استنارةمننهLزفىإليهوصلبماننبهرأنيجبلكنناالحديثالعصرالهوتيوإليها

ايضاينهركتاباتهيقرأومنأيضاوبعدهقبلهجاعوافيكئيريناستنارةفاقتروحية
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يأخذالبعفىأنإالالمجانيةاللهنعمةمللعوبتمجيدهاإلنسانيةللطبيعةالرائعحيلى
فياإلنسانكريةيناديالذيالبيالجينمذهبعلىالعنيفهجومهبسببأنهعليه

اإلنسانحريةمنباإلقاللمتطرفاموقفأيتخذأنأوغسطبنوساضطرطريقهاختيار

عجزعقيدةإلىذلكهوقااللةسلطانويؤكداإلنسانءكبريامنيضعفلكي
حياتهفيالشخصىاختيارهأنكمائقاومالالتياللةنعمةوعقيدةالكلياإلنسان

إنويقولالعزوبيةويشجعالجنسيالدافعضدعنيفاموقفايتخذجعلهاإليمانقبل
النوعاستمرارإلىيهدفولكنهcallفيهدفاكاناLdiiيكونالالجنسيالدافع

فحسباإلنسافي

r

الرهبنةأخالقيات

اإلشارةدونالمسيحيةالكنيسةتاريخفياألخالفيالفكرتطورندرسأنيمكنناال
فعاألالفىوالjواألخالقيةالدينيةالحياةفيكبيرادورالعبالذىالرهبنةنظامإلى

فهاومؤثرا

المسيحيينبعضهروبمنهامعامتداخلةعوامللعدةنتيجةالرهبنةنطامنشأوقد

وميل250ديشيوساإلمبراطورعهدفيالقاسياالضطهادبسببءالصحراإلى

صارتوقدالناسعنبعيدااللةعبادةإلىواالنصرافوالتقشفالزهدإلىالبعض
منالمصريةالكنيسةوتعتبراللهإلىوالتقربالتقوىمطاهرمنبعدفيماالرهبنة

ولئككاالرهبانوأعظمأقدمرظهوفيهالمالعافيالرهبنةحركةفيالرائدةالكنائس
lyaY7trtrفيالرهبانأبىأنطونيوسالقديمىحولتجمعواالذينالنساك

بعدفيماديرةNاانتشرتوقدrraiباخوميوسقيادةتحتحياتهمنطمواوالذين

الذىالرسوليالعصرءانتهابعدألنهذلكلمالعانواحىوباقيياJJjمصرنواحفي
اضطهادعصروبعدسريعامجيئاثانيةالمسيحالسيدءمجيفيهتنتظرالكنيسةكاشما

للدولةالرحميةالديانةهىالمسيحيةالديانةوصارتالكنيسةاستقرتالمسيحيين

lAJلمالعادخلإذالكنيسةحياةفيتغييروحدثقسطنطيناإلمبراطورعهدفينية

احدهمJقاوقدولذاتهلمالعاهذابمتاعالكنيسةغلتوانحثالكنيسةإلىبثمروره
ate1نفسهاوخسرتلمالعاالكنيسةربحتأاالضطهادJIالكنيسةباستقرارإنه
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ءلمبادىخيانةذللثأنورأواالمتعبدينالخلصينمنمحثيرونالحالةهذهمنءاستاقد

المنغمسينلمالعاأهلعنتمييزهميمكنالممنمحميرينالكنيسةتضمأنوهالهمالمسيحية
المدينةإلىينتمونبأخهميشعرونمنكانولذلكالرومانيةالدولةفيالحياةمفاسدفي

كانتاليونانيةالثقافةأنعنفضالهذاالجوذلكفيالحياةيطبقونالالسماوية

ووجدوالمالعامنالمكرسينالعلمانيينمنمحسيرونهربولذلكالمتأملةالحياةتشجع
والتقشفالزهدحياةوعاشواالثيابأبسطولبسواءالصحرافيالوحدةفيراحتهم

الشرقفيالرهبنةرةفكابتدأتلقدوالتأملللعبادةيتقرغوالكيوالـرابالطعامفي
وتعالمحاوقواعدانظمالهايضعونمنووجدتالغربإلىانتقلتمايعالكنهاس

مؤسسيهاءبأحماتسمىمتنوعةمؤسساتواألديرةالرهبناتصارتثماتوتدرل
الحماسويفترالهمةتضعفأورتيبةتصيرالحياةنتrUوعندخاصنظاممنهاولكل

الهوضيعاودونالمصلحينبعضكانالمؤسساتهذهإلىالبشرىالضعفويدخل

ويطولاألديرةداخلفيإصالحالحركاتانتشرتوهكذاورهاp3لتؤبها
الدومينيكانحركاتخاصبنوعنذكرلكنناتالحرهذهعنالحديث

الخارجيلمالعاإلىداخلهامنالرهبانوخرجأورباكلشملتالتىوالفرنسسكان
والمجاالتالميادينمختلففيالمكرسةالباذلةوالخدمةالكرازةبأعمالليقوموا

الرهبنةفيالنظامأسسأ

ومحبةوالتأملالتعبدطريقعنالروحيالكمالهدعلىالرهبنةإلىالدعوةتقوم
الرهبنةنظاموحمغالمسيحيسوعبالربالتاموالتمثلالدنيوية0ارفضطريقعناللة

آياتاالنجيلفييجداإلنسانأنوطبيعيالهدفهذاإلىللوصولالمستمريالتدريب

وأعطللثLمSبعاذهبالغنيللشابالمسيحالسيدقولمثلاالتجاههذاتؤيد

1021مرقاتبعنيوتعالءالسمافيكنزلكفيكونءالفقرا

وإنكاراأللمطريقالضعيقالطريقثياإلنسانيسلكأنيقتضىالمسيحوإئحاغ
JlوإذاتJيلتقيانالسيدانوالمسيحلموالعاسيدينيخدمأناحديقدرفالالجسد

ألنللمسيحأمينايكونأنيستطبعفإنهلمالعافييحياأناالنسانحاولوإذامعا
تقتضىالنقاوةهذهاللهيعاينونالذينهمالواحدالهدفأصحابالقلبءاألنقيا
مرةيغالالتطهيرهذاالعالمليئبهتعتزماكلمنوخارجاداخألالنفممتطهير
التدريبهذاوأسسالحياةطواليصتمرمتصلوتدريبمستمرةعمليةولكنهاحدة
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الرهبانيةالنذورهيوهذهوالطاعةوالعفةالفقرهيأمورثالثةالخصوصوجهلى

الطريقهذايسللثأنيريدمنبهايتعهدالتي

اإلنسانحياةفإنالعالمهذامتاعكلالراهبيرفضانمعناهالفقرنذر1
لممااإلنسانتمتلكالثروةنتrGكميرابليملكهماعلىتعتمدالاللةنظرفي

للراهبيكونألأنالضرورىمنكانلذلكجذورهامناقتنائهافيركبتهيجتث

يسكنهالذىكالمأوىالراهبإليهايحتاجالتياألموروأبسطءشىامتالكفيالحق
ختبرذلكوغيريقرؤهماالتىوالكتبعليهينامالذىوالسريريلبسهالذيءا11و

يريدلمنيوجههاانالديررئيسحقومنالراهبإليهينتمىالذىالديرأمالكمن

ءكجزالرهبانإلىيسندكانالذىاليدوىالعملإلىباإلضافةالنظامهذاساعدوقد

أنعلىهذاساعدلألديرةئعطىكانتالتىديةuاالمعاوناتوكذلكتدريبهممن

مثلالمصلحينبعضجعلالذياألمرهائلةاتJIuكئيرةممتلكاتلألديرةتصبح
العامةالملكيةحتىأنهويعتبرونالوضعهذاعلىيثوروناألسيزيفرنسيسالقديس
الخاصةكالملكيةتمامااألديرةفسادفيسبباتكونقدللثروات

نذرفإنلمللعاالراهبلنبذرمزايعتبرالفقرنذركانإذاالعفةنذرب
ينبذهاأنمجبالتيالجسدمطالبقمةوعليللجسدالراهبلنبذرمزايعتبرالعفة

الجنسيالدافعفظاعةعنيعئرماالرهبانبعضكتبوقدالجنسيالدافعالراهب

يتطرفلمهمبعأذإال12الخليقةفيالوحيدةاللةغلطةإنهبعضهمJقاحتى

مطلوبامروهذااإلنسافيالنوعلحفظضرورةالدافعذلكاعتبرولكنهالحدهذاإلى

الزواجإنجيرومقالوقدالبشرعلىوتمويلهاحياتهافيتعتمدنفسهااألديرةألن
ءالسمايعمروالتبتلاألرضيعمر

األطفالومطابىالعائليةالحياةمسئولياتأنالرهبنةأنصاراعتقدوقد

أفضلالزواجفعدمولذلكاللةلرؤيهسعيهفياإلنسانتعوقالجنسيةوالممارسات

لتأكيداآلخريناإلنسانبهايستغلشيطانيةأداةيكونقدالجممىإنبعضهمjuبل

ذاأيضاهوVالذاتإلنكاروسيلةيعتبرالعفةنذرفإناألساسهذاوعلىزأته
للجسد

الرهبنةقوانينكانتلذلكسهازأمرايكنلمالجنسىالدافعكبحأنوطبيعى
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لتجنبوقوفوهمالنومعلىالرهبانتدريبمثلذلكلتحقيهتقاسيةقواعدتضمن

وسيلةالشاقاليدويبالعملالرهبانقlإرنWكمامستلقونهمjتراودمeرطأفأي
الصالةمننوعأالعملاعتيرلقدحتىالوسائلهذهمن

الراهبمناعلىهولمنأوالديريرأسلمنالمطلقةالطاعةفكانتالطاعةنذربر

إلمماطرجماالطاعةاعتبرتوقدللراهبالذاتيةاالرادةقهرعنتعبيراالدرجةفي

وقدالصالحأساسهووالتواضعالشرورأساسهىءكبرياااألنذلكالتواضع
تكونوأنكاملةطاعةفيتحيااناألمورأعظملمنإنهالكمبيسيتوماالقديسلJق

r15أنمنكثيراأفضلغيركتطيعوأننفسكسلطانتحتولستلغيركسا
الهتأم

منالنظمهذهكلءووراوتدريباتهاالرهبانيةورلمنجداموجزشرحهذا
يرتقىأنراهبكلفعلىاألخالقيةالحياةفيوافورجالتدمبداوالتأديبالتدريب

يتحولأنسمتطيعالنسانإاألنذلكأعلىحالةإأدقحالةمنالقداسةطريقني
التدربيقتضىبلعينطرفةفييخلعىأنوالواحدةلحظةفيالخرإلىالـرمن
الحياةنجارببسببللتقهقرومعرضةومتدرجةمستمرةمعاناةبالمسيحءاالقتداعلى

الطريقمنتصفAlيصلأنهواالنسانإليهيتطلعماوأقصى

بالعالمالراهبعالقةVأ

أولئكإلىينظروهوالرأهبذهنفييدورأنلحكنفيمااالنسانيفكرعندما

هلإليهمنطرتهتكونأنيمكنذاAملءيتساالديرأسوارخارجيعيشونالذين
منهجهنفسشيرهيسلكأنيتمنىاالاألفضلالطريقيسلكهودأمIمأنهيحتبر

الحياةهذهبامتيازاتيتمتعوالكىرهبانأالجميعيكونأنينبغىهلوبذلكوطريقه

العالمفيالحياةتستقيمأنيمكنفهلحدثذلكأنافترضناولوالرفيعةالسامية
نفسهسالدفيالحياةتستقيمأنيمكنهلبل

دعوةالرهبنةأناعتبارهافيالحيرةلهذهحالتجدأنالرهبنةلفلسفةأمكنلقد
لكنالناسمنمحدوداعدداإليهايدعوواللةالعاديةالحياةمنأممىحياةإلىمتميزة
للناساللةدعوةبتنوعولكنالناسجميعإلىالدعوةهذهبتوجيهيزدهرالالمجتمع
ليكونوأالزواجإلىالبعضويدعوالحياةفيعاديةأعماأليمارسواأنالبعضيدعوفالئة
rn



نسلمنالرهبنةإلىءونسارجاألاللهيدعوأنأمكنلماءهؤالولوالوأمهاتءبا
دويؤأناآلخرينوواجباألفضليطلبأنالراهبواجبإنالمتزوجينءهؤال

لمالعاإلىيحتاجالراهبفإنيكونماأفضلعلىاالقلالمستوىفيالعاديةوظائفهم
بأمورالمشتغلينمنلماديةاالمعاونةإلىيحتاجاهبlفاالراهبإلىيحتاجلمالعاأنكما

يحتاجالعالمالنغيرهعملعلىيقتاتطفيليايعتبرالالخالةهذهفيلكنهالدنياهذه
كماونورهاإلنجيلءنقافهايعلنالتىبرسالتهالراهبيقدمهالذيالصالحالمثلإلى

العالمحاجاتأجلمنالراهبصلواتإلىيحتاج

الرهبنةلنظامونقدتقييم31

الحاليفكرناخاللمنناقدةبعينالرهبنةنطامإلىننظرأناإلنصافمنليس
الكنيسةتاريخمناألولىالقرونفيوصاحبتهإليهت3Gالتىللظروفاعتباردون
نحكمأنفسنالوجدناالناحيةهذهمنإليهنظرنالوألنناذلكالوسطىالعصوروفي
الخاضربمنطارالماضىعلى

النظامفيوالمتدرجةالمتنوعةالتدريباتعلىالتركيزأننتجاهلأننستطبعالأنناإال

النعمةالاإلنسانيللجهدنتيجةيأقياألخالقيالكمالأنللكثيرينأوحىالرهبافي
انزعاجسببهووهذأيعتقدوهلمأمهذااعتقدواقدالنطامواضعوكانءسوااإللهية
الوصولفيويفشلنفسهيفحصوهولوثرمارتنالراهبأمثالالمصلحينبعض

هVالخلصةاإللهيةالنعمةمبدأإلىتوصلحتىبجهدهونفسيةفكريةراحةإلى

المقدسالكتابفيواضح

عاتتطبالمسيحيةأنيعتقدوناآلنالمسيحيينمنكثيرينفإنكذلك

التغييرطريقعناالنسانيةإلسعادالمسيحيةاالجتماعيةوالمثلالقيمونشراالجتماعي

واالنتشارالعمليتطلبالمسيحيةجوهرفإنولذلكالقريبوخدمةاالجتماعى

المسئوليةمنالهروبمننوعاالرهبنةنظامفييرونفهمهذاوعلىالمجتمعفيوالتغلغل
فراغاالراهبفيهيستغرقالذيالتأملفيويرونالمجثمععنباالنعزالاالجتماعية
يعتزلوهوفالراهباالخهامهذاءإزابهيدافعونمالهمالرهبنةأنصارأنعلىأجوف

ظواهرأناعتقادهفيبلالحقيقةعنيعتزلالواقعفييكنلمالحقيقةفيليتأملالعالم
ليتعمقالزمنيةمورyايعتزلفهوالباقيةهىالمعنويةالروحيةالحقيقةوأنزائلةلمالعا

يحركونهمنإلىيحتاجكانوإنفالعالمجداالزمامروهذاالحقيقةمعرفةفي
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الراهبتدفعللرهبنةنظماهناكأنالمفكرينالمتأملينعنيستغنىاشاصات
استطاعلقدوالتأملالتعبدفيفترةقضىقديثونأنبعدللخدمةامجتمعداخاإلى

االنسانلنوازععييقةوبصيرةإدراكآمافترةفيضيسةلليعطيأنالرهبنةنظام
دمناUووالخلوةالتعبدعلىاالنسانتعاونأساليبوضعفييساعدوأناسداخليةا

ورقيةاألالحياةءبناإعادةفإناإلنسانقلبهىونهايتهااألخالقبدايةنقطهأننعتبر
ينتصرأنأوألعليهأخالقياصالحةحياةيحياأنيريدومفىنساذا1داخلييدأص

منأولالرهبانمجئمعاتكانتلذلكالقريبخدمةفيصيفعأنقبلنفسهعاى
بعكسغيرهمبهيعظواأنقبلأنفسهمعلىالرهبانيطبقهالنفسلحتحبطبنظامنادف

غيرهوتفعلءبشىتخادىأحياناكانتالتيالديرخارخالمسيحيةالجماعة

بمطالبتصطدمالرهبنةنطمكانتاألحيانبعضفيأنهننكرأننستطيعالأنناإال
جانبإلىالصراعينقلالذياألمرعليهايتغلبأناإلنسانعلىالصعبمنطبيعية
عنئبعدأذحاولالذىجيرومعنئذكرمماذلكJأدوليسالنضمنآخر

الليلفيأحالمهفيلهيظهرنبهنفإذارومافيالراقحساتمححورةالواعيعقله
وطبيعتهااإلنسانحياةفيالخطبةوتأصلاإلنسانيةالطبيعةضعفعفضالهذا

جأنبمنيتجنبهاأنحاولإذااخرىزاويةمناإلنسانتحاربكعلهاالتيالجذرية
يكونأنفيهيحاولالذيالوقتفيالراهبنفسإلىءالكبرياخطبةتنفذفقدمعئن

الرغبةمنوعاالذاتإنكارفيالتفوقفيالرغبةتكونوقدغيرهمنتواضعااكثر

الذاتتأكيدفي

والعجائزوالمعوقينالمرضىخدمةمثلأعماألهناكبأننعترفأنيجبأنناعلى

فيمرضيةبصورةبهاالقياميمكنوالتفانإلىتحتاجالتىاألعحالمنذفوغير
األعمالهذهلمثلحياتهملتكريسبالدعوةيشعرونأفرادمعاونةدونالحاضرالوقت
وتفانياوأمانةوتكريساالتزامأتقتضىاألعمالهذهفمثلماديكسبإلىنظردون
2Jوتدريبتكريسإلىتحتاجانهاإذعاديةكوظيفةحمايقومأنلشخصيمكن
العصرفيلياةاطبيعةأنكمااألديرةنطامنفسلهامجتمعاتقيإالمثياللهنجدال

األماكفيواإلرسالياتكاألبحاثالمجاالتبعضتجعلقدوشواغلهاوالتزاعانهاالحاضر
الرهبانيفعلكماتمامالهايتفرغونلمنإالممكنةغيرالصعبة

منالموروثةاألنطمةكأحدجانباالرهبنةنطامنطرحأننستطيعالفإننالذلك
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للخالصطريقاباعتبارهالجديدبمفهومإليهنقتربلكنناوالوسطىالقديمةلعصور

الملتزمةالخدمةمنأنواععلىوتكريساتدريبايكونمابقدرالروحيالسموJنواأو
والتأملبالتعبدالمصحوبة

مماثلةحركاتالكاثوليكيةالكنائسفيالرهبانياتإصالححركةصاحبتولقد

الكنيسةيخاالشماساتحركةمثلالبروتستانتيةالكناشبعضفيللرهبنةنطمإلدخال

الجمعياتوبعضفرنسافيتايزيهرهبنةكزrوAr1cعاممنذاللوثرية

ءالتسالرهبنةنظامهناكيكنلمقريبعهدوإلىاسكتلندافيبالرهبانياتالشبيهة

بنىمطرانأثناسيرساألنباأنشأأنإلىمصرفياالرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةفي
المكرساتالشماساتنظامملوىفيبيمناألنباوأنشأمريمبناترهبنةسويف
المجتمعحاجاتلتواجهوتطريرهاالرهبنةنطممنلالستفادةحديثااتجاهانجدوهكذا
المعاصر

ليمركوااللةدعوةيقبلونمنهناكالمسيحيةالحياةمظاهربينأنهلنايبينالتاريخإن
الصليبملينLحaويتبعوءثىكل
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الثالثلفصل

uاألخالقيالفكرمنذج
اإلصالحءوبدالوسطىالعصووفي

الغربفينجيليالا

لتوضيحتسعىنتrاألولعصرهافيالمسيحيةيسةالكأذإلىقبلمنأشرنا
كأقليةفيهتعيشكانتالذىالوثنىالمجتمعمقابلفيألفراالمسيحيةالقيموتأكيد
غزاعندماالكنيسةحياةفيحدثكبيراتغييرالكنأحيانأمضطهدةوكأقلية

الديانةجعلهاثمالبدايةفيالمسيحيةوساندcrYمcفيروماقسططيناالمبراطور

يكونوالمممنكثيرونالمسيحيةإلىدخلعندئذفينيةjuلاللدولةالرسطية

دقLصاقتناععنالللدولةالرممىالديناتبعواوالذينالمسيحيالتعليمفيمتأصلين
منالنوعيةهذهوجودألقىولقداجماعيةميزةفيهوجدواألنهمبلبالمسيحية
المطلوبةالحياةنوعيةلتوضيحالكنيسةقياداتعلىاكبرمسئوليةالشكليينالمسيحيين

الالهوتفيتغلغلقداليونانيالفكريكنلمالوقتذلكنيالمسيحيينمن

نحتلطةللمسيحيةمشوهةصورةلتقديمالغنوسيينجماعةتyوsعدافيماالمسبحي

الكنيسةءآبامنكبيرةمقاومةوجدتالتىالتypاتلكويونانيةقديمةبفلسفات
ائلألوا

والقديساالسكندرياكليمندسمثلتهاوقAالكنيسةءآباابتدأكيفرأيناثم
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وبنهاصةوالرواقيينأفالطونفلسفةوبخاصةاليونانيةبالفلسفةيتاثرونوغسطنوس
كبيرحدإمحدوداتأثراكانولكنهوسينيكاشيشرون

دراسةفيبعفالرهبانلتعمقمجاألكانتالتىاألديرةوبانتشارالزمنوبمرور
كثيرونللمسيحيةوأصبحالتفكيرمجالاتسعالمسيحيبالالهوتوربطهاالفلسفة

اتسعتوالذىحينذاكالمعروفلمالعاءأرجافيتعليمهمنشرواالذينالمفكرينمن
وغرباشرقافيهالكتيسةرقعة

المسيحىواألخالقيالالهوقيالفكريعزلانيستطبعالالموضوعهذافيوالباحث
4vjاآلخردونأحدهمافهميتعذربصورةمعاامتزجافقدالفلسفىالفكرعن

الالهوتيينءآلرايتعرضأندونالوسيطالعصرفيالفلسفةيدرسأنأحديستطيع
أندونالعصرذلكفيالمسيحىهوتNilيدرسأنأحديستطيعvIالمسيحيين
الفالسفةلرأييتعرض

العصرلذلكواألخالقيالالهودطللفكرالتفصيليةللدراسةهناالمجالهيتسعyو
اإليجازمننوعوأىحقهاالدراسةهذهمثلتوفيأنتستطيعلنضخمةمجلداتفإن
فياألخالقيالفكرتطورتتبعبصددونحنانناإالوالمضمونبالمعنىيخلقدفيها

عددإلىعابرةإشاراتنشيرأنإاليسعناالالحاضرعصرناإلىلنصلالكنيسة
الكنيسةتفكيرعلىبصماخهاتركتالتىالفكريةكاتواالشخصياتمنقليل
jYلحركاتاأوالشخصياتلهذهالمتكاملالفكريلخصهناردهنوأننذعي

سياقمتابعةعلىالعاديءالقارىيساعدماوردنوإنماالموضوعاتمختلففيالفكرية

يسعىأنالمدققللباحثونتركالموضوعاتبعضفيالمقارناتمنقليلمعالفكر
يشاجVلالستزابنفسه

الحديثةواألفالطونيةأفالطونبفلسفةتأثرأوكسطينوسالقديسأنناSذلقد
بجهودوذلكالزمنمنفترةالمسيحيةالالهوتيةالدراساتعلىالفكرهذاسادوبالتالي

العربيةاللغةأمنألرسطواألصليةاألعمالئرجتبعدفيمالكنأوغسطنوسأتباع
وهواكوينىتوماالقديسبهاوتأثرلينيةالالاللغةإلىأوروباإلىالعربنقلهاالئى

لفلسفةالفذبتحليلهالعقوليبهرأناكوينيتوماواستطاعالدومينيكانمنراهب
الفلسفةبينمةءبالمالاكوينىقامكذلكالعقليالتفكيرعلىترتكزالتيأرسطو

بعيننظرواالفرنسسكانأنومعالمسيحيةواألخالقالمسيحيوالالهرتاألرسطية

fr



عندالروحاقااليمافيباالنجاهبمقارنتهاالعقليةارسطوفلسفةإلىوالقلقلشك

رهبانيمءأبنامنوهواكوينىتومافكرساندواالدومينيكانلكنأوغسطبنوس
طويلةلفترةالكنيسةعلىاكوينيتوماالقديسفكرسادحتىطويلوقتيمضولم
التفكيرفيالعقالفيواالتجاهالطبيعياموعىالنعلىاكبرالتنبيروأصيحالزمنمن
jlوقدواألخالقيهوقIBيتمتعأنهىالعطاالنسانغايةإناكوينيومات

النفسوضبطوالعدلالحكمةوهىاألساسيةالفضائليمارسأنعليهلذلكاللةبرؤية
وهيالكنيسةفرائضطريقعناللهنعمةلهتمنحهاالتىالالهوتيةوالفضائلوالشجاعة

يعكسالذيالطييعيالناموعبشرحاكوينياهغوقدوالمحبةءوالرجااإليمان
فيمتضمناإللهىالناموسهذأاللةإرادةاآلننسميهماأواألبدياإللهيالناموس

كبيراتحدياواجهتالوسطىالعصورأخالفياتأنإالالمسيحوناموس4yLolLsنا
إذعشرالسادسالقرنفيلوئررتنLمةبقياالبروتستانتياإلصالححركةبظهور

فيلإلذسانالمبرراللةعملهىالمسيحيةللحياةاألساسيةالحقيقةأنالمصلحونأعلن
ليسالصالحةاألعمالفإنلذلكفقطياإليماناإلنسانيقبلهوالذيالمسيحيسوع

اإليمانفياإلنسانيعملهاالتىاألعمالكلولكناللةرضىتنالولناستحقاقلها
وبدافعحريةوفيتلقائيااإلنسانيعملهاأنيمكناألعمالوهذهاللةترضيالتيهي
أعمالهفيالمسيحىيرشدالعقلأنمعإنهالمصلحونقالكذلكلقريبوااللةمحبة

بتعليمجديدونوريقظةإلىيحتاجوأصبحوأظلمالعقلهذافسداإلنسانبسقوطلكنه
وتشزيعاتقوانينمنالدولةتفرضهبماوأحياناواإلنجيلالناموس

الحياةنواحيجميعشملجديدااتجاهأيتجهاألخالقيالفكربدأالمنطلقهذاومن
عايقالتيالسياسيةيالظروفالفكرهذاتأثروفدوالسياسيةعيةواالبئالروحية

بينبالصراعأوناحيةمنوالدولةالكنيسةبينبالصراعءسواالمصلحونفيها
المركريةومانيةjلاوالدولةالناشئةاألقليميةالحكومات

نظموضعفيأيضاوأسهمأفكارهبعضفيلوثرمارتنكالفنجونشاركوقد
لإلصالحأخرىلمجركاتووجهحتمااإلصالحعركةأنإالللكنيسةوإداريةعقائدية
لموللمؤمنينوالتقويةالشخصيةالحياةعلىاهتمامهاركزتمتفرقةجماعاتبهاقامت

هذهتعددتوقدالمؤمنينحياةنقاوةعلىحرصاالعامةالحياةفيجIنNاتشجع
الغربىالمسيحىلمالعافيوتنوعتالحركات
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فكرمنالغربفيالكنيسةسادممLودةمحدنماذجالفصلهذافينقدمف
يالحظوسوفبقليلاإلنجيلياإلصالجعصربعدماjاالفترةهذهخاللاخالقي

اننستطيعالأنناإالالغربفيالكنيسةمخويتجهاآلنحتىالتركيزأنءالقارى
بالدنافيالكنيسةإلىالتالىالبابفينشيرأننرجوكماالشرقفيالغربأثرنتجاهل

أورباكنيسةالفكريةالحركاتهذهفيهتسودكانتالذيالوقتفيوظروفهاالمعرية

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيإليناالمفاهيمهذهانتقلتكيفثم

االكوينيتوهاالقدي
Yf1f1YVf

الكائوليكيةللكنيسةاألدبىالالهوتفياألولالمرجعاألكوينيتوماالقديسيعتبر
وتعتمدوالكلياتالمعاهدفيئدرسأفكارهزالتوالالحاضرعصرنافيحتىربما

الملكيةمثلواالجتماعيةاألخالقيةالمئمكالتبعضفياألساسيةمبادئهعلىالكنيسة

ذلكوغيراألسرةوتنكلالعمالواتحاداتوالسياسيةقئصاديةاالوالنطرياتالخاصة
تركتالتىاألفكارمنبالكثيرلهتديناالنجليكانيةالكنيسةانكماالموضوعاتمن
tهافاأث

االمبراطوريةالجامعةفياآلدابرسوإيطالياجنوبفياكوينيتوماالقديسؤلد
فيالماجستيردرجةونالمعامفيالدومينيكانرهبنةفيانتطملهمنابوليفي

جامعاتفيالهوتيةالالعلومبتدريسامjم1256عامفيباريسجامعةمنالالهوت

الالتينيةإلىالمترجمةأرسطوالفيلسوفكتاباتاكوينىسدوقدونابوليباريس
لهذاهبامسشرحاوكتبEthicsNicomacheancاالخالقفيولىوبخاصة
Summaالالهوتمختصرالشهيركتابهقمتهاعلىكتبعدةكتبئمالكتاب

بطهاالفلسفةتحليلهأكوينيتوماللقديسإنجازامـبرويعتبرTheologآء
بعداألصليةصورنهافيأرسطوفلسفةعلىاطلعقدلمالعاوكانالمسيحىبالالهوت

األوساطفيبشانهاكبيرجدلUjاربقليلاكوينيعهدتبلالالتينيةإلىترجمتها

ويبنيكثيرامنهايقتبسأوغسطيرسالقديسكانالتيأفالطونبتعاليمبمقارنتهاالدينية
بسببوالقلقالشكملؤهانظرةارسطوتعليمAإالفرنسسكاننظروقدفكرهعليها
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داواحاكوينىكانالذينالدومينيكانرأىبينماعلياالسائدالعقلىألتجاه
أخسينإذالهنصيرهوبالحريبلالمسيحيللفكرعدواليسأرسطوأنمنهم

باحترامإليهونظرواتفسيره

وتعاليمأرسطوفكروصتالتفكيرفيوأسلوبهأرسطوءآرايحترماكوينيكان
يضعأناكوينيتومااستطاعالرهبانمنسبقوهمنتعاليممعالمقدسالكتاب
واألخالفيالالهوتيالفكرلقضايامنطمامبتكراخالقاتحليال

الالهوتيةاإلعوينينظرية1أ

بإيجازولونشيروأنبدالاألخالقيةاألكوينىنطرياتنفهمأننستطيعحتى
تيةUlهiأفكاإلى

والسببيةوالغايةالمعرفةوهوالفلسفيأرسطومنهجاكوينيتومااستخدمأ

أنلإلنسانيمكنعامةمعرفةهناكأناعتقدألنهذلكاللةوجودعلىيبرهنلكي
والضابطاألولىوالعقةاألعظموالخيراألعظمالكائنباعتبارهعقليااللةبهايعرف
فهمفيوبصيرتهالعقليةاستنتاجاتهمناألكوينىواستطاع41للكونالعاقل

هذهفيوهوقصدذوعاقلرحيمJعادبأنهاإللههذايصفأناإلنسانيةالشخصية
غيرفألنهاللةأمامحدودةإذافصفاتهمحدوداإلنسانألنكاإلنسانليسالصفات

aوجودحقيقةمعرزةإلىيقودأنيمكناإلنسافيفالعقلإذامطلقةفصفاتهلذلكدمح

المثلثاللةلنايقدمألنهذلكمناحمىخطوةيتقدمفإنهاإليمانأماوصفاتهاللة
ولكنهاالعقلمعتتعارضالالعقيدةوهذهالقدسروحواواالبناآلبأياألفانيم
الطييعىاالعامنيستنتجهاأنيستطبعفالالمنطقيةالعقلقدرةفوق

مستوياتخمسعلىالحليقةاللهأوجدولقدب

أجسادبالعاقلةأروإحوهيالقمةعلىالماللكةا
بالذاتواالحساسبالعقلومئزهمنفوسهممعأجسادااللةأعطأهموقدالبشر2

العقلياإلدراكعلىءبنااالختياروحرية

عاقلةغيرلكنهاحساسةنفوسUhأجسامعولهاالحيوانات3

والتكاثراكطوعلىإحساسهايقتصرنفوستكوينهامادةمعولهاالنباتات4
لهانفسالالتيالجامدةالمواد5

الخليقةسلممنالخلوقموقعيحددالنفسفنوعلذلك
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أنعليهأخالقياكائناهباعتبارعملهعليهينبغياlاإلنسانيفهمولكىب
اكوينىتوماويؤكدوالحيواناتالمالئكةبينإنهالخليقةدرجاتمنموقعهيتبين
صالحااللةخلقهكالنفسلكنهفيهالشريرالجانبهوبالطبببعةلياإلنسانجسدأن
وحيالjالجانبكانإذابالفعلصالحايكونأذويمكنالنفسمنقيمةأقلأنهإال

اللةفيالكماللتطلبخلقتالنفسألنويوجههيحكمهالنفسوهولالنسان
الحياةفييصلألنتؤهلهمرحلةالجسدفينفسهوجودخاللمناإلنسانوليجتاز
أجسادلهمليستالذينالمالئكةمثلالكماللةLحإلىاألخرى

ولهذااللةبرؤيةةiالشعاكاملالنهايةفياإلنسانيكونأنهواللةقصدإند
تقودهفإنهااستخدامهااإلنساناحسنإذااإلمكاناتمنمجموعةلإلنساناللةوهب

األخرىالحياةفيذروتهإلىويصلالحياةهذهفيلهيستعدالذىالكمالإلى
بواسطتهونستطبعالسليمالحكمعلىالقدرةهوالذيالعقلاإلمكاناتهذهقمةوكل
مةالعلالقدرةلالنسانوهباللةأنكماالحواساختباراتمنالمعلوماتنستخلصأن

وهوالضميرتسمىبالعقلالقدرةهذهتتدربوعندماوالشرالخيربينالتمييزعلى

اإلنسانيدزبوعندماالعمليةالمواقففيالعامةءالمبادىاستخدامفياألخالقيةالمهارة

فييربىفإنهالعقلإليهيرشدهالذىالسلوكمجsuفيوينظمهاودوافعهميوله

لعملمستقرةعادةهىفالفحنيلةاألخالقجوهرهىففائلأوصالحةعادأتنفسه
هوالعقلالفضائلأوالعاداتهذهإلماللوصولمعايعمالنواإلرادةوالعقلالخير
بالقلبتختصالفالفضيلةإليهعىليستحركهواإلرادةالخيرلإلنسانيكشفالذى

أيضابالعقلبلفحسب

والشجاعةوالحكمةالنفسضبطهىاإلنسانعندالداخليةوالفضائلهـ

والعملصوابهوماعلىللحكمالمهذبةالقدرةوهىالحكمةرأسهاوعلىوالعدالة
إلىحاجةبدونطبيعياذاتهفيينميهاانلالنسانيمكنكلهاالفضائلهذهبه

تسمىماوهياللةمنطبيعيالهالمعطاةالفضائلأوالقدراتباستخداماإللهياإلعالن
اإللهىاإلعالنطريقعنلالنسانأيضاوهباللةلكنitionالسليمةالفطرة
توجهالتىوهىوالمحبةءوالرجااإليمانهيأخرىالهوتيةفضائلوالفرائضوالكنيسة

النفسضبطالحكمةهىسبعةاألساسيةالفضائلتكونوبذلكاللةإلىاإلنسان
لمحبةاءجالر1إليماناالعدلعةالنتمجا
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V1االكوينيتوماعندالنامولر

أهدافهمنحوالناساللةيوجهبهخارجيمبدأالناموسأناكوينىتومايعتقد
الكائنيوجهالذيهوالعقلمداوملهمخيرهومامجققواأنعلىيساعدهموبذلك

Alالقوانينيضعالذىالسلطانكانفإذاالعقلإنتاجمنهوفالناموسلذلكهدفه

للنظاموليسللفوضىواضعايكونفإنهالعقلحكممعيتنايسببمايضعهاال
نواميسالناسعلىيفرضعندمانفسهاللةفإنوالبشراللةعلىينطبقالمبدأهذا

ذاتهاللةعقلمعتتناسبانهابدفال

أصلهواللةفعقلالقوانينكلمنهتنبعالذياألبديالناموسهواللةوعقل
الكونهذافيالنطام

موجودوهوأهدافهنحواإلنسانيوجهالذىالطبيعيالناموسذلكبعديأتيثم
عملضرورةمبدأمثلأساسيةاوعموميةءمبادىشكلفياإلنسانعقلفي

علىمؤسسةالطبيعىالناموسوصاياوكلالشرتركوضرورةونشرهالخير

يشتركاإلنسانكانفإذالإلنسانالطبيعيةبالميولمرتبطةوهيءالمباديهذه

حياتهيحفظبمايوصيهالطييعىفالناموسالحياةحبفيالخلوقاتسائرمع

األطفالورعايةبالتناسلاإلنسافيالنوعءبقامثلالميولسائرمعكذاو
منينبعالفكرهذاأننالحظولعلناوهكذابينهميحيامنمشاعرومراعاة

إمكاناتهتحقيقفيكائناإلنسانخيرإنتقولالتىاألخالقيةأرسطونطرية
نسانلليقدمالطييعىالناموسأذنرىوهكذاالعقلسيطرةتحتالطبيعية

اإلعالنإلىاجةLدونوالسياسياالجتماعىوالسلوكاألخالفءمبادي
فهىلذلكالطبيحىبعقلهاإلنسانيدركهاءالمبادىهذهأنوحيثالمسيحي

مسبحيينغيرأممسيحيينكانواءسواالجميععلىتسري

التطييقاتوهيالبشريةالقوانينأواإلنسانيةالنواهيسذلكبعدتأيماثمبر

العامةءالمبادىألنذلكالمواقفنحتلففيالطبيعيالناموسءلمبادىالعملية
ألنالشكلبنفسالناسجميعبوأسطةتطبيقهايمكنالالطبيعىللناموس

تكونأنينبغيفإنهااختالفهامنبالرغمأنهإالتختلفاالنسانيةالوافف
تحريفاأومسخاتكونفإنهاوإالالطبيعيالناموسمعومتناسقةمتمشية
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عدالةعلىبهنحكمالذىالمعيارهوالطبيعيالناموسأننرىصذاوهلناموس
البشريضعهاالتىالوضعيةالقوانين

العظمىغايتهمإلىالناسليرشداللةأعلنهالذىوهوااللهيالناموسوأخيراد
فالناموسالجديدالناموسأ3القديمالناموسمنيتكوناإللهىوالناموس
ولكنهالخطبةعنينهىألنهصالحناموسوهوالمسيحءمجىقبلكانالقديم

وكلوالخارجيةالداخليةالخطاياعلىللتغلبالضروريةالنعمةيعطىأنيقدرلم
ألنهاالطبيعيالناموسإلىأيضاتنشسبالقديمالناموسفياألخالقيةاألوامر
كلفمثالالعشرالوصايافيوإجالهاتلخيصهاويمكنالعقلمعتتمشى

درجتنافيهممننحووالشفقةمناأعلىهممنباحترامتتعلقالتىصاياا
وأمكأباكاكرمالقائلةالوصيةفيمتضمنةنجدهاأنيمكنمناأقلأو

متضمنةنجدهاالحياةعلىوبالمحافظةالعنفأوالحقدعنبالنهىالمعلقةوالوصايا
القريبومحبةاللةمحبةتتطلبالتيالوصاياوحتىتقتلالالقائلةالوصيةفي

محصالتالواقعفيألنهاالعشراياfaافيأخرىأوبصورةنكتشفهاأنيمكن
عامةءلمبادي

التيهياإللهيةالتعمةألناإلنسانيررأنيمكنهلمالقديمالناموسأنإال
خاللهمنفإنهضرورياالجديدالناموسكانلهذاالجديدبالناموسالرأدخلت

يحققهانالقديمالناموسيستطعلموالقديمالناموسبهوعدماالمسيحالسيدأعطى
الروحنعمةعلىيشتملولكنهفحسباخالقيةوصاياعلىيحتوىالالجديدفالناموس

الناموسوصاياالمسيحالسيدشرحولقدبالمحبةوتعملباإليمانتظهرالتىالقدس

والزناالقتلعنالنهيفجعلالحقيقىمعناهاأعطاهابأنالجديدالناموسفيالقديم
وهناتماماالشرمقاومةعننهىكماوالشهوةكالغضبالداخليةالمشاعرإلىيمتدمثأل

يهدفانكليهماألنلديداالناموسمعالقديمالناموساستمراريةاألكوينىتومايؤكد
يكفلالجديدوالناموسيمفدالقديمفالناموساألبديةالحياةوهوالغرضنفسإلى

فيموجودالجديدالناموسإننقولأناكوينىفكرحدعلىنستطعبل
موجودةفالمحبةالسنبلةفيالحمةكوجودأوسببهافيالنتيجةوجودالقديمالناموس

لمالمسيحالسيدأناألكوينىتومانظروفيحينهافيوتظهرالسنبلةفيبالضرورة
المعنىلثرحأنهأىالداخليةبالنوايااهتمأنهسوىشيئاالقديمالناموسعلىيزد

القديمللناموسالصحيح
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rاإلنجيليةالمشورات

تكادالمسيحالسيدتعليمفيالثوريةأنيحساكوينىتوماكتاباتيقرأمنإن
القديمللناموسعميقمفسرمجردتقديرهنطالمسيحفالسيدثماماتختفى

وعنالباذلةالمحبةعنالثوريةالمسيحالسيدبأقوالاكوينىتومايواجهوعندما
نحوبلفحسبالقريبنحوليسالمتجهدJحدبالالسخىءوالعطاالذاتإنكار

CounselEvangelicalcكألالهsاإلنجيليةالمشوراتأحماهبماالجانبهذايعابمفإنهءاألعدا
أنارادلمناختياريةولكنهاللمسيحىملزمةوصاياليستنظرهفيالمشوراتوهذه
يتطلباألبديةالبركةنوالإنسمىyijاألعلىالطريقهذافيفيسلكالكماليطلب

اكفربصورةالبركةهذهينالواأنيشتاقونالذينأولككأماالناموسوصاياحفظ

إلماتةاألصعبالطريقفييسيرواأنيقبلونالذينفهمواستحقاقاوتأكيداءثرا
فيإليهااإلشارةسبقتالتىوالطاعةوالعفةالفقرنذورفيذواتهموإنكاررغباتهم

لمالعاهذالمتاعالكاملرفضهمعنتعئرالنذورفهذهالرهبضةأخالقياتعنالحديث
اإلنجيليةالمشوراتهذهالحياةهذهفيللذاتتأكيدأوءكبرياوكلالجسديةولذاته
يريدلمناختياريةولكنهاالوصاياكسائرإلزامياامراليست

tاألخالقيةاالكوينيلنظرياتتقييم

القديسبرأىاألخالقيالقانونفياكوينيتومارأينقارنعندماأ
فيرأيهعلىمبنيةالنظرةهذهوالتفاؤليةالعقالنيةنطرتهأوألنالحظاوغسطينوس

قصدالخالئقسائرتحققفبينمالذلكاللةصورةعلىمخلوقعاقلكائناإلنسانأن

مصيرهلتحقيقاللهمعتعاونهويفهميعياناالمتيازاإلنساننالوعىدونالله
يفهمفاالنسانالبشرىالناموس40jDالطييعىالناموسأعنفكرتهفيواضحوهذا

معمتهاءماليمكنالتيالبشريةالقوانينمغهويستنتجبعقلهالطبيعيالناموسءمبادي
اإللهياإلعالنأوالوحيبدوناإلنسانيستطبعوهكذاالحياةفيالمتغيرةالظروف

واالجتماعىالفردىللسلوكاألساسيةءالمبادىيعرفأن

يخلصأنعناإلنسانوعجزالخطيةحقيقةيدرككاناكوينىتوماأنشكوال
فعلكمااإلنسانإرادةعلىالخطيةسلطةعلىتنبيرأيضعلمولكنهCبمجهودنفسه

لبههاالفضيلةإلمااإلنسانميلأضعفتتقديرهفيالخطبةإنأوغسطينوس
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الناموسءمبادىإلىالوصولفيفعاألعامألوقدراتهالعقلأصبحوقدالميلهذاتمحم
الذاقطبمجهودهالفضيلةمنقدرإلىيصلأنيستطبعاالنسانفإنوبذلكالطييعى

تومافلسفةإلىتوخهالتيالنقدوجوهبينمنأنهالدارسينبعضويرىبإ

يعتبرهاالتيالطبيعىالناموسياLojJإالمتفاثلةالعقليةنظرتهاألخالقيةاكوينى
ويجبمطلوبالخيرإنوهواألسامىالمبدأكانفربماالناسجميععندواحدة
الناسجميععندعاماالمبدأهذاكانربماتركهويجبمرفوضالثروإنتشجيعه
أنالصعبومنلهعمليةتطبيقاتإلىويحتاجمحددوغيرمعنوياتهحدنمطلكنه
بهذهأحسنفسهاكوينىتوماولعلالناسجميععندواحدةالتطييقاتهذهتكون

علنالهProximateيةتقرلنتائجأحماهماإلىالوصولضرورةإلىأشارعندماالصعوبة
Conclusionsمعطمفيإصحيحةالنتائجوهذهالعامةءالمباديمنمشتقة

LLIكلمةأنوبديهيتitصفاتهامنإنبلءاالستثناتحتملالناموسأونوذ

الناموسعنالمدافعينشجعالتفكرمناألسلوبهذاولعلالشمولساسيةYا
بعضفيالمرونةمنتخلوجامدةمواقفاتخاذعلىالكائوليكيةالكنيسةفيالطبيعى

منذلكوغيرالصناعيةالحملموانعاستخداممثلاألخالقيةوالقضاياالموضرعات
إنيقولونالالطبيعىالناموسإلىالتجائهفياكوينييعارضونمنإناألمور
بعضإلىعامةصالحيةنسبةأخطارمنيحذروننملكنافعكيرالطبيعيالناموس

مرونةدونعندهاوالوقوفالطبيعيالناموسمنالمستنتجةالخاصةالقواعدة

الناموسعناكوينيفكرةفياألساسيةالضعفنقطةأنالبحضويرىب
نظرتهقيهيمابقدرالبشرىالناموصDjالطبيعىالناموسعننظريتهفيليست

باعتبارهاالمسيحيةاألخالقحقيقةمعيتعارضهنارأيهألنذلكاإللهيالناموسإلى
تشكلالالالهوتيينمنكثيريننظرفيالمسيحوصاياإنوالحريةالمحبةاخالق
ءأبنامنالكاملةاللةدةإراتتطلبهلماأمثلةأوذجUمجردولكنهاجديداناموسا
بثوريتهالهافظلموبذلكجديداأناموسااعتبرهااكوينيتومالكنملكوته

الجديدالعهدفيالمسيحوتعليمالقديمالعهدتعاليمبينفرفايرىالفهواألخالقية
اكتفىاكوينىفإنوبذلكلإلنسانالداخليةبالدوافعانشغليسوعالربأنسوى

الخالصطريقيتعجلونلمناختياريكطريقاالنجيليةالمشوراتبعضيضيفنبا
منهالتأكدويريدون



وعندماناموسيةأخالقياتإلىالمسيحيةاألخالقاكوينىتوماحولهكذا
األخالقيةالقوانينبأناعترافهرغمأوغسطينوسأننرىأوغسطينوسبالقديسنقارنه

األسايمىتنبيرهجعلأنهإالبهاااللتزامالمطلوبومنعنهغنىالأمرالقديمالعهدفي
الناموسعملاعتبروبذلكاإلنسأنعندوالمحبةاإليمانتوفظالتىاللةنعمةعملعلى

مجردالمحبةاكوينيتومافيهجعلالذيالوقتفيهذاوالمحبةلاليمانوخاضعاثانويا
والمحبةالمسيحالسيدعفمهاكماالمحبةبينيميزلمإنهبلكثيرةنواميسضمنناموس

العشرالوصاياأيبيةNاالشريعةفيمتضمنةالمحبةواعتبروالالويينالتثنيةسفريفي

المحبةبيننقارنأنيمكنفكيفالمسيحالسيدعفمهاكماالمحبةثوريةأغفلوبذلك
نورفينفهصهاأنيجبالتيagapeالمسيحيةبألمحبةالقديمالعهدناموسوصايافي

واألصحاحمراتسبعمرةسبعينوالغفرانالصالحوالسامرىالضالاالبنمثل
اااألولىكورنثوسرسالةمنعشرالثالث

راتالمشرهواإلنجيلتعاليمثوريةاكوينىتومافيهيطهرالذيالوحيدالجانبإن
كانبينماالمسيحيينجميعمنمطلوبةليستاكوينىتعليمفيوهذهاإلنجيلية
منهجهااختيارحقلهامعينةجماعةإلىالالجميعإلىحديثهيوجهالمسيحالسيد

أنمستعداكنبالقولءاالعدامحبةوصيةاكوينىتومايفسرالمثالسبيلوعلى
حقيقةاإلنسانيكونأنولكنذلكإلىاألمريحتاجعندماعدوكإلىالخيرتصفع
المرتبطةالخاصةالمشوراتصميممنفهذاالعدونحواالتجاههذالديهدائمةوبصفة

منأحمىمكانااألخالقيةللناموسيةاكوينىتومايعطيبينماوهكذاtبذلك
المسيحيينمنقليللعددبالنسبةإالالمسيحمطالبمستوىمنيخفضفإنهحقيقتها

اكوينىتوماناموسيةفيللحريةكبيرمكانيوجدالنهأيبدواخيرا

يتطلبالطاعةنذرفإناالنجيليةالمشوراتطريقبنفسهيختارالذممطللمسيحيفبالنسبة

وبالنسبةمناقشةبالرئيسهونصيحةالخاصرهبنتهنظاملقوانينالتامالخضوعمنه

صريحانصافيهايجدالحياتهفيأموراهناكأنفيمجالهافالحريةالعادىللمسيحى
نعمةإلىءيلتجىأنيمكنهاوحداألمورهذهوفيالنهىأوباألمرالجديدالناموسفي
بحريةليواجههااللة

اتسعقدكانعصرهفيالكنيسةسلطانأنإلىيرجعالحريةهذهتضييقولعل

نواحىجميعفيالناسسلوكعلىالطبيعىالناموسفكرةوسادتكبيرةدرجةإلى

D



ناموسيتهأنإالالعقليةوإمكاناتهاالنسانلطبيعةبالنسبةتفاؤلهفرغملذلكلحياة
اإلمكاناتالىأوالمسيحيةللمحبةالثوريةالمطالبإلىمنصفةنظرةيتطرأنعنعافته

المسيحيةللحريةالحالقة

fu3رمارتن

tMl6t5أ

متناسقةاألخالقيةفلسفتهأنوطبيعىتعريفإلىلوئرمارتنشخصيةتحتاجال
vاإلنجيلياإلصالحزعيمباعتبارهاالالهولتعليمهمع

أهميةإثباتفيالرسولبولسمعابنهجنفسعلىسارواممنلوثرمارتنرريعت
لوثرأعادفقدالعالمهذافيالمسيحىلحياةبالنسبةالمسيحيةوالحريةالمسيحيةالمحبة
كثيفستارعليهأسدلقدكانالذىهوقيالNالرسولبولسفكرءالضودائرةإلى

الخامسالقرنفيعليهأوغسطينوسالقديسألقاهالذىالنوربعدالكنيسةتاريخفي
لميالديا

االنسانينالهالاللهمنعطيةالخالصوبانطانبالالتبريربعقيدةلوثررتنLمLoنا

بعيداأخالقيااتجاهااتجهلوثرأننرىوهكذاللناموسبطاعتهوالأعصالهباستحقاق

الرسولبولسشأنذلكفيشأنهوالمحبةاإليمانأهميةعلىومؤسساالناموسعن
أوغسطبنوسوالقديس

األخالقيةلوثرتعأليملح1أ

الموضوعهذافيمقاالتهأهمومنالناموسمنالمسيحيةالحريةعلىلوثرنئرأأ

ثرلوJيقوManChristiantheofLibertyTheالمسيحىاالنسانحريةبعنوانمقال

المسيحىالوقتنفسوفيألحديخضعالالجميعسيدالحريةكاملالمسيحيإنفيه
غيرهدونبااليمانمتـبرراالمسيحىدامفماللجميعخاضععللجميالواجـبخادم
Leyjyالنانحالفةعقابمنالخوفذلكفيبماللناموسالعبوديةمنمتحررفهو

of



فهومسئولةحريةحريتهولكنوشرورهالعالميغلبأنقوةلهإذروحياتحرر
للهبشكرهمدفوعاللجميعنفسهدايستعبدأنبإرادتهيختارالجميعمنحرأنهمع

ولآلخرينلهومحبته

وتركوالوثربهSDناالذىالحريةجانبإلىاألنطارالباحثينمنكثيروجهوقد

اهغلوثرمارتنأنفالواقعلوثرتعليمعنحقيقيةغيرصورةفقدمواالجوانببافي

المجتمعفينيةالمدهبالشرائعكماالقديمالعهدبشريعة

باإلنجيلالكرازةAأالطريقنمهدحتىبالناموسالكرازةينبغىنهلوثرقال

شرحهافيلوثرتوسعالتيالعشراياالومعرفةإلىخاصةبصفةيحتاجواإلنسان

لوثربينالفرقلكنتركهينبغىوماعملهينبغىماكللإلنسانتوضحإنهاوقال

لالنسانتكشفالعشرالوصايامعرفةإنقاللوثرأنهواكوينىتوماوالقديس
النعمةإلىاإلنسانءيلتجىوبذلكالنواهيوتركفيهاالواردةاألوامرإطاعةعنعجزه

ألحديمكنوالإضافاتإلىيحتاجالملrلوثرنظرفيوالناموستخلصهالتي
الناموسكمالرغمولكنشيئاالناموسإلىيضيفأننفسهالمسيححتى

تعلمفالوصايااالنسانيخفصأنيستطبعاللكنهالناموسوجودضرورةغمiو
الخيريعرفأنهيؤكداإلنسانحياةواقعولكنالشرهووماالخيرهومااإلنسان

لتنفيذهاقوةلإلنسانتعطيالالوصاياألنذلكيتجنبهوالالشرويدركيعملهوال

بجهدهيخلمنفسهأنعنعاصبأنهلشعورهبيأساإلنسانيصابأنالنتيجةفتكون

اللةرحمةعلىباقامبنفسهويلقىالثمينةاللهمواعيدإلىيصغيوهكذاالشخصى
النفسيجعلفااليمانباإليمانبالنعمةولكنبالناموسالنتبررونحنخطاياهلهليغفر

ويكسوعنهويحملهاالنفسخطاياالمسيحيأخذLاالتحاوبهذاالمسيحمعمتحدة
بئرهاإلنسان

الصالحةفاألعمالالصالحهاألعمالعنءاالستغنايعنىالباإليمانيرالتلكن

الصالحيعملالالمسيحيلكنالقريبولخدمةrالجسدإلخضاعضرورية
يمانللثمراأىدتةطاعةاستلقائيةابالمحبةيعملهبلاللةأمامنفسهليبرر

منحريةاللكنهاالناموساتباعضرورةمنالحريةتعنىالالمسيحيةفالحريةلذلك

نفوسنالنبررالناموسطاعةنحاولكناإذابهانحمنالتىوالرهبةوالخوفءالعنامشاعر

or



بينيفرقأنهإذيتميزبهااألخالقيةلوثرمارتنتعاليممنآخرجانبوثمةب
فيعجيبةواجيةjانرىالجانبهذاوفياالجـماعيةواألخالقالشخصيةاألخالق

األخالقيةلوثرتعاليمإلىوجهتالتيالنقدنواحىأهممنتعتبرالتفكير

المجالفيمملكتينأوإحالرينأومجالينطريقعنلمالعايحكـماللةإنلوثرلJقفقد

يطيعهأنينبغيالذيهوالمجالوهذاكلمتهطريقعنبالمحبةالعالماللةيحكماألول
لمناأليسرالخديحولواأنالمسيحيينمنالمسيحيطلباساألهذاوعلىالمسيحى
فهوالعالماللةبهيحكمالذيالثافيالمجالاما59rمتلجناألالخدعلىيلطمهم

الدولةيطبعأيضاوالمسيحىالشريرعقابوهدفهاالدولةأيالزمنيةالسلطةمجال
المسيحطريقعنهواللةلسلطاناألولفالمجال131روميةفيءجاكماوسلطانها

الدولةطريقعنهواللهلسلطانالثانىوالمجالايئباليداللةحكمهووهذا

هوفيهاألساسىوالعاملأبدىاألولوالمجالl18اليسرىباليداللةصمحوهو
ءواألمراالدولةفيهاألساسىوالعاملوقتيالثافيوالمجالالكلمةطريقعنالكنيسة
السيفطريقعنوالسلطان

لممارسةمسيحيينغيرأومسيحيينكانواءسواللحكامإلهيةسلطةلوثرأعطىوفد

يدافعواوأنباإلنجيلتكرزبأنللكنيسةالحريةيعطوابأنوطالبهمالشروفمعالعدل
الحياةمننوعينبينفارقوجودلوثروأنكرواألعداجاألخطاركلضدالدولةعن

جميعونادىلمالعافيالعملوهودرجةأقلوالثانىاألديرةفيوسامممتازأحدها
األمانةأنواعتبرالروحيةحياخهمفيكماالدنيويةأعمالهمفيءأمنايكونواأنالمسيحيين

الصحيحةالمسيحيةعنتعبيرالتجارةأوالزواجأوالعملفيءسواالخليقةلنظام

عنفيهافعAuthoritySecularالدنيويةالسلطةإعنقاأللوثركتبلقد
عىاالبئللنظاموضرورياإلهياترتيباباعتبارهاونطامهاوقوانينهاالكمةاالسلطات
للسالطيننفسكلالتخضعr1Yjروميةفيالرسولبولسيقولواستشهد

حتىاللةمنمرتبةهىالكائنةوالسالطيناللةعندمنإالسلطانليسألنهالفائقة
اللةترتيبيقاومالسلطانيقاوممنإن

لضبطأحياناالعنفاستخدامطبيعتهامنالخاكمةالسلطاتأنلوثريتجاهلولم

أنعليهدنيوىمنصبلهكانإذاالمسيحىموقفيكونفماذاالمجتمعفيالنظام

of



قولاإلنجيلفييقرأنفسهيجدالوقتنضوفيسلطاتهفيهويمارسلنظامهخضع

هذهمثلعلىيجيبأذلوثراستطاعلقدالشرتقاومواال2المسيحالسيد

االيمانعلىالمؤسسةالفرديةاألخالقبينتمامافصلأنهإذالتعليمفيبازدواجيةالمشكلة
مننوعينهناكإنلوئرJقاالعالمفيللحياةاالجماعيةاألخالقوبينوالمحبة

تحتيدخلونللذينكتبتالجبلعلىوالعطةلمالعاوملكوتاللةملكوتالملكوت

الشرائعإلىيحتاجونالفإنهمومحبةiفاوفيمعايعيشونمواAbUواللةملكوتإطار
مسيحيينليسواالناساغلبولكنمعاحياتهميحمىلكىالسيفإلىوالالدنيوية
لوحتىالشرعملعنلصدهمضروريانوالسلطةالدولةقانونفإنلذللثبالفعل

إلىأوالعنفإلىيلجأالفالمسيحىلذلكالعنفاستخدامإلىالدولةاضطرت
الذينلآلخرينالحببدافعالدنيويةالسلطةيؤيدأنيجبلكنهذاتهألجلالقانون
األخالقلوثرجعلوهكذاالشرعملعنلمنعهمضرورياالدنيوىالقانونيعتبر

فيأماالفرديةاألخالقأوالخاصةالحياةعلىقاصرةالجبلعلىالموعظةفيالكمالية

واقعيةسياسةينتهجفهوالعامةالحياة

الشخصبينباقييزاالزدواجيةهذهفيلوثريستطردلبلاعلىللعظةشرحهوفي

الشخصلسولكنبراسالتكونكتبتالجبلعلىالعظةإنويقولوظيفتهوبين

إليهااللةيدعوعوةاووظيفةكلإنالوظيفةءأدافيللتصرفأسلوبالتكونال

دامتاماللةمشيئةيصنعفإنهوظيفتهواجباتيؤدىمنولكلصالحةاالنسان

ءاألمرامنأميرحياةفيلذلكمثاألويعطياللةمشيئةمعتتعارضالنفسهاالوظيفة
يتعارضالاألميرعملفإنءاألمرامنعصرهفياأللمانيةالمقاطعاتحكامكان3إ

ءللودعاطولىالمسيحالسيدقوليقرأمسيحيااألميريكونوقداللهمشيئةمع
الناسعلىالسلطةألنعليهمسلطةويمارسالناسيحكمأالعليهينبغيفكمسيحى

تماماينسىأنيجبأميروظيفةيمارسوهوكأميرولكنهءشيفيالوداعةمنليست
يعتبركشخصفهوبالمسيحيةلهاعالفةyالتىوظيفتهيؤديألنهمسيحىأنه

بالمسيحيمةلهاعالفةNالسلطانأواإلمارةوظيفةولكنمسيحيا

تعرفأنوتريدعملفيموظفاأوقاضياأوأميراكنتإذالوثرويقول

اسألبلاألسلوبهذاعنالمسيحتسألالالعملهذالتأديةاسلوبأفضل
لتحميهمدونكهممنمعتتصرفكيفلتعليمكالعملفيرئيسكأواإلمبراطور

طريقعنالناستخدمأنإلىلتدفعكونيتكضميركفيموجودةالمسيحيةأنيكفي

a0



وجهملاعلىظيفتكأدية

Yاألخالقيةلوثولتعاليمونقدتقييم
قدكانتالتىاألخالقفيالناموسيةهاجمأنههولوثرفعلهماأعظمإنأ
هذافياستخدموقدالوسطىالقرونفيالكاثوليكيةالكخيسةفيقواعدهااستقرت

بالمحبةالعاملاإليمانوأنباألعمالالباإليمانالتبريرعنالرسولبولسأقوالالهجوم
وهكذاالمسيحيةالحريةعنالرسولبولسأقوالمنذلكوغيرالناموستكميلهو

بولسالرسولفيهوضعهماالذىوالمركريالجوهرىمقامهماإلماوالحريةالمحبةأعاد

عنثر3Jومقااكوينىتوماالقديسمنذتماماضاعربمابلاهتزقدكانوالذى
والحريةالمحبةعنكتبماأروعمنيعمبرالمسيحىاإلنسانحرية

الفكرتأثيرتتجواقعايبدوماعلىلوثركانوالمحبةالحريةعنحديثهورغمب
عملهينبغىماكلتبينأنهاوتصورالعشرالوصايافمخدالوسطىالقرونفيالسائد

لوثرأنوالواضحذلكيرونالاالنالالهوتيينمنوكثرونتركهينبغىاموكل

تومافعلكماUVتماتحتملأنيمكنمافوقفحفلهاالعشرالوصاياشرحفيتوسع
اآلخرعنالوصاياهدفعننظرهوجهةفييختلففهماكلكاذوإناكويني

والواقعيةالصحةمنءشىفيهااالجتماعيةاألخالقإلىلوثرنظرةأنومع
ومحبتهإيمانهيظهرأنيجبالمسيحىأنالصحيحفمنللنقدمجاأليفتىفيهارأيهولكن
الضعفيفرضهاالتىدياتوالمحدوتحتواالجتماعيةالسياسيةالتندماتخاللمن

العالمعننفحهالمسيحىيحزلأالالضرورىمنكذلكالبشرحياةعلىاإلنسافي
الفنيةالخبراتمنيستفيدوأنالمجتمعفيمادعوةأووظيفةفييعملأنينبغىبل

المؤسفلكنمعينمرضلعالجاإلنجيلإلىيلجأالمثالكطبيبفهوعملهءألدا
اوصواالذينAnabaptistsالمعموديةإعادةلجماعةمعارضتهبـببربمالوثرأن

الجانبإلىتطرفربماالشرسلطانتحتواقعةألنهاالدولةحياةعنالتامباالعمزال

NIاللةمنمرتبةباعتبارهاالظروفكلفيإلهىسلطانذاتالدولةاعتبريأنخر
ماعلىيقبلهاالمسيحيكانوإذاالعالماهنهونقائصلضعفاتتخضعالنظمهذهإن
وهكذاتسوفدبلستتجيدأوضاعهافإنلهاناقدةمسيحيةنظرةدونعليههي

المجتمعتغيرأنعنالمسيحيةتعجز
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األخالقأطالفردياألخالقعلىقاصرةاألخالقيةاإلنجيلءمبادىلوثرجعلقد

عنوبعيدةمنحرفةتكونقدوهذهالدنيويةاألخالقمعاييرمنأخذهافقدالوظيفية
المسيحيةتدخلدونبهاامحعفىالمسيحيأنفلووالمحبةوالمساواةللعدالةالمسيحيةالفثل

يرتقيلنالمجتمعفإناالجتماعيةاألخالقإلصالح

والحريةالمحبةلمعانيالعميقةأفكارهأنهذهلوثرنطريةنتائجمنكانولقد

بلالمجتمعتغييرفيبثمارتأتولماالجتماعيةالحياةأمامعاجزةوقفتالمسيحية
الخاقالفكرمنخاليةبصورةالسياسيةللسلطةالتامالخضوععلىالبعضشجعت

األلمانيةالكنيسةبيننشأالذيدLاالصراعءأثنافيأنهإلىهنانشيرأنونرجو
كارلانتقدالقرنهذامنليناتالثالفيالمنحازاالستبداديونظامههتلرطغيانضد

إدانةفيالكنيسةتقاعمىأصبابأحدواعتبرهاالفلسفةهذهالمعاصرالالهوقيبارت
النازيالنظام

فيهاشهدعصيبةتاريخيةفترةفيظهرألنهللوثرالعذربعفالدارسينالتمسوقد

كاناألوقاتبعضففيالدنيويةوالسلطةالدينيةالسلطةبينعنيفةصراعاتالتاريخ
علىيسودونالبابواتكانأخرىأوقاتوفيالكنيسةيحكمواأنيريدوناألباطرة
عنيستقلواأنارادواالذيناأللمانيةالمقاطعاتءبأمرامؤيدالوثرءوجاoاألباطر

أنبهيقصدلممرحلياحالءاألمرالحكملوثرتأييدوكانالرومانيةاإلمبراطورية
المستقبلظروفلكلدائمانطامايكون

التاليةالقرونفيالالهوتيينمنادأةالمسيحيالفكرتاريخفياألمورأعظملمنوإنه
المصيحيةبالحريةوأنهلضعفاتهممعرضةj4البشرتفكيروليدةالسياسيةالنطمكلبأن

االجتماعيةوالعدالةالديمقراطيةنحونوجههاأنيمكنالناقدة

3

كالفنجون

الكنائسحياةإفياألثرأعظملهمكانالذينالالهوتيينمنكالفنجونيعتبر
الناموسعالقةفيوآراؤهالزمنمنطويلةمدةChurcheReformedاعsالمصلحة
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تأثيرهيقتصرلموطويلةفترةالكنائسلهذهالالهوقيالفكروجهتوالمحبةالحرية
الفرقمنكئيرإلىتأثيرهامتدبلفحسبواإلنجليكانيةالمشيخيةالكنائسعلى

والميثودستيةالمعمدانيةالكنائسبعدفيماصارتالتىاألخرىالمسيحيةوالجماعات

كبيرأأثرادراستهوتركتواآلداباالنسانيةوالعلومالقانونكالفنpدوقد
هربفقداإلنجيلياإلصالحءمبادىقبلقدكالفننruووتفكيرهأسلوبهعاى

مقاطعاتإلىالمهاجرينبعضمعوذهبفرنسافييالقيهكانالذياالضطهادمن

كتبuبازلمدينةوفياإلصالحيةلحركتهمحريةالبروتستانتوجدحيثسويسرا

ChristianofInstitutesالمسيحيةالديانةقواعدالشهيركنابهمناألولىالنسخة

Religionjعامفيi15الكنيسةبتنظيمفامحيثجنيفمدينةإلىذهبثم

حكمفيالجماعيةالقيادةمبدأمؤكداوالدينىالسياساالصالحبينفيهاوجمعهناك
أيضاالمدينةحكموفيالكنيسة

الالهوقيكالفنفكرأساس11

قداستهفياللةفإنباإليمانالتبريرعقيدةفيكالفنعندالالهوقيالفكريتركز

للحياةالبعضاختاروبنعمتهرحمتهفيولكنهالكاملةاالنسانطاعةيتطلبوبره

الخطيةءدامنوشفاهمخطاياهملهمفغفرخطبتهمرغمنحوهمجودهوأظهراألبدية
اللهفأصبحاللةمعصالحهمالذيالمسيحبيسوعوذلكاألبديةالحياةوأعطاهم
لطبيعةآليتغييرعنهاينتجالالمصالحةهذهمتربصاعدواالحنوناأبالهمبالنسبة
بعدهااللةمعوالعالقةالمفهومفيتغييربلجهدبالواالخالقيةالروحيةاإلنسان
معتمداعلىخوفبالءاألبناطاعةالئهيطيعأنواالمتنانالشكربروحاإلنحمانيجاهد
خالصهلهيؤكدالذياللةفيواثقااللةمواعيد

اإلنسانوعجزالخليقةفيالمطلقاللةسلطانالالهوتيةنطريتهفيكالفنSويؤ
اإلطالقعلىصاعءشىبالاإلنسانتركاللةانالعجزبهذايقصدالوهوالكلي
والسياسيةوالدينيةواإلراديةيةالفكرونشاطاتهقواهمختلففياإلنسالطأنيقصدولكنه

فيوإنجازاتوعلومافنوناينتجأنيستطيعفإنهالفسادهذاورغمبالفسادملوث
وأنهوالموتالحياةسلطانصاحبهواللةأنيعرفكانuطالكنهالميادينمحيف

وبمصالحةواليأسالذاتومحبةالخوفإطارفيأعمالهكليمارسفإنهلهعدؤ
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اتجاههتغييربسببحياتهنواحيكلتتغيرجانبهفياللةليصيراللهمعإلنسان

FYIوالحريةالناموسفيكالفنرأي

بخطبتهاإلنسانإقناعهياألولىالناموسوظيفةأنفيلوثرمعكالفنيتفقأ
وظيفةليستهذهلكنورحمتهاللةنعمةعلىبنفسهيلقىأنإلىليدفعهوعجزه

اإلنسانفإنالعقابمنبالخوفالخطبةعملعنالناسيردعفهوالوحيدةالناموس
الخوفهذابسببتعودقديكونأيضاتجديدهوبعدالخطبةعقابيخافتجديدهقبل

بعدالمؤمنفيتكونللناموسثالثةوظيفةكالفنأضافوقدالبرنيرحملعلى

لإلنسانيعطيالناموسلكناإلنسانفييسكنالقدسالروحأنفمعالتجديد
فييحققهاانالجديدةطيعتهبحسبالمؤمنيشتاقالتياإللهيةللمشيئةوفهمااستنارة
وهمفإنهمالنقيةللحياةإياهمودفعهالناموستهذيـبإلىيحتاجونقالقديسونحياته

يفعلكماعملالنحوليحركهمالناموسإلىيحتاجونالشريرالجسدءعبيحملون

الهروبيحاولأنلإلنسانينبغىفاللذلك9Nءالمتباطيللحيوانبالنسبةالسوط
حياتتافيإليهنتجهالذيفالهvيريتاألنهالناموسمن

وإنيحققهأوليوفيهوإنماالناموسلينقضيأتلمالمسيحيسوعإنكالفنيقول
الذينأولئكعلىالناموسلعنةألغىبلالناموسيلغيأنيحاوللمالرسولبولس

يجبولكنهالمؤمنعلىسلطانللناموسبيقىالوهكذامطالبهتحقيقفييفشلون

العهدبينوالفرقYUوالنااإلنجيلبينتعارضيوجدفالوطاعتهاحترامهينالأن
العهدمطالبأنوحيثدةالمAفيوليسالتطبيقأسلوبفطهوالجديدوالعهدانقديم

الخوفينتجالقديمالعهدفإنلذلكالقدسالروحتوةدونتتحققأنيمكنلمالقديم
اإلنسانتعينأناستطاعتالقدسالروحقوةولكنوالموتالدينونةإلىويقود
واالطمئنانالثقةإلىيقودالجديدالعهدفإنلذلكالجديدالعهدمطالبليحقق

األسلوبفيهوالفرقولكنالجديدوالعهدالقديمالعهدمادةبينفرقهناكفليس
البربهئنالالذى

JUsنقاوتهالقديمالناموسإلىأعادولكنجديدبناموسيأتلمالمسيحإنلفن
جيعلتشملواسعاتفسيراالعشرالوصاياكالفنفسراألساسهذاوعلىاألصلية
واالحترامالكرامةءإعطالتشملتتسعوأمكاباكأكرموصيةإنفقالالحياةنواحي
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أنيجبلهذاالحياةفيالنظاملفظاإلنسانشئونلرعايةاللةيرتبهمالذينجميع
كالفناستطاعاألسلوبوبهذاالأماجمراميستحقونكانواءسراءللرؤسانخضع

اتجاهأناعتقدلقدالعشراياالوخاللمناألخالقيةوتعالهلديداالعهديقرأأن

القريبومحبةاللهمحبةفييتلخصالكمالوهذاالرJكماهوكلهالناموس

عكسبحملأمرعلىضمنأيشتملالمقدسالكتابفينهىكلإنكالفنلuب
أمروكلالمحبةلتاثيرنفوسناإخضاعواجبتتضمنتشتهNفالوصيةالنهيححذا

األمرهذاعكسعنخهيعلىضمنأيشتمل

لنوالالسعيمنمتحررالمسيحىانفيفيتلخصالحريةفيكالفنرأيأماب
الذيكالعبدليساللةلمشيئةالطاعةطريقبنفسهيختاروهوالناموسببرالخالص

يخافونالالذينكاألطفالبسرورالناموسيطبعبلسيدهيغضبلئالخوففييخيا
نواياهمحسنسيقبلونالوالدينأنإلىمطمئنننبنقائصهموالديهممuأيعترفواأن

فعالالطاعةيحققواأإنحتىالطاعةفيوركأثم

منأنواعأسعناالمتناعاوكالطقوسالخارجيةءباألشيالتزماليسوالمسيحي
الشرابأوالطعام

واالكعماديةالسياسيةكالفناتجاهاتrأ

البشرطبيعةألنوذلكالدولةسلطةوجودبضرورةلوثرمثلكالفناعتقد

البشرأنوهوآخرسببالكsإلىأضافلكنهويضبطهميحكمهملمنتحتاجالشريرة

وأتفافقيادةدونذلكيستطبعونالمعاالحياةفيويرغبونءوعقالأحراراباعتبارهم

مرتبةباعتبارهاالزمنيةللسلطةمناقشةدونالخضوعبضرورةرايهفيلوثرمعواختلف
الطبيعةألنحدودبدونئتركأنيمكنالالمدنيةالسلطاتاذرأىألنهذللثاللةمن

منالسلطاتهذهلحمايةمعينأسلوبإيجادالواجـبومنللخطأمعرضةاإلنسانية
لمكويناألولىالبذرةهوذلككانولفدالجماعةرأممبهوالنظاموهداالخطا
والبرلمانيةاندستوريةماتصالح

هذايحترمأذاإلنسانوعلىمعينلعملاإلنسانيدعوالمحةأنكالفناعتقدوقد
يضعأنيقصداللهألنالناسنظرفيوضيعاأوورقيعامعتبراكانءسواالعمل



واللهاألخيراليومفيحسابالهيقدماللةعنكوكيلالمناسبهموفيإنسانل
عليهمواهبإنسانلكلأعطىولكنهءفقراأوءأغنياليكونواالناسجميعيخلقلم

اإلنسانعناللةرضىتعالمIمنعالمةيكونقدوالغنيبأمانةيستخدمهاأن
وقداللةغضبعلىعالمةليسالفقرلكنءللفقرامالهمنيعطىاإلنسانكانإذا

أدانولكنمجحفةوغيرمعقولةتكونأنبشرطبفوائدالغيرإقراضكالفنأباح
كالفننظرياتأنبعدفيماقيلوقدبالمساعدةأولىألنهمبفوائدءالفقراإقراض

العالمفيالرأحماليةالطمتكوينعلىساعدتالعملإلىونظرتهاالقتصادفي

fاألخالقيةكالفنألفكارتقييم

أخالقياتإلىمنهااكثرالناموسيةنحوتتجهكالفنأخالقياتأنالبعضيرىأ

ولقدالمسيحالسيدتعليمفيالثوريةيتبينأنيستطعلمأنهيرونألنهموالمحبةالحرية
الفكرهذافييسترسللمولكنهجديداناموسايضعلمالمسيحإنقولهفيأصاب
إلىأعادالمسيحإنبقولهاكتفىولكنهوالحريةالمحبةفيالمسيحتعليمثوريةليبين

األصليةنقاوتهالقديمالناموس

اإلنسانعجزإلىاألنظارووجهمؤكدةبصورةاللةنعمةأظهركالفنأنومع
مجردوجعلهاالمسيحيةاألخالقفضئيئعادلكنهبأعمالهاللةءإرضاعنالطبيعى

األخالقطبيعةيفهمأنمنبدألبسياطهاالنسانيحركالذيللناموسالطاعةناموسية
وتحبهلتخدمهالقريبحاجةعنتبحثمتحركةعاملةمحبةباعتبارهLالمسيحية

المحبةمتطلباتلضاوتشرحاللةمشيئةلناتكشفالمقدسالكتابفيالموجودةفالوصايا

تعفيناالبذلكوهىموقفكلفيالمسيحيالعملتفاصيلمقدمالناتبيناللكنها
موففكلفيالمسيحيةالمحبةلواجبالعملىالمدلولفيالدائمالتفكيرمسئوليةمن
الفكرلحريةأعتباردونلسلطانهاوخضعناناموسيةنظرةصاياالLإلىنظرناإذاوكن

ضمائرناوأماماللهأماموقوفنامسئوليةمننهربفإننانعملهأنيمكنفيماالخألق
يتحملواأنيقبلونواليتجاوزونهالمرسوماخطايريدونالذينألطفالKونصير

النصحمسئولية

االجماعيةوالظروفالقانونيةالدراسةأثرنتجاهلأننستطعالأنناعلىب

الالهوقينظامهيضعكانUوعندكالفنفكرفيآثارهاتركتالتىوالسياسيةوالدينية

كافامستقلةكمقاطعةجنيفمدينةوظروفبنظامأjومحLذcsوالسياسيواألخالفي
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وضعاالطارهذاوفيواالجماعيالروحيزعيمهاكانبلالحاكمةثاضمنو
المتسعالعالمفيالكنيسةأمامالمتسعةاآلفاقفييفكريكنولمالصارمنظامه

المتنوعةومشكالله

الكيسةوفيالسياسةفيالجماعيةوالقيادةللديموقراطيةنصيراكانأنهفخرايكفيه

اإلعتزاليةوالفزقالحزةالكناتسظهور
التقوىوجماعات

الكنيسةفيالتفكيرحريةإلىسبيالعشرالسادسالقرنفياإلنجيلياإلصالحكان
ساعدوقدالكنيسةتاريخفيمثيلفايسبقلمبصورةالتفكيرهذاتنوعإلىوبالتالي

أوربافيواآلدابللعلومالفكريةالنهضةعصركاننفسهالعصرذلكأنذللثعلى
مختلففيالفكرالعصرهذافأثرىRenaissanceالنهضةعصرباسمالمعروف
رحمياالكاثوليكيةالكنيسةبهتناديبماااللتزاممنالبعضتحررأن2Vالنواحي

الدينىالفكرفيالمجتهدينأمامالبابفتح

التيواالتجاهاتوالمذاهبءاآلرامختلفنتتبعأنالمجالهذافينستطيعالونحن
تركتالتيالعامةاالتجاهاتبعضإلىباإلشارةنكتفىلكنناالكنيسةفيظهرت

الشرقيةمجتمعاتناإلىأوربافيالكنيسةمنانتقلتوالتىالكنيسةفكرفيآثارما
بيةلعراو

Anabaptistsالمعموديةإعادةجماعة11

القديسعندءسواإليهااإلشارةسبقتالتياالتجاهاتجميعأنالحظالقد

إلىتنظركانتكالفنوجونلوئرمارتنأواألكوينىتوماالقديسأوأوغسطينوس

ترابطاهناكألنطبيعياأمراهذاكانوقدوالمجتمعالدولةإطارفيوحياتهالمسيحى
تأثيرااآلخرفينوعكلويؤثروالسياسيةاالجتماعيةوالحياةالدينيةالحياةبينوتيقأ

ملحوظأ

r11أنرأواالمسيحيينمنجاعةالبروتستانتياإلصالححركةءأثنافيظهرأنهعاد



يعرضالدينيةاألمورفيالسياسيةالسلطاتواستخداموالدولةالكنيسةتبالرتباط
الناصعةوالشمهادةالنقاوةحياةمنوتحرمهاالروحيةحباتهاتحصعفلتجاربالكنيسة

الحظواألنهمAnabaptistsالمعموديةإعادةجماعةlعليهااطلقجماعةءهؤالومن
أفرادأذوتعتبرالكنيسةأساسهياأليرةأنترىكانتحينذاكالقائمةالكناشأن

معموديةإنفقالواهمأماثافيتعقدواقدموادامالكنيسةعضويةضمناألسرة
شخحسيفردياختبارالمسيحياالختباروإنالمقدسالكمابفيلهامشدالاألطفال
pjsكمسيحيالشخحسيةمسئوليتهمدركأتيؤاذلعديعتمدالشخمفإذلك

وهمبالمسيحثمإليماتاعترفواأنبعدأطفالوهمواعتحدواسبقمنمعمودبةفأعادوا
بالغوذ

ارادإذاويستطيحأعمالهأخالفيأصمسئولاإلنسانإذالجماعةهذهقالتأ
اعاسدةااإلنسانطبيعةعنلفنوأوغسصولهJموعارضواالخيريفعلأن
اكأثدإذااضقاوةاحياةمحياأنيسشطيعالمسيحىفإنولذلكالشرلعملتدفعهالتى

كناضييستالدواسةفيالرحميةوالكشائسالقدسالروحبقوةلكjإللوصول

حرذمكنائهمأسسموالذلكبالحقمؤمنينغيرأناساتضمألنهاالحقيقىبالمعنى
اضأديباطريقصتنقيةالكنيسةحفظعكحريصينوكانوادانهمبالمعترفينتضم

جماعةةبمعريشاخأديباهذاذ1المسيحىالتعليمالفونمنوعزلبتوبيخالكنسى

كانتكنائسهموألنلقيادتهاالكنيسةتختارهمالذينالكنيسةفيالمتقدمينالمؤمنينمن
اطاح3االمخصتلهاالدولةكانتالتىالضرائبدفعفيعارضوافقدحرة

اختياريامرللكنيسةءالعطاإنلواcUالرسميةالكناش

الئمدراسواالمقديعالكتابتفسيرالمؤستحقمنإنهالجماعةهذهقالتب

القديمالعهدصأحمىنظرهمفيالجديدوالعهدالكتابتفسيرعلىيعينالذيهو

هيصالجبلعاالعظةفيممضمنةللسلوكجديدةبقواعدءجاالمسيحيسوعفالرب
رإدالعبودية3ناموهوالقديمالعهدناموسالعشرالوصايامنروحباأسمىقواعد
ءاألنبيانامويمفهوالمسيحنامولراماوالفريسيينالكتبةأشباهلناتنةتطاعته

وإذعقابمنالخوفأوثوابفيالطمعبدافعالالمحبةبدافعيطعونهوالمؤمنون

فهىالجديدالناموسمواعيدأماالوقتيةالجسديةالبركاتهوالقديم3النامووعد
يستحهتيقتالقديمالعهدكإلرتفحسبأنهوا3وقداألبديةالروحيةالبركات
اعهدواالدينونةيستحقأخيهعلىغضبمنالجديدالعهدناموكمفيبيماالدينونة
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البتةتحلفواالالجديدالعهدنييقولالمسيحسيداابينمااغسمواالحلثفأباحدسا
الشرمقاومةبعدمفيوصيالجديدالعهدأماالختلفةالعقوباتأباحالقدسوالعهد

21الجديدالعهدوافق1مإالالقديمالعهدمنيعونيالفهمدلكعاحاش

التىواألحالمالرؤىأنيعتقدونمامنهاكنيرةأتهاماتأعداؤهيبماإوجهوقد
ثابتةليستالتهمةهذهلكنالمقدسالكتابأهماصتإلهيةكإعالناتلهمتظهر

2عليهم

الموضوعاتأغلبفياألخرىالكنائسعقيدةمعالجماعةهذهلفقتجىأ
تذكارمجردوأنهحقيقيةفاعليةلهليسالربانيءالعشاأناعتقدواأنهمإاألساعية

لإليمادإعالنإالهيماالمعموديةوأن

النظاملصيانةفعالرتبهاواللهمنهبذالشرالدولةإنالجماعةهذهقالثد

يعيشواأنالمؤمنونأرادوإذاالمسيحىضميرهيوافقفيماإاليطيعهاالاإلنساذولكمت

بمخالفةتلزمهمالتىالرحميةوالوظائفالدنيوياتعناالعتزالمفعلالقداسةحتاة

الحروبفياالشتراكوعدمالحلفوعدمالعنفاستخداموعدمالمسيتعايى

صليبفييشتركونبذلكألنهممسقمينصابرينلموالمظااآلالميتحملواأنوعليم
المسي

المحبةبحياةواأولكنهمالسلبيةمجردعندهميكنلمالجديدالناموساذعلىهـ

لكىءالغرباوإضافةءالفقراومساعدةثمبيالمتفانيةوالخدمةالبعضبعضهمتب

وفسروابالربااإلقراضحرمواعريانأوجوعانأومتسولأومحتاخبينهمايكونال
بتنفيذهاوطالبواحرفيأرأتفسسالكتابتعال

ءسواالرحميةالكناثسمنكثيرةاضطهاداتالجماعةهذهواجهتوقد5

البلدأننحتلففيمؤيدينلهاتجدأناستطاعتولكنهاالبروتستانتيةأواتثوليكيةاحطا

بعضخرجتومنهاتجمعهامعينةرابطةبدونحرةكناشاوكجماعاتانتشرتش
المعمدانيةكالكناضبعدفيماخاصوتنظشأنلهاأصبحالتيماحصائا

فياألسرةقيمةوتجاهلالمسيحيةالحياةنيرديةاعلىالزائدالتنبيرمنبالرغمش

المناداةفيكثيرةبقرونعصرهاسبقتكثيرينبشهادةالجصاعاتهذهأنإالاخصنيسة
البرباعمالاالششغالوبالدولةعنالكنيسةوبفصلوالعبادةالعفيدةوبالحرية

المحدودالنطاقعلىواصحمةصرا
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rوريتانالالتقوىتنميةجماعات

يحسنالبيوريتانباسمةالمعروفالتطهريةالتقويةالجماعاتهذهنذكروعندما

كالفنمذهباتبعواممنمعينةجماعةعلىالضيقبمعناهيطلقالتعبيرهذاأننوضحأن

fjكنيسةيصلحواأنانجلترافيفهمالمقيمونوحاولالمشيخيينباسمبعدفيمافوا

االنجليكانوبينبينهمصراعوحدثالصارمالكالفينيالنطامعلىلتسيرانجلترا

إنجلترالكنيسةالرحميةالعقيدةهىلتكونعقيدتهفرضمنهمكلمحاولةفياألسقفيين
مسيحيةأخالقيةفلسفةإلىيشررالواسعبمعناهأطلقإذاالتعبيرهذأنكما

األخالقبهاوتأثرتأمريكاإلىوانتقلتأوربافيكثيرةبالدءأرجافيانتشرت

مرتبطألنهالضيقضللمعنىنتعر1vسوحديثناوفيالزمنمنطويلةفترةالمسيحية

األخالقفيالبيوريتافياالنجاهإلىنشيرلكنناانجلترافيواجتماعيةتاريخيةبطروف

عامبوجهالمسيحية

الئهبسلطانكالفنعقيدةمنأساسهاالتطهريةالبيوريتانيةاألخالقتستمدأ

نشطةحيةشخصيةولكنهمجردمبدأمجردليسفالثةاإلنسانحياةكلعلىالمطلق

افةبأنتؤمننعلمVالكالفينيةوالعقيدةبدونهيحدثءشىالفغالةوإرادة
للهالكالبعضوتركاألبديةللحياةوالمالئكةالناسبعضاختارقدمجدهإعالنالجل

يبدووقدعاإلنسانخالمصدرهووحدهالنعمةعملفإنهذاوعلىerrاألبدى

االتجاههذاأنباعتبارالتقوىوممارسةالشرورمنالتطهرفكرةمعمتناقضاالفكرهذا
االستسالمعلىاإلنسانتشجعقداإللهىاالختيارعقيدةبينما4الصالحةاألعمالعلىينتر

كالفنمذهبفياالنسانيةالدوافعسيكلوجيةلكنذاقيجهددونوالقدرءللقضا

بتأكيدهاالشخصيةالتقرىفياالجتهادوحياةاألختيارعقيدةبينتوفقأنتستطيع
اللةنعمةعملئمرهيبلءالسماإلىللدخولطريقاليستالصالحةاألعمالأن
أنوحيثلإلنساناللةاختيارعلىمةkplتكونقدالوقتنفسوفيالحياةفي

فعليهلذلكالأمالختارينمنكانإنيعرفأندونالعالمهذافييحيااإلنسان
آخرجانبمنوالتواكلجانبمناليأسمتجنبايحياأن

األبدإلىبهوالتمتعاللةتمجيدهيالعظمىاإلنسانغايةأنالبيوريتانيرىب
فيجبلكfrdisالمعلنةاللةلمشيئةالطاعةهواإلنسانمناللةيتطلبهماوأن

الكيالنحواإلنسانيهدتوأناليوميةحياتهتفاصيلكلفياالنساناللةيحكـمأن
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يناسبماأويسمرهمماأوالناسيطلبهمايعملالفالشخصالربيطلبهلذي

يعملأناإلنسانعلىلكناإلنسانفيالشيطانيضعهاميولهذهكلفإنراحته
والتدتيقوالصحوالتعففوحياةوالبرالتقوىعللبواللةيعملهأنالذيريدهما

بحياتهيناقضئالضميرهفيحساسادائماويكونأقوالهمعأعمالهتتناسقأنويجب
التأملءائنافيدائحأنفسهاإلنسانيحاسبأنيتطلبوهذاوالنقاوةالمحبةحياة
ليعدروحيا4لالنافعةاتءوالقراالمقدسالكتابدائماويستخدموالصالةىpالفر
القداسةحألةإلىيصللناالنسانأنالبيوريتانويرىاللةأمامحسابءإلعطانفسه

منهأدقهممنإلىالفيتطلعالقداسةنحويسعىأنيجبولكنهالحياةهذهفي

ليتواضعاألكلالمستوىإلىنماوفيتكبر

خوفاالاللثدقيقيحياكانوإناللةمجدعينيهنصبالمسيحييضعأنومجب
المبهجةاللةومواعيدالنارجهنموجودحقيقةلكنئوابفيطمعاأوعقابمن

منهاللةيطلبهماجديةلهتؤكدءالسمافيبالمجد

الحياةهذهبمباهجالتمتعفيزاهداالمسيحيتجعلالمسيحيةالحياةأنومعبر
لمالبيوريتانأنإالالمسيحىل61آمحطوليسللدموعوادهووالعالماألرصية
اللةاستأمنوكالةلمالعافيالماديةالحياةواشبروابشدةهاحموهابلالرهبنةيشجعوا

اإلنسانبدعوةالبيوريتاناهغولقداللهyأوفيرواللهلمجدالستخدامهاهaAأوعليها
عملهيعتبرأنيجبوظيفتهكانتأيافاإلنشانالختلفةاألعمالفياإلنسانرسالةأو

غيراميناعملهفيلمجتهدااالنسانيكونأنويجبالمسيحيةالحياةفيتدريبمدرسة

القريبرلخيستخدموهاأنفيجبوالغنىبالفروةءاألمناءيكافيواللةمسرف

لكىفقيرااإلنسانيكونأنيششرطوالمالبيوريتانجاعةفإنهذاوعلىوخدمته
الثروةكدرةالمجتهدينالغيورينالمؤمنينيمنحقداللةفإنالقداسةطريقفيسالكايكون
المهملينللكسالىعقابأالفقريكونوقد

الميثودستيةوالنهضةوسلىيوحناrأ

روحيةاختباراتنتيجةانجلترافيحركتهY1V1V9وسلىيوحنابدأوقد
بتهذيبالمهتمةالنواديأحدإلىوانضمامهتقيةأسرةفينشأتهالىباإلضافةفيهااجتاز

حاولوقدالمقدسالنادىباسميعرفكانوالرحمةالبرأعمالوتنميةالتفس
قبوأليجدلمانهإالفيهاالبيضوللمستوطنينأمريكافيالحمرللهنوديكرزأن
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ثمأورباوسطفيالمورافيينللمرسلينالمتعبدةالبسيطةبالحياةوتأثرأورياإلىعاد
فالتفوعاطفياعقلياالمؤثرةالبسيطةاإلنجيلبرسالةالشوارعفيالناسيعظابتدأ
ابتدأثمالكناشمناهمامايجدونأوالكنائسيحضرونيكونوالمممناآلالتjح

التيللكنائسبسيطانطاماووضعالمنهجأوالطريقاتباعأىالميئودستاسميتخذ
فيبينهابسيطةباختالفاتأمماؤهاوتعددتبعدفيماانتشرتوالتىينسئهاكان

باألساسياتاالحتفاظمعالعقيدة

المنفصلةالتقويةوالجماعاتالبيوريتانفكرمنمزيجايعتبرالميثودستومذهبأ

يمثلهاكانالتيالمتأملةالمتعبدةالتقوىوجماعاتالشخصيةالقداسةنحوالساعية
أورباوسطفيالموراقيون

إالاإللهياالختيارفيكالفنعقيدةاعتنقواالميثودستمنجداقليلينأنومع
وإمكانةتمامااإلنسانبحريةوآمنواكالفنعقيدةمعتمامااختلفواالميثودستغالبيةأن

الحياةهذهفيالقداسةإلىصولuا

يجبلذلككثيرينمنفهمءلسمويتعرضالمسيحيبالكمالbواالعتفاب

ويستطيعطاهرأوءبريالطييعياإلنسانبأنيعتقدلموسليجونإنبإيجازتوضيحه
اإلنسانأنيعتقدإنهAمrيكونأنحياتهوتدريباتوعقلهالخاصاozبمجهو

أتباعمعيتفقهذاوفيءوالكبرياالذاتيةباإلرادةءممتلىفاسدآدممنذالطبيعي
المسيحيسوعالربيعطيهاالتىالخلصةالنعمةإنقالواكالفنأتباعأنإالكالفن
أنوعليهالحياةهذهفيدامامبالتمامامتالكهانساناإليستطبعوالمحدودةللمؤمن
وأتباعهوسليجونأماالمجدفيالكماحالةإلىليصلاألخرىالحياةإلىينتطر
بكيفيةالخطبةمنيخلصهأنالبدفإنهلإلنسانمخلصادام1مالمسيحالسيدإنقالوافقد
أخرىحياةيتوقعونإنهمالحياةهذهفيهوجوءأثنافيالخالصبكماليتمتعتجعله
الكماللينالالحياةتلكإلىيصلحتىينتظرالاإلنسانلكنشكبالممجدة

يعنىالالكماهذاأنإالالكمالأساسفهىالمحبةهوالكمالحياةومفتاح
يستطبعالاإلنسانفإنالجسديةللضعفاتاوالتقديرءلسويتعرضالاإلنسانان

ينالهانبعدحتىالكمالهذافقدانعدميضمنأن

اهتيفإنهواالقتصاديةاالجتماعيةالمسائلفيوسليجونأخالقاتعنأط
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يهموابأنأتباعهأوصىولقد6االجماعىالتظامبتغييراالهتماممنزاالقلبغيير
القائمالسياسىالنظامعلىالمحافطينمنكانإنrعنهقيلوقداألفرادنفوسبخالص
بالعنايةتهغكانتهتعالكنثوريةتvمحLايةضدجورجللملكالمؤيدينومن

الباحثينأحدعنهكتبوقددخارyواوالربحالعملتشجيعمعومساعدتهمءبالفقزا
وادخروااالستطاعةبقدراكسبواقائألللناسساذجةدعوةكانشحارهإنقائأل
النظاميغئرلكىشيئايعمللملكنهاالستطاعةقدروأعطوااالستطاعةقدر

Yوالحثيالوعظإالعياالبئ

واالعتزاليةالحرةلالتجاهاتوتقييمنقدfأ

الرسميةالكنائسفيهتضعالوقتفيكانالجماعاتهذهظهورإنأ
فإنلذلكالمسيحالسيدتعاليمئوريةعلىكافياتنبيرابروتستانتيةأمكاتتكاثوليكية

تعاليمبهأتتالذىالحياةفيالجذرىوالتغييرالثوريةفكرةأحيتالجماعاتهذه

فريدةأخهاوبمنتالتعاليمهذهونقاوةلمغانلمالعاأماموأظهرتاألخالقيةالمسيحالسيد
تستندالرسميةالكناشكانتالذىالنسبيالطبيعيللناموسمعارضتهاأنكمانوعهافي
االجتماعيةللتظرياتالمستقبلفيالبابفتحاالجتماعيةلموالمظاالشروربعفىلتبريرإليه

0األفراخاللمنإالالمجتمعبتغيبرتهتيلموالجماعاتالفرقهذهكانتوإنالثورية
السياسيةالنظمطريقعنالمجتمعبتغييريقوملكىلغرهاالفكرهيأتلكنها

جتماعيةالاو

ونزعتهمالصارمةناموسيتهمهوالجماعاتلهذهاكبرالعيبأنعلىب

بناموسيةانفسهمليربطواالقديمالعهدناموسيةمنأنفسهبمحرروالقداالنفصالية
كبيراءاجزبذلواأنهمالنتيجةوكانتالناموسيةهذهنطرياأنكرواوانجديدعهد
نطامهمتطبيقيحاولواولكيالعاطفىوالحثوالتوبيخوالتأديبالنفدفيجهدهممن

تؤئرلماعتزاليةجاعاتفيليتقوقعواالمجتمععنينفصلواأنعليهمكانالصارم

عليهتالميذهجمونأنالمسيحقصدكماوالنوركالملحالكبيرالمجتمعفيمتسعاتأئيرا
منأنفسهماعتبرواإذعندهمالروحيةءالكبرياروجشجحتاالنفصاليةهذهانكما

استطاعواقدكانواوإنلذلكالعاديةالمجتمعاتفيالعادلننالناسعنيختلفطراز

ذلكوغيروالقماروالشربكالحلفالظاهرةالجسديةالممارساتبعضعلىيتغلبواأن

كالفريسيينفصارواأشرتكونقدروحيةخطايافيللوقوعأنفسهمعرضواأنهمإال
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عادةلىتتعرضلماتعرضتمجتمعاتهمأنإلىباإلضافةهذاذلكيدركواأنون
شجعالذياألمروالتعاليوالمنافسةكالغيرةءأخطامننفسهاعلىالمنغلقةالمجتمعات
يحفظواأنيستطيعواأندونكئيرةفرقإلىحولتهمداخليةانقساماتفيوقوعهم

المسيحيةللمحبةالهامةالمطاهرمنهيالتىالوحدةروح
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الثافيلباب

األضالقيالفكرتطوو
المصريةالكنيعسةفي





األوللفمل

القديمةمصرفيخالقالةواالدين

واألخالقالدينمجالفيوبخاصةالماضيعنالخاضريفصلأنمجاولمنءيخطي
نستطيعالفإننالذلكوتقاليدهاالشعوبحضارةفيهامعنصرالتراثألفاذلك
إلىالرجوعدونالحاضرالوقتفيالمصريةالكنيسةفياألخالقيالفكرنفهمأن

فديمةمصروحضارةالمصريالتفكيرعلىتعاقبتالتىوالثقافاتالمراحلنحتلف

ruاإلرالعسومنكثيرالموضوعهذاافيوالمكتوبوعميقمجيدوتراثهاعريقة

والتقصيرالظلممننوعأالموجزالحديثيكونوقدالعجالةهذهفيتلخيصهأوبه
تAإنشيرأنإالالمقامهذافييسعناالأنناإالالعريقالتراثذلكحقفي

حضاراتعدةعليهوتعاقبتسنةآالفسبعةمنألكزالممتدالطريقهذاافيبارزة

هذهمنحضارةوكلواإلسالميةوالقبطبةمانيةوالU5واليونانيةالفرعونيةممل

ومنبعدهاماعلىطابعهاوتركتبهاامتزجتوإنماسبقهاماتمحلمالحضارات

المعاصرالمصرىاإلنسانأخالقياتتتكونوالثقافاتالدياناتمنالمزيمهذا

احترامإنفيلوقدوتربيتهطبيعتهفيبالتدينمعروفوالمصريالتاريخفجرومنذ

للمسيحيةنفسهتكريسهلصوىيضارعهال4القديمةمصردياناتفيلآللهةالمصري
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إلىترجعحجريةلوحةتوجدريطانيالالمتحفوفيالقاليةالعصورفياإلسالم
المهندسينأحدعليهاقنقالميالدقبلعشرالرابعالقرنمنالئالثأمنحتبعهد

بالقولاإللهئمجدالذيالنشيدهذاالمصريين

بنفسككءأعضاصورتمنأنت

أحدئصوركأندونالمصوروحدكأنت

صفاتلثفيرنلكوليس

Mo2الطريقإلىالماليينمرشديا

للحياةنظامايضعواأنءالقدماالمصريوناستطاعإلهبوجوداالعتقادأساسوعلى
القديمالمصرىالعقلعلىجديدةتكنلمالتوحيدفكرةإنبلأخالقياالمستوىرفيع
بثورتهقامعشرةالثامنةةاألفيم1rAro6c1rاخناتونالملكفإن

زمنقبلمنالفرعونيةمصرفيأصيلةاألخالقيةالتشريعاتفإنكذلكالتوحيدية

iصالLاالشريعةوهىالعشرياIأدبيةفريعةلمصركاسافقداليهوديةأسديانةافيدبية
كانتالمثالسبيلوعلىالمشهورةالبابليةحمورابىفوانينعاىتسموأخالقيةوتقاليد

تطبيقمقاييسوكانتواحدميزانمنباكرللناسالعدالةتقدمحمورايىشريعة

العدالةكانتبيماعليهوالمجنيالمتهممنلكلاالجـماعيالمركزبحسبتختلفالعدالة

rاالجتماعيةمراكزهماختلفتمهماواحدةبمقاييسالناسجميعبينئقبئمصرفي

االعترافمثلرائعةأخالقيةاتجاهاتنجدالقديمةالمصريةالمقدسةالكتاباثوفي

بالحياةjlالقداالمصريوناعتقدوقد1اإلنسانيةوتجديدبمخفصوالوعدبالخطا

وبسببوفنونهمحضارثهمتطورفيجوهرياأساساالعقيدةهذهوكانتالموتبعد
ىالالتحنيطفنواكتشفواالمهندسينأبرعمنفكانوااألهراماتينواالعقيدةهذه
والنحتوالنقثىrافنونوأجادوااليومحتىالناسعلىخافياسرهالفىال
ILوالطبةرالعم

لكنليونانrzالمجربالتفكيريهتمواأوئغرموالموعمليينءالقدماالمصريونكان

كانتكذلكلهمالعلومهذهفائدةبسببكانتوالطبوالفلكللرياضةإجادتهم

ونحنبفضائلهميفتخرونكانوالمالعاإلىاألخالقيةالنظرةوفيعمليةقياتهمأخا
يقولكانالحسابيومفيالمصريأن1jIابlفينقرأ

vi



اإللهيغضبماأفعللم

أحدءيكافيأتسببولم

jصاحبهمنحقأأنتزع
ينالمواذفيأغشلمو

الرضيعمناللبناغتصبولم

مراعيهامنالماشيةأطردولم

وقتهافيالمياهجريانأعطل1و

إليهاالخاجةعندشمعةءأطفىولم

االلهةمشيئةأخالفلموهكذا

الذىااللهشخصفيالقذرهذاويتركزالقذرفيءالقدماالمصريوناعتقدولقد

عندهمالقديمةاألقوالومناإلنسانحياةفياألحداثمجدد

Uأبدايحدثلناإلنسانيدبره

يحدثفهذااآللهةبهتأمرماUUإ

ماينهبأنشخصأرأدإذافمثال

يعطيهأنهالنتيجةتكونفقدآخريملكه

6يقصدهيكنلمما

أعمالهمكلبأنيعتقدوالمأنهمأيعامةبصفةيالقذريؤمنوالمالمصريينأنإال
لالنسانيحدثماعلىالمقدراتتلكقصروالكنهمللتغييرقابلةوغرسابقامقررة

NعلىYأفعاله

ءاألشياأهممنوكانحمعتهمعلىكثيرالمجرصونءالقدماالمصريونكانولقد

عندخاصةحطوةلهوتكونالمدينةفيطيبةوحمعةاسمللفرديكرنأنتقديرهمفي

عنهيقالانللشخصالمدجقبيلمنكانوقدالناسباقيمنزاءوالرؤساالملوك
Vعنهراضياالمقاطعتينسيدكانالذىأوسيدهعندالمحبوبإنه

للصراعءالقدماالمصريينتصورلناتوضحوستوأيزيسيسjjjjأقصةولعل

يسAilأأنكيفلناتحكيفهىالنهايةفيءوالوفاافيوانتصاروالشرالخيربين

األخفقطعSeءttسيتالشريرأخيهغيرةأئارطويلةحكمفترةبعدالصاآالحا
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ألوزوريسالوفيةإيزيسلكنقطععذةإلىأوزوريسالصالحأخيهجسدهذالشرير
صارالحينذلكومنذجديدةحياةأعطتهاالسحريةوبقدرتهاالقطعهذهكلجمعت

ءاألحياعرشعلىحورسابنهجلسبينماالموقىبينيحكممنظورغيركائناأوزوريس
الخيرانتصارفكرةلناتبينالقديمةالمصريةاألسطورةهذهالثريرسيثمنوانتقم
كتابمن5I1والفصلأفضلحياةفيئقامفإنهماتولوالصالحوأنالشرعلى

وكيفاألبديةوملكقوPاديانباعتبارهالموقأوزوريسيحامكيفيصفالموق
ورسوأوالدونفتيسإيزيومعهبالنارمزدانسقفهاقاعةيخاأوزوريسيجلس
االثنتينمصرمقاطعاتيمثلون42وعددهمالقضاةمستشاروهيجلسالخلفومن

ريشةالثانيةالكفةوفيالميتقلباألولىكفتةفيميزانأوزوريسوأمامواألربعين
Aالصوابمقياسأيالمعت

فإناإلنسانيةالحياةعلىالحفاظالمصريينءقدماعنداألخالقيةالقيمأهمومن
ولمأقتللمبالقولنفسهعنيدافعيسJJJJأامامءالقضامجلسفيوهواإلنسان

أمئالمنيظهركماواإلحسانالخيرعملتمجيدالهامةالقيممنكذلكيالقتلآمر
للجوعانخبزاأعطبتعليهامكتوببردىأوراقوجدتكماحرتببتاح

أيضابهايحتفظونالمصريونيزالالالتيالقديمةالمصريةالقيموبيننإللعرياومالبس
أبيهنحوسلوكهطيبةمنكاهنوصففقدواألقاربوالوالدينالسنكباراحترام
يعملأنيجرؤولمفجأةحجرتهإلىيدخللموألمرهمطبعاوكانألبيهخضعبأنه
معرفتهدونشيئا

يقولءالحكماأحدنصائحففيالمبكرالزواجيشجعونءالقدماالمصريونكاذ

دأواللهمنهوفسعيدتعفمهمأوالدلكليكونشابوأنتتزوجللشباب
فيالمرأةمقامويعتبرلهاومحبتهبزوجتهالمصرياعتزازعلىرUINاوتدلكتيرون
ءالقدماالمصريوناهغوقدوقتهافيأخرىحضارةأىفيمقامهامنأممىالقديمةمصر

اهتمواكماالهيكلفيالعبادةفبلواأليديالوجهيغسلونكانوافقدوالطهارةبالنظافة

االتصالمنتحذيرالقديمةالمصريةالكتاباتبينومنالجنسيةالقاتافيبالطهارة

تتصلوالبلدنهافيمعروفةالغيرالغريبةالمرأةاحذريقولبالعاهراتالجنسى
9غورهايسبرالمغرقةعميقةمياهزوجهاعنالبعيدةالمرأةفإنبجسدها

نعماتالدكتورةوتقولوالعملالدينتقدرالقديمةةالمصريالحضارةكانتولقد
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الواقعفيلكنهمالكثيرةاثيلايصنعونكانواءالفدماالمصريينأنرغمإنهفؤادحمد
وحدةتصورالتىالرمزيةالفلسفةمننوعالهمبالنسبةكانثلكنهايعبدونهايكونوالم

صؤرواالمصريينءقدماانوتذكر1الرحمةمنفlفيPantheismالوجود

وللشجرةالشجرةمنيرضعواإلنسانثديانللشجرةنcSjشجرةشكلفيالبقرة
الفنأنيذكرحيثالمدرسيةالفلسفةكتابهفيمارتانبجاكوتستشهد11فرنان

معركتهقمةفيإنهيقولرمسيسفالملكللمسيحيةنبوياتمهيداكانالقديمالمصري
العنايةإلىإشارةذلككانولكننعرفهالذىالتمثالهوآمونيكنلموآمونرأى

الذىاإللهاإلنسانيطبعأنالقديمةمصرتنادىوبذلكتريدبمنتهغاقيالربانية
وزرممجردءهؤالوإنمارعأوآمونهوليسالحقيقياإللهفإنبداخله
rفحسب

العصورفياألساطيربالميثولوجياالمشبعةالرمزيةالديانةهذهتدهورتولقد

ضعفأسبابمنكانتالتيالسريةالباطنيةوالدياناتالخرافاتبطهورالمتاخرة
القديمةالمصريةالديانةوانحسار

فقدالقديمةالمصريةالديانةعلىعجيبأثرمصرإلىاليونانلدخولكانولقد

القديمةالديانةصياغةفحاولواسيطرتهمتحتوالغربالشرقتوحيدالبطالسةحاول

كثيرةعملياتإلىذللثأوقدوالمصرييناليونانيينمنلكلمقبولةصورةفي

نتيجتهامنكانSyncretismالمتعارضةالدينيةءوالمباديالمعتقداتبينالتوفيقمن

وهوسيرابيساإللهتقديممحاولةذلكأمثلةمن4جانبكلفيالتعقيداتزيادة
زيوساليونانآلهةمنالشبهقريبةبشريةصورةفيريسIjiوأأبيسصورةمنمزج

أضعفاهنأنوالواقعالناسلجميععاماإلهاباعتبارهتقديمهالبطالسةحاولiوبلوتو
واليونانيةالمصريةالديانتينمنكأل

باليونانالمتشةوالمصريةالمتمصرةاليونانيةمنالعجيبالخليطهذاوسطوفي

المسيحيةلدخولمصرفيمهيئاالجووأصبحالعادىالمصرىاإلنسانعقلتاه

تركتالقديمةالمصريةالديانةأنبعدفيماسنرىكماالمؤكدمنأنهعلى

منهالقبطىوبخاصةالمصرىالشعبوعاداتأخالفياتعلىآثارها
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الثاليلفصل

بصمأتهاتركتتاويخيةأحداث

مصرقياألقبأطحياةعلى

قبصوكلمةمصرمسيحمسإلىلإلشارةalاألقبالفظيستخدممعروفهوكما
Aigyptosايجبتوساليونافياللفظمنمشتقةوهىمصرىمعناهااألصلفي

المصرىلالسمبسيطتحريفهواللفظهذاالنيلوخهرمصراليونانيونبهوصفصالذى

كابتاحروحهيكلومعناهابتاحكاs0اسمهانrممفيسلمدينةالقديم

فياألولالمعبودوكانالقديمةالمصريةاألساطيرفيالخليقةكلإلهكانالذى

6طاألقبالفطمصرلسكـانعلىالعربأطلقلمصرالعربىالفتحوعند13ممفيس

لختلفأفعالهمردودتفسيرهووماأقباطيفكركيفنفهمأننستطبعولكى
تركتالتىالهامةالتاريخيةاألحداثبعضإلىنشيرأنالضرورىمنكانالمواقف

التاريخدصفينتوسعأننريدولسناتفكيرهمأسلوبوشكلتحياتهمعلىبصماتها
النواجيإلىفحسبباإلشارةسنكتفىلكنناالبحثهذافيمهمتناليستهذهألذ

كثيرةتفاصيلفيالدخولدوناألقباطعنداألخالفيالفكرفيأثرهاتركتالتى
تفكيرفيأثرتالتىالتاريخيةالظروفأهمأنتقديرناوفيمجالهاالدراسةهذهليست

يليماهياألقباطوحياة
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دالضطها

t7حواليدالميالاألولالقرنمنالثالطالنصففيمصرAالمسيحيةدخلت
كانأنهيرىالبعضكانوإنالقديمةالتقاليدأقوالحسبمرفسالقديربواسطة

مصريونالذوآياتعظائمورأوابطرسعظةسمعواممنالخمسينيومفيالحاضرينبين
ذلكفيمصركانت21أعمصرإلىالمسيحيةرسالةمعهمحملواأخهمالبذ

مختلفبيندائمصراعميداناالسكندريةمدينةوكانتالرومانىالحكمتحتالوقت
الدىالمياألولالقرنمسيحيةروحانيةفيالمصريونوجدوقدوالدياناتاألجناس
عنفضألهذاودينيفكريصراعمنيعانونهنواLKكللخروجطريقاوبساطتها

وليؤكدواالرومانحكمعلىثورتهمليطهرواالجديدالدينهذامعتعاطفواأتهم
ll1اختيايةوالذاتيةشخصيتهم

منالمصريونالمسيحيونعافىلقدبلوشأنهمالمصريينيتركوالمالرومانأنإال
العالممنأخرىبقاعفيالمسيحيوناختبرهاالتيالمعاناةنفسفيومLرالاالضطهاد

Iالسماحبعدمامرا3Ofrifiسيفيروسسبتيموساإلمبراطورأصدروقد
فيالشهيرةالالهوتيةالمدرسةوأغلقتظرفأيتحتالمسيحىالدينباعتناق

إلىاإلمبراطورلصورالبخورتقديمرفضواالذينالمسيحيونواقتيداالسكندرية

اآلالفوهلكالكاسرةللوحوشفريسةألقواأوأحرقواأوشئنقواحيثاالسكندرية

وكانتمY6ه2فاليرياناإلمبراطورحكمخاللالمصريينالمسيحيينمن

وقدrAforدفلديانوساإلمبراطورحكمءأثنافيطهاداالألوانأقسى

أنويمكناألقباطعنداإليمانأجلمنلالمشثهادخاصةقيمةإسباغإلىهذاأد
وهومi8سنةأغسط29يوممنيبدأالقبطيالتقويمأنذكرناإذاذلكندرك

ويعتبرo1ءالشهداتقويمالقبطيالتقويمويسمىللعرشدقلديانوسءاعتاليوم

وتذكاراتمعلوماتعلىيحتويإذالمصريينءللشهدارائعاتذكاراالقبطيالسنكسار
التياألسبابأحداالضطهادكانولقد11السمنةأياممنيوملكلءللشهداوأقوال
إنبحققيلوقدوالرهبنةوالتقشفالزهدحياةفيرائدةالقبطيةالكنيسةجعلت

ويضيديذكرالمسيحيالعالموكلNYللمسيحيةمصرهبةهىالقبطيةالرهبنة
ءالصحرااتساعساعدوقد1oytroالمصريةالرهبنةأبىأنطونيوسبالقديس
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ومدرسةالروحىالتأمللخياةمهداتزالوالكانتالتىاألديرةانتشارعلىمصري
التيالفريدةلمالمعامناألديرةزيارةتزالوالوالمطارنةواألساقفةالرهبانلتخرج
للمسيحيةمصرفيالكنيسةقدمتهبماتشهد

العقائديةالخالفات

يقفواأنالمصريينللمسيحييندافعاوقسوتهبشاعتهرغماالضطهادكان

يختلفواأنيمكنالتىالدقيقةالعقيدةتفصيالتإلىالنظردونمواجهتهفيواحداصفا
عامفيقسطنطيناإلمبراطورأصدرهالذىالشهيرميالنإعالنبعدأنهإالهاءإزا
rrاالدولةفيالعقيدةحريةمعلنامlLمسائليواجهونالمسيحيونبدأنية

األمراتهىحتىأفكارهمالخالقاتهذهفشغلتالعقيدةتفاصيلفيالخالقات
فيخلقدونيةمجمعفيوالغربالشرقفيالكنائسبافيعنالقبطيةالكنيسةبانفصال

م1ع

ومتشابكةمتشعبةألنهاالخالفاتلهذهالتفصيليللشرحمجاألالدراسةهذهوليست
القبظيةالكنيسةانفصالإلىقادتالتيالخطواتبإيجازنتتبعأنهنانحاوللكنناللغاية
مباشراارتباطاباألخالقياتيرتبطماالوفتنفسفيمالحطينالكناشسائرعن

األقباطحياةعلىاالنفصالهذاوآثار

الغنوسيةهياألولىاألخرىبعدإحداهماأساسيتانهرطقتانمصرفيانتشرت
انعقادحتىالمسيحالسيدطبيعةحولالخالفذلكوتالأريوسبدعةهىوالثانية

خلقدونيةمجمع

j1الشرقيةالدياناتمنمزجوهيالمسيحيةقبلبدأتفقدالفنوسيةأما
أوالغنوسيةإلىأشرناأنسبقوقدواتجاهاتمدارسعدةولهااليونانيةوالفلسفة

عنحديثناعند11صالكتابهذامناألولءالجزفيالمعرفةأصحابمذهب

المسيحيةظهوربعدإنهبالقولهنانكتفيإنماالرسوليوحنارسائلفياألخالفيالفكر
أنيعتقدونالغنوسيونكانوإالمسيحيةوبينعقيدتهمبينالربطالغنوسيونحاول

بالتقشفنادتفروعهمبعضأنكماالمسيحالسيدتجسدأنكروافقدلذلكشردةAuا
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باننهمآخرونفيهنادىالذيالوقتفيالجسدسلطانمنالروحلتحريرلزائد
جسديةحريةألنفسهماستباحواوهكذاالروحفييوثرلنالجسدتكبهكلشرأي
نجعفيوكتاباتمخطوطاتوجدتوقدالمصريينمنالغنوسيةءزعمابعضكان

Amمنوبالرغموهاجتهمقاومتهمالكنيسةلكنالفكرةهذهتؤيدمصرمجنوبى

غيرولوآثاراتركتالغنوسيةأنيرونالدارسينمنكئيرينفإنالمقاومةهذه
Aنشأتحيثالشرقبالدكلفيظاهرة

االسكندريةكنيسةفيشماساكانilاأريوسإلىفئنسبأريوسبدعةأماyأ

الذىسيانlالالهوتيةأنطاكيةمدرسةلرئيستلميذاالالهوقفكرهفيكانلكنه

بولسمذهبكانوقدأنطاكيةأسقفالساموستيلبولستلميذابدورهكان
يعودأنوأرادالمسيحيةالحياةمناالخالفيالجانبعلىاالهماميركزالساموستي

ولكىالحياةفيلهمونموذجاقدوةليكونالمسيحبيسوعالبسيطاإليمانإلىبالناس
سةAjمفيالساثدالالهوقالفكرالساموستىبولسعارضالمسيحالسيدانسانيةيؤكد

األزليالكلمةباعتبارهوتجسثدهالمسيحالسيدالهوتعلىينبركانالذياالسكندرية
Ijuوعالقإلهيةوحكمةقوةدهميالعندنالإنسانمجردكانالمسيحيسوعإن
لذلكلهمونحلصاللبشردئاناوجعلهاألمواتمناللهأقامهلكلذاللهمعشركةلط

للمشيئةذاتهتكريسهعلى43ةمممكافأإلهانعتبرهأننعLموالكرببهاالعترافيجب
9اإللهية

الفكرةوبينبينهاالتوفيقوحاولهذهالساموستيبولسنطريةلوسيانأخذوقد
لكنهللهمساوياليسالمسيحالسيدإنفقالالكلمةأىاللوجوسعنالمسيحية
لوسيانبفكرةأريوسأخذوقداللهابنأوالكلمةاللوجوسأحماهازليكائن

عنيختلفلكتهالعالملخلقاللةe12أليكونالعدممنخلقاللةابنأنإليهاوأضاف
السيدنلقبأنيمكنإنناأريوسوقالللتغييرخاضعاللةابنلكنيتغيرالفالئةاللة

األزمنذالموجودةالكلمةوبينبينهنمئزأنيجبلكنناالكلمةبلقبالمسيح

الشماسبزعامةأريوسالمصريونالرهبانعارضوقدaااللهىالعقلأواللةعند
دعام325عاموفياالسكندريةألسقفوسكرتراشماساكانالذكماأثناسيوس
أريوسأثناسيوسأفحموفيهنيقيةفيعامكتسيمجمععقدإلىقسطنيطيناإلمبراطور

تستلزمالتيالخالصعقيدةبتاكيدهوذلكقألمهاالتىالحجججميعبقوةحضو
يؤكدالذيالنيقويااليمانقانوننيقيةمجمعوأصدراللةجوهرمنالخلصيكونأن
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اآلبجوهرمنأيالوحيدالمولوداآلبمنالمولوداللةابنهوالمسيحيسوعن
فيلآلبمساونحلوقغيرمولودحقإلهمنحقإلىنورمنذور4منهإ

هرالجو

الطيعةموضوعأنإالالمسيحالسيدالهوتIحوالخالفنيقيةمجمعحسملقد

الهوتبينالعالقةتحديدكذلكقاطعةبصورةئحسملمالمسيحشخصفياإلنسانية

ءاآلراواختلفتطويلجدلمثارالموضوعهذاكانوقدوناسوتهالمسيحالسيد
القبطبةالكنيسةانفصالفيتسببالذيالموضوعهووكانالزمانمنطويلةفترةفيه

خلقدونيةمجمعفي

rالحالgحyJالمسيحالسيدطبيعة

وبينأنطاكيةمدرسةفيالالهوتيينبينالزمنبمروروأضحاالخالفأصبحلقد
العملىاألخالقيالفكرسيطرإذالمسيحطبيعةحولاالسكندريةمدرسةفيهوتيينuا

الخالصبعقيدةاالسكندريةمدرسةاهتصتبينماأنطاكيةمدرسةعلى

أنطاكيةمدرسةتالميذأحدوهونسطوريوسصارالميالدىالخامسالقرنوفي

أقنومينللمسيحإننسطوريوسلJقrtYAالقسططبنيةألساقفةرئيساالالهوتية

فإنكامالوإلهأكامالإنسانأالمسيحمIألوذلكإنسانيوالثانيإلهىواحد
الروحLمشابهااLFابهواتحدالمسيحيسوعاالنسانفيحلاإللهيالكلمة
فيإالاللهروحفيهمحلالذينعنيمتازيسوعيكنلملذلكالمؤمنفيالقدس

شخصيةكانتيسوعوشخصيةفيهحلالذيتوهالIBhtعلىحصلقدكونه

مستقلةأخرىشخصيةبمنزلةكانالذيالالهوتسلطانتحتمحضةبشرية

تسمىأنيحقالإنهيقولابئدأعندماومعارضيهنسطوريوسبينالنزاعابتدأوقد
المسيحأمتسمينهايمكنولكنTheotokosr2اللهأمبأنهامريمءالعذراالسيدة
هوUاحدثماوإنالمسيحشخصفيبالناسوتالالهوتLتحااأنكرألنهوذلك

نسطوريوسءأعدأألدمنكانوقدبهاالتحاددونالناسوتفيالالهوتحلول

وكتـبءالعذراللسيدةإهانةنسطوريوسةولاعتبرالذىاالسكندديةبطريركلسكير

رسالةمنهماكلوكتباالثنينبينخالفوقعوهكذاإياهمهاحمأالمصريينللرهبان
عقيدةأنومعالخالفليحسمiyyfrrارومالاألولسيليستينالباباإلى

A0



بسببسياسيةألسيابأنهyإالرومانىالباباعقيدةإلىأفربكانتسطوريوس

لماالسكندريةبطريرككيرلسبجواروقفالبابافإنوالقسطنطينيةرومابينالتنافس

لكننسطوريوسبحرمانقوارافيهأصدرمT4عامرومافيخاصاسنودسأوجع
الثافيثيوديسيوساإلمبراطورالىوكتبلهالبابابحرمانيعترفلمنسطوريوس

فالينتيانمعباألتفاقاإلمبراطورهذافقررالقسطنطبنيةمركرهن6الشرقإمبراطور

وصلالمجمعهذاوفيمfr1سنةأفسسفيعاممجمععقدالفربامبراطورالثالث
نسطوريوسوصولقبللهالمؤيدأفسسأسقفوميمنوناالسكندريةبطريرككيرلس

علىاعترضاإلمبراطورمندوبولكنيونهوI2يومفيالمجمعانحقادوقرراوأتباعه
بحضورالجلسةعقداوميمنونكيرلسولكننسطوريوسأتباعبقيةوصوللعدمذلك

ذلكبعدحضرثموحرمانهنسطوريوسبهرطقةالمجمعوحكماألساقفةمنينمال
وبموافقةيونيوv2يومفيأنطاكيةبطريركاألنطاكييوحنابقيادةنسطوريوساتباع

كيرلسبحرمانوحكمواأسقفاخمسونحضرهمجمعاعقدوااإلمبراطورمندوب
اطوراالمبرووافقاإلمبراطورلى1قرارهالمتنافسينالمجمعينمنكلورفعوميمنون

واعتبرالديرفينسطوريوسفاعتزلالجميعبحرمانأىالقرارينمنكلعلى

لعبتثمبسجنهمافأمرائمـاغبينمنوميمنونكيرلسأنثيوديسيوساإلمبراطور
مناصبهماAإوأعادعنهمافأفرجدورهاالسياسة

عدوهمعواتفقلنسطوريوستأييدهعنأنطاكيةبطريركيوحناتخلىأنحدثثم
مجمعأصبحوبذلكنسطوريوسهوالضحيةوكاناالسكندريةبطريرككيرلس
المسكوفيالمجمعواعتبروالغربالشرقمنبهمعترفاirlعامفيالمنعقدأفسس
الثالث

نفسهفييحزوكانبؤسفيعالثحيثمصرصعيدإلىئفىفقدنسطوريوسأما
أنصارهبعضظللكنهجروهقداألنطاكييوحنابقيادةأنصارهمنكعيرينأن

عطيمةتبشيريةغيرةلهمنتوسtJفوبالدسوريافيوانتشرواهلتعاءأوفيا
دخلالميالديالسابعالقرنوفيحالياإيرانرسAبالدفيلهمملجأووجدوا
إيرانفياالنإلىنسطوريةمسيحيةكنائسهناكزالتوالالصينبالدإلىمذهبهم
pjالهندبالدوفيتركياحدود

حولبينهماالخالفاتلكنمؤقتةهدنةجمردوأنطاكيةاالسكندريةبيناالتفاقكان
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رأييمثلاالسكتدريةبطريرككيرلسرأىوكانتتزايدكاشاالمسيحالسيدبيعة

علىالمسيحالسيدشخصيةفياإللهيالعنصرعلىالتنبرفيالشرقفيالكنيسةغالبية
طييعةالمسيحللسيدبأنقالواالمصريينالرهبانبعضانبلاإلنسافيالجانبحساب
منالمسيحالسيدإنفقالوااإلنسانيةالطبيعةاستوعبتاوامتصتإلهيةواحدة
الوقتنفسفيوإنسانيةإلهيةواحدةطييعةلهإنبلطبيعنينذاليسلكنهطبيعتين

Yواحدةطبيعةفيواإللهيةاإلنسانيةتتحدففيه

وكالبطراالسكندريةكرسيعلىوخلفهcrfffعامفيكيرلسماتوقد

سنتينوبعدلمالعافياالسكندريةكرسيمكانةرفعهمهكلكانالذيديوسقورس

هوجديدبطريركالقسطنطيتيةممرسيتولىاالسكندريةكرسيديوسقورستوليمن
أنطاكيةمدرسةءآراالىjjهxافكرهفييميلوكانفالفيان

فهاجموفالفيانديوسقورسبينالعالقاتفيتطهرءالعدابوادروابتدأت
ذللثفيوساندهنساطرةأنهماعتبارعلىأنطاكيةمدرسةقادةبعضديوسقورس

فقالالقسطنظينيةمنوهويوتيكسأوأفتيخوساحمهارشمندريتبرتبةراهب

قبلطبيعتانلهكانتيسوعالربإنtiقlالنساطرةلبعكسأفتيخوس
أقربالرأىهذاوكانواحدةطبيعةفيالطبيعتاناتحدتالتجسدبعدولكنالتجسد

Jiوالقسطنطييةأنطاكيةكناشبهتناديكانتماوبعكسالمصرلننالرهبانرأى

JAاL

ffAسنةفيمحلياكنسيامجمعاالقسطنطينيةبطريركفالفيانعقدالحالفهذاأمام
منكانالذىاألولليوالباباإلىأفتيخوسفالتجأحرمانهوقررأفتيخوسفيهأدان

األولليوالبابافاسلدالقسطنطينيةبطريركفالفيانإليهالتجأوكذلكJالرجاأقدر

Tnmeلفظعليهايطلقالالهوقالفكرفيمشهورةرسالةإليهوكنبفالفيانفكر

عنترتليانوسعصرمنذالغربيةالكنيسةعقيدةعنالبابافيهاعمرم449عامفي

غيراتحادأمتحدتينمتميزتينكاملتينطبيعتينالمسيحللسيدإنوقالالمسيحطبيعة
اختالطوالتركيبوالتحويلبدونواحدشخصفيمنفصل

jمنوطلبأفتيخوسعنالدفاعإلىاالسكندريةبطريركديوسقورسرع

المجمعهذااوفيrff9عامأغسطفيأفسسفيعامكنسىمجمععقداإلمبراطور
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ورفضفالفيانبإدانةالمجمعوحكممقامهإليهوأعيدديوسقورسقيادهرت

فيهايشرحالتيباسمالمعروفةاألولليوالبابارصالةةءقرامجردالحاضروت

واالسكندريةرومابينوالقطيعةاالنفصالبدايةكانألمجمعهذالكننظرهجهةش
بينقطبعةإلىادرومابايارسالةةءقرامحرداالسكندريةبطريركرفضفإن

عامفيأفسسمجمعاألولليوالباباوصفوقدتفاهمعلىكانتاأذبعدالكنيححمين
ff9إمبراطوراوكانالثانىثيوديسيوساالمبراطورلكنلصوصمجمعبأنه
مؤيدىمنواحدبرسامةوفامللشرقانتصاراكان4ألالمجمعأيدالشرقعل

يؤثرأناألولليوالباباحاولوقدالقسطنطبنيةعلىبالريركاليكونديوسقورس

foسنةيوليوفيفجأةاإلمبراطورماتأنإفىفانتظريفلحفلماإلمبراطورعلى
اكبرالتأثيرفيهلهليكونإيطاليافيعامكنسيمجمععقدخليفتهلوسيانمنوطلب
أخرىولظروفإيطاليافيوليسنيقيةفيالمجمعيكونأنطلباإلمبراطورلكن

اجتمعللقسططبنيةمقابلةمدينةوهىخلقدونيةفيليكونالمكانإمبراطورالعذل
بعزلالمجمعقامفدليأسقف600نحووحضرهjoعامفيخلقدونيةمجمع

ماتوقدبنفيهاطورراإلمبمنأمروصدروحرمانهاالسكندريةبطريركديوسقورس

المجمعرأىيوضحإيمانقانونلوضعلجنةالمجمععينوقدسنواتبثالثذلكبعد

هذهالقسطنطبنيالنيقويااليماننوناIuإالمجمعفأضافالمسيحالسيدطبيحةفي
وأفتيخوسطوريوسنهرطقتىعلىللردالعبارة

يقرواأنالبشرنعقمواحدبصوتكلناالقديسينءاآلباتابعينحنفلهذا
فيأيضاوالكاملالالهوتفيالكاملالمسيحيسوعربناالوحيدباالبن

ىواحدجوهروجسدناطقةنفسذوحقوإنسانحقإلهالناسوت

مثلناءشىكلفيناسوتهبحسبمعناواحدوجوهرالهوتهبحسباآلب
هذهوفيالهوتهبحسبالدهورقبلاآلبمنمولودالخطبةعداما

اإللهوالدةءالعذرامريممنولدخالصضاأجلومنأجلنامناألخيرةاأليام
الوحيدوالمولودواحدوربواحدوابنواحدمسيحهوناسوتهبحسب

والفرقمنفصلتينوالمنقسمتينوالمتغيرتينوالممتزجتينغيربطبيعتين

ومجتمعةباقيةالخاصةمنهماكلخواصبلباتحادهمايتاللقلمالطبيعتينبين

بلشخصينإلىمنقسموالمنفصلغيرواحدوكائنواحدشخصفي

منذءاألنبياعنهأنبأتكماالمسيحيسوعالربالكلمةاللهالوحيداالبن
القديسينءاآلباإيمانقانونسلمناوكمانفسهيسوعالربعلمناوكماءالبد

AA



بعضومعهابمصرالقبطبةالكنيسةانفصالبدايةهوخلقدونيةمجمعقراران

بافيعنواليعاقبةوالحبشيةوالسريانيةاألرمينيةمثلuاالمجاورةاألخرىالكنائس
التيأىالمونوفيزايتكناشباسمغيرهاعندالكنائهذهغرفتوقدالكناش
بأخمهاعرفتالحديثالعصرفيأخهاعلىMonophysiteالواحدةيالطبيعةتؤمن

r5األرئووماكنائسعنلهاتمييزأChurchesOrientalcطثالشرقيةالكنائس
التىوهيالشرقيةاالرثوذكسيةالكناثسايOrthodoxGreekباسمالمعروفة
عشريailاالقرنأوائلفيالكاثوليكيةالكنيسةعنانفصلت

دورالسياسةلعبتكيفأوألءالقارييرىأنالموجزالسردهذابعدويهمنا

نذكرأننريدثمأحياناالكنسيةالمجامعقراراتفيربمابلالكنائحسبينالعالقاتفي
حفظتالكنائسبافيعنانفصلتأنبعدبمصراألرثوذكسيةالقبطبةالكنيسةأن

أثناسيوساألنباوصفوقدالكنائسبينفريدةماحد3إواصبحتالقديمتراثها

تتمسكالقبطيةالكنيسةإنبقولهالكنيسةهذهالمعاصرسويفبنىأساقفةرئيس

نفستقولاألخرىالكناشأنومعالمقدسالكتابعلىمؤسسةعقيدتهابأن
إضافاتدونهىكماظلتالكنيسةهذهعقيدةأنهوالمؤكداألمرلكنءالشى
Yاألولىالقرونكنيسةمنذتعديالتأو

األخرىالناحيةمنلكنهشكوالالنواحيبعضفيالكنيسةأفاداالنفصالهذا
بعدسيأقيكماالمواقفبعضفيبالكنيسةأضر

لمصرالعربيالفتح

زمنمنقرنينمنأقلبعدأىمlir9عامفيلمصراإلسالمىالعربىالفتححدث
عنالمصريةالكتيسةفيهانفصلتوالذىإليهاإلشارةالسابقخلقدونيةمجمعانعقاد

اتخذوقدالبيزنطيىناLوالjالحكمتحتحينذاكمصروكانتالكنائسمنغيرها

يكونوالمالبيزنطيينألنبهمرحبوالعلهمبلالفاتحينالعربءإزامحايداموقفااألقباط
عليهميطلقوكانعهاانفصلواالتىالكنيسةأنصاركانكذلكمعاملتهميحسنون
لكعلىويستعينونالقبطيةالكنائسإغالقويحاولونيضطهدونهمالملكيينلقبأ
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لهمالممالئةالحكوميةالسلطات

لنأنهميشعرونجعلهمالذىاألمرلألقباطالدينيةبالحريةالعربوعدوقد
أقلعلىالدينيةالحريةلهمتكونفسوفالعرببالفاغينبالترحيبشيئايخسروا
الحالتينكلتافيفيهأمللهميكنفلمالسياسىاالستقاللأماتقدير

حريةلهموتركوااألوقاتأغلبفياألقباطمعدينيامتسامحينالعربكاذوقد
أطلقوقدكاالجزيةيدفعكاندينهعلىمنهمييقىأنأرادومنالكنائسفيالعبادة
أهلمنألنهمالمسلمينحمايةأوذقةفيأنهمأيالذمتينوصفاألفباطعلى

لكنيسمةالتابعيينوالملكييناألقباطبينالمعاملةفيتمييزالعربلدىيكنلموالكتاب
الملكيينكنائسبعضنتruعندأنهبللألقباطسرورمصدرهذاوكانبيزنطة

فياألقباطبعضيستخدمونكانوالألقباطيعطونهاالمسلمونكانخلوالروم
بعضفيأنهإالوالكتبةالصيارفوظائففيوبخاصةالحكوميةالوظائفبعض

حصيلةمنليزيدوااألقباطعلىالضغوطبعضيمارسونمصروالةبعضكاناألوقات

يكسبذلكأنمنهمظنادينهمإلىليكسبوهماومنهمتجمعكانتالتىاألموال
فقدالكنائسباقيعنمنعزلةالقبطبةالكنيسةنتولمrLعنهمالمؤمنينءأمرأرضى

االجتماعيةللضغوطيخضعونأبنائهامنكثيرينجعلممافيهاالمسيحىالتعلجمضعف
القرنيأتلممصرإلىالعربهجرةلكثرةوكذللثالسببولهذاديانتهمويتركون

منالمائةفيعشرةنحوإلىنقصقدمصرفيالمسيحيينعددوكانإالعشرالرابع

مروانبنالملكعبدجعلأنبعداندثرتالقبطيةاللغةأنكماr2السكانمجموع
القداسصالةعلىقاصراالقبظيةاللغةاستخداموأصبحللبالدرحميةلغةالعربيةاللغة
القبطبةالكنيسةفي

ولكنهالحديثالعصرفيالمعروفبالمعنىأجنبيااحتالأللمصرالعرلىالفتحيكنلم
فامتزجتالوقتذلكفيالمصريالواقععلىإسالميةعربيةصبغةءإضفابمثابةكان

أيضاهىكانتوالتىحينذاكالمصريةبالحضارةاإلسالميةالعربيةالحضارةمصرفي
والرومانيةاليونانيةبالئقافةالقديمةالفرعونيةالمصريةالحضارةوامتزاجتداخلمحضلة

فريدةصورةاالمتزاجلهذانتيجةالوجودإلىظهرتولقدالقبصالمسيحىوالتراث

شكلهافيتماماتتميزالمصريةالحضارةهذهالمعاصرةالمصريةالحضارةهىنوعهامن

الفريدالنسيجهذانليسأنونستطيعاألوسطالشرقدولبافيعنمضمونهاوفي



يمكنالانهفكماقبطباأممسلماناعءاسواالمعاصرالمصرىاإلنسانشخصيةي
منمحثيرفيمتفقيننجدهماكذدكوالمسيحيالمسلمبينالطاهريةالمالعفيالتفريق

معاوالممتزجةالمتداخلةراتالحضإحدىإلىبهاالرجوعيمكنالتىوالتقاليدداتالعل
واالحتفالالمواليدزمناسباتالزواجبحفالتالمرتبطةكالعاداتالمصريالتاريخفي

وأساليبالقبورزيارةزوالجنازاتةiالوومناسباتالسابعاليومالسبوعفيبهم
يقدسونمنإسلمينامنوهناكءواألولياالقديسينAI010واحتفاالتالضيافة

المسلمينيشاركونمنالمسيحيينمنهناكأنكمامزاراتهانlJويزءالعذراالسيدة

رمضانشهرصومفي

نحتلفتضمينالمصرمنعشوائيةعينةعلىميدانيةبحوثعدةالكاتبأجرىوقد

العجيبالتقاربهذاهىالنتيجةنت9والمسيحيينالمسلمينمنوالثقافاتاألعمار

لذكرهناالمجأليتسعوالوالدينيةواالجماعيةاألخالقيةاالتجاهاتوفيالفكرفي
المثالسبيلعلىمنهابعضاسيذكرالكاتبولكنبالتفصيلالميدانيةالبحوثهذه

القيمثرتيب1

ترتيبهاثمبعنايةتهاءقراوطلبلمعناهاموجزشرحومعهاالقيمبعضالباحثقام
وهكذاأهميةاألقلثم4eyاءالقاريتقديرفيأهميتهاحسبتنازلياترتيبأ

يةالير1

الذاتيةمصالحكقبلتحقيقهافيوالتفانىالغيربمصالحاالهتمام

Yالعدالة

وتتعاملوالمنطقوالعقلللحقومطابقاأحكامكفيمتحيزغإرتكونأن

األساسهذاعلىالناسمع

rالستقالليةا

نفسكعلىمعتمداتراراتكوتتخذذاظثتحكمأنعلمادراuتكونأن

Jlالسر4

لرغباتكالعميقءباإلرضاتحسوعندماتريدماتحققعندماباللذةالشعور

q1



الجمال0

لذاتهبهواالستمتاعءثىكلفيالفنيالجمالرتقد

اعألبد161

تنسيقإعادةمنجديدةأفكاروإنتاجوالعحلىالفنيالخلقعلىالقدرة
الموجودةالحناصر

Vالسلطة

تحريكهمعلىوالقدرةاالخرينعلىالتأثيرقوةامتالك

Aالتدئن

فيوالوجودإرضائهومحاولةوطاعتهالكونعلىيسيطرأعطمبكائنااليمان
معهشركة

نةمااية

والعملالفكرفيالحقومطابقةاالستقامة

الفضيلة1ه

ومراعاحهامعهاواالنسجامالعليااألخالقيةيالمثلاإليمان

المحبة11

التعبيرعنلمجردبلاستحقاقهمودونءجزاانتطاردونللجميعالخيرإرادة
المحبةطبيعة

Yالعفةا

10النجسةاألفعالمنيدنسهاماكلمنوالجسدواليدالعيننقاوة

المسلمينوغالبيةالمسيحيينغالبيةلينجدامتقاربةالقيمترتيبنتيجةتءجاوقد

قمالسثوكذلكالجانبينعندنفسهاهيالتريبفياألولىقيمستالكانتفقدى
التاليالجدولحسباألخيرة
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القيمرتيب

المسلمينغالبيةعندالمسيحيينغالبيةعند

10

1

1t

لتدين

لمحبة

لعفة

لفضيلة

ألمانة

لعدالة

لغيرية

Jrالستقاللية
اعإلبد

لجمال

لسلطة

التدين

نةاألما

لةالعدا

العفة

الفضيلة

المحبة

ستقالليةالا

يةالغير

رولسرا

اعإلبدا
الجمال

السلطة

ويستطبعالميدافيالبحثهذامثلمنكثيرةحقائقيسنمتجأنيستطبعباحـثوكل

النتيجةهذهنوردأنناإالالثمكلبهذاالقيمترتيبأسبابوتعليلالبحثيواصلأن

دينهمعنالنظربصرفالمصريينجميعبينالتفكيرفيالكبراالقترابطعلىللتدليلهنا

Vاإليمانعنللتعبيرالمفضلاألسلوب

إرضائهفيوالراغببربهالمؤمنإنإالبحثعحنةإلىالسؤالهذاالكاتبوجه

وعزمهباللهإيمانهعنبهاليعبرشتىطرقأمامنفسهيجدالمجتمعخدمةطريقعن

كانفإذاائللروالمالمظامناالستطاعةقدرخالياصليكونالمجتمعإصالحعلى
تختارفأيهاالطرقهذهمنفقطواحداطريقاتختارأنأمامك

الحسنةبالموعظةاللهبضريعةالتمصكإلىالناسعوة11

rوتحقيقالمجتمعبتغييرتنأديالتىالسياسيةواألحزابللحركاتاالنضمام
لةالعدا

rlالفاسدالمجتمعوسطكنموذجنقيةجماعةوتكويندئةالصحيحالتعبد
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اعتقاداالمتألمينآالموتخفيفالبرأعماللنشرالخيريةالجمعياتءإنشاتشجيع1
العملىالدينهوهذابأن

طريقاختاروا44المحثتركبنمننسبةاكبرأنحـثالبهذانتيجةكانـتوقد

Aكنموذجمحدودةجماعةمعالفرديالتعبدأسلوبذلكيابوالوعظةعوالr
بهدفالسياسيةواألحزابللحركاتاالنضماماختارواالذينأولئككانتلسبةوأقل
تيبقيلنفسمشابهاالمسيحيينعنداالختيارترتيبوكان2هالمجتمعتغيير

النسبةيطفيفةفروقمعالمسلمينعنداالختيار

سنتىبينماالبحثهذااجرىشية

r7العائلةفياألزماتألنواعالمصريتقدير

األزماتلبعضحياتهافيتتعرضقدأسرةأيأنالعينةأفرادعلىالباحثعرض
تقديرهمفييختلفونالناسإنJuوكيانهاوتهددشديداحزناتحزنهاالتيوالنكبات
التمازليبالترتيبيوضحواأناإلجابةفيالمشتركينمنوطلبالنكباتهذهلفداحة

ةالتاليةالظروفبينمنلألسرةمخدثأنيمكنماأسوأ

ءاالستجدادرجةIوالفقرالشديداإلفالس

ماجريمةارتكابهنتيجةبالسجناألسرةمنفردعلىالحكم2
rسفاحاكالحملشائنةأخالقيةبفضيحةلهاالعارتجلبسرةألامنفتاة

امانتهعدمبسببالمدنيةحقوقهمنوتجريدهاألسرةلربالسياسيالعزل4
هتهانزو

دينهغيردينايعتنقاألسرةمنشخص5

تقديرهمفيوالمسلمينالمسيحيينتقاربأيضاالموضوعهذافيالنتيجةكانتولقد
والمسيحييزالمسلمينمنكلنظرفيلألسرديحدثأدايمكنماأسوأفإنلألمور

ويليالمسلمينمن42المسيحيينمن54oلدينهةاألسأفرادأحدتغييرهو
م27المسلمينمن41األسرةفيلفتاةأخالقيةفضيحةوجودذلك

مكلعندالقائمةذيلفيوردافقدواالفالسالسيالصيالعزلأماالمسيحيين
والمسلمينالمسيحيين

الدينيةالعقيدةفياخخالفهمرغمواحدنسيحالمصريينأنإلىهذاصموخلع
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بصورةبهوامتزجالمصرىالتراثإلىجديدةصيغةأضاتلمصرالعربىالفتحأن
المنطقةهذهسكانمنعداهمعمنبهيتميزونفريدانموذجاالمصريينجعلت

الصليبيةالحروب

االطالقعلىالصليبيةلحروبافيورAيكنلممصرفياألقباطأنمنبالرغم
كاتحطالصليبيةالحروبأنإالالمسلمينجانبإلىوطنياكانموقفهمأنمنوبالرغم
مصرفياألقباطعلىكبرىنكبة

دالحLالقرننهايةفيأوروباومسيحيوملوكبعضالصليبيةالحروبذهقاملقد

ينقذواأنيستطبعونأنهممنهمظنا9711AVعشرالثاقالقرنوفيعشر
كانالوقتذلكفيالمسلمينأيدىمنأورشليمفيالمسيحيةالمقدساتويحرروا

الخالفاتتفاصيليعرفونالمسلمونيكنلمكذلكالخاصةبأمورهممنشغليناألقباط
أنالطييعيمنكانلذلكأوروباومسيحعسمصرأقباطبينوالتاريخيةالعقائدية

خشيةمنهمحذرهميأخذواوأناألقباطإلىالشكبعينالمسلمونالحكامينظر
الصليبيةالحروبفيالمشتركينالمسيحيينإخوانهممعتعاطفهم

باحتقاراألقباطإلىينظرونوبيوناألوالمسيحيونكانالوقتنفسوفي

وهكذاالمقدسةاألراضىزيارةمنمنعوهمأنهملدرجةالهراطقةمنأسوأويعتبرونهم
احتقارموضعنوأ5المسلمينعطففقدوافقددقيؤموقففياألقباطصار

الصليبيين

فيوقوعهالمنععامفيالقديمةمصرعاصمةالفسطاطمدينةحرقكان1

األقباطمنأغلبهموكانسكانهاتشريدفيسبباأورشليمملكالصليبىأمالريكيد
الحكومةوظائفمناألقباطجميعاأليوبىالديئصالحفيهعزلوقتءوجا

المهانةمنمتعددةألنواعاألقباطتعرضوكذلكللتخريبكئيرةكناشوتعرضت
فيالدينصالحيدفيالقدسسقطتعندماأنهإالواالجتماعيةالماليةوللضغوط

lyAYلحااابتدأJاإلىيتغير

التياراتأومlابموقفرهناوأمنهماألقباطحياةكانتLواآلالحينوبين

yo



وبذلكاألمانمنمقبولةدرجةفيعاشواالدينىالتساعأوقاتفيأنهمإاللغوغائية
rالختلفةالظروفمعيتكيفواأناستطاعوا

لبعضأفعالهموردودcاألقباطحياةعلىآثارهاشكوالتركتالمواقفهذه

pونفالكثيربالسياسةواالشتغالبالدولةبعالقتهمالمنفصلةالنواحيفيوبخاصةلمواقف
التاريخهذاإدراكإنالسياسيةاألحزابفيوالمشاركةالتدخلعنفونعازسلبيون
اتحدتئاليةظروتتءجافقديبررهالكانوإناألقباطسلوكمنالكثيريفسر

علىكثيرونفيهاوتغلبمحتلاوأجنبيعدومواجهةفيالمصريةاألمةعناصرفيها

i19عامفيالمصريةالثورةكفترةومخاوفهالماضىرواسب

Aاائارتركتإنهابلفحسبمصرأقباطسلوكفيالصليبيةالحروبتؤثرولم

المنفهناكوعنايةبتدقيقالتاريخيدرسوالممنوبخاصةأيضأالمسلمينبعضفي
موقفاوايتخذأنيريدونعندماالمسيحيينلوصفصليبيينالتعبيريستخدمونيزالون

طويلةقرونمنذانتهتالصليبيةالحروبأنمنبالرغموذلكللمسيحيينمعاديا
ILالتاريخذمةفيرت

الغربمنالمسيحيةاإلرسالياتقدوم

مصرإلىالغربيةالمسيحيةاإلرسالياتلدخولالدراسةهذهفينتعرضانبدال
الفهذاوجودهاتبريرأوتعليلأواالرسالياتهذهعملتقييمهنانقصدالونحن

قنطرةاإلرسالياتهذهكانتكيفنبيناننريدوإنماالدراسةهذهبموضوعيرتبط

رفضوهاأمبهارخبواءسواالمصريينالمسيحيينإلىالغربىالتفكيرمالعبعضلنقل
فيالكنائسمنبغيرهااالتصالعنبعيدةاألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةظلتفلقد
وفيخلقدونيةمجمعقراراترفضفيشاركتهاالتيالكنائسبعضعدافيمالمالعا

الحبشةوكنيسةواليعاقبةاألرثوذكسالسريانكناشمثلبهاالمحيطةةالقرالبالد

الكنائسعنالشرقيةالكنائسانفصالمامتحددةظروفاالغربكناشاجتازتوقد
الشرقيةاألرثوذكسيةالكنائصىباسماألولىفعرفتعشريuااالقرنفييةالغرب

الكنيسةباسموعرفترومارئاسةتحتبوحدتهااحتفظتالغربيةأىرةواألخ
القرنأوائلفيأوروبافيالبروتستانتيأواإلنجيلىاإلصالحءجاثمالكائوليكية
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لمواجهةالكاثوليكيةالكنيسةداخلفيإصالحيةحركاتوقامتعضرلسادس

وهوحينذاكالجديدلمالعاإلىاألوربيينمنكثيرونهاجروقداالنجيلياإلصالح
البالدبعضفيالكاثوليكىاالضطهادمنهرباالعقيدةبحريةلينعمواأمريكا
اإلفليميةالمحليةومشكالخهاالخاصعالمهافيتحيامصرفيالقبطبةوالكنيسةهذاكل

أمريكامنثمأوروبامنوبخاصةالغربمنالمسيحيةاإلرسالياتتءجاأنإلى

الخارجىالمسيحىالعالمعلىمصرفيالكنيسةفهاأطلتبنافذةأشبهفكانت

مصرأقباطمعمصالحةءإجراحاولتيةالكاثوليكالكنيسةأنالبعضذكرولقد

هذهولكنv951عامفيوكذلكهArf1بفلورنسافيرايرامجمعفي

األسيزيفرنسيسالقديسزارالمجامعهذهقبلإنهقيلكذلك2تنجحلمولةالمح1
عامفيدمياطAإالتاسعلويسالملكءجاعندماالصليبيينيوبخلكيمصر

ويعتبرفهاوالوعظاألماكنبعضبزيارةفرنسيسسللقديمصرحكامممحوئد
يذكرونالبعضأنإالtrمصرفيالكاثوليكيالعملبدايةالزيارةهذهالبعض
ءاالباوبدأمصرصعيدفيعملهمالفرنسسكانبدأعندماyrعامهوآخرقاريخا

VYالقاهرةفيعملهمالييسوعيون

الكاثوليكىالمذهبإلىالقدسمطرانأثناسيوساألنباتحول1Vflعاموفي
روماإلىالكاثوليكيةاعتنقواالذيناألقباطأحدوهوالطوخيروفائيلوأرسل
الكنيسةمؤرخيأنعلىالقبطبةالصلواتكنببعضإخراجعلىرفأحيث
دخولوأنالقبطىالشعبمنتجاوباتجدلمتLاهذهإنيقولونالقبطية

أعطتالتيMA11Aالفرنسيةبالحملةمرتبطاءجامصرإلىالكاثوليكية

واليعليمحمدمنطلبالفرنسىالقنصلأنكمامصرفيالعملحريةللكاثوليك

إالالحاولةهذهتنجحولمرومامعيتحدأنالقبطيالبطريركمنيطلبأنمصر

الكاثوليكىالمذهبإلىوألصرتههوتحؤلالذىغاليالمعلمالبطريركسكرتيرمع
وانتشرتمصرفيالكاثوليكيةالقبطبةالكنيسةمؤسسالبعضيعتبرهوبذلك

االجماعيةوالخدمةبالتعليمواهتمتمصرءأنحافيالكائوليكيةوالرهبناتاإلرساليات
االقباطبينمنأنصارالهأتكسبأنواستطاعت

الثامنالقرذمنتصففيمصرفيعملهاالبروتستانتيةاإلرسالياتبدأتكذلك
إرساليةثممصرإلىVov1عامفيأوروياوسطمنمورافيةإرساليةتءجاحينعشر
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الكنيسةمنشديدةمقاومةوجدتاإلرسالياتهذهولكن51AYعامفينجليزية

اإلرساليةأنهتكذلكc1VMMعامفيعملهاالمورافيةاإلرساليةفائهتالقبطية
بعدفيماثانيةمرةعملهابدأتأنهاإالقليلةبأعوامقدومهابعدعملهااإلبخليزية
3AYمحدونطاقفيوالمدارسبالمستشفياتباالهتمام

وإنهاضاألقباطبينالمقدسالكتابتعليمنشرهواإلرسالياتUPLaكان
اإلرسالياتلهذهتأكدحتىبشدةقاومتهاالقبطبةالقياداتلالقبطيةحيسةال

تكوينسوىطريقهناكيكنولمالقبطةالكنيسةداخلفيالدينيالعمللةاستحا

المذهباعتنقواالذيناألفرادمنتتكونالقطةالكنيسةعنمستقلةممنائس

2القبطيةالكنيسةيتركواأنواستطاعواالبروتستانتي

مصريةوطنيةإنجيليةكنيسةتؤسسأناستطاعتالتياألولىاإلرساليةكانتوقد
منموفدة541Aعامفيمصرفيعملهابدأتالتيصيةاألمرياالرساليةهي

الكتارالفكربتوصيلانشغلتوالضياألمريكيةالمتحدةالياتrافيالمشيخيةالكنائس
المدارسءبإنشااإلرساليةهذهاهتمتوقداألوسطالشرقبالدإلىالمصلحاإليخلي
علىمدارسبإقامةمصرفيالفتياتتعليمفي5رائدوكانتوالبناتاألوالدلتعليم
أنهاكماوأالسكندريةوطنطاوالقاهرةسويفوبنيواألقصرأسيوطفيمستوىأعلى

بتعليمالمرسلينقيامإلىباإلضافةهذابطنطاوآخرباشيوطمستشفىبإقامةاهتمت
المهمالالكثيرونكانأنبعدللمسيحييناالنجيليالمذهبحسبالمقدسالكتاب
هذهواجهتهماورغدالبالدلغةصارتالتىالعربيةباللغةيقرأونهاويسمعونه

مناإلنجيليالمذهبيعتشقمنتجدأناستطاعتأنهاإالمقاوماتماإلرسالية
إإرساليةاوأقامتأيضااألرثوذكالدينرجالبعضومنالمحريينالمسيحبين
التفرغفيالراغبالمسيحيالشحبابوإعدادلتدريـبrAiعامفيالهوتيةمدرسة
المسيحيينبينواعيةقياداتتكوينهواألولهمهاكانوهكذايةالدينللخدمة

كنائسعدةتكونتحتىطويلوقتيمضفلمبالفعلهذاحدثوقدالمصريين

وسنودسرمجامعفيالمشيخىالنظامحسبالكنائسهذدوانتظصتمصريونرعاةلها
بهاملحقةمدارسءبإنشاالكناشاهتمتكمااالنجيلىالنيلسباسمغرف

مجامعAUفصارالزمانمنقرنمنأقلفياإلنجيليةالكنيسةهذهنمتاوه
المدارسمنمعقولوعددكنيسة50Vمواممثر

المعاوناتانكماالوطنيةالقياداتلعددبالنسبةضئيألاألجانبالمرسلينعددكاذ
RA



اإلرساليةمذههدفكانإذتدريجياتقلابئدأتأمريكاستللكنيسةالواردةلمالية
استقلتوفداستقاللهالهايكوذوأننفسهاعلىومالياإدارياالكنيسةتعتمدأن

فيالكنيسةمعأخويةبعالقاتاحتفظتانهاإالc19Y1عامفيتمامامالياالكنيسة
وآسياوأفريقياأوربافيأخرىكنائسمعوديةتاIعالuكؤنتبعدوفيماأمريكا

التعليمفيءخبرامنالكنيسةتطبهماعلىقاصراوأصبحتمامأاإلرساليةعملانتهىكما
أنشأتوقدالوطنيةالكنيسةإشرافتحتالخدمةجوانبمنذلكغيرأوالالهوتي
11أفرابمختلفالمجتمعبخدمةلتقومذاقياستقالللهاوالتنميةالمجتمعلخدمةهيئةالكنيسة

واألساليبالوسائلأحدثمستخدمةالمواطنينبينالتفريقعدمأساسعلىاتهمءوانتما
بمصرجتماعىأ1العملميدانفيراثدةالهيئةهذهفصارتالعلمية

مصرإلىتءجاالعشرينالقرنوفيعشرالتاسعالقرنمناألخيرءالجزخاللوفي
بروتستانتبةكنائسوأمسحتوكنداوأمريكاأوربامنأخرىبروتستانتيةإرسالياتعدة

الرسوليةائسوالبهـالمسيحيوالمثالوالمعمدانيةالقداسةنهضةكنيسةمثلأخرى
اختالفاتبعضهاعنتختلفالتيالبروتستانتبةالمذاهبمنوغيرهااالخوةوكنائس
أسقفيةكناشءبإنشأاإلنجليزيةاالرساليةتماuكماالحبادةنظاماوالعقيدةفيطفيفة
الكنيسةعنعبادتهانظامفيتختلفالختلفةالكضائسمنخليطمصرفيصاروهكذا
العقائدبعضفياالختالفعنفضألالكاثوليكيةالكنيسةرعناألرثوذكسيةالقبطبة

وغيرهاوالشفاعةوالكهنوتالخالصوسيلةمثلاألساسية

كانتغربيةأساليباستخدمتالوافدةالكناشهذهانهوهنايهمناماأنإال
الغربيةاأللحانواستخدامالموسيقيةاآلالتعزفمثلالمصريةالكنيسةعلىجديدة

األحدمدارسفياألطفالبتعليمواالهتمامالكنيسةفيللمرأةأوضحمكانةءوإعطا
فيالعملأساليبصتذلكوكيرالرعويةوالزياراتالوعظخدمةعلىالتركيزإ

وكانتثاوقياداالقبطبةالكنائسسحمaرvأالكناشهذهنشاطأذوطبيعىالكنيسة
رجةوصلتIIالعنيفPLحلوابالعنفتتسماألحيانبعضفيالفعلردود

خاطفةUSاببأنهمثاقياداواتهاممالكنائهذهمخضرونمنعلىالحرماناتإصدار
ابيةنتJWNIودربعضانإالوطنيةغيربأنهاالكنائسهذهوصفأو

القداسصالةإلىالعرببةاللغةوإدخالالقبطةالكنائسفيالخدمةنظامتطويرمثل

وبالشبابباألطفالوالعنايةوالوعظالترانيمواستخدام
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البروتستانتيةالكنائسهذهأثرعلىتعليقاالقبطيةالكنيسةمؤرخىأحدJUقد
القبطبةالكنيسةفياألثربالغوحيويتهالنشاطهاكانلقدالقبطيةضيسةالعلى

هءأبناوألهمجذورهامنالقبطبةالكنيسةالتحدىهذاهزفقدسباتهامنفأقامها
rالمجيدماضيهمشعلةليجددوايقومواأن



الثالثلفصل

اخالقيألتفيمالح
المسيحيةالمصريةالشخصية

حياةعلىبصماتهاتركتالتىالتاريخيةاألحداثبعفىإلىالسابقالفصلفيأشرنا
وىواحدوتمعواحدنسيبئجميعاريينالمصأنأيضاوذكرنامصرفياألقباط

اممثرأنإالللديانةالمتميزةبالتعاليمالشخصيةفيهاتتأثرمعينةقليلةجوانبهناكان

هذاالمشتركةواالختباراتوالتاريخوالبيئيةاالجـماعيةبالحياةتتأثرالضخصيةجوافب
األخالقيةالتعاليممنكثيرفيواإلسالمالمسيحيةبينكبيرااتفاقاهناكأنعنفضال
جميبينمتشابهةتكونتكادالشخصيةمالعيجعلالذىاألمرالسلوكومعايير
االستبياناتمنكئيراأنإلىقبلمنأشرناوقدالديانةفياختالفهمرغمالمصريين

تشابهأأثبتتالموضوعلهذادراستهءأثنافيالكاتبأجراهاالتىالميدانيةواألبحاث
المصريينجميعبينالشخصيةمالعفيراكبواقترابا

اضطرومضاقشتهاوتحليلهاالمسيحيةاألخالفهوالدراسةهذهموضوعألنولكن
المصريةالمسيحيةالشخصيةمالعإلىيشيرالفصلهذاعنوانيجعلأنإلىالكاتب
المصريينجيععلىتصدققدنواحيهاغألبيةفيالمالعهذهأنUUيدركوهو

التاليةالنقاطفيالمالعهذهبعضنوجزأنونستطيع
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ءالبقاععللحر

منذعنهاءالغرباحكمتحتعاشتمصربأنالحديثةاممتاباتافيالقرلرصت
Igorعاميوليوr2فيالحديثةالمصريةالثورةقامتأنإلىالفراعنةعصرءانتها

TNالناصرعبدجمالالزعبقيادة

فتحوعندماذوالLiاليونانلحكمخضعتقدمصركانتالعربيالفتىفقبل

العثمانيةللدولةمصرخضعتبعدوفيماالمصريينغيرمنحكامهاجعلوالهاالعرب

منالمرتزقةجنودهمحكمتحتفعليامصرصارتالعثمانيينسلطانضعفولما
بدأتالتىالفرنسيةالحملةإتاذالوقتمنفترةصرالفرنسيوناحتلشمالمماليك

علىا5AعامفيعلىمحمداستولىمصرالفرنسيونتركأنوبعدV9A1اعافي

حكمغضونوفيمصرفيالحديثةالدولةمؤسسويعتبرألبانيأصلوهوصتالحكم
لالستقاللتسعىمصروظلتSAMعامفيمصراإلنجليزاحتلعليمحمدةأص

حكبماتهىوقدالهدفهذاإلىللوصولالمفاوضاتمعهموتجرىاإلنجليزعنالتام
نهائيااالنجليزءجالموتR0Y1عاميوليو26فيفاروفالملكبعزلعليمحمدأسرة

Roy1يوليوYrثورقيامبعد45o1عاممنيونيو17في

كانتبلالمصريينغيرمنهمLمالحكيكنلمالطويلةالفترةتلكخاللفي

األتراكأوالعربمنءسواالمصريينلغإرتعطىأيفأوالتأثيرالنفوذذاتالوظائف
32اإليخليزأو

بالدهمفيءكغرباعاشواعمومأالمصريينإنالصدقمنبكثيرنقولأنويمكن
كبيرةآثاراالموقفهذاتركولقدكأمةذاتهميؤكدواأنالفرصةلديهمتكنلمو

تفديرهممنUاحدإلىواضعفاألموراإلىونظرنهمبعامةالمصريينسلوكعلى
حكمإباذالفاخراألثاثوصفعنالشائعالتعبالركاناحثالاسبيلوعلىألنفسهم

قاألالذوقيوصفصبيماافرنجيبأنهالجميلالذوقويوصفالعحمانليأفمانيينال
الصناعةفيألمصريةبالمنجزأتاالعتزازحرsإحيااآلنالدولةوتحاوليبلدهبأنه

صنعبالتعبيرالفخربتضجيعالقومىالشعوروتنميةفيهااإلجادةأهميةعلىبالتنبير
مصرفي
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المصريوناتخذالخاكمةالطبقةعنياالغترابالشعورلهذانطراالوفتنفسفي

التعليماتينفذونفهمالسلطةتضعهاالتىوالنظمالتعليماتمنموقفاأعماقهمفي
يتكونلموبهذادواخلهمفييرفضونهاهمبيمااالقتناعوافعمنوليسالحوفبدافع

كثيرءثىالناسسلوكوسادالعامةوالمسائلالمجتمعنحوبالمسئوليةالشعورلديهم

rrالحدعنالزائدةوالمجاملةالنفاقمن

فيالعطورمصانعألحدريارةفيكانتأنهافؤادأحمدنعماتالدكتورةوتذكر
مواقعمختلفيستعرضانناrوإالزيارةءأثنافييصاحبهاالمصنعمديروكانفرنسا

عملهمفيالعمالظلبلالمديرلتحيةيقفلمواحذاعامألأنألحظتالعمل
يمكنعفاكثيزاهذايختلفكيفتSذاكوإيحييهمالذىهوالمديركانبيما

frالسلطةمواقعفيهملمنالنفاقمنكئيريوجدحيثمصرفييحدثأن

أضافواألنهمغيرهممناكراالغتراببهذاالمصريينالمسيحيينشعوركانوربما
نفسيةمخاوفمناألقليةيتهددمابكلأقليةبأنهمشعورهماألجنبىالحكمعاملإلى

أنعلىالمصريونالمسيحيونتدربلذلكاألغلبيةتستوعبهمأويذوبواأنوخشية
وبالحلولأحياناوالسلبيةكالتقوقعمتنوعةبأساليبالظروفمختلفمعيتكيفوا
والخضوعالرفضمنخليطاعماقهمفييجولماكانوربماأخرىاحياناالتوفيقية

للبقاجطلباالطروفمغالبةقيوالركبةالصامتةوالمقاومةوالتحايل

ومحاصةمتجاورينبالسكناألقباطاهتمامءالبقاعلىالخرصمطاهرمنولعل
المساكنأزمةفبللكS5األقباطمنغالبيتهاالقرىبعضنجدحيثالصعيدقرىفي
األحزابإلىاالنضمامفيالتورطعناألقباطكالبيةعزوفكذلكالحاضرالوقتفي

مناألتباطخشيةنتيجةالشعورهذاءجاالعالبوفيالنقابيةتوالحرالسياسية

قوميةظروفأهناكأنإالالمسالمةروحوتفضيلهمالخاكمةالسلطاتمعالصدام
الوطنيةالثورةجانجاإلىالقوميةاألزماتأوقاتفياألقباطكباربعضوقففيها
فيرفقائهكباربعضكانوالذي3زغلولسعدبزعامةI9N9ثورةإيانحدثكما

األقباطمنوالمنفيالكفاح

إلىاألحداثجميعنسمبةفيالمبالغةاألقباطسلوكداالسلبيةمظاهرمنولعل
وفياإلنسانمسئوليةوهوالحقيقةمناآلخربالجانباالهتمامدونوالقدرءالقضا
الصعوباتمواجهةعنداألقباطيلجأكذلكبعامةالمصريينمنالكثيروكيتفقهذا
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لمواجهةإيجابىبعملالقيامدونوالصالةالصومإلىحياخهمتعترضالتىاألزمات
الصعوباتهذه

المجتمعفيوجودهمإلثباتوكوسيلةءالبقاعلىالحرصمظاهرمنكانوقد
قبلالجامعاتأوالمدارسفيءسواأوالدهمبتعليمخاصااهمامااهتموااألقباووأن
كثيرونلجأكماومهرةمتفوقينيكونواأنعلىهمأوالوحتمجانياالتعليميصيران
وقتءجالذلكوغيرهاوالصيدلةوالطبوالصياغةكالتجارةالحرةالمهنبعضإلى

بنسبهمقورنتإذانسبياكبيرةالمهنهذهفياألقباطنسبةفيهكانتاألوقاتمن
بمصرالسكانتعدادفي

للدينباالنتساباالعتزاز

تربطالعربيةالقواميسأغلبأنصالكتابهذامناألولءالجزفيذكرنا
إلىمرتبطةالعربيةباللغةالناطقينعنداألخالقوأنوالتدينالفاضلةاألخالقبين

األقصىالثمرقفيأوالغربفطءسواالفرنجةعندنجدهLمصضيالدينكبيرحد
معينةدينيةعقيدةلهمتكونأندوناألخالقبقواعديلتزمونمنهمكثيرينأنإذ

عهدمنذالمصرىالفكرىالتراثمنهاماءاجزيعتبرالدينأنهنانضيفأنونريد
مصرإلىواإلسالمالمسيحيةبدخولممتداالتراثهذاواستمرالفراعنة

كماالرومانحكمءأثنافياإلمبراطورعبادةقاطعةبصورةالمصريونرفضفقد

المتعددةاليوناندياناتابداهوهدتسلم

ظاهرةالكاتبتقديرفيأيصأهوبلفحسباعتقادمجردليسمصرفيفالتدين
كانrوحتىدينبالانهأنفسهعنيعلنأنالمصرىعلىالصعبفمناجتماعية

االستبياناتوفيالدينبقواعدمتمسكغيرأوثابتةدينيةعقيدةبالحقيقتهفي

المسلمينغالبيةعندالقيمبيناألولالمركزالتديناحتلالكاتببهاقامالتيالميدانية
مواظبينغيربأضهماعترفوااالستبيانعلىأجابواممنالمائةفي9rبأنعلماوالمسيحيين

يعتبرالدينتغييرأنكبيرةنسبةاعترتآخراستبيانوفيدينهمشعائرةسراUعلى
لإلنسانتحدثأنيمكنالتىالكوارثمنإغيرهعلىسوئهفييتفوقخإراحدثا
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العاداتمنلكثيرالمصريينممارسةفيينعكسالدينيةبالناحيةاالهمامهذالعل

مناكزربمافيهاورجائهماآلخرةنحووسعيهمبالغيبياتواهتمامهموالتقاليد

والعدالةوالحريةاإلنسانكحقوقالمعاصرةاألخالقيةالقضايالبعضمواجهتهم
المعاصرعالمنافيكثيرينفكرتشغلالتيالقضايامنذلكوغيروالسالم

الدينوشعائربطقوسالمهتميناكثرمنأخصبنوعالمصريونالمسيحيوذكانوربما

اهتمتالتيالالهوتيةاالسكندريةلمدرسةالفكرىباألسلوبيؤمنونألنهمنظرا
فبينماالعملياألخالفيالجانبمناكثراالنسانحياةفيوالفدائيالروحىبالجانب
الجانبعلىوركزتالمسيحطبيعةمناإلنسانىالجانبعلىأنطاكيةكنيسةنئرت

علىاالسكندريةكنيسةركرتالمجتمعفيالناسبحياةيهغالذىالعملىاألخالفي
والتأملوالنسكوالصومبالعبادةفاهتمتالمسيحعملمنالفدائيالخالصىالجانجا
المسيحيينالمصريينمنكثيرينسلوكفيذلكأثرنرىولعلناالروحيةالحياةوتنمية

محبتهمعنالتعبيرفيلديهعالمفضملاألسلوببا45أجاباالستبياناتأحدففى
قليلةأفليةاجابتبينماوالتعبدوالصالةالصومممارسةهولهذواتهموتكريسهملئة

تدينهمعنالتعبيرفيالمفضلأسلوبهمهىالمجتمعخدمةبأن15نحو

كانءسواعامبوجهالمصريينعندذاتهحدفيقيمةيعتبرمادينإلىءواالنتا

عنالحقيقةهذهنابليونعرفولقدعنهايتخلفأمالدينشعائريمارسالفرد

الحملةءبدعندالمصريينمنالغالبيةإلىيتقربأنأرادفعندمالذلكالمصريين

roلهدينااإلسالمقبولهأعلنالفرنسية

ذلكمعنىألنالدينعديمبأنهوصفههومصرىبهيوصفأنيمكنماوأسوأ

دينهمقواعداتباععنيكونونماأبعدالبعضيكونوقدوالضميراألخالقعديمأنه
الدينهذاعنالدفاعأجلمنممكنةتضحيةكليبذلواأناستعدادعلىيطلونلكنهم
الدينهذارموزإلىةءإساأيةيقبلونوال

3

القديموالترالىالتقاليدتقدير

واالهراماتالفراعنةأجدادهتركهاالتيالخالدةاآلثارفيرىحولهالمصرىيلتفت
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كنائسمزالقديمةالمسيحيةاآلثاريرىشمالدنياعجائبمنفصارتشيدوهالتى
حضارياوتاريخاأمجادأتحكيتيالاإلسالميةاآلثارويرىoبالدءأنحافيمنتثرةوأديرة
واالعتزازبالفخرفيشعرأسالفةحضارةلرؤيةيأتونلمالعاأقطاركلمنالناسويرى
أوءالشهداءسواوأجدادهآبائهبطرالتعنالقصصيسمعثمالمجيدالتاريخبهذا
البطوالتبهذهفيتغنىمصرتاريخفياألبطالمنالشجعانأووالسياسةالدينءزعما

سعيداالحاضريكنلمإذاوبخاصةنفسهفيأثرهكلههذافيتركالشعبيةاألغانيفي
الماضىإلىدائماaبفكريرجعفالمصرىلذلكمجهوألأوغامضأالمستقبلكانإذاأو
Sjjيتمسكونعامبوجهالمصرييزفإنولهذابهاالتضحيةيمكنهأغاليةقيمةفيهى

أسلوبأوالفكرمنالجديديتقبلواأنعليهمالصعبومنالماضيةوتقاليدهمبتراثهم
المفهومفيرسخعماتعبرالتيالمصريةالشعبيةاألمثالمنكتيرفيهذاويظهرالحياة

مثلالمصرى

تاهقديمهفاتمن

محميرذلكوغرالعتاقيفيدهنال

التراثيمثلونألنهمالسنوكبارالوالدينإكرامالمعروفةالمصريةالتقاليدمنكذلك
الشائعةاألمثالومنالماضيةوالخبرةوالحكمة

كبيرالهفليشتركبيرلهليسمن

فيسيجارةيدخنأنيستطيعالالسنفيكـبرمهمااالبنكانقريبعهدوإلى
عرففيهذاألنالراىفيبمخالفتهيجاهرأنيمكنهوالأستاذهأووالدهحضور

األدبءسومنيعتبرالمجتمع

قيمةلهإنمافحسبحضاريةأوتاريخيةقيمةلهليسالقديمالتراثفإنلذلك

بدعةانهعلىجديدأسلوبأيإلىالمصريينطرأنالسهلومنأيضاأخالقية

قيمتهافييتشكك

فالكنيسةالمجتمعنسيجمنءجزالكنيسةألنالكنيسةفيكذلكالمجتمعفيو
خلقدونيةمجمععلىالسابقينوبخاصةءاآلباوبكتاباتالقديمبالتراثتهغالقبطبة
العقيدةعنمعبراباعتبارهالعربيةاللغةإلىوتترجمهالتراثهذاتحمسأنوتحاول

كلمنوالهدفالقديمةواألديرةالكنائسزيارةعلىأفرادهاتشجعكماالصحيحة
10واألصولالجذورإلىالعودةهوهذا
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ونانيةاكالحضارةكئيرةاتلحضالمصرتعرضتقبلمنأوضحناكما

واستقرتالمصريةالحياةنسيجفيكلهادخلتوواإلسالميةوالمسيحيةوالرومانية

منذاختراقهاالغربيةالحضارةحاولتالحديثالعصرويخاالمصريةالشخصيةفي

متعددةجنسياتابتدأتالسويسقناةحفروبعدالبريطانيواالحتاللالفرنسيةلملةا

أصبحتالثانيةالعالميةالحربوفيالمصريةالمدنالبواخرركابويزورالقناةفيثمر

المصريونابتدأوهكذاالختلفةبجنسياتهمءالحلفاجنودمنكبيرلعددمقرامصر
صتالمصريةالتقاليدهرتالحياةأساليبمنمختلفةأشكاألويلمسونيشاهدون

عدةلظهورسبباهذاوكانتقليدهابعفالمصريينحاولعندمLوبخاصةجذورها

يقرأمنلكلهذاويظهرالواحدةالمصريةاأليرةفيالختلفةاألجيالبينمشكالت

وغيرهماالقدوسعبدوإحسانمحفوظنجيبأمثالالمعاصرينءاألدبابعضروايات

كانومهمامصريكلأعماقفيكامنااستمرالقديمالمصرىالتراثتقديرأنإال

المحافظالتفكيرإلىالمصريونيميلالعموموجهفعلىوالحديثءاالقدبينالتوتر

دونالمصريتجدقدالعاديةالحياةمواقفوفيجديدكلإلىالشكبعينوينظرون

rtاألفضلهوالقديمأناعتبارإلىيسارعموضوعيايناقشهأوالجديديفحصأن

الكميسةفإنالمصريبالمجتمعمرتالتيالمعاناةنفسصريةالمالكخيسةاجتازتوقد

ثوليكيةطالاإلرسالياتتءجاوعندماالقديمالتراثتمثلاالرثوذكسيةالقبطبة

هذهأنالقبطيةالكنيسةرأتفقدالقبطبةالكنيسةمنمقاوسةوجدتواإلنجيلية

الوسائابشتىذلكوأعلنـتاألميسةالكعلىخطراتشكلالوافدةالكنائس

الوافدةالكنائص5هذكحارتالتراثتقديرفيالمصريالتفكيرأسلوبمعوتمشيا
تعودهيإنماجديدافكراللناستقدمالبأنهاعقيدتهاوعننفسهاعنتدافعحديثا
IN3اعصوركعافيالكنيسةفيكانالذياألصيلالمسيحيالفكرمنابعإلىبالناس
اإلنجيلوتعليماضراثاإلىالعودةصارتوهكذاالرسلكنيسةءمباديتحيىوأنها

تهمةكأثاوتدفعنفسهاعنبهاوتدافعكنيسةكلبهاتتمسكالتيالحجةهواألصيل

المصريينالمسيحيينإليهاتجتذبلكيالئحديث

اسمواتخذتالوطنيةالجذورإلىانتمائيابشأكيدالكاثوليكيةانكنيسةاهتمتولقد

األجابإليهاينتسبالتيالكاثوليكيةالكنائسسائرعنلهاتمييزاالكاثوليكاألقباط
عدهاLس4jالكنسيةالتقاليدعلىالحفاظعلىتعليمهافيوحرصتمصرفيالمقيمين

vnاألرثوذكسيةاحضاضافيالعبادةنظاممنفريبفيهاالعبادةنظامأنلك
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حياتهمفيبهمالخاصالزىءبارتداوالراهباتوالرهبانالكهتةيلتزمأنعلىرصت

الكنيسةأماالغربنيوالرهبانالكهنةبذلكيلتزملمفيهالذيالوقتفيحتىاليومية
كنيسةنظامومنالجديدالعهدمنمأخوذالمشيخىنظامهاأنأعلنتفقداإلنجيلية

Iنظاماوتصيرتتطورأنقبلالنقيةمنابعهاإلىبالكنيسةتعودفهىذلكوعلىسل
التىأمريكافيالمتحدةالمشيخيةالكنيسةكانتوقداكليريكيةالرئاساتمنهرميا
حياةفيوالمدققةالهوتياالمحافظةالكناشمناألمريكانلينالمرأولمنهاءجا

إلىاالتجاههذاوانتقلأوربافيظهرتالتيالتقوىبجماعاتمتأثرةأعضائها
الشخصيالخالصبتعليمفاهتموامصرفياإلنجيليالمذهباعتنقواالذينالمصريين

شربوحرمواقبلمنإليهاأشرناالتىالتطهريةباألفكارمتأثرينالفرديةالتقويةوالحياة

يومبتقديسواهتمواالترفيهوسائلمنمحميرةوألواناالميسرولعبوالتدخينالخمر

المصريينطبيعةمعمءيتالاالتجاههذاكانوقدللجادةالرب

1956سنةفيالسويسحربعندوالغربمصربينالعالقاتوترتتوعندما

اإلنجيلييناألقباطكنيسةاسمنفسهاعلىاالنجيليةالكنائسأطلقتc1OtIVوحرب
ينسبهاالذىاالخهامعلىورداالمصريأيالقبطىالشعبإلىانتمائهالحقيقةتأكيدا

وكذللثالوطنيينالمصريينمنكلهمهاءأعضاأنباعتباروذلكالغريىالفكرإلى

حاإلإلىنسبةالمصلحاإلنجيليالفكرإلىانتمائهامسالةأماوتمويلهاإدارتها

الكنيسةقالتفقدعشرالسادسالقرنفيأوريافيحدتالذىالبروتستانتىالدينى
الكتابتعليمإلىعودةألنهبهتأخذأنالكنيسةيضيرواللهوطنالالفكرإن

األصيلالمقدس

وظهرتالترانيمفيالشرقيةاأللخاناستخدامبتشجيعاإلنجيليةالكنيسةاهتمتوقد
الكنيسةقياداتبعضأنكمامصريةبألحانجميلةروحيةترانيموضعتفابةقيادات

استفادتالوقتنفسوفياآلحLأيامفيالوعظخدمةءأثنافياألروابيستخدمون

الثالثةالرئيسيةالمسيحيةالمذاهبوجودوأصبحالمتنوعةاختباراتهامنالختلفةالكنائس
حدإلىالتوترخفوبذلكقيادأتهابينمتبادلةاتءلقاهناكوصارتوأقعةحقيقة

المصرىتفكيرفياألساسيةالمالعمنيزالالالقديمالتراثتقديرلكنما
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األسرةإطارفيخالقيات

يجدفالفردالفردحولمنهااكزاألسرةحولالمصرىالمسيحيأخالقياتتتركز
القديمةالمصريةللتقاليدامتداداالطاهرةهذهوتعتبرالعائليةالعالقاتفيباألمانشعوره

الجدرأسهواحدبيتفيتسكنالكبيرةالعائلةنجدكناحيثمصرفيالحياةونظام

المصالحمتحدةصغيرةقبيلةكأنهمواألحفادوزوجاتهموأوالدهزوجتهمعالكبير
البنيانمماسكة

ولكنهللفردالشخصيةالمزاياباعتباريكتفىالمصرفيالشخصتقييميزالyو

عموماوالمصريونوحمعتهاوتاريخهاإالينتمىالتىلألسرةاالعتبارمنكثيرايضع
األفرادمناثنينيجمعارتباطاباعتبارهالزواجإلىينظرونالخاصبوجهوالمسيحيون
والديهماألفراديستشيرأنالطبيعىفمنلذلكعائلتينبينرباطهوبلفحسب

الوالدينبينبالكاملتغالزواجاتفاقاتكانتالماضيوفيالحياةشريكاختيارقبل

اعتبارفيءسواالخاصبطابعهاتحتفظأنمصرفيالمسيحيةاألسرةاستطاعتولقد

خاصةنعمةالزوجانبواسطتهينالالكنيسةطريقعنيغمفدساارتباطاالزواج
بينالحياةمدىارتباطاالمسيحىالتعليمحسبكونهفيأوواحداجسداتجعلهما
بالرغميصمدأنللعائلةالمسيحيالمفهومهذااستطاعوقدواحدةوامرأةواحدرجل

باألسرةالمحيطالمجتمعمنالغالبيةألنتواجههالتىوالصعوباتاالجتماعيةالضغوطمن
المسيحيةاألقليةأناالجتماعيينالباحثينبعضويرىالمفهومهذاتتبنىالالمسيحية

rvالقيمبهذهالمسيحيةاألسرةاحتفاظإلىببقائهاتدينمصرفي

قضايافيللنظرمسلمينقضاةاألمويونءالخلفانعلمصرالعربىالفتحبعد
والحضانةةياvوالووالنفقةالطالققضايافيتنطروالتىللمسلمينالشخصيةاألحوال
الشخصيةاألحوالقضايافيللنطرالمسيحيينمنقضاةنواعكماوغيرهاوالميراث

للمسيحيينبالنسبةالقضاياهذهفيالنطرأسندالعباسيينعهدفيانهإاللألقباط

مجالسبتشكيلالدولةحمحتعشرالتاسعالقرننهايةوفيوالبطريركاألساقفةإلى
منالعلمانيينمنبارزينءأعضامنتتكونالمسيحيةالطوائفمنطائفةلكلملئة

الدينتةالمجامعاوالدينيةالمجالسإشرافتحتبأنفسهمالطائفةءأبنايختارهمالطائفة
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المدنيللقانونخاضعاأصبحالذىالميراثنظامءباستثناالقضاياهذهفيللنظرذلك
أصدرت1955عامنهايةوفيالمواريثفياإلسالميةالشريعةنظاممنوالمستمد
بالنسبةالشرعيةآوالمحابالمسيحيينالخاصةالمليةآالمحاألغيتبمقتضاهقانوناالدولة

لهذاالدولةخصصتهاآAL4إالشخصيةاألحوالقضاياجميعوأحيلتللمسلمين
اإلسالميةيعةالشرالمحامهذهتطبقأنخشيةاألمربدايةفياألقباطانزعجوقدالغرض

السابقةالقرونمدىعلىبهاحتفظتالذىونظامهاكيانهافتهددالمسيحيةةاألسعلى

التىالقوانينتطبقالمحامهذهبأنيقضىالقانونأذعلمواعندماأطمانواأنهمإال
المتحدىللمسيحيينبالنسبةوذلكطائفةكلعندبموجبهاالمليةآالمحاتحكمكانت

الزواجلوثائقشرعيينموثقينيكونواأنالدينلرجالسمCهأنكماوالمذهبالملة
الزواجفيالطرفينوألزمطائفتهمأفرادمنوالمذهبالملةالمتحديالمسيحيينبين

ممراسأصبحتوبذلكالزواجتوثيققبلالدينيةالرئاسةمنتصرجعلىبالحصول
فيالموثقبواسطةئسحلالذىالرحميالتوثيقإلىباإلضافةالكنائسفيتغالزواج

الدولةسجالت

أرثوذكسياالزوجيكونكأنالزواجطرثابينالمذهباختالفحالةفيأنهإال
الزواجهذايوثقأنلهيجوزالالدينرجلفإنكاتوليكيةأوإخيليةوالزوجةمثاذ

لذلكإليهاالمشمينجميعءبأحماالكناشجميعفيسجالتإيخادالصعبمنكاذاuو
عقدالدينرجليوثقوهكذاالمذهبذاتإلىبانمائهماالزوجينإقراريكفىكان
جهماازو

بينخالفحدوثعندتبدأكانتالمشكلةلكنمشكلةالزواخعقديكنلم
حالةفياالسالميةالشريعةتطييقعلىينصالشخصيةاألحوالقانونفإنالزوجين

بعفالمسيحييناستغلهاالتيالثغرةهىهذهنتrA5الزوجينبينالملةاختالف

شهادةعلىويحصلمذهبهالزوجيغيربأنوذلكلديهمعائلىخالفنشوبعند

الطالقعليفيحصلالمحكمةأمامذلكويمبتزوجتهعلىالورقيمينيوتحثمبذلك
الكنيسةقياداتعندالفعلردوكانتوقداالسالميةالشريعةنظامحسبذاطثهـ

الطالقأنثبتإذاإالFltاهذهأحكامعلىءبناالمطققينبزواجتسمحفلمطضديدة
الزناعلةأوالدينتغييرمثلالكنيسةقوانينمعيتفهتبسببآقد

ءإعطابعدمالكنائسفيالمسئولينعلىالدينيةساتUاشددتالوقتنفـمفيهـ
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الطالقعلىالحصولفياستخدامهاخشيةالمذهبيغئرونلمنعضويةهادات

riاألسرةتماسلثعلىالحفاظفيالكنيسةرغبةمننابعةاتءاإلجراهذهكلنت

عناستطاعثغراتوجودمنيمنعلمهذاأنكلاإلنجيلتعليممعةلحشياالمسيحية
علىذلكبموجبوحصلواأخرىأوبوسيلةمذهبهمتغييرإثباتالبعضطريقها

المطلقينزواجمنعأنورأىالتفسيرفيثداجضمنالدينرجالمنهناكأنكماالطالق
ورأواكثيرةأخالقيةألخطاريعرضهممبكرةسنفيكانواإذاوبخاصةوالمطلقات

المطلقينبعضزواجبعقدفعالوقاموابالزواجلهمالسماحهواألضرارأخفأن
التفسيروفيتالحNUبحثفيالشمخصىاجتهادهمعلىءبنا

حرفيأاإلنجيلشصوصبتطبيقالمطالبينبينbحانقاشمحلالموضوعهذايزالوال

المرونةتقتضىوضروريةواقعيةظروفاهناكأنيرونمنوبينالنتيجةكانتإيا
ءالضعفاوتشجيعوالغفرانالتساعءبمباديمدفوعينالواقعمواجهةفيوالشجاعة

الحرفيالناموسعلىتتفوقالتيالمحبةبمبدأعمأل

الذيناالحميينللمسيحيينالرحميالمديخايالزواجالسماحيقترحونمنهناكأنكما
نضمنوبذلكاللةءإرضاسبيلفيالتضحيةويقبلواأنفسهميصونواأنيستطيعونال

وجعلالمستفبلفيالروحيونضوجهمتقدمهمبأملللحياةشرعيامدنياأسلوبالهم
بحرفيةاختياريايلتزموذالذينالحقيقيينالمسيحيينكلقاصراالكنيسةفيالزواج

اإلنجيلصuن

مناقشةعندسيأقيمناقشتهمجالأنإذاآلنالموضوعهذافينتوسعأننريدولسنا
بأنبالقولاآلننكتفيأنناإالالختلفةاألخالقيةالنظرياتءضوفيالزواجقضية
العالبباألسلوبالعموموجهعلىمتأثرةاألسرةحياةإلىالمصرىالمسيحىنظرة
التطهرىبالفكركذلكوالزهدالجسدJإفيالقديمةالقبطيةالكنيسةفكرعلى

والسنيناالنجيلياإلصالحعصرفترةفيالغربعناالنجيليةالكناشنقلتهالذيالمحافظ

فيالسائدةالحديثةاالتجاهاتعنيختلفذلكفيوهومباشرةذلكأعقبتالتى
علىاالتجاههذاساعدوقدالعائليةالعالقاتفيماحدإلىالمتساهلةالعربيةالمجتمعات

كانوإنمماسكةةأسأحضانفياألطفالتنشئةوعلىالمسيحيةاألسرةكيانحفظ

العائالتبعضفيوالقلقالتوترالتLحبعضوجودمنيمنعلمهذا
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ناموسيةخالقيات

fاyإلىسبينتوالصالحللبرمفهومدينكلوفيشريعةمنتخلواليان

قارن1إدنبرةجامعةإلىمصرىأستاذقدمهاالتىالدكتوراهرسالةوفيالشريعةهذه

أخرىدياناتفيمعناهوبينالجديدالعهدفيروميةرسالةفيالبرمعنىبيناألستاذ
نفسهالمؤمنيرىالناموسيةالدياناتفيبأنهالقولفيتهرسالمضمونوأوجزناموسية

ونواهأوامرمناءجاماويطبعاللةشرائعكاملوخضوعبتسليميقبلللهعبدا
تصفبينماعقابهومتجنبادئهثوابمنتظراالصالحيعملنفسهيرىبذلكوهو
اللةبنعمةوتبررالمسيحبموتاللةمعتصالحبأنهاإليمانبعداإلنسانروميةرسالة
يتوقعوأصبحابسيحبرلهسبواحئلثةابنارLajصالحايعملأندونالمجانية

كنوعيعملهاالالصالحةاألعماليعيلإذوالمؤمنالمستقبلفيالنهائياللةخالص

الذياللةحJكثمريعملهاولكنهالعقابوتجنبالثوابلنواليؤهلهالصالحمن
9rلتةابناياعمبارهفيهيسكن

المؤمنفإناإلنجيليوضحهكماالمسيحىالمفهومهوللبراألخيرالمعنىهذاإن

يفعلأناذاتهمنيستطبعالألنهلهالمحسوبالمسيحببريتبررلتةابناباعتباره
أعماألينتجفيهالقدسوحالuوبسكنمعهوالشركةالمسيحمعوباتحادهالصالح
نتيجةهيالفضائلوباثهمحبةهوالروحثمرفإنلذلكالقدسAكممرصالحة

أعماألليصطنعاإلنسادتكففلوبينمااصطاعأوتكلفدونطبيعياتثمرالمحبة
هذا5lr1غالطيةثريرةتكوندوافعهاألنميتةأعماألينتجفإنهصالحة
تعلمالتيسيةوالالناموسيةالدياناتفينراهماعنجوهريااختالفايختلفالمفهوم
أخالقياتتكونأنوالمفروضاالنسانيةتLوبالمحاالبشرىبالجهدالخالصطريق

لناتيباألمرواقعأنإالاللةنعمةولعملللبرالصحيحالمفهوممننابعةالمسيحي
ومعالمصريينالمسيحيينغالبيةاعماقفيمستقراليسللبرالمسيحيالمفهومهذاأن
أخالقياتهمأنإالاويتمسكونعقلياإيمانهابقوانينويؤمنونبالمسيحيةيدينونأنهم
الشريعةلطاعةاالجتهادهواهمامهموكلحرفيةناموسيةأخالقياتتكونتكاد

المسيحيةالمحبةعنالتعبيرعلىحرصهممنثراالجهدهذاطريقعناللةءوإرضا

وجههاستبياناالكاتبأجرىوقدشخصياتهمأعماقفيالجذرىالتغييرعنالناتحة
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عينةلمط

الفعل

Lم11

TL

rL

ما

ماcإ

Lم

يأقيمافيهءجاالمصريينوالمسلمينالمسيحيينمنعشوائية

بعضللثوسنذكرالسليماألخالفيالفعلإلىنظرخهمفيالناسيختلف
تعريفاتختارأنعليكلكنالصوابمنقدزتعريفكلوفيلهالتعاريف
تفكيركإلىأقربهاهوواحدا

هوالسليمألخالقي
والمنطقالعقلطابق

وأنبيائهرسلهووصايااللةشريعةطابق

الناسغالبيةمصلحةفيهكان

والوجدانالضميرإليهيسترج

للغيرالمتجردةالمحبةعنيعبر

بالغيريضرواللصاحبهالسعادةيسبب

ولكناألوصافهذهكلمنكبيرقدرفيهالسليماألخالفيالفعلأنوبديهى
لذلكاالستبيانهذاعلىيجيبمنتفكيرعلىالغالباالتجاهيعرفانقصدالكاتب
تفكيرهإلىأقربهاتكونواحدةإجابةيختارأنمنهطلب

هوالسليماألخالفيالفعلأذرأت6Iالغالبيةأنهىالنتيجةكانتولقد
560المسيحيينبينالمئويةالنسبةكانتوأنيائهرسلهووصايااللهشريعةطابقما

17اءالمسلمينوبين

االمشبياذفيففذمآخربأسلوبالحقيقةهذهمنيتاكدأنالكاتبأرادوقد
فيهيقولآخرسؤاأل

لكسنذكراألخالفيالسلوكإلىتدفعنامتعددةدوافعأوبواعثهناك
نطركفيأهمهاتذكرأنءبرجابعضها

اآلخرةفيالجخةنصيبيليكون1
الداخليةوسعادقيضميريلراحة2

rلهوطاعةاللةلرضىءابتغا

iالناسأمامحسنةقدوةكون
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فاضلةشخصيتيلتكون5

أفرادهوسعادةالمجتمعخيرفيألسهم

األخالقيالسلوكعلىلديهمالدوافعأهمأنوا96Sأنالنتيجةكانتوقد
النسبةمعكبيرحدإلىمتشابهةالمسيحيينبينوالنسبةلهوطاعةاللةرضىءابتخاهو
المسلمينبين

االتجاههذايتبنىمصرفيالدينىالجوأنمنهااالتجاهلهذامختلفةأسباباهناكولعل
أوالمصريينالمسيحيينغالبيةتتبعهاالتىاألرثوذكسيةالكنيسةعندءسواويشجعه

اإلسالمفي

وترىالدينيةوالممارساتيالطقوسكبيرااهتماماتهغاألرئوذكسيةالقبطيةفالكنيسة
األصوامعلىيواظبمنهوعندهالمسيحيتهالخلصوالمسيحىكبيرةونعمةبركةفيها

وصومالقيامةعيدقبلالكبيروالصيامالميالدكصومالكنيسةتطبهاالتيوالصلوات
Iاللةإلىوالتقربالبركةمنمزيدايطلبونوالبعضءالعذراالسيدةوصوملرسل

القداسوحضورالتناولعلبالمواظبةالكنيسةتهتيكماوالجمعةءاألربعايوميبصوم
الكنيسةإنبلfاألمورهذهفيوالتدقيقالطاعةحياةهيالتكريسوحياةاإللهي
سفرفيتءجاكماالهوديةالطقسيةالضريعةمنبجوانباألموربعضفيتحتفظ

العلميللبحثالخالياألسقفكريغوريوساالنيانياقةتصريمذللثأمثلةومنالالولنن
األماكنومنالمذبحمنتقتربأنالطقلوالدةبعدللمرأةيجوزالبأنهوالئقافة
األنثىوالدةبعديوماوثمانونllاةpyوبعديوماأربعونتمضيحتىالمقدسة

11نجاستهافيبعدتكوناأليامهذهفيألنها

السابقينءاالباكتاباتعلىعقيدتهافيتعتمداألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةإن

عنعجزتالكتاباتهذهمنكثيراأنالالهوتيينبعضىوخدقدونيةمجمععلى
Yfاللةنعمةعملوإظهارأدراك

Theهرماسكتابفيوردتالتىالعباراتبعضالالهوتيينأحدويقتبس
Shephardالعهدمناءجزيعتبرونهاألولىالمسيحيةالكنيسةفيكثيرونكانوالذى

المطلوبعنالزائدةالعباداتأوالنوافلمعنىطياتهابينتحملالكتاباتهذهالجديد
القولمثلالثوابمنلمزيدطلباالناسيؤديهاوالتي
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مجدالنفسكصمسصستفإنكاللةشريعةتطلبهمافوقصالحأشيئاعملتإذا
43لكمقرراكانممااللةمنمكرماتكون3اكثر

IJUامنيدخرونهماءللفقراويعطونفقطءوالماالخبزعلىيصومونمنإن

4tلصالحهموالصدقاتاألصوامهذهتحتسبسوف

إلىالحياةدlأالذيأوغسطينوسللقديسمدينةاألولىعصورهافيوالكنيسة

التنبيرعليهاأهملتالكنيسةولكنالجديدالعهدفيإليهاالمشاراإللهيةالنعمةحقيقة

التنبيرفيرائدااوغسطبنوسالقديسويعتبروالعملالفكرفيبالناموسيةوانشغلت

فيالكنيسةعلىصراtiتأثيرهظلإنمااإلنجيلياإلصالحعصرقبلالحقيقةهذهعلى
هتعاإليهاتصلفلمالشرقيةالكناشأماالغرب

وتنفيذهاالشريعةبطاعةبالعااهتمامأيهغاالسالميالدينفإنالوقتسنفوفي
اللوحفيالعربيةباللغةموجوداكانالقرآنبأناالعتقادإلىيرجعوهذاحرفيا
تقارنالصالحةاإلنسانأعمالأنيعتقدونوالمسلمونالناسإلىهوكماونزلالمحفوظ

سيئاتهكفةرجحتومنالثوابنالحسناتهكفةرجحتفمنالسيئةبأعماله

العقابنال

فيالمكتوبهوسوئهاأوحسنهاحيثمناألفعالبهتقاسالذىوالمقياس

التفاصيلحتىالناسحياةينظمماكلعلىتشتملاإلسالميةوالشريعةtoالشريعة

فييجتهدواأنفيالحقالشريعةفيءللفقهايعطىالذىالفتوىنطاموهناكالدقيقة

يردولمالماضىفيتكنلمالتيالمستخدمةاألموربعضفيالشريعةتتطلبهمابيان
وغيروالسئةءالفقهاءبآراواالستعانةالقياسطريقعنوذلكالشريعةفينصبها

11القواعدمنذلك

منكانأنهمعاإلصالحعصربعدتكونتالتياإلخيليةالكنيسةفإنكذلك

فيالنعيةمبدأهواإلنجيلىاإلصالحأساسألنالناموسيالتفكيرتتجنبأنالمتوقع
3نفوفيمتأصلةالنامولصوالتفكيرجذورفإنذلكغيرالواقعلكنالناموسمقابل
اتفكيرهفيتناموسييزالونالأعضائهامنكثيرينفإنلذلكالمصريينوعقول

جونإلىترجعالمشيخىالمذهبأصولأنالناموسياالتجاهعيمتلىفيأسهموقد

متوعلتحقيقمسعاهفيأنهإالصبالنعمةالخالبعقيدةتعليمهرغمالذىكالفن
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الكناشعنتدقيقهفييقلالصارمانطاماوضعاللهلمشيئةالمطابقةاألخالقيةلحياة
التقليدية

التفكيرناموسيةمنأجدادهمعن5توارثوبمامصرفيالمشيخيوناحتفظوقد

المحافظاإلنجيلىالتراثمعيتناسبالفرديالسلوكنوعياتفيتدقيقإلىوترجوها

بقليلاإلصالحعصربعدأوربافيظهرتالتيالتقوىجماعاتعندالموجود

هذاأنإالالفرديةاألخالقفياإلنجيلىبالتعلـيمالمسيحيينمنكئيرونتأثروقد
للناسوقدمواالطقوسمنبالتحرراإلنجيليوذنادىلقدسطحياأونافصاكانالتعليم
المتكاملةالرسالةعنبمعزلالمسيحبتعالـيماهتمواأنهمإاللهابديألالمسيحالسيدتعاليم
ودعوتهللبشراللةلمحبةالمسيحإعالنعلىنمرواالمحبةتعليمفيفمثأليسوعالربلحياة
العهدفينراهاكماالمحبةتعليماعماقيقدموالملكنهمبعضابعضهممجبواأنإلىالناس
والعدالةالمحبةبينالعالقةفييبحثواأندونوتساعوغفرانكعاطفةقدموهابلالجديد

الغيرألجلوبذلوكفاحتضحيةمنالمحبةتطلبهأنيمكنالممSإدراكدونو
وأحاسيسمشاعرمجردتكونتكادعندهمفالمحبةالمسيحصليبفيظهرتكما

تذيبأنيمكنللناسالمحبةأنتصورواوقدلإلنسانمكقفاوانشغاألكفاحاوليست
منكثيرفيالتجاوبهذامثلايجدولمألنهمصدمهمالواقعلكنالقلوبأفسى

سهلةعاطفةمجردليستاألعمقبمعناهاالمحبةأنيدركواأذينبغيوكاناألحيان
لتغييرحياتهفيخطيرةقراراتاتخاذإلىاإلنسانيدفعقدكفاحهىبلغامروحمنان

المجتمع

لمعافياإليمانلمدلوالتالعميقالمعنىإدراكعنالناموسىالتفكيرعاقهموهكذا

والصراعاتالمشكالتمتعدد
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األوللفصل

جتماعيةالهاخالقالةانحوتجاهالهأ

بالعالمالكنيسةعالقةأ

بالالهوتأيضاتهغكانتكماالالهوتيةبالعقيدةثغنشأتهامنذالكميسةكانت
nNIعشرالسادسالقرنفياالنجيلياإلصالحسبقتالتيالفترةوفيأسلفناكمابى
يتلقىوهوالناسإرشادفيالكاهنمعاونةهواألديىالالهوتصاطمدفكاذ

الالهوتدراسةتكنلموخطاياهمعنللتكفيرعملهيمكنهمبماعليهمويشيراعترافات

فيمسئوألتصرفايتصرفونكيفالشعبأفرادمنالعلمانيينتعلسإلىيدفشاألدبي

ههذهكانتفقدصحيحاحكمااألموركلجكمونوكيفالمواقفىمختلفص

الناسبتعليمالمصلحينمنومفكروهتهAقاهغاالنجيلياإلصالحءجاولماالكهنةمهمة

كلأنعلىمسئولينكأشخاصالختلفةالمواقففيبأنفسهمقراراتهميتخذوذكيف
ولمالشخصيةونقاوتهالفردسلوكأىالفرديةاألخالقنحوموجهاكاناالهتمام
طاالجتماعيةالمنظماتأواورولةاأوبالجماعةالمرتبطةاالنجتماعيةاألخالقتكن

كبيرباهتمام

New



ناقدةنظرةالزمنيةالسلطةإلىتنطرالكنيسةتكنلماإلنجيلىاإلصالحعصرقبل
وجهاتتباينعلىمؤسسةوالباباواتاألباطرةبينالعالقاتتكنلمإذموجهةأو

أنباعتياروالسلطةالسيادةعلىالتنافسمننوعهناككانبلاألخالقفىالضظر
قسطنطيناإلمبراطورعهدمنذيةبالمسيحرحميايدينكانكذالمجتمع

لوئرمارتنقالفقدالبدايةنىكثيرااألمريتغرلماإلنجيلياإلصالحءجاوعندما
ومصدرهاالزمنهةالسلطةهواألولالمجاللمالعاهذافياللهلعملمجالينهناكإن

نواحىفيعالقاتهموتنطيمالناسشئونلرعايةاللةرتبهاوقدالخليقةفياللهعمل
وهيالزمنيةالسلطةلهذهيخضعونالناسوجميعوالعملالزواجمئلالختلفةالحياة
هوالثاليوالمجالاإللهيةوالعنايةالطييعيالناموسخاللمناللةسلطانتحتأيضأ

ءالفداعملطريقعنأيضااللةأسسهوقدالحقيقيينالمؤمنينيضمالذىاللهملكوت
6المسيحبيسوعورحمتهبتهبمحاللةعليهيسودروحيملكوتوهوالمسيحبيسوع
الحياةبنهايةينخهيالألنهالزمنيةالسلطةمنأبقىالملكوتهذاوالفرائضوالكلمة

الروحياللةسلطانفإنسيزولالذىلمالعاهذاالزمنيةالسلطةتخدمفبينمااألرضعل
للعالمالنهالطاللةقصديتحققعندمااألبديةالحياةإلىيستمرالروحىملكوتهفي
بينمادئةوكهنةملوكفجميعهمرعاياهجميعبينالكاملةبالمساواةيمتازالملكوتهذا
المجالينهذينأنعلىوالمسئوليةالمقامحيثمنالفروقتوجدالزمنيةالسلطةفي

ليستطيعوالطمأنيتةالسالمتوفرأنيجبيةالزمنفالسلطةاآلخرعلىأحدمايعتمد
علىالناسيحثالروحيالملكوتفإنالوقتنفسوفيينتشرأناللةملكوت

العالمهذافيالنطاماستقراروعلىالشرورمنالحدعلىفيساعدالفصيلة

ملكوتفيلكنهبالنحمةالمسيحفيمقامهفهذااللةملكوتفيقديوالمسيحي
للعقابوخاضعللضعفمعرضومواطنتديسلمالعا

يؤمنكانوإنفهواألموربعضفيلوئرمارتنرأيمعكالفنجوناختلفوقد
منكانتالنالزمنيةالسلطةأنيضيفلكنهاللةسلطانتحتالعالمكلبأنمثله

منكانهناومنإبليسسيطرةتحتوقعتقدالخليقةكلشأنلبههااللةترتيب

فداهاالذىالمسيحسلطانتحتنفسهاتضعأكالربحماعةياعتبارهاالكنيسةواجب

الواسطةهيوالكنيسةاللةسلطانتحتليعودوتغئرهالعالملكلبإنجيلهتكرزلكي
تصللنلكهامستمرةالعمليةهذهإنلفن1ويقوللمالعالتغييراللةخدمهايستالتى

yrf



اللةعملأمامتماماالشرينسحقحيناألخـيرةالدينونةيومعندإالالكماللى
لذلبنوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةفيتؤثرخميرةكالفننظرفيوالكنيسة

الحكأجلمنتصليأنوعليهاأهدافهاإلىلتصلالكافيةالحيويةلهاتكونأنيجب

يةدلوالتاالتعليميةرسالتهافيالكنيسةبمساندةوتطالبهمءبالفقراالعنايةعلىوتشجعهم

أنغيرالسليمالطريقعنانحرفواإذاتوجههمjالحكامتحذرأنواجبهامنأنكما
لمجردالكنيسةسمثونيةجعلبلالسياسىالنظامعلىبالثورةالكنيسةيطالبلمكالفن
فهواألمورمقاليدبيدهالذىافةيدفياألموروتركءاألخطاإلىوالتنبيهالتحذير

ويدينهموالظالميناألشرارالحكامسيحاسبالذى

السلطةبينيصالحأحدهماالمصلحةالكنائسفكرعلىسادااللذاناالرأيانهماهذان
السلطتينبينالمفيدالتوترمننوعاهناكيجعلوالثافيالزمنيةوالسلطةالروحية

الكنائسعنخرجتالتىالتقوىحماعاتإليهاتجهثثالثااتجاهأهناكأنعلى
هذافيالزمنيةالسلطاتمعالكنائسهذهتصالحمنتصورتهلماوانتقدتهاالرسمية

1المعموديةةدإعاجماعةإالجماعاتهذهومنالشريرالخاضرWا

بلوغهمبعداليهاانتموامنمعموديةوأعادتالرحميةالكنائسعننفسهافصلتالتي
وعلىالشريرلسلطانخاضعلمالعاإنونطراؤهاالجماعةهذهقالتفقداإلدراكسن

لذلكالمقدسالكتابلقولتطييقاالعالموسلىمنويخرجيعتزلأنالمسيحى
eSrt1Vفأقبلكمنجساتمستواوالالربيقولواعتزلواوسطهممناخرجوا
نطرهملوجهةمؤيدااعتبروهماوحوادثهالمقدسالكتابآياتمنءهؤألوجدولقد

11oعب2تكوإبراهيم65تكنوحفعلهمامثل

وهىبالعالمتختلطالالمؤمنينمنحرةجاعةهيءهؤالنظرفيالكنيسةإن

يطبعواوأنبعضابعضهمالمؤمنونيساعدانيجبلذلكببعضبعضهامرتبطةجاعة
لمالعلهذامباهجكلويهجرواالمسيحليتبعواءثىكلفيتركواحرفيااللةصاياو

اآلخرلمالعاإلىوانتظاربشوقمتطلعينلمالعاهذافيءونزالءكغرباويعيضواولذاته

متفاوتةدرجاتعلىالجماعاتهذهفكرمنمالعهناكأننالحظولعلنا

للكتابفهمهمفييعتمدونالذينالمسيحيينمنكئيرينعنداآلنحتىموجودة

الكاملةالرسالةإفىالنطردونحرفيأيفسرونهاالنصوصمنمجموعةعلىالمقدس
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الكتبتفسيروأسلوبالظاهرةهذهوتوجدالمسيحالسيدحياةفيتظهركمالكتاب
األخرىاألديانأتباعبعضعندالمقدسة

المحتاجينمساعدةيتضمنكانaاالتجاهذاأنالمالحظمنالعموموجهوعلى
كهدفالكبيرالمجتمعإلىينظرلملكنهاألخويةالمحبةمنطلقمنآالمهموخفيف
منالمسيحيقبلمنليصيرلهالخالصرسالةتقديمناحيةمنإالالمسيحىللعمل
A4Cالمؤمنةمجاعزفيعضواالناس

الشظامانتقادإلىفعالتتجهلمالتقوىوجماعاتالمصلحةالكناثسأننرىومكذا
فيهانتقدتالذىالوحيدالجانبكانوربماإصالحهأوتغييرهبغرضاالجتماعى
الدينيةالحريةمنحضرورةمنالكخيسةبهنادتماهواالجتماعىالنظامالكنيسة

الدينيةالحريةهذهطريقفيوقفواالذينالعاشمينللحكامونقدهاللبروتستانت

االجماعيقيلحهاألالفكروبدايةالصناعيةالثورة2

ألنالمسيحيةفياالجتماعيةاألخالقورظتتبعأردنالوالحديثبنايطولقد
إلىفحسبنشيرأننريدأنناإالمعأومتداخلةمتشابكةوالتاريخالفالصتحر

العمالمنكثيرينواشتغالالصناعيةللثورةنتيجةالمجتمعفيحدثتالتيالتغييرات
وماالمدنفيالعمالمجتمعاتإلىوالزراعيةالريفيةبيئتهممنوانتقالهمالمصانعفي

اجتماعيةجديدةمشكالتوظهورالناسحياةأسلوبتغييرمنذلكعلىترتب

فيتواجههاتكنلمجديدةمسئولياتأمامالكنيسةأوقفىالتغييرهذاواقتصادية

ومشكالتتهمالناسجاتLحrGألوجهوجهانفسهاتجدوجعلهاالسابقةالعصور

الناسحالةعنوقتأيفيغافلةكانتالكنيسةأناهذيعميوال
السامرىمثلوفيالقريبمحبةنحودائمايتجهالمسيحىالتعليمجوهرفإناالجتماعية

القريبأنلنايتضحrrYلوفاأإنجيلفيالمسيحالسيدذكرهالذيالصا
كبيرةنهضةعشرالثامنالقرنفيقامتوفدمساعدتناإلىيحتاجإنسانأيهو

هوايتفيلدجورجدةبقياأمريكاوفيr1Y1Y91cوسلىجونابقيادةأوربافي
fmIVYبينيفصلواولمشاملةنظرةالخالصإلىنطرواممنوأمثالهما

ءإنشاالضاتهذهنتيجةمنوكانالروحيةالنفسوحاجاتديةuاالجسدحاجات
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هذاومنالعبيدوتحريرالسجونوإصالحبالتعليماهتمتللخدمةبعثاتأورساليات
جيعقباسمغرفماءبإنشاlnr9Y9بوثوليمالجنرالقامأيضاالمنطلق
أنشأكماالشوارعفييةوعطبخدماتيقومكانالذيArmySalvationالخالص

انتشرتناكومناالجماعيوالعملللكرازةمركزاوثالثينائنينلندنمدينةفي
الشماليةوأمريكاوالشرقروسيامثللمالعابالدمختلففيالخالصجيسفروع

التاسعالقرنوبحلولالمجتمعمالعتغييرفيآثارهاالصناعيةالثورةأحدثتلقد
كانتبينماألنهذلكفقرمنالناسيعانيهبماالكنيسةإحساسيزدادابتدأعشر

كانتالمستقبلنحوبتفاؤليتطلعونءواألغنياالمصانعوأصحابالخاكمةالطبقات
ءالرثاإلىتدعووالخاجةالبؤسمنحالةفيتعيشءوأجراعمالمنالناسغالبية

علىبالتنبيراألمورهذهمعالجةهوالبدايةفيالكنيسةأسلوبكانوقدواإلثمفاق

المساعداتكافةلتقديماالجتماعيةوالنوادىالخيريةالجمعياتءوإنشاالواعظفيذلك

كانبلجذرياعالجاالمجتمعمشكالتيعابملماألسلوبهذاأنإالللمحتاجين
أسبابمعالجةدونالجروحعلىيوضعملطفبمرهمأشبهأحدهمتعبيرحدعل

تساعداذتخشىالكتيسةاذللبعضبداوقد1المجتمعفيدرهاومصLالجروح
2األغنياجمماألةإلىوتميلالعاملةالطيقة

آثارمنكانفقدللنقدهدفاالكنيسةجعلآخرعاملظهرالوقتنفسوفي

العلومبتقدموانبهرواالعلمىالتقدمإلىتفكيرهمالبعضوخهأنالصناعيةالثورة

الكتابآياتئخضعواوأنالدينيةالتعاليمإلىالنقديوجهونفابتدأوالمالعافيوإنجازاتها

تبثىإلىأوالدينيةالمسفماتإنكارإلىالبعضواتجهالعلمىالتجربةألسلوبالمقدس
تمسكاواIفازداالمسيحيينبعضعندأفعالjردهذاأثاروقدمتطرفةنقديةانجاهات

صالحةحياةيعيشواأنالمسجحيينلتشجيعمكئفةبحمالتوقامواعنهعأiوباإليمان
والشكوكالعلمعصرفيااليمانلثمرحيةشهادةليكونوايفةنظ

مجالفيءسواالمتضاربةءاآلرامنلكثيرميداناعشرالتاسعالقرنصاروهكذا
االجتماعيةاألخالقأوالفرديةاألخالق

الدينإنفالماركمالذيكارلأقوالشاعتالفترةهذهفي

واجبهممنبينماالحياةفيحظهمعلىبالصبرءالفقرايطالبألنهالشعوبافيونهو
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الجدليةديةالمبفلسفةيتأترونالبعضوابتدأاظلميايرضواال
Materialismدونأالشتراكىالفكراعتنقالمسيحيينالمفكرينمنآخرفريقااذإال

باالشتراكيةحمىمااألخالقيالفكرلمعاإلىظهروهكذاالمسيحيةعقيدتهيهجرأن
وأدولفIAAVrcموريسدينسودفريدريلثتهاAiأشهرومذالمسيحية
شارلالمحافظالقسيساإلنجليزييئاورIوابرلينفيArc1191jستوكر

Inlq1AVOكشجسلى

فيهااختلطتبيئةفيظهرتاالجتماعيةالمسيحيةاألخالتبدارأنىفىوهكذا

المحافظةالدينيةباالتجاهاتالنقديةالعلميةالنظرياتصالناتجةالمتحررةاالتجاهات

هذهتركتوقدالنقديةللنظرياتطبيعيةأفعالودpركانتالتيالروحيةاخهضاتوا

التاسعالقرنفيالغراللمالعاسادتالتىاغرديةااألخالقعلىuآالمحافظةاالنجاهات
وتعرفاليومحتىوأفكارهمالناسبعضحياةفيباقيةآثارهايعضتزألوالعشر

األخالقيالفيكتوريالعصرتفكيربأنهاإالغربييناألخالقدارسوعنداالخاهاتهذه
AgeVictorianIفيكتورياساندنهايالتالمتزمتةاألخالفيةءالمباديإلىنسبةلك
فيكتورياالملكةتولتفقدحكمهامدةطوالتثبيتهاعلىوساعدتبريطانياملكة

وهذهسنةحكمهاوامتدسنةA1هاعمروكانlAr7كامفياإنجلتمحكم

الملكةعصركانوقدالمملكةواحدشخصافحكمالتيالفتراتأطولمن
تنشاالملكةأنإذالتقوىوجماعاتدينياللمحافظينبالنسبةذهبياعصرافيكتوريا

بريطانياملكةصارتأنإلىإنهاعنهاقيلوفدالحاليةالمقاييسءضوفيمترهمتةنشأة

بالغشخصمعبالحديثلهائسمحولمنهاوالدحجرةخارخواحدةليلةتبتلم
كانتذبنشرالفضيلةالملكةاهتمتوقدالمقابلةفيKentيهثتوقةوجودبدون

الحقيقيةالديانةءوأعداظامالءأعداأنتعتبروكانت4المدقفينءاألتقيامننفسهاهى

ءبالفقراواالهتماموالطهارةللتقوىحيامثألنفسهاوأعطترالملحدوذالطقسيونهم

األخالقدارسىعندتعتبرالفيكتوريالعصرعبارةفإنولذللثfوالمحتاجين
المطلقةءبالمباديواقسكالمحافظةالتقويةالقيمفيهسادتالذيالعصرلمعنىمرادفا

بريطانيابهتتيتعنثW116ءأغافيءالمباديهذهشـاعتوقداألخالقفي
المستعمراتمنكثيرعلىوسيادةنفوذمنالوفتذطثفي
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االجتماعينجيلها

sواألمريكىاألوربيالمجتمعفيجوهريةتغييراتأحدثتالصناعيةالثورةأننا
المجضعبمشكالتاالهتمامزيادةبضرورةالدعوةإلىالكنيسةرجالدعاالذياألمر
فنيتشارلسمثلكبيرةروحيةنهضاتدواAالذينالوعاظمشاهيربعضقالوتد

FinneyCharles91Y0AV1مظالممنالبشريعانيهلماالوعاظنجاهلإن
الكنيسةنظروجهوافقدلذلكالروحيةالنهضةتعويقأسباباكبرمنكان
االنسانعلىوتنكراالجتماعىبالظلمترضىالتياالجتماعيةالنظمإدانةفيمسئوليتهاإلى

اللةصورةعلىكمخلوقحقوقه

وتكريسهمبتقواهمالمعروفينالوعاظمنتجاهاالذاالمهتمونكانالبدايةوفي
الذينالالهوتيينبعضالوجودإلىخرجالوقتبمرورلكناإلنجيلنشرفيلحياتهم
األساسيةورسالتهماألكبرهفهمماعياالجاإلصالحجعلوا

MauriceD3موريساالنجليكانىالالهوتيإلىقبلمنأضرناوقد
المسيحيةباالشتراكيةعيذمامؤسسيعتبرالذممط05

Socialismعنمنفصلةأومنعزلةتكونتكادالرحميةالكنائسأنالحظفقد
يزدادبينماثروةءاألغنيافيهيزدادموففاتخلقالرأحماليةوأنوأشواقهمءالفقراتطلعات
الحياةقدرمنيخطنظامكلتدينأنالكنيسةدعالذلكوحاجةفقراءالفقرا

يقنعأنواستطاعاللةءأبناهمالبشرجميعأنباعتباراألرضهذهعلىاإلنسانية
االهماميصبحوبذلكالعمالحقوقتضمنتشريعاتيضعوابأنالمشرعين
شكليتخذأخذبلالرحمةأعمالمنإنسانىعملمجردالعمالمنءالفقرانجاجات
الطبيعيةالحقوق

erltح3راوشنبوشولترgهوآخرالهوفيظهرأمريكاولى

Rauschenbusch5كتابهكتبإذاالجتماعىاإلتجيلرالتعبابتدعمنأولن
وقدGospelSocialtheofTheologyAcاالجتماعىلالنجيلالالهوتيةالنظريةالمشهور

Corporateتعاونيةاجتماعيةطبيعةذوالمسيحىااللتزامأنإلىاألنظارفيهوجه
nature5اللةإذراوشنبويققالوقدطالفردالخالصفكرةمجردعنيميزهذلك

مقاصدهلتحقيقيعملوهوخلقهالذياالجتماعىالنظامخاللمنوحاضرحالتعالى

عااعىاصنظامبإجادالكنيسةاهماموأناإلنسانيةواألخوةالسالمتعميقفي
اللةت6ءلمجيااجانيمنإعدادأيعتبر
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العدالةضديقفالذيقلافااألنانيةبأنهاالخطيةراوشنبوشعرفد

ليستنظرهفيالخطيةوقمةالخطيةفيالغارقالعقلمووأنانيافرديأصيفآعيةاال

الخطبةولكنالكنيسةرجالعندشائعاتالفردياسسلوكابقواعدثتارااليت

محدودةلطيقةخاصةملكيةإلىوخولهاباألمةئستأثرالتيالهيئاتالجماعاتفيتتبلور
الخطيةكانتفإذاحقوقهممهضومةوالفالحينالعمالجماهيروئتركاألفرادمن

متغلغلةقوةوتصيراالجـماعيةالمؤسساتخاللصتنتقلفإنهااجتماعيةثابطبيعت

األفرادويتناقلهاأالجتماعيةالعاداتخاللمناألجيالتتوارتهاالمجتمعفيكاألخطبوط
متجسداشراالظمالمةالمؤسساتهذهتصيروهكذاثأإليينتمونالتيالمؤسساتم
والجيحتءوالقضاالتشريععلىتسيطرالتىفهيالعالمهذفيللشرمملكةتحهـيرأو

الكتابفيالواردةدةالقدالفكرةنصتوبذلكوالديانةاممنيسةاشةمصGSحلاوالطبقة

الظالمةاالجتماعيةالمؤصساتهذهفيمتمثلةالشرأجنادعنالمقدس

والمشاركةالمحبةمجالهوساللملكوتالمعارضاللةملكوتإنراوشنبولقويقول

متعاونةاالجتماعيةالمؤسساتلتجعلتسعىاألنانيةتواجهالتيةبحمالajوالعملالثروةفي
وقهرهمالستغاللهماألفرادلخدمةوتسعىاالستغاللتمنعحتىاألخوةروحفي
وتتنصلتئهربأناتحاولالخطةبيـماالمجتمعلصالحاآلخرينمعللتعاونتسعىالمحبةإن
الغيرعلىبعبئهوئلقىالعملمسئوليةمن

لخدمةتسعىلكنهااللةملكوتتليسراوشنبوشرأيفيوالكنيسة

نواحيهنحتلفمنالمجتمعتغييراثشلواJ4خالمنUثIالمنتظرالملكوتأهداف
فياللةءمباديلتحقيقالمناسبالمناحءايحتىوأالجتماعيةواالقتصاديةالسياسية
ذاتهافيغايةتصيرفإنهاالكشيسةصالمعدفهذاغابإذاأماالبشربينالعدالة

ملكوتإنلمالعاهذافيالموجودةالشروفوىالظالمةالمؤسساتإلىتنضمصداوه

ماعىاالجالنظاميتغيرعندمااالنسانيآلالحياةكلويشملالكنيسةدويتجاوزاقة
البشربينالعدالةوتتحققأظالما

فبينماوالالهوتيةالكنسيةاألوساطفيكبيرةضجةروأشنبويقرطافأحدتتوقد

فياداتمنعدداأنإالصيرهتفنفعاتجاهفيزسارواهوتيينااعددصناصره
االجتماعيةالعدالةلتحقيقيسعىوهوإنهوقالواضدهوتارواانتقدوهألمحافظةسنائحمال
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3مهاتطشكنصرذاصيهإابراونفانمسيحجةالحياةفيوالوجدايىوصاسانبابهمل

بالعححريةأسطوهبما

ابتدأتقد3الحرعضائوالاسهيةاصنائسرالبينفاتالخاكانتالوقتداتوفي

ياللحرةااممناضاسطيةاساالثنائصمكمتافقددابالخالهـشئقةواتسعتتزدا

واطفااخدامواساألفراداخوياارسابتركيزللمسيحيةاالجتماعىالئعدتتحاه

مناففيالجوححريةحرحااتاحاuتواجهالفهيوبذلكالعقلمناكثروالوجدان
بيسوالخالصإنجيصتدتبأنهاطيةالرالكناشالحرةاممنائساثمتاالوقت

الح4اممناضاخجةوكانتلمماهدفأعىواالكأقيالسياالعمل3توجعلتالمسيح
ومااغرديةاالخالحبرسالةاألفرادئغيرأذاستطاعتإذاالعأرتغأذتستطيعأنها

سذاحةفيهأضبسيصااهذاأنراواالالهوتيينبعضلكناألفرادمنمجموعةإالالمجتمع
للعألكتاالموحنوهذافيكتبوطاالمجتمعفيالعالقاتلتشابكاعتباروعدا

lاإلنساذكتابهوعنوادنيبورراينهولدالشهيرهوقي

يشرصأوفيهSocietyImmoralandManMoralاألخالقيغيروالمحتمحاألحالفي
رديةقاتعاثاألاخاألقيأسالمعاىئبنىأنيمكناألفرادبينالعالقاتأنكيف

تثوين3أساهىالداتيةالمحمحلحةوأذأنانيةبطييعتهافهىوالدولالجماعاتأما
بنفسأخاألقيأسالمعلىالمجتمعاتالتعامليمكنفاللذلكجماعةكلوترابط

طريقصتالمجتمعاتههذإححاليكوناواألفرادىبهنتعاملالذياألسلوب
حاميةكانتألاآلنالمناقشةهذهمتلالالدخولبصددولسناالسيالصيالعمل

المسيحىوالحملالمسيحيسرالمتقدامعاآلنحدتهاخفتوقدفقطعحسرهافي
لرسالةتقباألاكثرموقفاخاذإلىوالحرةالمحافظةاسكنائسابعفماعهتوقدالمشترك
االجتماعيةالكنيسة

مجتمعلىوهالالصيسةتوجهتجديدالمخاهبدايةكانتتلكأننرفانناعال

إلىاغرديةابالنظرةءاالكتفاعدمjcاالجتماعيةقاألخاأهميةتأكيدهوالتعيريعسح
مثلالمسكونيةاسوالمجاالثنسيةالهيئاتأماممفتوحاالطريقأصببذلكبمقاألخا

شيأقيالميدانهذافيلإلسهاماضانيااتيكانيااوالمجمعالمياااممنائممامجلس
الكـالم
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الثاليفصل

تكوينفيهؤثرةعوأمل

الحديثالعصرأخالقيأت

مقدمة

اإليمانعلىمحافظةواتجاهاتكبيرةروحيةنهضاتعشرالتاسعالقرنشهد
كمااألجتماعيةاألخالقنحوواضحةاتجاهاتشهدكماحادةنقديةاتجاهاتتقابلها

االتجاهاتبينالفكريللصراعمسرحاالقرنذلكصاروهكذاقبلمنأشرنا

دائرةمنباألخالقللخروجالحديثةالتyالمحوبينقبلمنسائدةكانتالتىالتقوية
المجتمعفيأوسعدائرةإلىالفرديةالحياة

نطقأنجازإذاالبيوريتاندولةابتدأتالعشرينالفرنبدايةمنذأنهعلى
إذالغربىلمالعافياألخصعلىتنهارالتطهريةالتقريةاالتجاهاتعلىالتعبيراهنه

القرنفياألخالفيالتفكيرجعلتاإلنسانيةوالحياةالفكرإلىمتعددةمتغإراتدخلت
ساعدتالتيالعواملندرسأنالضرورىومنوجذريةحادةبصورةيتغيرالعشرين

التىالجديدةاألخالقنطرياتنشرحأنقبلالبيوريتانياألخالفيالتفكيرايخارعلى
العشرينالقرنفيالحالمتسودأصبحت
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خاصبشكلضروريةفإنهاللجميعضروريةالتمهيديةالدراسةهذهكانتإذا

ألنهذلكمصرفيوبخاصةفيهانعيتالتىاألوسطالثربالدفيللحشحيين
فياألخالفيالتفكيرعصباآلنحتىيمثلوالتقؤيالتطهريصاالفأنالواضتىمن

إليهأشرناأنسبقمامنهاكثيرةألسبابوذلكطوائفهاتنجمالمصريةالكنائ
بالدينمنهيتعلقماوتجاصةالقديموالتراثبألتقاليدللتمسكالمصريينحـبمن

إلىباإلضافةهذابهائميزتالتىالروحانيةإلىاألرثوذكسيةالقبطبةضيسةالواتجاه
الحرفيالرغبةلديهمنكلفيهاجتمينفسيةظاهرةجديدكلمنالخوفأن

واألقليةصالحيتهفيومشكوكLLحلىمجهولدائمأالجديدألدتءالبغمااعا

مضمونوغيرمجربغيرباشلوبلتتعلقتراتمنلديهاماتهجرأنكـتىعادة

أسبابوثمةالقديمالتراثفياألمانددائمافهين1Aاعدممنحالبمافيفتعيش
اليوميةالحياةبمشكالتالغالبيةانشغالمنهاالظاهرةهذهإليهائعرىأنيمكنأخرى

عدماوالمقصودالثقافيةاألميةوانتشاراالجتماعيةاألحوالخسينفيوالرغبةالملحة
ذلكغيرإلىفحسببالوظيفةللقيامالضروريةبالدراسةءتفاوايالتقافةاالهتمام

األسبابمن

أنإالالمصريالمسيحيفكرفياألولالمكانتحتلالبيوريتانيةءطالمبادأنورغم
وهمالكثيريننرىفإنناهذاوعلىءالمباديهذهعنكثيرأيختلفقدالسلوكواتح

الشخصيةانقسامحالةيشبهفيمايعيشوناليوميةالحياةمشكالتيواجهون

بأسلوبأوءبشىتوصيهمتعلموهاالتيواألخالقيةالدينيةءفالمباديالشيزوفرنيا
أنفسنانجدلذلكالسلوكمنآخرنوعاعليهميفرضالواقع3السلوكمنتمع

الواقعيةوبينلهاطبقايحياأنيريدالتيالمطلقةالقيمبينممزقحائرجيلأماماآلن
وقداألعذاريكافةتصرفاتهيبررانيحاولتراهلذلكعليهنفسهاتفرضالتى

والمسئوليةالتبعةملفياأوللضعفمستكيناأوبالذنبشاعراباطنهفييكون
لكنهذلكغيرإلمطأفضلنفسهفيرىبغيرهنفسهمقارناأووالبيئةالظروفعلى

تقبلالالتيالحقائقأيبالمطلقاتالتمسكفييتشددوإيمانهعقيدتهيناقشعندما
مناقشة

مسميحيةأخالقيةفلسفةتكوينإلىيحتاجبالدنافيونجاصةالمسجحيإن

كيفويعرفثابتةأرضعلىأئدامهيضعأنمنطلقهامويستطبعيتبناهاجديدة
األخالفيةالفلسفةهذهتكونالوقتنفسوفيفلبىواقتناعصالحبضميريتصرف
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المحغيراتتواجهإيجابيةبصورةالصحيحوتفسيرهالمفدسالكتابتعليمعلىؤسسة
منلكلمعاوناعامالتكونالدراسةهذهولعلفيهنعيشالذىالعصرفيالجديدة

يسوعالمسيحفيلهاللةدعوةمعمعاصرانجاوبايتجاوبأنيريد

األخالفيالفكرمجاالتإلىورؤيةوإدراكءبهدويدخلأنءالقارييستطبعولكى

الختلفةالعواملعنشيئاندرسأنالضروريمنكانالعشروناغرنابهاتمئزالتى

بعيدةوهلةألولالعواملهذهتبدووفدالمعاصرةاألخالقلنطرياتمهدتالتى

األخالقنظرياتمنخروجأنهاالبعضيتصرروقداألخالقياتمجالعنماحدإلى
كذلكليستالواقعفيلبههاسيكولوجيةأوفلسفيةأورياضيةعلميةدراساتإلى
اآلخرعنأحدهاينفصلالمتعددةعواملمنمتكاملنسيجاالنسانيةالحياةألن

بإيجازلـرحهانقاطأربعتحتوإدراجهااالستطاعةقدرتبسيطهاحاولناوقد
الفصلهذافي

والرياضةءالفيزيافيالعلميةالثورةأوأل

معينعلمفييحدثمافإنلذلكعصركلفيومتماسلثمتشابكاإلنسافيالفكر

القرنشهدوقداألخرىالعلومفينطبرهاتغييراتوينتجيثيروتطويرتغييرمن

الثامنالقرنينففىوالرياضياتالطييعةعلمءالفيزيافياالنقالبيشبهماونالعشر

ءالفيزيافينيوتنوضعهاالتيالنظرياتالعلميالتفكـيرعلىسادتعشروالتاسععشر

الخطعلىتقومالتياالقليديةبالهندسةالنظرياتهذهوارتبطتالحركةقوانينمثل

الفلسفىالتفكيرفيأثرهاالنظرياتلهذهن5ءالفضااوالمكانفيءسواالمستقبم
بذاتهالقائمأيالمطلقوالمكانالمطلقالزمانفكرةعلىالفالسفةوضعهالذي

فلسفةارتبطتكيفيذكرونالفلسفةرسوIوغيرهعنوالمستقللوالمنف

هذهانعكستوقدوالمكانالزمانقوابىأوبمقوالتKantكنطعمانوئيل

المطلقةءوالمباديوالحتميةباالليةنادتالتىواألخالقيةالفلسفيةالمذاهبعلىاألفكار
ءuالقداليونانفالسفةمنوأرسطوأفالطونبهنادىأنسبقلمااستمرارا

يحاولكانالذيأرسطوءبمباديتأثرتالفلسفةأنوجدناالماضىإلىعدناوإذا
حركةيصففكانوالحيواناإلنسانسلوكعلىبقياسهاالطبيعيةالظواهرتفسير

إنهفقالالحئةالخلوقاتأفعالايصفكانالتيالعباراتبنفسالسماويةاألجرام
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موجودفلكلالجامدةالمادةفكذلكياإلاسلوصولكايةإلىالحىنسانا1يتجهما
الحيوانووظيفةافوهىالنباتفوظيفةلهصونيلماأدائهوبمقداريؤديهاوظيغة

منالفضيلةعنيبحثأناإلنسانوعاىالتفكيرهىاإلنسانووظيفةاهي
نظرةعلىتسيطرالتيءالمباديوكانتالعقليالتأملوهىظيافتهاستأديتهخالل

بحسبالقيمتيبوقىالغائيةالعللمبدأهىالفكرتارتخمنالمرحلةتلكقياإلنسان
الكمالإلىللوصولكاياتها

أبحاثبفضلعليهاالميكانيكيةالفكرةبسيطرةامتازتتاليةمرحلةتءجاثم
العلموكاننيوتنوضعهاكماالحركةلقوانينءشيكأخفيعوقدونيوقيتجاليليو
المكانوكذلكبغيرهمتعلقغيرأىمطلقاوجوداموجودالزمانأذافتراصعلىيقوم

الزمنيةالمددمنمدةأواألطوالمنطوألأنأحدبخلديدوريالشلمآخروبتعبير
القرنءعلمانظرفيوالمكاذالزمانكانفقداألشخاصباختالفيختلفاأنيمكم

الحقالرياضىالمطلقالزمنإننيوتنقالوقد4مطلقينثابتينمعطيينعشرالضاسسع
حدواJعلىيجرىخارجىبموضوعارتباطأيمنومجرداذاتهفيإليهمنظورا

ارتباطأىعنمستقالأخرىجهةمنالمطلقوالمكانالخاصةيعتهطبلبفض
7اآلبدينأبدإلىنجهحراكالصرمديايظلالخارجيةءباألشيا

ظهرتوالرياضياتءالفيزياعلمفيانقالباوبثورةءجاالعشرينالقرنلكن

الميكانيكيةالنظريةارتفاإينشتينالعآلمةفروضهاوضعالتىالنسبيةنظريةفيقمتها
المكانوكذلكبالحركةرهنهوبللهوجودالالمطلقالزمانأنإينشتينأظهرفقد

جميعأنإينشتينأثبتوقدمكاناتحتلالتىءباألشيارهنهوبللهوجودالالمطلق
زادحركتهفيسريعأالجسمكانفكلماحركتهااتجاهفيتنكمشأوتتقلصءاألشيا

والعرضالطولإلىباإلضافةتللكونرابعائعداإينشتينأدخلوهكذاانكماشه
نجسممهأنيمكنوالخريطةأولوحهعلىنرسمهأنيمكنناالالذيالئعدهذاوالعمق

4نردأيننعرفالالذىالزمنهو

تغمرأىلحطبةءالضوسرعةوكانتساكنأالكوذكانلوإنهإينشتينقالوقد

غيربذاتهوجودلهأيطلقاالزماننلالبصركلمحواحدةدفعةكقهالكوذ
ئعرفالوالمجراتذموالسفالنجومالحركةدائمالكوذلكنآخرءبشيمتعلق

ءالفضافيليإذبعضإلىبعضهابنسبةإالوصفهايمكناوحركاتهاالسكون
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مانجمعنمثالنقولأننستطبعوالحدمنأولىحدوالاتجاهمنأولىتجاه
نجماإننقولبلمنخفضأومرتفعأوءبطيأوسريعأوصغيرأوكبيرإنه

ءاألشياعالقةنظامهوإذافالمكاننجممنأعلىأونجممنعأسأونجممناكبر
تميزهعينهناكتكنلمماالواقعفيلهوجودالاللونأنوكماVببعضبعضها
حادئةعلىداللةتكنلمإذاذاتهافيشيثاليستعةالساأوالدقيفةأوالزمانكذلك

معينةحركةأو

وهيالكتلةفيرأيهبتنكذلكوالمكانالزمانفينظريتهإينشتينأوضحوكما
أنهوالعامةعندوالشائعالفيزيائيالكونظواهرلوصفالضروريةالثالثةالمقولة
بهليعبروااللفطهذايستعملونءالفيزياءعلمالكنالوزنأوالثقلهيالكتلة

الالزمةفالقوةحركةالفيالتغيرمقاومةخاصيةوهىالمادةخواصمنخاصيةعن

بدونالقطارعجلةلتحريكالالزمةالقوةمنجداراكبالبضائعمحملقطارلتحريك
ألنالعجلةتقاومهامماجدااكثرالحركةيقاومبالبضائعالمحملالقطارألنبضائع
خاصيةهىماجسمكتلةإنتقولالتقليديةءالفيزياكانتوقدجداأكبركتلته
كتلةأنواكدتالمفهومهذاغيرتالنسبيةنطريةلكنتغييرهاإلىسبيلالفيهثابتة

القديمةءالفيزياوسعفييكنلمj4السرعة3بزيادتزيدلكنهاثابتةليستمتحركجسم

إلظهارأبداتصلحالالعاديةالقياسوأدواتاإلنسانحواسألنالحقيقةهذهاكتشاف
ئقارنالعاديةأرضيةبسرعةالمتحركةالكتلةعلىتطرأالتىجداالطعمةالفروق

30أيالثانيةفيمتركيلوr1Oهيالتىءالضوسرعةإلىةا
جديدةوسائلابتكرواالذريةءالفيزياءعلماأنإالثانيةمتركيلوألفىثالثمائة

الكهاربمثلالجسيماتبعضعلىالعلميةالتجاربيجرواأنواستطاعواللقياس

طلقةالمنBetaبيتادقائقوعلىقويكهربابىمجالفيتتحركالتىااللكترونات

فوجدواءالضوسرعةمن90سرعتهاتبلغالتىالمشعةاألجسامنواةجمعأنويةمن
أنهإينشتيناستنتجوقدAمعادالتهفيإينشتينبهاتنبأالتيبالنسبةتزيدكتلتهاأن
aبزياتزيدالمتحركالجسمكتلةكانتLصورمنصورةالحركةكانتلماوحركته

ءتكافيالكتلةأنأىالمتزايدةطاقتههىالمتحركللجسمالمتزايدةفالكتلةلذلكالطاقة

طاقتهلمحتوىمقياسالجسمكتلةإنJقاالمنشورةإينشتينأبحاثأحدوفيالطاقة

Jقبلمنكانواالذينءالعلمافكرغيرتالتيالنسبيةالنظريةإنجازاتأهمهذاذ
أنيعتبورنوكانواوالطاقةالمادةهامتميزانعنصرانفيهءوعاالكونأنيعتبرون

مرلىفيفعالنشيطعنصرالطاقةوأنوورنهلمسهيمكنمحسوسساكنعنصرالمادة
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آخربتعبيرأومركزةطاقةتعبارةهىالثتلةانوقالإيشتإلءفجاهاكتلةاـ
موقوتةعارضةحالةثمامنوكلالمادةنةصموالصاانةأطاقةاصلةصماالدذإت

الكتلةإنتقولمعادلةتيأذالبحتبعدإتينشطاارفدمعينةفبظرش
يعذلأنعادىطالـبأليشويمءاحخواسرعةمرنمعاررمقسومةاقةااتساوقي
ءالضوعةسمربعفيمضروبةالثتلةثاأضرىاالطاقةماقدارلمعرفةالمعاداءهده

عالذريةالقنبلةصتأمكنالنظريةهذهأسالمرعاءمحنو2كصاأفي
الهيدروجينيةالقنبلةمححنعوكذلككاليورانيوماضقيلةاالعناصرذراتسيكتغطرست

المرتفعةوالحرارةالشديدالضغطتأثيرنختأيدروجينذراتأرنمماتjاطريقصت
tهليومرةةجبارهائلةطاقة1Lاالحسذاصلنت

ت

aaء

وابتدأالعشرينالقرنيواألخالفيالفلسفىالفكرفيمناظرةدتواقاتولقد
أنويخبالمناقشةتقبلالإنهالهقيلءومباديحقائقالماضيفيتعتمالذياإلنسان
الفطققفكرةويرفضالحتميةعاكاويتمرداآلليةعلىيثورابتدأحتحيأغايلتزم
يكنلمبصورةالتقليديةاألخاألقيةاالمحاهاتتالعشرينالقرنفياإلنسانابتعدلقد

موضعأصبحتالمناقشةتقبلالثابتةصفاتلهاكاذالتىفالقيمأجدادنايتصورها
مثلإليهاتشيرالتيوالعباراتالمطلقةباألقوالاالقتناعيرفضاإلنسانأصحىشتساؤل
أنتستطبعالالحاضرالوقتفيالشائعالتعبيرحدعلىأومطلقاودائماعبارة
بلالسوادكاملأوالبياضكاملأيتمامأأسودأوأبيثشأنهعلىماشيئاتتصور

المطلقةالكاملةالصورةأذبمعنىدرجاتهAاختالعلىديالرهوالواقعىاللونإن
يظهرمعيننظامحسبللقيمثابتترتيبهناككاذأنوبدلالواتحفيموجودةغير
المواقفءضوفيالقيمةفييفكراإلنساذتأصدائمةبصفةواألحسنالحسنفيه

مقويأنافعاءاغذايكونماإنألمحدتينقييناألخاأحدتعبيرحدوعثىالمتغيرة
صارتوهكذاآخرلشخصقاتالسضابذاتههونصيقدمعينلشخحم

كانالتيالناموسيةالتشريعاتعنفشيئاشيئأتبمعدالحديـثالعصرفياألخالقيات
االحتفاظأنيعتبربعضهمإنبلالمناقشةتقبلالمطلقةثابتةيحتبروالقديمفيالناس

ءشىفيهبالتطبيقالمحيطةالظروفمراعاةدوذتطبيقهاومحاواطالجامدةيسالنوا3بهذ

أصرالذيالبندقيةتاجرالخالدةشكسبيرقصةفياشيلوكبقسوةأشبهالقسوةمن

االتفاقنصحسبقلبهمنلحمرطليقطعبأنلهالمدينالثمخصمنحفهياخذأن
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ف5الماألديبرعوقدالرجلموتمنذلكيعنيهبماءعالطغيربينهمالمبرم

rهذامثلصاحببأنالحرفيبالناموسالصارمالتمسكهذامثلعنتوينمارك

1الكلمةمعافيبأسوأIaرجلالموقف

علىوحرصهمبصرامتهميفتخرونالبيوريتانمنالمدققونءاألتقياكانالماضيوفي
فوألمشهورانيومانالكاردينالذكرفقداياLاحرفيةعنشعرةقيدالتزحزحعدم

فقالآخراعتبارأىفوقالكاملةالطاعةتكونأنعلىالكنيسةحرصعنتعبيرا

وتبيدءالسمامنالقصرويهوىالشمستسقطأنالخيرمنأنهترىالكنيسةإن

واحدةنفساأنمنوعذأباجوعاالبشرمنعليهامنكلويموتكقهااألرض
1Iفجسبعارضةخطيةترتكبأنمجردبلتهلكأقولال

إلىالنسبيةدخلتلقدالعشرينالقرنفيكثيرينيصدمقدالقولهذامثللكن

اإللهىاألمرالشهيركتابهبرونرإميلكتبأنمنذواضحبشكلالمسيحيةاألخالق
ImperativeDivineTheJكتابهكتبالذينيبورريهولدوكذلكعامفي

هذانأسسوقداألخالفيغيروالمجتمعالفياألخاإلنسانإليهاإلشارةالسابق
اإللهىاألمرإلىالدافعإنالقائلالمبدأعلىالمسيحيةاألخالقفيفكرتهماالالهوتيان

حقيقةهوهذبالمحبةتأمرنافالوصيةدائمامتغيرتنفيذهأسلوبلكنثابتادائمايظل

لنموقفمئولالىتقديرهعلىيتوقففهذابمحبةاإلنسانيتصرفكيفإنمائابتة

لمهجوماتواجهابتدأتالعشرينالقرذفيالناموسيةاألخالقأننرىوهكذا
تجديدهوإنماالهجومهذامثلأنالبعضويعتبرالتاريخمدىعلىواجهتهأنلهايسبق
بولسبعدهوواصلهللناموسيةإدانتهفيالمسيحيسوعالرببدأهالذيلالتجاه

سوللرا

اتيةالبراوالفلسفةالتجريييالمذهبشيوعثانيا

العالمفياالفتصاديةالخالةرUوازدالعلومتقدمفيسبباالتجريبىالمذهبكان
طابعبأهمصبغهاالذيالتجريبىالعلمحضارةهىالعشرينالقرنحضارةوأصبحت

العلومبقيةتحتذيهانتحاولالدياألسلوبهوالتجريبىالمنهجأصبحلذلكلهايمز
األخالقوعلماالجتماعوعلمالنفسعلممثلاإلنسانيةالعلومفيهابمااألخرى
األمروصلوقداليومىوسلوكهتفكيرهفيالمنهجبهذالألخذيسعىاإلنسانوأصبح

تفسيرهاءاحلمااحاولباالنسانالخاصةوالنفسيةالمعنويةالظواهرحتىأنهدرجةإلى
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كماظهورهاعلىوعملتبهاارتبطتاإلنسافيالجسمفيية3Lجوانبإلىردها
النفسعلمفيالسلوكيةالمدرسةفعنت

العشرينللقرنديةAاالروحمنانبثقتعمليةعلميةفلسفةأمريكافيظهرتوقد

براجماتيةوكلمةلمالعابالدمختلفإلىأمريكامنوانتشرتالبراجاتيةفلسفةهى
أنيمكنوبذلكالمجديةالمزاولةأوالنافعالعملتعنىيونانيةكلمةمنمشتقة
باللغةالنفسعلمفيالدارسينأواثلعليهاأطلقوقدالعمليالمذهببأنهانترجمها

البراجاتيةاسمنستخدمأناألفضلمنكانوربماالذرائعهبr1اسمربيةال
المعنىفيللبسمنعاترحمةدونهوكما

البراجماتيةمفكرىيتهمونالبعضجعلمماالمثاليةالمذاهبئيةالراجمعارضتلقد

الطبيعةءوراماالميتافيزيقاينكرونديونZمبأنهم

موضوعاتحولنظرىجدلفييدخلواأنرفضواالبراجماتيينأنلواقع0و
امللواقعسابقالفكرهلمثلفيهاالجدلمنيكثرونالفالسفةكانميتافيزيقية

ننا11أفيءلألشياعقليةصورتوجدهلأوروحىأودىلمالعاهلاولهالحق
هذهفيالدخولعنعزوفهموسببومصمرمقيدأمحراإلنسانهلأو3الأم

جيمسوليموقالالواقعيةالحقيقةفيتؤخروالتقدمالأنهااعتقادهمهوتالمجاد
والفكرالحياةفيالنجاحإلىيقودناماكلهىالحقيقةإنالمذهبهذاءزعماأحد

واداةالحياةتشكيلووسيلةالعمليةالنجاحلطرقاألولالمكتشفهوالصحيح
لالنسانومفيدنافعهوماصإلىوتوجههاعليهاالسيطرة

إنجيمسوليمفقالواالعتقاداإليمانلمسائلالبراجماتيةالفلسفةتعرضتوقد

المعرفةألنبةSKأوصحيحةبأنهاعليهانحكمأناستطاعتنافيليسأفكاراهناك
إلىيالنسبةموقفنايكونأنينبغيفماذادائرتهافينمامأمستحيلةالصحيحةالعلمية

عدةنفترضأنبنايحسنأمعليهاالحكمعننتوقفأنينبغيهل3األفكارهذه
منقدردوننحياأننستظيعالإنناجيمسوليموقالتفسيرهاأجلمنفروض

عمليفرضأوناجحفرضمجرديعتبراالعتقادهذاومثلاالعتقادأواإليمان
HypothesisWorkingjداالعتقاإرادةيسميهماإلىأوإليهنلجأأنالمناسبومن

بهذهنفسهاالعتقاإنأيضاويقوليقينيةعقليةبداهةإلىالوصوليتعذرحيث

أحيانافالفكرةنعتقدهأوبهنؤمنماتحقيقعواملمنفعاألعاماليكونقدالصورة
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vالفكرةتولدالرغيةأنكماالواقعةنتج
thoughtthetofatherwaswishtheasfactthetofatherbecomesThought

لشرحهاهناالمجاليتسعالواألخالقالحريةفيكاملةنظرياتالراجماتيةوللفلسفة
أحداثعنعبارةالعالمأنأساسعلىبالحريةيؤمنالمذهببأنبالقولنكتفيإنما
الجذةصورةمنصورةإالالحريةوماوالتجددوالتشكلالتغيركثيرةتيرنةوقائعو
الحتميةفيهوتنعدمللممكناتمكانفيهواقعىلمفالعالمالعلهذاتميزالتياألصالةأو

رةخءأجزاإلىالكونهذالتقسيمالوحيدةالوسيلةهيالالحتميةإنتقديرهموفي
3iالثانيةضداألولىلمناصرةتمهيداشريرةءوأجزا

العبرةفليستالدينيةالعاطفةأوالدينيالشعورهوإنماالبراجماتيينعندوالدين

البعضاعتبرولذلكالباطنةالشخصيةوالديانةrjباالعبرةبلوالفرائضبالطقوس

اشكالعنكتاباكتبقدأنهوبخاصةالمتصوفيندائرةضمنيدخلجيمسوليمأن
والتجديدالصالةبدراسةفيهاهتمExperienceReligiousofVarietiesالديخيئابخرة

أنيشعرالدينىاعتقادهكانأيأالمتدينالشخصأنفيهءوجاالصوفيةوالتجربة
الحياةفيورجائهوطاقتهقوتهمصدرممطبهيتعلقالذىاألعلىالموجودبذلكعالقته
يمكنهكانLروحيةوغبطةوسالمأسعادةنفسهاالعالقةتلكمنيستمدفهولذلك

يستمدالعملىلمنهجهوفقاجيصوليمأننرىوهكذاآخرطريقعنعليهايحصلأن
الدينيةالحياةظاهرةمنالدينقيمة

السؤالوبينالحقهوUاlالسؤابينالمذهبهذايربطاألخالقمجالوفي

UAالموافقءالشيالواقعفيهوالصادقءفالشىواحداسؤاألويعتبرهماالخيرهو
ليسهنابالموافقةوالمقصودلسلوكناالموافقهوالصوابأنكماتفكيرناألسلوب

العمليةةالفائالتحفيقوالمالئمةالمناسبةبلوسلوكناتفكيرنامعاالتفاق

سبولur35معيتمشىاالتجاههذاإنالرأيهذاعلىالمعلقينبعضويقول

لكنلهتحلyاألشياكلكانتوإنإنهJ1Yjاألوكورنثوسرسالةفيالرسول
ومااآلخرينويبنييبنيهومايوافقهمايختارفهوتبنىاوتوافقءاألشياكلليس
صالحاغرضايحقق

أواألخالقفيمعينةنظريةذاتهادفيليستالبراجماتيةأننالحظأنوينبغي
tf1



تنادىمعينامضمونالهاأنتذعيالفهععملياسلوبمجردلكنهالمالعاأولكون
علىللحكمأسلوباتصفلكنهافواعدهائرمىأنتريدمعينةءمباديتضعوالبه

فإذاكانللتطبيقالعمليةالنتيجةإلىالنظرهواألصلوبوهذاةصفأومبدأأقيصحة

أعملأنأريدماذاأوالسلوكفيفيUهوامهواألخالقفيالجومرياسؤالا

نطريانهاحسبالسؤالهذاعلىمتنوعةإجاباتلهاالختلفةاألخالقيةالمدارسفإن

أوالذاثتحفيقيطلبونوآخرونالئذةيطلبوالبعضIJلكماإلىيهدففالبعض

السؤالهذاعلىاإلجابةوبعدوهكذاللمجتمعالعامالخيرأواطيحةامعالتوافق
األسئلةمنذلكوكيروأينوكيفلماذمثلاألسلوبصأخرىأسئلةتأقي

األسلوبعنتسألولكنهاتحقيقهاالنسانيريدالذيالهدففيتتدخلالماتيةوالبراج

أنأيالأمفعألمجققهعمليهووهلالهدفهذالتحقيقاالنسانيتخذهالذي
الثافيالسؤالبمناقشةتهغلكنهااألولالسؤالعلىتجيبالالبراجماتية

اإلنسانيةالشخصيةألعماقالحديثةاالكعشافاتثالثأ

بالنظرياتمتأثرةالعشرينالقرنحتىاإلنسانشخصيةإلىالمفكريننطرةكانت

أنإلىألثرناأنسبقوقدءlالقداليونانيونالفالسفةأسسمهاوضعالحيالمثالية

مطالبفهوولذلكبالعقلالحيوانعنمتميزاإلنسانأناعتبرواالعقليينالفالسفة

اكتشافاولةومحالهوىعلىالعقلتغليببضرورةسقراورفقالاألخالقيبالسلوك

الخيرأدركومنبهايتمسلثسوفأنهبدفالالفضيلةعرففمنبالعقلالفضيلة

الفالسفةبحكومةأفالطونونادىجهلوالرذيلةعلمفالفضيلةيعملهأنبدال

وبذلكالعقللصوتبخضوعهمالجسدشهواتمنيتحررونالذينفهمالفاضلة

الحيوانبعكسالتفكيرهىاإلنسانوظيفةإنأرسطو1قاوللبشرالسعادةتتحقق

العقلىوالتأملالسليمبالتفكيريكوناإلنسانفكماللذاسكبالحسوظيفتهيؤديالذي
العدلالوسطاختيارققكةهيالتىالفضيلةوتنميةالجسدشهواتعلى5والسيطر

والتفريطاإلفراطبين

الذينالمثاليينالفالسفةمنبعدهمءجامنالفالسفةءهؤالمهجعلىساروقد

بالمحسوساالرتباطمنيتحررأنرUألنهرفيعةساميةنظرةاإلنسانإلىنظروا

اسةJjلاهذهكاولJlءالجزفياألولاالبءراج
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لنفسهيضعأنيستطبعوبذلكالعقلوتحكيموالتفكيرالتأملفيالسعادةعلىيحصل
يتعففالذىاالنسانهوهذاواستقاللهوحريتهكرامتهيضمنواجتماعياسياسيانظاما

واإليئارالنضضبطعلىفيتدربومعامالنهحياتهأسلوبفيويرتقيالمفاسدعن
لإلنسانالمئاليةالصورةهذهكانتولقدءوالوفاوالفروسيةوالشهامةوالتضحية

وروايانهممكتابافيوتظهرءوالشعراءواألدباالمفكرينخيالمناكبرالجانبتحتل

الالعالمأنءهؤالينكرولموالتضحيةوالشجاعةوالفروسيةبالشهامةتشيدالتي
ءهؤاللكنالتصرفويسيثونوالمفذاتوالشرورالشهواتفيينغمسونممنيخلو

وقدالصوابجادةإلىليعودواتقوبمهمويجبالعريضةالقاعدةعنشواذايعتبرون

عواملعلىالنهايةفيتنتصرانسوفواالنسانيةالفضيلةأنرواياتهمفيالروائيونأوضح
اإلنسانفيوالشرالخيانة

اإلنسانيةالشخصيةأعماقفيبحثوامنءالعلمامنومعهءجاالعشرينالقرنلكن

لقدالداخلمناإلنسانرأواماعنداكتشفواuويالهولفيهاالمستورعنوكشفوا
يطوننواrماخالفعلىظهر

riكشفالذىفرويدسيجموندافساوىالباحثءالعلماءهؤالرأسعلىن

الذيالتوترفييتمثلrIاإلنسانداخلفييدورالذىالنفسىالصراعأعماقعن
أ4الهوأوالسفلىالذاترغباتبينللتوفبقمحاولئهامنegoاألناأوالذاتتعانيه

فهيالوافعيةاالنسانلظروفتقديردونlibidoالليبيدوأوالحياةطاقةتطبالتي
الذاتهذهمطاليببينiئحاالذاتتقفاكS3وإالجائعةرغباتهافيحيوانيةأنانية

egoSuperالعليااألنابهاتلهبهاالتيوالتقريعالتأنيبسياطوبينناحيةمنالسفلى
مةءالمالمحاولتهافيالذاتتشقىوهكذااألخالقيةوالتعاليماخقاليدواالعرفتمثلالتى
وتلكهذهبين

منذاألطفالفيرالعدوانيةالجنسيةاالتجاهاتعنفرويدتجاربكشفتوهكذا
الالشعورفيمختفيةهابطةتسقطألنمعينةظروففيتتعرضوكيفالمبكرةالطفولة

UnconsciousjYفيالسطحعلىتظهرلكنهاشيئافهايدركأناإلنسانيستطبع
غيروالتصرفاتاالحالممثلليةاألحقيقتهاعنالبعدكلبعيدةمختلفةصور

aالدراسةهذهمناألولءالجزمن6171صفحةانظر
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إنفرويدقالهكذامظاهرهابمحتلفصالنفسيةاالضطراباتأنساذالفىنفهومة

كانتالذىالواعيالعقلهىليستاإلنسانسلوكعاحاالمسيطرةالحقيقيةاسحلطةا

اكثرالمجهولالعالموهوالالشعورعالمهوبلالسابقةالقعرونفيلIاآلبهتتعلق
فالعقلالزائفةواألقنعةءبالرياءالملياظامراعوراصثالمعاصوصراحةوخصوبةرحأبة
وياذاتهخاللهامنفىيستكشأنللفرديمكنالتيالمرآةهوشعورcاأوالبافى

ااأأنانيةأوعدوانيةأوجنسيةميوليكتثـفهأذيمماوللم

عنتتخيلهاالقديمةالنظرياتكانتالتيالجميلةالصورةتلكتحطحتاوم

الالشعورعالمفيالختفيالعقليتكوينهخاللمنحقيقخهظهرتاإلنسان

ولكنإليهاأضافواأونظرياتهمنقليألعذلوااحرونءعلمايدفربعدءجاوقد

فقدوالواقعيةالصوابمنشيئامجمليزالالأعحاقخافياإلنسانيةحيةشلشخحخليله

بلاإلنسانشخصيةعلىالمسيطروحدهليسالجنسيالدافعإنAdelerأدلرقا

فعIوالدهذهوإحباطالسلطةفيوالرغبهالذاتوتأكيدالتفوقافعjأيضأهناك
النفسيةاالضطراباتمنكـثرايسببالذىاضقصامركـبإلىيقرد

RJohnوطسوندجونبزعامةالنفعلمفيالسلوكيةالمدرسةتءجأش

WatsonالحيواذنفسعلمفيخبيراكانالذيUبالمؤثراتيتأثراإلنسانأذفاعتبر
معينةأساليبفيهنغرسأنالممكنومنآخرءتيأكبتثرااحاداتوااthو

وزميلهرفيقهاكتشفهاالتيالشرطيةالمنعكسةاألفعالأوالتعودطريقعنالسلوكمن
فإذامامؤثرمعمعيناتجاوبأتتجاوبالتيالحيواناتفيPavlovدابافلوفيواش

التجاوبنفسفإناألصلىالمؤثرأبطلضممعينةفترةآخرعاملثرالمؤهذاصاحب
بيولوجيأساسعلىاإلنساذتصرفاتفسرتوهكذاالبديلالمؤثرمعسيستمر

عقابأونفسيمناكثرفسيولوجى

الذىالوراثةوعلمالبيولوجياالحياةعلمفيالكبيرالعلمياالتاقدفضازصتحذا
الموروثةالجيماتإلىالطبيعيةواستعدادافاإلنسانسلوككثيراصنسب

معيناجرسأيدقكاناالطعاتقديمءاثناوفيكبإلىطعامأءيغدكاتفأبافلوفخاربص
الجرسدقتمالزمانمفترةاألمرهذاوكررالطعامرائحةيثمعندمايـيلصلباللعابفكان
الحردقةمعالثلبابافساقطللكلباالفعاياتداأددون
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القرونمفثرفيsلكانتالتيالمتاليةاالنسانصورةمنغيرتالعواملهذهل

وفضناإلنسانحقيقةراسةإلىالمحدثينالفالسفةمنكثيرونوتحولالسابقة

المثاليةالنظرياتفياضظرايعيدوناألخالقفالسفةجعلالذىاألمرالداخليمضمونه
حقيقةدرامةlإرودكوانخهالمثاليةبالفلسفةفيهامتأثرينكانواوالتياإلنسانعن

فيوجدوا14أيضأاالمخادبهذاالمسيحيةاألخالقفالسفةتأثروقداالنسانيالضعف

النظربتوجيهفاهتموااإلنسانيالضعفحقيقةيؤيدماالمقدسالكتابآياتبعض
اإلنسانبمساعدةواهتمواالغفرانإلىاإلنسانوحاجةالبشريالضعفنقاطإلى

العتيقاإلنسانعنسولاسابولسكتاباتةءقراوأعادواالخلصةاللةنعمةتقبلعلى
عأوغسطبنوسالقديكتبهماروعةواكتشفواجديدبنورالنفسيوالصراع

تطرفكلمنخاليةواقعيةنظرةاالنسانإلىنظرواوبذلكاإللهيةوالنعمةاالعتراف

مثالي

المتنوعةوآثارهاالعالميةالحروبرابعآ

تطؤرالحروبشكلأذإالاألرضعلىاإلنسانوجودمنذقديمةظاهرةالحرب

تبثمtالدولبينصراعإلىوالمدداوالقبائلالعائالتبيننزاعمنوتحؤلكثيرا
تطورتوأدواتهاوسائلهاأنكمااأليديولوجياتبينخالفوإلىالدولمنمجموعات

أماستخدهإلىوالتروسوالدروخبالمتاريسالزاحفةوالجيوشبالخيولوالفرالكرمن

ظهرتأنإلىالمدمرةوالفنابلالطائراتثمالكيماويةواألسلحةوالدباباتاآلليات

باستحدامالثانيةالعالميةالحربظهورهاحسمالتىوويةالواألسلحةالذريةالقنبلة
51iiعامفياليابافافينجازاكيثمهيروشيمابضربلهاأمريكا

فيشهدثريناااغرنالكنالنطاقالمحدودةالحروبقبلمنلمالعاعرفولقد

وقدqrg1مsفيوالثانيةf911jعامفياألولىعالميتينحربينمنهاألولالنصفى

العالىبالدأغلبوشملتانتشرتألنهاالعظمىالحربسماjاألوعلىأطلق
الحربلقبالحربهذهعلىأطلق19x9عامفيالثانيةالحربفيامبعدثمالمتحضر

عالميةاألخرىهىكانتالعظيىالحربأنباعتبارالثانيةالعالمية

وكذلكوالدمارالفتكأدواتفيالسريعبالتطورالعشرينالقرنحروبوتميزت

ضصتالتيالختلفةالتحالفاتلىتهلتهافالعالمكلجغرافياتشمللموإنبأنها
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بشكلساعدتأوتحالفتالحربتدخلمالتىالدولفحتىتقريباامحامابالدل
المتحاربةاألطرافمزطرفاما

أخالقياتفيبالغاأثراتتركالحروبأذعاالجتءعلماعندjلمعراوصت
النفسيالتكوينوفيلألموالسياسيةواالقتصاديةاعيةاالكأاألحوالوفيالشعوب

يقربمامضىرغمأنهنذكرأنويكفيمجالههنايىطويلمبحثوهذالألفرأد

يكتبونءاألدبايزالفال519i1الثانيةالعالميةالحربءانتهاعلقرننصفصمن
وكذلكالحروبهذهمناخرأولجانبالتاريخيةاألحداثويسردونمكلالقح

علىالنفسيةرUNاتشرحالتياألفالميقدمونيزالونالالسينمائيةاألفالممخرجو
ضحيتهايذهبالتىوالتخريبالقتلوأعمالUاالدمظاهريرىعندمااإلنسان
الماليينبلاآلالفتشردوكبفواألطفالءوالنساالشيوخمنءاألبريامنكثيرون

jفيهااسئغلتالتيالرهيبةالجاسوسيةقصصعنيتحدثونكماخربةثمبيوركوات

المخغسيلوعملياتوالرشوةوالخيانةوالجنسواالبتزازكالتهديدالوسائلجغ
العسكريةاألسرارإلىللوصولاألفرادعقولعاكاوالسيطرة

يقتلواأنمضطرينأنفسهمخدونوهمالجنودمشاعرعنكثيرونكتبوقد

لمإنأضهمعالمينيةAIمدولةمشأنهملمجردإليهميسيئواولميحرفونهمiأشخاصا
ءوأطباالنفسءعلماشهدوقدهمنصيبهمامنالموتيكونفسوفبالقتليبادروا

والشعورالحروبقسوةدمرتهاالتيالنفوسيرونهم5المآصيمنكئيرااألعصاب
الذريةبالقنابلألقواالذينالطبارينأصابمادراسةفيكثيروذتخصصوقدبالذنب

هذاعلىترتببمامعرفتهملمجرداختلتنفسياتهمأنوكيفونجازاكيهيروشيماعلى
والمشوهينالمرضىالفآعنفضالالكبيرتينالمدينتينلهاتينشاملردممنالعمل

الذرىلإلشعاعلتعرضهمنتيجةالمحتومالموتينتظرونعذابفييعيشونالذي

أزواجهنبدونءالنساتركعننتجتالتىواألخالقيةماعيةاالجاآلثارعنناهيك

الشذوذأنواعوكذللثواالستغاللالضغوطأنواخلختلفوتعرضهنطويلةفترات

الحياةونوعالمعسكراتفيالمبكرألشبابسنفيوهمالجنوحياةصاحبتالتى

ئقامكانتالتيالترفييةالحفالتيصاحبوماأجنبيةبالدفيلهايتعرضونالتي

ينتقلونكانواالتياألجنبيةالبالدفيللمواطضينمواستغاللماالدابعلىخروجمنمم
الصفحاتهذهتستوعبهالuyكثيرذلكغيرالحربسنواتخاللإليها
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األخالفييرالتفاإلىالحروبهذهآثارأضافتها1إهنانشيرأننرجوأننالى
لالدشبعضاضطرتفقدالسابقةالقرونفيسائداكانعمازاأصبحبحيث
نتيجةمنوكانالحربفيمجئدينالرجالكانبينماالمصانعالءالنساتشغيلإلى

الماضىفيعليهكانتعماتختلفبصورةالمجتمعفيبمكانتهاشعرتالمرأةأنذلك
قبلمنفيهاتفكرتكنلمكثيرةوخرياتوالسياسيةاالجتماعيةنجقوقهاوطالبت

باسمالمعروفةالحركةمثلالمرأةلتحريرتدعوقويةنسائيةحركاتمناآلنolنر
وانتقلثامريكافيبدأتالتيMovementLiberationsWomenالمرأةتحريرحركة

الحرببعدمافترةإلىجذورهاترجعأنيمكنالقاراتمنغيرهاإلىالورأورباإلى
الثانيةالعالمية

كانتالتيالفرديةاألخالقأنفبلذيمناكثريدركالعالمابتدأ
حياةيحيااإلنسانلتجعلوحدهابكافيةليستبهاتناديوالبيوريتانالتقوىجماعات

وجظىوضوحايزدادعيةاالبئاألخالقنحواالتجاهوابتدأسعيدةصالحةأخالقية

العالميةالحرببعداألمعصبةتكونتفقدوأبحاثهمالناستفكيرفيبرابمكانة
األمهيئةتأسستاإلنسانيةوالنظرةالديمقراطيةهيممفاتعميقإلىودعتاألولى
فياإلنسانلحقوفالعالمياالعالنووضعتالثانيةالعالميةلرباءانهابعدالمتحدة

cمAiO1العدالةوتحقيقواألنانيةالفرديةالنزعاتنبذإلىيتجهالناستفكيروابتدأ

اإلنسانيةالكرامةصيانةإلىوالدعوةاالجتماعية

الحكمةمثلاألساسيةالفضاثلعلىالوسطىالقرونفيالتركيزكانأنوبعد

ابتدأوالمحبةءوالرجااإليمانمثلالمسيحيةالنعمأووالفضائلوالشجاعةواالعتدال

وضرورةلمالعافيواالجتماعيةالسياسيةبالنظمالفضائلهذهعالقةفييفكرونالناس

السياسيةالمجاالتفيالختلفةتطييقاتهافيالفضائلمضموندراسةفيالتعمق

يةدالقتصااو

والنازيةكالفاشيةالشموليةالنظمبعضاستبدادمنالشعوباختبرتهماءضووفي

اتجهتااليديولوجياتبعضوتأليةالقهرأساليبمختلفواستخدامهاوالشيوعية

السلطةعنالتقليديةاألخالقيةالنظرياتصحةمدىدراسةنحوالمسيحيةاألخالق

الدولةسلطانطاعةإلىدعاعندمثاللوثرمارتنبهانادىالتىكتلكالزمنية
تحتمقالتهفيكتبهوما11روميةرسالةفيءجاكمااللةيدفيأداةباعتبارها
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كمادتةyyjاوضعضرورةيرونالمحدثونالمفكرونوابتدأالدنيويةالسلطةنوان

نفسهاتضعكانتإذاوبخاصةأرضيةسلطةأليةءوالأيفوثالمححيحفيمعلنهو
الدعوةوعنالحربمشروعيةمدىعنومتواصلطويلحوارثأنوهكذااللةمكاذ

الحربهيوماالحربفييشتركأنللمسيحىيمكنومتىالسالحونزعللسالم
الموضوعاتمنذلكغيرإلىالعادلة

نابعةللمسيحيةشاملةنظرةإلىالمسيحيةاألخالقاتجهتالموضوعاتهذهكلوقي

المسيحالسيدوحياةالمقدسالكتابفيتطهركماالمسيحلرسالةملطمتفهممن

اقتباسعلىتعتمدالتيالحرفيةالناموسيةالنظرةاتباعمجردمناكثرمتكاملةكوحدة
الرسالةمتجاهلةالشاملاإلطارعنوتفصلهاالمقدسالكتابمنفحسبآياتبضع

األخالقيةالمذاهبعلىألعالبةالصفةهىهذهوأصبحتاإللهيةلإلعالناتالمتكاملة
العشرينالقرنفيالمسيحية
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الثالثلفصل

للتحريرالالهوتيةالنظرية

TheologyLiberation

مقدمة

فيالحياةإطارفيوانتشربدأالهوقياجتماعيفكرهيللتحريرالالهوتيةالنظرية

عيةاالبئالحياةمشكالتةلمواصالالتينيةأمريكاباسمالمعروفةالجنوبيةأمريكا
مجتمعاتفينشأتالتيالممائلةالنطرياتعنيختلفوهوالبالدتللثفيواالقتصادية

وأمريكاأوربافيالرفاهية

الالهوتيينمنيؤيدهامنوجدتالنطريةهذهتتبناهاالتىاإلنسانيةالنطرةوبسبب

وجدثكماالفقيرةالدولفيالفقرمشكالتمعيتعاطفونكانواالذيناألوللمالعافي
الجنوبيةأمريكاإليهتنتمىالذىالثالثالعالمدولفيشديداتعاطفابالطبع

التعبيرنستخدماننفضلونحنسالتحرالهوتاسمالنظريةهذهعلىيطلقأنالبعضتمود
131JeWإحدىهىنماوالهوتلهليسفالتحريرالفكريلاللتباستجنباالفصلهذاعنوانفيناه

الهوقامنطلقمنرالتحرأوالتحرروتفسرتبررالتيالنظريات
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أيضاوإنماالعالمبقاعنحتلففيتأثيرهافيفقطيىاضظريةاهذهأهميةتظهر
االجماعيةللعلوممعالوادامهماستضمنفبالرغمأصحابهااإلينسبهاالتيالمميزاتفي
يعتبرونفإنهمهناكورسالتهاالكنيسةوطبيعةالجنوبيةأمريكافياألحوالخليلفي
أنهميرونوهمواقتصادياجماعيتفكيرمجردوليدينىالهوقيثفكيرهمأذ

الغنيةالدولفيلهالالهوتيينمعالجةعنيحتلفجديدبأسلوبالالهوتعلميعالجون

المقدسالكتابفيالموجودةوالمعانياألحداثبعضإلىإشارتهممجردأنيعتقدونكما

التياللةملكوتطبيعةومثلالعبوديةمنالعبرانيونبموجبهاتحررالتىالخروجمثل
أغلبكانتوإنحتىالهوتيةنظريتهميجعلالجديدالعهدفيالمسيحالسيدأعلضثا
االجماعيةالعلوممنمنابعها

الالهولماللتفكيرنظاممجردمنوأوسعاكبرغشيأصحابهانظرفيالنظريةهذهإن
بالراحةينعمونالذينالالهوتكلياتوطالباألساتذةفكريشغلوالفلسفى

الحياةومنالشارعمنينبثقالنظريةهذهمضمونولكنالغنيالمجتمعفيوالتنعم
فكرياترفاليسنظرهميخاقيالالهوالتفكـيرإنوالمظلومونءالفقرايعافيثاالتىاليومية

لتحريرللكفاحاPraxisالعمليوالتطييقعىاالبئالموقفعنيصدرأنخبضهل
الظالمةاالفتصاديةاالنظداخلفيالمقهورين

الغالبيةيمثلونالذينالكاثوليكىالشعبأفرادبينخاصةالنظريةهذهانتشرتولقد
الكهنةمنأيضاءوالشهدابلالمؤيدينمنكثيرونلهاوأصبحلنوبيةاأمريكـافي
نيينلعلماوا

األفكارتشعبتلقدبلالنظريةهذهتشرحالتيالكتبمئاتصدرتولقد

العجالةهذهفيتفاصيلهابكلاإلحاطةالصعبومننفسهايةالنظداخلفيوتباينت

التىالنظرياتإحدىباعتبارهاالنظريةهذهعنعامةصورةندرسأننريدنحنإنما
Uالخلفيةبدراسةفسنكتفيلذلكعيةاالبئوالحياةوالسياسةاألخالففيدور

للتفكيرالجديداألسلوبنوعيةنوضحثمطاالالهوتيةوالخلفيةللنظريةالتارخية

الخالصفكرةتتناولوالتىبهأتتميزالتيالخاصةالمفاهيموبعضللنظريةيقومالUا
ألمجتمعوتغيير
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للنظريةالتاريخيةالحلفية

زمناالكبرىالدولمناستعمارىحكمظلتحتالجنوبيةأمريكابالدعايثست
األحيانمنكئيرفيالكنيسةأنالمؤسفومنلمالمطامنكثرافيهاالناسعاقطويال
فيوكانتاالجتماعيةلمالمطاتلكءإزاوسكتتالسائداالجتماعىالنطامتؤيدكانت

أفكارشيوعوبعدالظموتقاومالمسكينتناصرالتيرسالتاحقيقةعنتعبرالذلك
والمساواةءواإلخابالحريةنادتالتيYMt179الفرنسيةالثورةءومبادى

منالتحررإلوتدعوباالستقاللتطالبحركاتالجنوبيةأمريكابلدانفيقامت

ذلكوغيرللملوكااللهىالتفويضمئلالوقتذلكقبلسائدةكانتالتيءالمبادي

فأعطىواآلدابالعلومءإحياأوالتنويرعصرجاءثماألفرادحكممبرراتمن
هذهأنإالالسياسيةالتحررنزعاتشيوععلىهذاساعدوقدخاصةأهميةللعقل

i6النطامتغيرلمأنهاإالالقائمةالحكمنطمبعضتغيرأناستطاعتوإنكات
قضيةالليبراليينبعضتبنىوقدالفقراجأحالمتتحققفلمواالقتصادىاالجتماعي

بعضفيالماركسيةاألفكارفيهتغلغلتالذىالوقتفياالجتماعيةوالعدالةالفقر

الجنوبيةأمريكاادوالليبراليينالمحافطينبينفكريةمعاركأحتدمتوهكذاالعقول

الشائعالمذهبنruوبأخرىأوبصورةالمعاركهذهفيالكنيسةاشتركـتوقد
تأثيرالباباواتومنشوراتلقراراتكانفقدالكاثوليكيالمذهبهوالبالدتلكفي

بالتحالفالليبراليةlAf1AVAالتاسعبيوسالبابااتهمالمثالسبيلوعلىخاص

البابالكنللمحافطينمناصراالبعضفاعتبرهدارونونظرياتالماركسيالفكرمع
NovarumRerumبعنوان1سضةفيباباويامنشورااصدرعشرالثالثليو

هذاأنعلىالعاملةالطبقةمشكالتتعابمالحديثالعصرفيبابويةوثيقةأوليعتبر

اكوينىتوماالقديسفلسفةءإحيانحوواتجهالعقلىلالتجاهإدانةمنتخللمالمنشور
الطبيعىسyالناعن

الفاشيةيحاربونأنهمفيهاءالحلفادعايةكانتالتيالثانيةالعالميةالحربتءجاثم

إحساساالدعايةهذهتركتولقدلمالعافيالديمقراطيةقواعدءإرساسبيلفيوالنازية
أغلبكانفقدالديمقراطيةإلىأيضاهمبحاجتهمالجنوبيةأمريكافيالشعوبعند
الحريةأنالمتحدةالوالياترئيسروزفلتفرانكلينأعلنثماستبداديينبالدهمحكام
إلىدافعااإلعالنهذافكاناالقتصاديمانNوااالستقاللبدونتتحققالالفردية

بإعالنالتطلعاتهذهازدادتوقدالحريةمنمزيدإلىالقارةتلكشعوبتطلع
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بالفرقالقارةتلكشعوبفشعرتعامفياإلنسانحقوقلوثيقةتحدةالمألم

الثالثالعالمفييعيشونهالذيالواقعوبينعنهايسمعونالتيالمثاليةبينالشاسع
1دالحدوأقصىإلىمنخفضاالمعيشةمستوىكانحيث

اجتمعتالذي0019عامباندونجمؤتمرمنذيظهرالثالثلمالعاتعبيرابتدأوقد

الدولتلككانتوقدالشيوعيةبالنطموالالرأحماليةبالنطمترتبطالدولعدةفيه

الناميةJIDدولاسعمعليهاأطلقثمdevelopedUnderالمتخلفةالدولياسممعروفة
Developingبحقهامطالبةالعالمنحوتتجهالدولهذهابتدأتالوقتذلكومنذ

لمالعافيالدينيةوالهيئاتالكناشمنكبيرعددمrقاالتجاههذامعوتجاوباالتنحيةفط
الختلفةالمساعداتأوالتكنولوجيابتقديمءسواالثالثلمالعادولبتنميةباالهتمامالمتقدم

الكنسيةوالمحافلالمجامعشجعتوقدأقدامهاعلىتقفأنالدولتلكتستطبعحتى
والمجمعالعالميالكنائسومجلسالثانىالفاتيكانمجمعرأسهاوعلىاالتجاههذا

Medelinفيانعقدالذىاألسقفى

الدولتلكفيالمنشوداالقتصاديالتقدمفإنالجهودتلكمنبالرغمأفعلى

فقراتزدادالفقيرةالبالدجعلتكثيرةعواملهناكإنبلواضحةبصورةيظهرلم
كبيرةرجةAإالبالدبعضفياألحوالتءساحتى

إلىدعوةأوكصرخةللتحريرالالهوتيةالنطريةتءجاالتارفياإلطارهذافي

يكونواأنمنبدألوتاريخهمأنفسهمسادةليكونواالبالدتلكوشعوبأفرادتحرير
المتقدمةالدولتلكنيةكانتاءسواالمتقدمةالدولمنغيرهموبرنابمتاريخمنءاجز

االعتمادإلىستليالحقيقيةحاجتهمأنالفكرهذاأصحابشعرلقدسيئةأرحسنة

التحررفيهوrنطرفيالحلولكنالتكنولوجيةوخبرانهاالدولمنغيرهمعلى

فيهاالحياةluوأالدولتلكأياليبعلىاالعمادمن

بينماالظالمالجانبصففيتقفالكنيسةأنالنطريةهذهألصحاببداوقد
نظرهميركانتالكنيسةألنذلكالمطلومالجانبصففيتكونأنينبغىكان

الكهنةمنكميرونانشغلوقدالمتقدملمالعابالدفيالسائدةالالهوتيةبالنظممتأثرة
التقليديةالكنسيةللنظمنقدهمواشتدءالفقرأبمشكالتالمسيحيالدينورجال

تأييدفيالكنيسةمسئوليةلبحثمؤتمراتعدةوانعقدتالمتقدملمالعامنالموروثة
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االقتصادىوالتقدماالجتماعيةالعدالةتحقيقسبيلفيالثالثلمالعاشعوبراع

هذابنشرالدروامنأحدوهوGutierrezGustavo1جويتريهجوستافوDيقول

نظريةأوجديدةرؤيةإلىجةحافيالثالثلمالعادولإنالجنوبيةأمريكافيالفكر

السائدةالنظمترىأنيجبالنظريةهذهوصراعهاكفاحهافيتسندهاجديدةالهوتية

سادتالتيالالهوتيةالنظرياتعلىيعيبفهولذلكداخلهامنوليسخارجهامن

وشمالأوربافيالدينىالتفكيرفيوتؤثرتتحكموأصبحتالزمنمنطويلةفترةلمالعا
فهىولذلكوالتقدمالوفرةمجتمعالغنىالمجتمعذلكداخلمننابعةألنهاأمريكا

ضحاياهمالثالثالعالمدولفيءالفقرابينماحقيقتهاعلىذاتهارؤية6Lقادرغير

نقدهعلىأقدرفهمولذلكأصدقخارجهمنللنظامورؤيتهمالنظرياتهذه

أماالخارجمنالغنيبيتنcJيرالشحاذأنهويستخدمهالذيوالتشبيه

ألنناأفضلرؤيةلناءالفقرانحنويقوليراهالفإنهالبيتداخلفيالذىالغنى
النظريةإنامتيازناهوضعفناولكنأقوىولسنامنهمأضعفنحنخارجه

ITوأفريقياالعربىلموالعاالالتينيةألمريكاالحقيقىالسندهيللتحريرالجديدةهوتية
النطريةهذهيفهمأنالمتقدملمالعابالدمنيريدومنالحمروالهنودوالسودوالهند

الفكرأساليبيهجرأىالخارجإلىالداخلمنيخرجأنفالبدالجديدةالالهوتية
أمورفينطرهوجهةستتغيرعندئذءالفقرالخدمةذاتهويكرسعليهاتعودالتى
عوناالحقيقيةفيليسبفوائدبقروضالناميةالبالدمساعدةأنرىسيفمثالة2متعد

تنتقدأنالمسيحيةرفضتإذاإنهيقولثملهااستغاللالواقعفيهوبللها
1بالفقيراهتمامهاعدموتظهررسالتهاتفقدفإنهاالعملهذامثل

تصدرأنتعودتالتيوأمريكاأوربافيتنشألمبأنهاالنظريةهذهأصحابويعتز
الثالثالعالمأعماقمننشأتأنهاامتيازهابلغيرهاإلىونظرياتهاأفكارها

الفقرتخترلمفهىالفقرفيتعيشالالتينيةأمريكاجعلتاإللهيةالعنايةإنويقولون

للعالمرسالةتؤدىأنتستطيعفهىلذلكبالميالدفقيرةلكنهالهامصطنعاأسلوبا
51
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للنظريةالالهوتيةالخلفية

أرضيةإلىحاجةفيواالقتصادىاالجـماعيالفكرفيالتحرري3االتجاهذاكان
االتجاههذاوجدوقددينياومبررافزآحاوتعطهوتسندهاعليقفالهوتيةقاعدةأو
وأحسواالشعبجماهيروسطعاشواالذينوالالموتيينينالمفبحفمكتاباتفي

أناستطاعواأنهمإالالمتقدميىالغرلمالعامنبعضهمكانوإنحتىبأحاسيسهم
الثالثلمالعافيءوالفقراوالطالبللشبابثمومعايشتمخبرخاللمناالعايروا

هذهأنبتتالتيالبذاركاشاالتىالالهوتيةالكتاباتنلخصأناعليالصعبومن

59o1عامفيصدركتابإلىنشيربأنسنكتفيلذلكومتنوعةمتعددةفإضهاالنظرية
يعـتبرالذيShaullRichardشولرتشاردالمعروفالالهوقيكتبه

وأرادبيةالجنوأمريكافيالتحرريةالثورةيمخاضشعرفقدالفكرهذاروادأوائلصت

lwithEncounterالثورةمعالمواجهةبعنوانكتابهفكتبالهوتيا7ICاطإلهايصان

أصبحتقدبلممكنةالجنوبيةأمريكافيالثورةأنالكاتبأثبتضابالهذافي

بكيفيةتفسرانتستطبعالالماضىفيكانتالمسيحيةاالجتماعيةالعقيدةوأنضرورة

جهتواأنعليهاالضرورىمنأصبحلكنالبالدتلكفيالمستجدةالظروفمالئمة

الثوريللمدجديدةمسيحيةنظرةوتقدماقعالو

بلالبشراكتاففوقأثقالبوضعتبدألمالمسيحيةإفهلشوريتشارديقول

إنجيللكنهااألئقاليضعناموساليسـتفهىللحياةجديدةإمكاناتلهمأتاحت
اللهإنلهمتقولبلءضيبعيلوايبادأنالبشرمنتطبالوهيارةالبثجممل
يريداللةفإنرةTالمبالتلكونتيجةبالمسيحخريرناهوشيئالناوعملبالمبادرةقام
العالمإلىينطرواأذهوالبشرمنالمسيحيةتطلبهماوكلومحررهالمجتمعيغمرأن

جامعةلرئيونائباالبرازيلفياستاذاطويلةفترةعمللكنهالجخسيةأمريكيقسيشرلريثارد

اسخمرتدوليةالهوتيةلجنةعضويةجمزاصاعندمابهيلتقىأنفرصةاطمؤلفىكانتوقدباولوساذفي

I194عامىفيمراتعدةوانعقدتالسريعاالجنماعىالتغيرصتالكيسةموقفلدرايةتجمصع
111qبذارويلمسعبةاالبئالعدالةلقضيةيسهصتمقدارقربعنيرىأذالمؤاستطاعوتد
بعدفيحاjjsللغأنقبلالمتحررلفكر1اهذ
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فياللةيعملهماءضوفياالنسانيةاألحدالثيرواأنلمجكنهماإليمانعينخاللن

wلعاiالنظامقواعدءإرسافيثمرساكدوالياللةأسسهالذيالمجتمعإلىيدخلواوأن
اللةوضعهحسبماالحرلديدا

التاريخإلىدخلiالتورة4نواكيفصلنفهمجديدااتجاهأيعطينالكىاللةإن
Jiخامنالتالميذألحظوفدالبشربينملكوتهوأسسالمسيحيسوعفيواخترقه

2a9لنفسهلمالعامصالحأالمسيحفيكاناللةأنوموتهوآالمهالمسيححياة
111مرقسأقبلقداللةملكوتأنهيالمناداةكانتلذلكالشرقوىفهزم

جميعليجعلالماافييعمليزالالالمسيحيسوعفيالماريخاخترقالذىاإللههذا

البدايةكاذبلالنهايةهوالتجسديكفلمالكاملقصدهتحقيقعلىتعملءاألشيا
11أفسالمسيحيخاءشيكلليجمعاألزمنةءمللتدبير

مستمرةمتحركةعمليةفهوأيضاسياقطلكنهبالفعلأتىقداللهملكوتإن

الئافطومجيئهاألولالمسيحءمجيالفترتينهاتينبينيتحرككلهوالتاريخالتاريخفي
بعملأنهنعلملكنناالتاريخحركةفياللةيعملهماتمامLنفهمأننستطيعالكناوإن

فيهيالتاريخفيتحدثالتيكاتبعفاأننرىأنيمكنااليمانلعينوبالنسبة

ورحمتهاللةدينونةعنخاصبشكلإعالناتالواقع

اللةضديثورونخطاةبشرمنيتكوذالعالمهذالكنالعالمفييعملاللةإن
كيفنرىأيضاالتاريخوفياللةتتحدىمؤسساتألنفسهمويقيمونمشيئتهوضد
تشهدواالجتماعيةالسياسيةالمؤسساتوكلعنهويستقلاللةيتحدىأناإلنسانأراد

عنيختلفبأسلوبلمالعافييعيلاللةفإنلذلكالشريرةونتائجهااإلنسانءبكبريا
الكماليةالمثاليةنظرياتهملتحقيقالبشريتقدمبأنيسمحالفالتةالبشرأسلوب
Utopiaيبنواأنارادواعمنلجةالقدبالقصةأشبهفيكوذاإلنسانءكبريالتزداد

تكوينبذلكلهماللةيسمحفلمامماألنفسهمويصنعواءبالسمارأسهبرجا
11fVدينونةتحـتدائمافهىآلخرحينمنالمؤسساتهذهيزلزلاللةإن

الكتابوفيدائماالجديدءوبناالقديمهدمطريقعنالخالصلهايقدموهواللة
للتوبةفرصةعلىتشتملدينونةفكلالرحمةإلهنفسههوالدينونةإلهأننرىالمقدس

للحياةجديدةإمكاناتيقيمفإنهشيئااللةيهدموعندماوالتغيير

كيفرأىفعاموسالقديمالعهدفيءاألنبيارسائلفيبوضوحلكنرىونحن
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إلىالناسيدعوالوقتنفسوفياألموذنوباالجتماعيةالمؤسشاتيديناللةان

الوئنيةاألماللةيستخدمكيفرأىالنبيءوإشعياجديدةفرصاأمامهمويفتحالتوبة
دفعوالكنهمشعبهضداللةغضبقضيباألشوريونكانورحمتهدينونتهتدبيراتفي
كورشاللةدعاللسبياإلسرائيليونذهبأنوبعد1ءإشعياأيضاذلكثمن

ففيo4ءإشعيالهمرحمةرسالةليكوناللةيعرفيكنلمالذىالفارصي
العالمهمهيفالقدمعنىمضمونهافيهتاكيكونأنبدالنراهاأزمةكل

الجانبفهناكاللةأعمالمنأنهاوالظلماألنانيةودينونةالخرابإلىننطركناوإذا
والحريةللتوبةفرصاويعطيالرحمةيذكرالغضبفياللةأنوهوالصورةمناآلخر

أسسفقدأيضاالكنيسةخاللمنالعالمفييعملاللةأنشولريتشارديذكرثم
إنسانيةكمؤسسةالكنيسةأنالبعضيرىوقدالتاريخىعلىلتخدمهالكنيسةاللة

فهذاالتاقصيرأوالعيوبمنجانباوخدمتهاالكنيسةحياةفيويرىينبغيكماليست
يحققأنيريداللةفإنذلكمنبالرغمإنماالبشرضعفاتفيهاالكنيسةألنطبيعي
رغمفالكنيسةالجميععلىاللةسيادةللناستعلنأنهاإذالكنيسةخاللمنقصده

لمللعانوربأنهاالداجممااللتزامبهذاتشعرأنوعليهالمللعارسالتهاتفقدلمضعفاتها
تتضرفأنينبغىاألساسهذاوعلىلألرضوملح

يمكنالذيالمسيحيوالمنطورالالهوتيةاألسسليوضحشولريتشارديتقدمثم
0zوالئورالثغييرعواملالمسيحيبهيواجهالذىالجديدللموقفمنطلقايكونأن

jyأثالثةفيرىالمجتمع

O

المعاصرةالسياسيةتrافييدخلأنللمسيحييسمحالمسيحيالمنظورإن

يجبكاتالحرهذهفيالمسيحيالشخصاشتراكأنإالفهابجديةويشترك
يتخطىاناإلنسانتساعدالمسيحيةنألالعادىالشخصاشتراكعنيختلفأن

يؤلهودنأحيانافالناساإلنسانعلىالحركاتهذهتفرضهاالتىالرؤيةمحدودية
بتعصسبعنهاويدافعونعليهاكامألاعماداويعتمدونحياتهمتحفظالتيالنطم

لسيادةإدراكهواقعمنالمسيحىلكنمهددةأخهاشعرواإذاوبخاصةأعمى
كاملأوئطلقبشرينظاميوجدالبأنهإدراكهواقعومنالعالمعلىاللة

أنيجبالنظمكلأنيعرفبلالناسمنكغيرهيتصرفالفهوأبدىأو
أوالمسيحييتعصبالأنيجباألساسهذاوعلىالدائملإلصالحتخضع



Y

w

يجببلعدالتهاأوالسياسيةقضيتهصحةعلىيبرهنأنيحاولوهويتثنج
ملكوتءمبادىعنكثيرايبتعدالموقفهأنيتأكدأنالشصاغلشغلهيكونأن
ليسفالئةجانيهفيدائمااللةكأنصرفوفييتسرعالأنوعليهاللة

معرضألنهاألحيانكلفيالمسيحىيتخذهالذىاالتجاهجانبفيبالضرورة
العدالةجانبفيالذوامعلىاللةولكنوالتحيزللخطأ

يحاولناقداضميرانكونأنيجبمعيننطامفينحياإذكمسيحيينونحن

مناستعدادعلىيتوقفالتطامهذاحفظأنندركأنويجبالنظامإصالح
ويصلحوهلهاللةإدانةنوايتبأنعنهويدافعونيحامون

للوضعنتعصبفالالتغييرمنالقصدنرىأنلنايسمحالمسيحيوالمنطور
اإلنسانتزعجالمجتمعفيوالمفاجمةالسريعةالتغيراتأنالواضحومنالراهن
واستقرارهأمنهومواقعمركزالتغييراتIهذخهدأنيخشىاإلنسانألنللغاية

بعفالمؤسساتتحاوللذلكعليهتعودماكلأوبعضيفقدألنفيتعرض

ترقيعهمحاولةأوالراهنبالوضعباالحتفاظالخطرهذاتتجنبأنالدينية
بالخوفيشعرونمحميرينفإنالتغييرويحدثالمحاوالتهذهتفشلوعندما

بعضتئهاوىوسوف4حتماسيأقيالتغييرأنندركأنعليناإنمااألمانمو

جديدةوافكارنطممحلهاوتحلالسائدةاألفكاربعضوتزولالمؤسسات
I6نتعصبالأنواجبنامنالخالةهذهفيجديدةواجتماعيةسياسيةتاك

الحاضرلعصرناالتغييرهذامناللةيريدذاsمنفهمأننحاولبلالراهنللوضع

فإنهمالتاريخفيالدائماللةنشاطنورفيالتغييرإلىالناسينظروعندما
القالقلوسؤالخالقالتفكيرمنحالةفيويعيشونالخوفعلىيتتصرون

التغييرمياديننحواالضطرابوقتفيمLNاإلىثابتةبخطواتويتقدمون

تمامايختلفاالتجاههذاإنيزولومايبفىماليختاراللةفيهايعملالتى
الخالقوالفكرباإليجابيةيتميزألنهالواقعلألمرالسلبىاالستسالممجردعن

المستمروالتجاوب

كانلوحتىءورجاأملعلىنحياأنلناالممكنمنيجعلالمسيحيلمنظوروا
باألوهامالواقعمنجهربالالمسيحىإنمطلمايبدوأومجهوألأمامناالمستقبل
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vتوجدالدينونةوسطنيانهويعرفالتاريخمعنىيعرفونكضهباألحالم
فالرجاعلىدائمايحياالمسيحيفإنباليأسالجميعيشمعروعندماالرحمة
التاريخسيدهواللةأنيعلمألنهحياتهإلاليأسيتسرب

مختلفوفيالسياسةفيونعملنتصرفيجعلناالمسيحىالمنظورفإنوهكذا

يدفيكأداةونحناللةيدفيفالتاريخوهمةوبتكريسمجديةلمالعاهذاشئون
مسئولياتناوتحملالجادةبالمشاركةالناريخفياللةقصدنحققأنمسئولوناللة

aالمجتمعفي
الالهوتيةالنظريةمنهانبتتالتىالكتابيةالبذارأوالالهوتيةالخلفيةهيهذهكانت

فياللةلعملسليمكتابىفهمعلىمبنيةنراهاكماوهىالجنوبيةأمريكافيللتحرير

بفكرالتاريخأحداثمواجهةفياإلنسانلمسئوليةومتضمنةلمالعاعلىوسيادتهالتاريخ
ناضجمسيحى

لهمانطالقنقطةالالهودطاألساسهذااتخذوابعدفيماالنظريةبأصحالكن
العملفيبلالفكرفيفقطليسالتطرفحدإلىتصلثوريةثيابفينسجوهثم

مضمونبالقىوحدهالالهوقيالفكراعتروابعدفيماسنرىكماإخهمبل

إلىالتقليديةاألساليبكللهجرحماسهموصلوقدالثورةممارسةمنينبعلمما
وكلالمدارسءبإلغا1ناFrerezPaulفريريهبولوهوتهم1Isأأندرجة

الفردتركتالتىالقديمةالتقليديةاألساليبمنموروثابأعتبارهالتقليديالتعليمنظام
يجعلالالهوتبعلملالنشغالجديدأسلوباتخاذإلىاالتجاههذادهم1قوقدعاجزا

التاريخيةاألحداثبعداألهميةمنالثانيةالدرجةفيالكتابيةااللهيةاإلعالنات

الثوريللعملجديدامنهجالتضعالجديدالالهوقيالمنطلقهذاالتحررحركاتاتخذت
المجتمعلتغيبر

كالخالصالكتابيةالحقائقبعضفسمرواآلرائهمدينيةأسانيدعلصولالحسبيلوفي
الحقائقلهذهالسائدةالتفاسيرعنمختلفاتفسراوالملكوتالكنيسةومفهوم
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الالهوتيةالقضايامعالجةفيجديدأسلوب

القضايالمعالجةجديدأسلوبإلدخالرواداانفسهميعتبرونالنطريةهذهأصحاب
Iالمتقدملمالعافيالالهوتيونعليهتعؤدالذيالتقليدىاألسلوبعنيختلفهوتيةال

منجعلواقدالتقليديننالالهوتءعلماأنيعتبرونفهموأمريكاأوربالطأى

بالكتابمرتبطةوموضوعاتبقضاياينشغلجامداوتفكرائابتانظاماالالهوتعلم
وتجسدوقضائهوطبيعتهاللةوجودمئلومناقشتهاوتيويهابشرحهايهتمونالمقدس

همأماالموضوعاتمنذلكغيرإلىوفرائضهاوالكنيسةوكفارتهالمسيح
أىديناميكىنظاملكنهاثابتانظاماليستالالهوتيةالموضوعاتمعالجةأنفيعتقدون
اإلطارإدللحياةأفضلمكانالمالعامنيجعلأنهووهدفهدائماويتقدميتحرك
عندهموهواإلنسانحياةموقعمنيكونانيجبالالهوتعلمفيهيتحركالذي

الغيرعلىواعتمادضغوطمنفيهاالناسيقاسيهوماالجنوبيةأمريكابالدفياألوضاع
الهوتيايفكرواأنيستطبعونالواألمريكاناألوربيينالالهوتيينأنيعتقدونوهم
تتضمنعندهمالالهوتعلمأمورفمعالجةهناكالحياةيختبروالمألنهمالثالثلمللعا
نوعأاوفكرياترفاليسفهواإلنسانلتحريرفعليةوممارسةللمجتمعناقدةنظرة
افترأضيجدلجوفيالتحليقأوالعالمعنالمنعزلةنيةوjباتتميزالتيالحكمةمن

والتطبيقبالعملمرتبطتفكيرلكشهالشماليةوأمريكاأوربافيالالهوتيينمحعفكير

تقليديةلموضوعاتترديداليسوهوالتحريرلممارسةaxisالممارسةأوالفعلي
مركراالمحبةتكونأنعلىوالعمللمالعافيالتغييربضرورةاليقينمنينبعلكنهمرتبة
ءبالرجاينشغللكنهباآلخرةمختصةموضوعاتفييفكرالوهوالمسيحيةللحياة

yaالالهالتفكيرالتعبيريحبونالفهملذلكاإلنجسانىالتاريخفيالعالمتغييرفي
جديدأسلوبهينطريتهمإنويقولونالالهوقيmilهوآخربتعبيرويسبتدلونه

لهذهوالنقادالدارسينلبعضدووTheologydoingofwaynewAالالهوتيللعمل

فقدالثانيةالدرجةفيعندهميعتبراإللهيواإلعالنالمقدسةالكلمةكزمرأنالنطرية

uنأسولداهوجووهوأحدهملAssmannHugoIءضوفيالكلمةيفسرنه

خطواتائباعإنسوبرينوجونوهوآخروقالAIالتاريخ
شرطبالعملااللتزامأنتقديرهموفيأ9نصوصاتباعمنأهمالمحررالمسيح
ءأثناوفيالممارسةفيتفكيرقولهمحسبوهوالالهوقيللتفكيرسابقأساسي

التحريريثرطأجلمنبالصراعلتزامNuالتحريركارسةومنالممارسة
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لكنهمباشرةالحقإلىيصللناالنسانأنيعتقدونإنهمبلالالهوقارالتفكسبق
الممارسةخاللمنفشيثاشيئايفهمه

ذلكويسبقالثالثةأوالثانيةالخطوةهينظرهمفيالالهوتيةالقضايامعالجةإن

يأدطذللثوبعدالقائمالواقعمنللتخلصالتحررثمالجنوبيةأمريكافيالموقففهم
يعملالئهأنهىذلكفيوحختهماللهكلمةمثلاإللهياالعالنمصادرعنالبحث
قصدهنفهمأنالضرورىفمناللةسلطانتحتيقعالعالممداومالعالمفياآلن
سابقةإعالناتإلىنرجعأنقبلالحاضرةاألحداثمن

IF

هذاواجهفقدالجديدالالهوقيالتفكيرهذالمثلالفعلردودنتوقغانونستطيع
ألنوذلكالبروتستانتيةوبخاصةالمحافظةالدينيةوساطاألمنضديدانقدااألسلوب

معروفالمسيحيةللحياةبالتسبةومركزيتهالمقدسالكتابسلطانفياإلنجيليينرأى

لتهادعنويبحثونالمقدسالكتاباياوتطبيقاتيفسروناإلنجيليينأنومع
التاريخأحداثأولويةفكرةبشدةيعارضونأنهمإالالمعاصرالتاريخألحداثيالنسبة

فيهاsوردوالتىالماضيةالتاريخأحداثيقبلونفهمالمقدسةالكلمةرسالةعلى

تكونوبذلكوسلطانهبعصمتهوإيمانهمللكتابتصديقهمأساسعلىالمقدسالكتاب

أنيروناإلنجيليينأنكماالعكسوليسللتاريخومفسرةشارحةالمقدسةالكلمة
ىاألخردونجهاويتمسكالمقدسالكتابمنءأجزاينتقىأنيستطبعالالشارح

بعضابعضهويشرحبعضابعضهيكفلالمقدلالكتابألن

هذاعارضتالجنوبيةأمريكاسكانغالبيةإليهاينتسبالتىالكاثوليكيةوالكنيسة

لرياحالمجالفتحالثانىالفاتيكانمجمعأنصحيحالالهوقالتفكيرأسلوبفيالتطرف

رسالةIgoA1Ilrوالعشرونالثالثيوحناالباباوأصدرالمجتمعقيالتغيير
اهتماموضرورةاالنسانبكرامةفيهانادىMagistraetMaterبعنوانعامةبابوية

والتعاوناالقتصاديةالتنميةضرورةإلىفهاودعاالزمنيةاإلنسانوفبطرالكنيسة

االستعمارمنجديدةأنواعوتجنبوالتكنولوجياالعلوماستخدامفي

تكونالبأن9irعامفيخلفهالذىالسادسبولسالباباطالبوكذللث

يجبالتحريرإنJوقاكلهاإلنسانتنميأنيجببلاالقتصادىافولمجردالتنمية

لموالمظاوالقهرديةuاوالحاجةالفقرمثلإنسانيةاألقلالحالةمناإلنسانينقلأن
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الرفيعةالقيموتقديروالثقافةالمعرفةتنميةمثلإنسانيةأكفرحالةلى

أصحابعندالتطرفعارضتالثافيالفاتيكافيالمجمعفيالباباواتقراراتأنإال
اللكنهالفلسفةهذهيعارضأنهالثانيالفاتيكانيالمجمعصرحفقدالنظريةهذه

األسلوبعلىخاصبشكلاعتراضاتهمالكاثوليكركزوقدللعدالةاألشواقيعارض
إنهالسادسبولسالبابالJقفقدالنظريةهذهوتبنتهأقرتهالذىالثورىوالخهج

وفشلتكثيرايعانىالشعبكانوإذاءالسماإلىلمالمظاتصرخالمواقفبعضفي
ويكونالثورةإلىالناسيلجأفقدالكريمةللحياةلهالفرصةإتاحةفيالوسائلجميع
فنتائجهابهئسانالخطيرأمرالثورةإنماالناسلهايتعرضحقيقيةتجربةاالتجاههذا

بشركبيراشرانعابمأناليصخلذلكلمالمظامنجديدةأنواعتصاحبهاوقدفطيعة
2اكبر

المجتمعلتغييرالثوريالنظريةمنهج4

يقفأنتقتضيالمقدسالكتابلرسالةاألمأنةانفييتفقونالمسيحييئجميع
ىالالطريقأوالمنهجفييختلفونلكنهموالمظومينالمقهورينصففيالمسيحي
عندهايختلفالتياالفتراقنقطةبوضوحنبثنولكىالهدفهذالتحقيقيسلكونه

قضيةمعالجةفيأساليبهمتتفاوتالذينالمسيحيينمنغيرهمعنالنظريةهذهأنصار

يتخذهاالتىالختلفةالمناهجبإيجازنلخصأنمضطرينأنفسنانجدالمجئمعتغيير
وصفإلىنصلحتىنهجلكلنأقدةنظرةنلقيأنونحاولالمجتمعلتغييرالمسيحيون

المجتمعلتغييرالنظريةهذهلمنهجموجز

الحفيءياله11اةثرامنهج1

ءهدوفيتعملالتىبالخميرةهتشحالمسيحيحياةإنالمهجهذااصحابيقول

ىلديكونأنيكفىإعالنأوضجةندوعملهيعملالذىوبالنورءالخفافي
شخصيةعالقةالمسيحيةإنالمجتمعفيليؤثربالمحبةالعاملالشخصىإيمانهالمسيحى

المسجحىوعلىاللةوصاياطاعةمجردمنكثرعنهاالظاهرممماالتعبرفيتحتاجوالبالئه
فيؤضعقدالعالمألنومسراتهالعالمهذاعنوينعزلالشروجهمنءيختبىأن

وراجيامصليأانتظارهفيويحياإليهيشتاقأفضلسماوياوطناينتظروالمسيحىالشرير
المسيحىأنالواضحفمنالسلبىاالتجاههذانقدفياإلطالةإلىحاجةفيولسنا
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موقفذاتهاالسلبيةفإنلذلككيرهفييوثرفإنهئردلمأمأرادءوموالمالعافيجيا

علىيساعدوهذاوظالماوفاسداشريراكانإذاحتىالراهنالوضعتأييديتضمن
المجتمعفيشريرمناخاستقراروعلىالشرأستمرار

منالمطلوبةوحدهاهىالسليمةوالنتاتالطببةالمشاعرمجردبأناالعتفادإن
السيدقولعليهوينطبقالجديدالعهدتعليمتخالفذائيةأنانيةنطرةإلىيقودالمسيحى

اإليمانكنالتعبيرمحاولةإن65متيهلكهانفسهيخلصانأرادمنالمسيح
تحتالنوروضعبمثابةهواجتماعيةعمليةمسئوليةبدونالصامتةالشخصيةبالتقوى

الفرديةياالخطاعناالبتعادتحاولالتىالفرديةوالنظرةالمسئوليةمنوهروبالمكيال
واألنانيةءالكبرياخطاياخطرعلىالمقدسالكتابتركيزتتجاهلفححسبالشخصية

أشرالمسيحيةفيالقريبإلىةءواإلسااآلخرينتؤؤيالتيالخطاياوهىوالقسوة
النفسإلىةءاإلسامن

الذينهمكثيرينأنإالاآلناالتجاهبهذاينادونالذينهمجداقليلينأنومع
الكتابأحدأطلقوقدالعالممنفيهانعيشالتيالمنطقةفيوبخاصةفعأليعيشونه

الملحدينصفةعيةاالبئالحياةفياليوميةبقراراتناللدينعالقةالبأنهيطنونمنعلى
oYالعقليينالملحدينصفةأعليهميطلقفىأسوأتقديريفيوهمالفحليين

واألموليينالمحافظينمناإلجمابيينمنهجب

فيهمالخفىاألثرمنهجيتخذونالذينالسابقةالفقرةفيإلهمأشرنامنإن
بخطأشعروااالنوالمحافطيناألصوليينمنمحعيرينأنإالومحافظونأصوليونالغالب

تفكيرهممعيتفقخاصاتجاهفيأنهاإالإيجابيةمواقفيتخذونوأئدأواالسلبية
األفرادحياةلتغييرالكرازةطريقعنيحدثأنيمكنالمجتمعتغييربأنونيؤمنفهم
حياةتغييرهوواجبهمبأنويشعرونالكرازةفيكبيرنشاطفلهملذلكالمجتمعفي

الحقوفءبإعطاعملياالمسيحيةالحياةءمباديتطبيقبضرورةوإقناعهماألفراد
يعملونالتىوالمؤسساتاالجتماعيةتهمIقAعوفيالشخصيةحياتهمدائرةفيللمطومين

فإدطلقبامتجددينوصاروااألفرادحياةتغمرتإذاأنهيعتقدونوهمفيها
منمجموعةإالالمجتمعوماالمجتمعسيتغيرإذحاللهاستجدعيةاالبئالمشكالت

ادألفرا
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تفرضالتيعيةاالبئالتركيباتيتجاهلأنههيالمنهجهذافيالضعفنقطة
لطيفاعائلتهإطارفيوشفوقامحباالفردكانفمهماالمجتمعفياألفرادعلىنفسها
تأثيرايؤثرالهذاأنيؤكدعقاوiljالجرانمعأوالعملفيتهعالفيومنصفاكريما
المجتمعحياةفيالمؤثرةالسياساتتضعالتيواالجتماعيةالسياسيةالمؤسساتفيفعاأل
األفرادفيهيضعالذىباألسلوبتوضعالماتسالمؤهذهداخلفيالسياساتإن

العامةفالقضاياةL4جماعاتبينأمكانتفرديةالبسيطةالعالقاتفيسياساتهم

أولئكبواسطةأوالسلطةأصحاببواسطةرحميةقنواتتقررهاالشاملةوالسياسات

مماثلةضغوطبواسطةأوعامرأيعلىليحصلواالجماهيريعبئواأنيستطيعونالذين
ومعقدةمركبةعواملإطارفيتوضعالقراراتهذهإنالمؤسساتهذهخارجمن

نحتلفةضغوطوتحت

تنتجأنيمكنهاالطيبةالشخصيةالنيةأنفيالزائدةالثقةإننيبورراينهولديغول
اوالعقلتحكيمدونالعاطفةفياإلفراطمننوعهيصالحةاجتماعيةمؤسسات

ألنهاوقاتالدحأيكونأنيمكنوخطرهاSentimentalismIالمتطرفةالوجدانيةهي

النظرةءأخطامنتقديرهفيوهذاالسياساتلوضعالمنظمةاألساليبتهمل
للحصولالشخصيةالتقوىمجردفيمنحصراالتركيزجعلتالتىالتقويةالبروتستانتية

المطلقةالملكياتشرورعلىتتغلبالللملوكالشخصيةفالتقوىصالحنقيمجتمععلى

الرقنظامئلغىانيمكنالIلهممعاملتهموحسنالعبيدألسيادالطببةوالنيةالمستبدة
تغييرإحداثيمكنهأنهبالضرورةيعنىالمتجددامسيحياالمؤمسمةمديركونو

يكفىالاالتجاههذاإنتنافسهاالتىالمؤسساتءإزاالمؤسسةسياساتفيءمفاجي
الذيالقديمالعهدفيالكتابىللفكرصحيحفهمعدمعلىمبنيوهوالعالملتغيير

المؤمنينجماعةنرىأيضاالجديدالعهدوفياللةسلطانتحتشعبعنإيتحدث

Yrكجماعةالمسيحسلطانتحت

فيتكونتالتىباألساليبتتأثرالعملأوالعائلةفيخصوصيةقراراتنااكزإن
نستطيعوالقبلناموجودمجتمعأوأعافيولدناقدألنناطويلةسنواتمنذالمجتمع
تتملكناوتقاليدعاداتالمجتمعفيفهناكبسهولةنغيرهأنالشخصيةالعالقاتبمجرد
االنسانهذاإنوالتليفزيوناإلذاعةفيونراهونسمعهالصحففينقرأهبمانتأثرونحن

تراثهمنكثيراورثالعإلقاتمتشابكضخممجتمعفييعيشإنماالفردالصغير
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Liberalsالتقدميينأوالليبراليينمنهجبر

ورأواالشاملةاالجماعيةالنطرةنحوتوجهواالسابقيناالتجاهينانتقدواإذءوهؤال

معافيهالناسيئعاونالذيوالسياسىالجماعيبالعملإاليتمأذطكنالالتغييرأن
االتصالائلوسكافةمستخدمينجهودهموينصمقونأحزابأومنظماتخاللصت

التيمنسقةوالغيرمنظمةالغيرالمجهوداتأنيرونوهمالعامالرأىاضعبئةاصةغااا

فوضىإلىتقودإنماكذلكيعملواأنيدهمهـالربأنبدعوىأفرادبهايرتموم

المستقلالعملتعنىالالمسيحيالضميروحريةالجهدضياعإلىيؤديانتضاربش

وفيءالكبرياأوالذاتعنبالرضىوهمياإحساسالصاحبهيعطيقدالذيالمتعزل
التىللضغوطتعرضإذابالتفاهةوالشعورواإلحباطالفشلإلىيقودهقدنفالوقت

احكـمالدهرهذاءأبناألنأالظلمةلقواتانتصاراالنتيجةنسونبهللتنكيلتسعى
ilIلاجيلهمفيالنورءأبضام

وهكذابعضأثقالالناسحملعنتعبيرأصدقموالجماعيالعملفإنالذلك

عملمعناهليساالجتماعيالمسيحىفالعمل62غالطيةالمسيحأناموسيتممون

يتضحنوهوبالمجتمعالمسيحيةالجماعةإنشغالمعناهوإنماالمجخمعفيكمسيحياغردا

وسائلفيهكرتلمعافيوقلوبهموإرادأتهمالناسعقولإلىللوصلالمتواصلالسعي

واالستغاللالفسادضدعامرأيلتكوينوالتنسيقبالتنكلذلكويكوناالتحال

الجماعةتشعربهذاالناستجمعاتإلىللوصولالمجتيعفيقنواتوإمجادوالقهروالطلم

ءالضعفااندوتحالمشاركةروحوتنمىككلتمعانحوبمسئوليئهاالمسيحية

المجتمعفيوالقهرالظلمقوىمواجهةفيالحقوقومهضومى

للتحريرالالهوتيةالنظريةمنهجد

ضرورةوتأييدالفردىاالتجاهرفضفيالليراليينمعالنظريةهذهأنصاريتفق

بأنالليبراليينانتقدوااخهمإالوسيالصىجماعيبأسلوبالمجتمعتغييرقضيةمعالجة
اسفلإلىأعلىمنييدأالتغييرفرضلمحاولةالقوةتشكيالتعلىيركزالذيمنهجهم

األحزابمثاالتغييرتفرضأنتحاولالتيفالهيئاتالقاعدةمناكزبالقمةيهغأنهي
وقدالجماهيربكاجاتالوعىتمامواعيةتكونالقدالتشريعبةالمجالسأوالسياسية
وكذلكالتغييرإحداثفيتتباطأتجعلهانحتلفةوضغوطتأثيراتتحتذاتههاهىتدخل
تدريجيايخالتغييرأنيفئرضألنهالمنهجذلكانتقدوا
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والنطمالمجتمعالختراقالشعبمنالعريضةالقاعدةعلىاهتمامهمفركزواهمما

يهتيالمنهجهذاالتغيربفرضئسرعأنتستطيعبدائلتأسيسطريقعنالسائدة
iYألةبثال

جوانبهكافةمنودراستهواقعياجيداتحليالالسائدالنظاموتحليلفهم1

Y

r

القيممنويتخلصواذاتيةشخصيةألنفسهميخلقواأنالتحررأنصاردعوة
فيجديدةعالقاتوتكوينالمجتمعتحكمالتىالقديمةوالمفاهيمالبورجوازية

4المبايهذهالقائمةالنظمواختراقالذاتيةالشخصيةهذهأساسعلىالمجتمع
ةيدلجدا

المستمرالنقدمثلالجديدوتشجعالقديمتعطلواعمالوسائلاكنشاف

الساثدةالنطمخاللمنالعملفيوالتباطؤاإلعالموسائلكلفيللقديم

ذلكوغيرالسلبيةوالمقاومة

والدعوةالغيرعلىالبدائلهذهافتراحليسالفكرهذاحبLصلىعمسئوليةوأهم
ثورىالمنهجهذاأنوواضحبنفسهويطبقهاالبدائلهذهيحياأنفردكلعلىبللها

القضيةلهذهتماماانفسهمتابعيهتكريسإلىيرجعالبالدبعضفينجاحمنابهأاو
بهينادونبماوملتزمصارمعملبتطييق

الدينيالمضمونمنفيهوليساالولىبالدرجةسياسيالمنهجهذاأننالحظونحن
الحظوقدالهوتيةصبغةالنظريةلكلتعطيأنهايعتقدونالتىاالنطالقنقطةسوى

slعدونالتاريخمنحقباتفيثوريةجماعاتاتخذتهالمنهجهذانفسأنالكثيرون

بمضمونالمنهجنفساستخدمواالدياناتبعضفياألصولينبعضإنبلدينية
ءشىالتحررمنفيهاليسمحافظةتوجهاتإلىيهدفونوكانوامختلف

االتجاهوشجعتهوتيأayاتجاالهذاالمسكونيةالهيئاتبعضناقشتولقد
واألساليبالتحريرإلىالدعوةإليهتصلالذيالمدىفيمعهملتفقأندونالتحررى

األحيانبعفىفيبالعتفترتبطقدالتى

العامةالجمعيةفيأساسياموضوعاالتحريرإلىالدعوةكانتفقدالمثالسبيلوعلى
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9Vc1عامفيبكينياوثطفيفيانعقدتالتىالعالميالكنائسمجلس

أفكارشغلالذيوالمطلومينبالمقهوريناالهتماممعالبعضتعاطفولقد
بعضفيمجاراتهمحدإلىيصللمالتعاطفهذالكنالنطريةهذهأصحابونشاطات

جميعنتهمأنيعنستظوالإليهابعضهملجأالتىوالعمليةالفكريةالتطرفأساليب
عليهموسيطرتاإلنسانىالجانبعليهمسادمنفهناكيالتطرفالتظريةهذهأنصار

جانبالىللوقوفوجهدهمنفوسهممنباذلينالتحريراصةرسافحملواالمحبةفعhدو
البعضثارالوقتنفسوفيبأنفسهماأللمتحملوابلcدألألمايسببوالموالمقهورين

وبذلكمقاومتهافيالعنفبعضهمواستخدمالنطريةهذهأصحابضدالمحافظينمن

عليهالتحريردعاةيلومونكانواالذىالخطأفىأنفسهمهموقعوا

الكهنةبقيادةحركةالجنوبيةأمريكافيقامتأنهالمثاليلسبعلىونذكر
أفرادهاكرسالثالثالعالمأجلمنالكهنةاسمنفسهاعلىأطلقتالكاثوليك
ذلكسبيلفيفعالحياتهبعضهموبذلالالهوتيةالتحريرءمباديلتطبيقحياتهم

الذىاألرجنتينفيMuCarlosحموجيكاكارلوسالكاهنءهؤالبينومن
حقيقةمنعمرأأصغربدواأنهملدرجةالتغذيةنقصمنيعانونأطفاأليرىأنهاله

فيمعهميحيالمألنهبالتقصيريشعرفابتدأالبائسةحياتهميرىأنوراعهأعمارهم
كتابمقدمةفيالمؤلفينأحدوضعهارائعةصالةوكتبالكافيبالقدرالمعاناةهذه
ترجمتهمافيهاقالrله

صالة

الواقعفيوهمالثامنةفييبدونأطفاألترىأنتعودتعينىألنياربىاغفرل
عشرالثالثةفي

أتركهأنأستطيعوأنامعهمالوحلفيأخوضأنتعودتألنياربياغفر
رونيقلهالهمينما

عنهأبتعدأنأستطبعوأناالملوثءالمأأتقثلأنتعلمتألفيياريىلياغفر
يقدرونالهمبينما
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الأنهموأنسىالكهربامصباحءألضييدىمددتكلمLياربىليغفر
نLيقد

جياعألنهميقدروناللبههمالطعامتناولعناضيربأنأستطبعإننيربى
بالطعام

أحاربلمواإلنسانيحياوحدهبالخبزليسإنهلهمقلتأللطثطيارلياغفر
خبزألهمأجدحتىالجميع

فساعدفينفسيألجلالذواتهمألجلأحبهمأنأريدربى

أجلهممنألعيشفساعدنىألجلهمأموتأنأحلمإفيربى

ربىيافساعدفيالنوريأثيعندمامعهماكونأنأريدربى

dJiyاكيجو

التحريرشهيدت74عاممايو1يومالصالةهذهكاتبماتولقد

متحرراشعبايواجهواأنيخافونالذينأولثكاغتالهللمطرودينخألدانبيافكان
القهرمن

للتحريرالالهوتيةالنظريةفيالخالصمفهوم5

شرحهفيتتوسعخاصةدراسةإلىويحتاجللغايةومتشعبمتسعالموضوعهذاإن
هوهناالكاتبهيريدوماالكتبعشراتفيهكتبتوقدإليهناقدةنظرةوتقدم
تبعدهقدالتيالتفاصيلفيالدخولدونالنطريةهذهفيالفكرجوهرإلىاالشارة

الدراسةلهذهاألساسىالهدفعن

أصحابهالكنالخالصأوالتحريرهوالنظريةهذهحولهتدورالذىالمحورإن

لكنهماألبدىوالموتوإبليسالخطبةمناإلنساننفسإنقاذمجردالحالصيعتبرونال
يعتبرونوهمالخليقةكلخالصبلكلهالشخصخالصهوالمقصودأنيرون
واالجتماعيةالفرديةالقوىكلمنالشمعوبتحريرإلىيهدفالفدابىالمسيحعملأن

الحياةنواحىكلفيالخالصببركاتالتمتعمنتحرمهمالتىوالسياسيةواألخالقية

7V



تحريروتريدمظاهرهمختلففيالشرتقاومفهىالواجهةنظرياتمنالنظريةذه
التاريخفياللةعملخاللمنتغالخالصعمليةاذترىومممنهالبشر

لمالعايقسمالذياالتجاهترفضالنظريةهذهأننوضحأذنريدءبدذيءوبادي
مكؤنةالكنيسةاعتباروترفضمخفصينغيروآخرينالخالصنالوااشخاصإلى

هذامنوبدألجاعتهمإلىاللةعنالبعيدينلضميسعونالذينانحفصينحماعةمن
وإنالخالصشموليةتتضمناللةإرادةإنالقائلةبالفكرةتستبدلهالنطريةفإناالتجاه

عافيننتطرهشيئاالخالصفليسكفهالعالمافتدىقدالمسيحالسيدخاللمناللة
اللةمعالناسشركةبأنهتعريفهويمكنالخاضرةالحياةبهذهيتعلقهووإنماآخر

البعضبضعهممعوشريهم

أوبهالناسيؤمنلكيالعملهذاعملاللةإنللناسيقولونالفإنهملذلك
افتدىقداللةإنيقولونلكنهمأنتتتغيرأنيجبلذلكنحوكاتجاههغئراللةإن

حياتكفيتحققهوأنتحياهوأنءالفداذاتتمتعأنواجبكفمنلذلككلهلمالعا

الخليقةيربطفالخروجلمللعااللةخلقإعادةتمثلالخروجحادثةأنيرونوهم
لموتاريخيةأحداثخاللمنخالصهوتحققالتاريخفيذاتهاللةأعلنوفيهيالفدا
اللةإنسياسياكانبلفحسبتاريخياأمراالخروجفيالعبرانىالشعبتحريريكن

اIنrوهكذاعامجتمعايؤسسوالكىوالطموالبؤسالعبوديةموقعتمأخرجهم
جديدااجتماعيانظاماويخلقونالقديمالنظاميفارقون

لذلكالخليقةإطارفياللةقدمهاجديدةبدايةالفدافيالمسيحعملكانوهكذا
فيهيحلأنسئراللةوإنءاألشياجميعخلقتالمسيحفيإنهالرسولبولسيقول
1i1c19rسىtsلنفسهءاألشياكلاللةيصاعوأنءالملكل

بدايةالحزوجكانونتائجهاصومنالخطبةمنتحريرهوالمسيحعملإن
جديداشعبافيهااللةخلقجديدةلبدايةعالمةالصليبكانهكذاجديدشعبلقيام

jيحققإنسانوالالحياةهذهفياشتغالهمخاللمنءوالفداالخلقعمللمواصلةدعاهم

عمليةالبJدفينفسهيضعوبذلكبعملهالخليقةلعملمواصلتهطريقعنذاته

ءلبناواالستغاللالبؤسضدراعالفإنكذلكاإلنسافيالمجتحعفيبنىالخالص

كاملااطريقفيتسيرالتالخالصعمليةماءجزيعتبرJعامجتمع
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أيضاينظرهض3الخاضريخاخلقهاويعيدالقديمةالخليقةإلىفقطينظرالالخالص

منياوتدريحجزئيايتحققفالصواموعدديانةهىالكتابيةفالديانةالمستقبلإلى

العادالمجتمعفيالعدالةاكتمالإلىدائمايتجهولكنهالتاريخأحداثخالل

الهوتيامضموناتحملتاريخيةحقيقةالنطريةأصحابعندوالخالص

بتجسداالنسانىالتاريماخترقلكنهفقطلمالعايخلقلماللةإنيقولونفهموسياسيا
بهمليصلالبشرمعاللةتدرجكيفييينالمقدسالكتابأنيعتقدوذوهمالمسيح

jحضورهوكانءسيمافيالعبرانيينمععهدأعقدأنفبعددئةحقيقيفهمإلى
القديمالعهدءأنبياأعلنبعدفيماوالهيكلاالجثماعوخيمةالعهدئابوتفيمتمثال

قدميهءموطىواألرضكرسيهءالسماوأنبيدمصنوعةأماكنفييسكنالاللةأن
شخصفيذاتهاللةاراناالجديدالعهدوفيمكانمجدهالأدئةأنيدركونالناسوابتدأ

ثموتاريخهمالبشرحياةإلىاللةدخلوبذلكجسداصارالكلمةالمسيحيسوع
للروحهيكلمسيحىكلوأنالمسيحجسدهيالمسيحيةالجماعةأنالرسلأعلن

ألنلئةهيكألصارإنسانأنيؤكدثمرأتفيالمسيحوتجسئدالقدس
جسداصارالكلمة

الوقتنفسوفيالخالصوعموميةاللةعموميةهيوهذهالبشرلكلفالثة

بالناسعالقتهوجعلالبشرقلوبفيسكناللةألنالباطنىاتجاههللناسالئهأوضح
lrT1حزقيالالبشرقلوبفيلبههاظاهريةليست

النبانفصلأنيمكنالبأنناالقولإلىالنطريةأصحابتدرجالفكرهذامن
tالروحاتيةعنالحقيقيالنعبيرفإنولذلكاإلنساذفيالروحيالجانبعنيالم

الوصيةوهيالقريبمحبةعنالحقيقيالتعبيرهوفهذاالبثربينالعدالةتطييقفييظهر

اللةمحبةهىالتياألولىJتعادالتىالعظمىالثانية

بالفقيرءالمشهزيشخصيااللةضدخطةيرتكبالفقيريظممنأناعتقادهموفي
محبابالحقيكونالمسكينمعوالمحبةالعدليطبقمنبيما5اvأمخالقهيعحر

االجماعىالظلبمهىالعظمىالخطبةتكونهذاعلىو11i1إرميالئة
بالتهاإلنسانعالقةتقطعالتىفهىالمجتمعفيوالطمعوالقهروالقسوة

الخطيةعبوديةمنوالحنليقةالناسحررالمسيحإنالنظريةهذهاصحابويقول
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عملهيتممواأنالخليقةعلىسيداويعتبرونهالمسيحيخدمونمنواجبفإنلذلك
المجتمعوهواألسمىالمسيحهدفلتحقيقوذلكوالمقهورينالمظلومينتحريرفيفعليا
ورسالةلمالعافياجتماعيةحركةهوبلشخصىإيمانمجردليسفاإلنجيلJالعا

أرادتإذاوالكنيسةرسالتهاجوهرلكنهاالكنيسةحياةفيهامشياأمراليستالتحرير

بللذاتهاتعيشأالفيجبالخالصىالمسبحلعملالظاهرةالعالمةبالفعلتكونأن
لآلخرينتحيا

الممارساتمقدساتمنوهىالربانىءالعشافريضةإنالنظريةأصحابويقول

للشعبتحريراكانالذىالفصح3Sونسقعلىالمسيحالسيدأجراهاإنماالمسيحية
هذهأنكماأيضاالمسيحفعلهماوهذاالحياةإلىالموتمنوانتقالهالعبوديةمن

تدفهاالتىاألخوةرسالةفيهاتتجمعاوهكذالبشربيناألخوةإلىتشيرأيضاالفريضة
بهتناديلماالمطابقةوالحياةالظلموإدانةالتحريرإلى

يه

مالحظاتبضععليهاولناللتحريرالالهوتيةالنطريةعنسريعةلمحةهذه

الكتابىللفكرفهمهافيوحتىاإلنجيلمناكثرللموقفاألولويةتضعفهي
أمريكافيوالسياسياالجتماعىالموقفدراسةبعدثانويةمرحلةفيتضعه
بيةالجنو

Y

r
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يعتبرالمقدسالكتابتفسيرفيأسلوبهاأنللنطريةالمحللينبعضويرى

تأثرواألنهموذلكتاريخياتفسيرامنهاكثرأسطورياأيميثولوجياأسلوبا
الكتابتفسيرفيبولتمانبمذهب

تقريباجردهاالعدالةوتطبيقلمالعاهذافيالصراعإلىالنطريةهذهنظرةإن
الكتابيةالديانةإنيقولونأنهمومعباآلخرةيتعلقأخروىتفكيرأىمن

هودالعاوالمجتمعالكمالوعدكانإذامايبينوالملكنهموعدديانةهي
يوجدأينأوالخياليةالفاضلةالمدينةUtopiaاليوتوبيامننوع

الكتابوآياتأحداثبعضمناتخذلكنهوسياسىاجتماعىفكرالنطريةهذهإن

أنللكلمةالمصاحباللةوروحالكلمةلرسالةيسمحفلملتأييدهسنداالمقدس
نظريتهملتحقيقالكتابآياتيوجهونالذينهممفكروهأصبحبليوجهاه



مواقفلبعضوإدانتناالنظريةهذهتتبناهاالتياإلنسانيةللنزعةالكبيرتعاطفنامع

هذهنعتبرأننستطبعاللكننااالجتماعيةالمظالمعلىبسكوتهاالماضىفيالكنيسة
الحاضرالوقتفيالكنائسغالبيةتقبلهالذيبالمعنىمسيحياالهوتيااتجاهاالنظرية
التىاالخطارنفسفيأنفسهمهمأوقعهمقدالصراعفيالبعضمغاالةأنوبخاصة

Iمنهاالناسنيحذاكان
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الرابعلباب

المسكونيةلحركأ

األخالقوقفعايأ





قدمة

سكونيةالمالحركة
MovementEcumenicalThe

الكتائسمجلسوبينبينهاويربطونالمسكونيةالحركةعنكتيراالناسيتحدث

المسكونيةفكرةأنوالوافعالمسكونيةدعاةاكبرمنالمجلسهذاأنباعتبارالعالمى

العالميالكناشمجلسمنوأعئمأقدم

ءاألجزاإلىلالشارةالجديدالعهدفيOecnmeneمسكونةكلمةاستخدمتلقد

استخدتكذلكباالنجيلفيهايكرزأنيجببنوالتىاألرضمنالمسكونةأوالمأهولة
كلفيالكناشقادةمنممثلينضمتالتىالمجامعلوصفقديمامسكونيهـالصفة
للداللةفالوصبنفسالكاثوليكيةالكنيسةاحتفظتوقدالكنيسةعقيدةلمناقشةلمالعا

لمالعاكلقيوسياستهاموقفهاالكاثوليكيةللكنيسةتقررالتيالمسكونيةالمجامععلى

التىوالمحافلالمؤتمراتعلىللداللةالتعبيرهذاالبروتستانتيةالكناشاستخدمتبيما

وحدةإلىيشيرمسكونيالتعبيروأصبحالكناضكافةمنومندوبينممثلينتضم

المسيحفيوحدتهاعنتعبيراالكناشبهتقومالذىالمشتركوالعملالكنيسه

المقدسالكتابتعليمفإنالكنيسةفكرعلىجديدةليستالكنيسةوحدةوفكرة
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بينءللقاالتمحLهتاككانتالعصوركلوفيواحدةالمسيحكنيسةأنؤكد
أوالسياسيةاووالجغرافيةالتاريخيةالعواملبينهاياعدتالتيالختلفةالكنائس

فلسفتهاأوالمسكونيةالخركةتاريختتبعبصدداآلنولسناالعقائديعضفياالختالفات
موضوعفياآلنيههمناإنماومتشعبطويلمبحثفهذاالعملفيأسلوبهاأو
أنفسهموجدوامعاقادتهااجتمعكلماالكنيسةأنكيفنوضحأنالدراسةهذه
واالجتماعيةاألخالقيةقضاياهمنموقفأيتخذواأنعليهمتفرضالمجتمعفيتحدياتمLأ

بمشكالتالعميقاالنثحغالمسكوليةأمامنفسهاوجدتالمسكونيةالحركةفإنلذلك

المجتمع

مجلسفييتمثلأحدماجناحينالخاضرالوقتفيالمسكونيةللحركةأنوبما

وغيرالخلقدونيةواألرئوذكسيةالبروتستانتيةالكنائسغالبيةيضمالذيالعالميالكناش

الخاصةالمسكونيةمجامعهالهاالتيالكاثوليكيةالكنيسةفييتمثلوالثافيالخلقدونية

يوحناالباباإليهدعاالذيالثاقالفاتيكافيالمجمعالحديثالعصرفيوأهمهاأبرزهاومن
علصامنهمالكلخاصافصالأفردنافقدلذلكA9511911والضرينالثالث

مندوبونمجضراألحيانبعفىوفيمتقاربةالجناحينهذينمنكلؤخهاتبأن
االخرالجانبمحافلبعضفيجانبكلمنكمراقبين

NVA



األولطلفصل

األخالقييةاإلهمامات

العألميالكنائسلمجليم

sالحديثالعصروفيالعالميالكنائسجملسمنأفدمالمسكونيةالحركةأننا
بطريركيةدعرةمنهانذكرالكنيسةلوحدةومحاولةدعوةمنكزهناككانت

التىاألمعصبةغرارعلىللكنائسعصبةبتكوفي919عامفيالقسطنطينية
لجنتينبيناجماعثويخاسنةىلوIyالعالميةالحربنهايةبعدتكونت

هماالدولياالرسالياتمجللجانمن

والنظامالعقيدةلجنة

والعملالحياةولجنة

OrderandFaith

WorkandLife

نواةيكونأذيصلحاالجـماعهذامثلبأنيشعرونالكنيسةةauبعضوابتدأ
اتحاهاتفيوتعددتوتنوعتعوات11ذلكبعدوتوالتمعاالكنائسالجماع
بينالوحدةبمجوديهتحونيكونوالممعايجتمعونالكناشةLIUكاناوعندممختلفة

رسالتهاوتعميقفاعليهاوتقويةالكنيسةحياةبثجديدجمهتمونكانوالكنهمالكنائس

اإلنسانيالمجتمعفيتأثيرهايتناولالكنيسةحياةتحديدأنالطبيعيومنالمجتمعفي
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العالمفيوشهادتهاالكنيسةرسالةفيللتفكيرالمجالينفتحهكذا

عليههوماعلىالمجتمعنقبلهلهذاهومعاالكنائسواجهالذىوالسؤال
فيناقدةنظرةالمجتمعمالعبعضالنظرقإلىندعوأمالمسيحيةللشهادةكمجال

لتغييرهاونسعىاالنجيلرسالةJن

التىاألحداثفإنالسؤالهذاعلىاإلجابةفيالترددلمجردمجالهناكيكنولم
اإلجابةهذهفرضتالكنيسةteقوبصرحمعتحتالعالمفيتجرىكانت

فيسيباكانتاالعشرينالقرنمناألولالنصففيعالميتانحربانحدثتفقد

االجتماعيةالمآلمىأنواعوكافةالعائالتوتشريدالعالممنكثيرةءأجزامار
حركاتوظهرتالماليينمنهماعافىاالقتصادىللكسادفترتانوحدثتيةواألخالق

العالمفيجديدةقومياتونشأتواستعبدتهمالناسقهرتمستبدةسياسيةشمولية
األبيضاإلنساناستغاللضدالثاكالعالمشعوبوثارتبحقوقهاطالبتالئاك

العالممنكثيرةبالدفيتحريرحركاتوقامتالعنصريةالتفرقةوضدلها

لذلكاأليديمكتوفةأمامهوتقفهذاكلتتجاهلأنللكناشممكنايكنلم
إنهاضأوالوحدةالتyمحفياهتمامهاتحصرأنتستطعالأخهاالكناشوجدت

وتحددالمجتمعمشكالتإلىإيجابيةنطرةتنطرأنعليهاكانبلفحسبالكنيسة
منهاموقفها

وجدتالعالميالكنائسمجلسقيامقبلحتىالمسكونيةالخركةأننرىوهكذا
هذاالمجلسورثوقدلمالعافياالجتماعيةاألخالقيةالقضايامواجهةنحوتتجهنفسها
وقراراتهوتوصياتهلجانهنشاطمنهاماجانباقاحتلتكوينهبعداالنجاه

المجلسعلىسابقةمسكونيةمؤتمراتا

5IRYعامفيبالسويداستمكهولممؤتمرأ

مسكونيمؤتمرأوالمؤتمرهذاويعتبروالعملالحياةلجنةبترتيبدرالمؤهذاانعقد

عننتجتالتىالويالتبتخفيفمهتمةالكنائسكانتاالجتماعيةباألخالقيحتص
مسئوليةللشكمجاأليدعالبماالمؤتمرأوضحوقداألولىالعالميةالحرب
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انواعلنالمسيحيلمالعاضميروخاطبنواحيهايكاملاإلنسانحياةعنلكنيسة

وقدالعالمعلىالمسيحصيادةلتأكيدالمعاصرالعالمحاجاتتواجهأنيجبالكنيسة
مجمعإنفقالوام25rعامفيانعقدالذينيقيةمعومجالمؤتمرهذابينالبعضقارن

المسيحيةاألخالقثمoأرسىالمؤتمروهذاالمسيحيةالعقيدةدعامممأرسىنيقية

المؤتمربهافتتحالذيخطابهفيالمقارنةهذهإلىالسويدملكأشاروقداالجتماعية

أقرتهلإليمانقرارااصدرنيقيةمجمعفإنالمغاالةمنءشيفيهاالمقارنةهذهانإال
المؤتمرهذاكانبينماالمسيحالسيدالهوتموضوعحولالخالفوحسمالكناش

االجتماعيةبمسئوليتهاللقيامللكنيسةدعوةمجرد

الشعارمنوواضحتوحدناالخدمةلكنتفرقناالعقيدةالمؤتمرذلكشعاركان

اشتراكهافإنالعقيدةفيالبعضبعضهاعنتختلفوهيانهاشعرتالكنائسأن
بينهاالشركةمنمزيدوتنميةالكناشتوحيدعلىيساعدسوفماخدمةفيمعا

فإنالعكأثبتتاأليامإنبقولهالشعارهذاعلىبعدفيماأحدهمعفقوقد
وافقتوقدالعنصريةالتفرقةفيهايدينقراراتأصدربعدفيماالعالمىالكنائسمجلس

األمرالقراراتهذهتنفيذأسلوبعلىبعدفيمااختلقتلكنهاالكنائمسجميععليها
Tالعالمىالكنائسمجلسعضويةتركإلىالكنائمىبعضدفعالذى

sRryعامفيبانجلترااكسفوردمؤتمرب

االشتراكيةاألفكارانتشرتفقدبالتناقصاتءمليعاصفجوفيالمؤتمرهذاانعقد
روسيافيالشيوعيةالثورةفيوعملياسياسياوتبلورتركسG1كارلبهانادىالتي

أمثالالالهوتيينبعضsوناحالتهابتحسينتحلمالفقيرةالطبقاتوابتدأت
ملكوتلتحقيقالكنيسةتسعىأنويجبطبيعثهفياجتماعياإلنجيلبأنراوشنبوش

لمالعاكانالوقتنفسوفيوالسالموالعدالةيالمساواةالناسليتمتعاألرضعلىاللة
علىسيكونبأنهيحلمونالناسكانأنوبعدقاسيةوسياسيةاقتصاديةأزماتيجتاز

وتنذرتتجمعبالغيومإذاJIاالعالميةالحربمعاناةبعدالمسرةوبالناسالسالماألرض
الرأسماليةالمؤسساتفيالناسثقهضعفتاالقتصاديةاألزمةاشتدتوإذثانيةكرب

يةAمجيةوايديولوبفلسفةالمجاورةالدوليهددالشيوعىالزحفوأصبحوالديمقراطية
كثيرةءأعبافألقتوإيطالياألمانيافيوالفاشسشيةالنازيةوظهرتللمسيحيةمضادة

Wأهدافهمنجعلالمؤتمرهذاانعقدعندمالذلكالبالدتلكفيالمسيحيينضمائرعلى



مواجهةقالمجتمعفيالكنيسةلسياسةإرشاديةمعاييروإعالناكتشاف1
العالمتسودالتىاالجتماعيةالفوضىمشكالت

Vلوائحكمجموعةليساإلنسانحياةعلىالمقدسالكتابسلطانتأكيد
فينجدهاالتيكتلكعامةءكمبادىوليسمحددةسياسةترسمناموسية

الناسعلىالمسيحفياللةبسلطانتشهدمتكاملةكرسالةvوإالجبلعلىالموعظة
لشعوباو

اللةقصدهاحقاالكنيسةتكونأنالكنيسةدعوة3

churchIالناساحترامتنالللمجتمعأخالقياضميراتصبحبأنلك
مابينالكبيرةبالفجوةالكنيسةتعترفأنيجبالوقتنفسوفيوطاعهم

باألسىالكنيسةتشعرأنيجبلذللثفعألتطبقهماوبينوتحلنهبهتنادي
تقومأندوناالجماعيةلمالعاهذاورشعلىطويالسكتتألئههابالتوبةمقرونا
تهالمقاومإيجابىبعمل

التحليلمجردمنللخروجالعامةالكنيسةنظرتوجيهفياكسفوردمؤتمرنجحوقد
الكنيسةلسياسةواضحةءمباديإعالنإفىالمسيحىالعملفعIالداخلىالذاقي

اللةلمشيئةالكنيسةفهممننابعةتكونعيةواالبئوالسياسيةاالقتصاديةالمجاالتفي
الوسطبةالبديهياتلفطءالمبادىهذهعلىأطلقوقدالمسيحيسوعفيالمتجسد

AxiomsMiddleعيةاالبئالنظمعلىالكنيسةتحكمالمعاييرأوءالمباديوجهذه
أنصاربهنادعمانحتلفااالتجاههذاكانوقدالمسيحىالعملنحووتوجههاالسائدة

أناالجتماعيالعملبمجرديستطبعونأنهمتصورواالذيناالجتماعياالنجيلمذهب
ومعترفامقراواقحيااتجاهااكسفوردمؤتمراتجهلقداألرضعلىاللةملكوتيحققوا
والضعفالخطأتحتالواقعةاالجتماعيةاالنسانمؤسساتجميعبينالكبيربالفرق
العملمنمزيدنحودائمااإلنسانتحفزالتىالمجددةالغافرةونعمتهاللةملكوتوبين

الزائدةالثقةناحيةأوواليأسالفشلناحيةءسواالتطرفمنايمانهوتحفظالشجاع
بالنفس

تدميرمنصاحبهاUبكلالثانيةالعالميةالحربأعلنتبسنتيناكسفوردمؤتمربعد
علىوثارتوأفريقياآسيافيالجديدةالقومياتوظهرتالدوليالمجتمعفيوتغيير

التكنولوجياعلىالتنافسAhوازوغربىشرفيمعسكرينإلىلمالعاوانقسماالستعمار
AN



األمهيشةتأصسمتالحربءانتاوبعدالنوويةاألسلحةوتطويرالعلمىالتقدم
موضوعأنيرممطكلهلمالعاوابتدأاإلنسانلحقوقالعالمىالميثاقوأعلنتالمتحدة
كلهلمللعابالنسبةموتأوحياةمسألةأصبحالدولبينوالسالمالدوليةالعالقات

امستردامفيالعالميالكناشلمجلسلىJاألالعموميةالجميعةانعقدتالمناخهذافي
fMAعافيبرلندا

االجماعيةاألخالقيةاالتجاهات2

للمجلسالعموميةالجمعياتبياناتفي

بهولنداأمستردامفيانعقدتالتياألولىالعامةالجمعيةموضوعكانأ
عاملي

DesignsGodandDisordersManاإللهىوالتخطيطاإلنسانفوضى

بينالباردةالحربإلىالثانيةالعالميةالحربمنخرجقدحينذاكالعالمكان

والشيوعيةالغربيةالرأحماليةبينالفكرممطالصراعوكانوالغربىالشرقيالمعسكرين
اكبروكاناالغربيمثلونكانواحينذاكالعامةالجمعيةءأعضاغالبيةأنورغممحتدما
بسببرالمجللكناألمريكيةالمتحدةالوالياتكناشمنيأتيالمجلستمويلمنفدر

يتخذاناستطاعلهومهدتاالجتماعسبقتالتىواالقتصاديةالالهوتيةالدراسات
المسثولالمجتمععنالمجلستفكيرمحوروكانالغربإلىينحازوالموضوعياموقفا

SocietyResponsibleThejrالمجلسبيانفيءجاممان

المطلقةوالرأمماليةالشيوعيةأيديولوجياتترفضأنيجبالمسيحيةالكنائسإن9

الزائفاالفتراضعنالناسإلبعادتسعىأنوعليهاFaireLaissezcمبدأحسب
المتطرفيناالتجاهينهذينأحدبينلالختياربديلالأنهلهميصؤرالذى

المناصبأصحابوأنالعدالةوإقرارالحريةضرورةبيانهفيالمجلساكدوقد

التيبالسياسةيتأثروالذييحكمونهالذيالشعبوأماماللةأماممسئولونوالسلطات
يتخذونها

ATN



المتحدةياتyبأايفانستونفيالثانيةالعموميةالجمعيةانعقادوفيب

4I9oعافياألمويكية

الحكمنوعيةعلىفقطليسالتنبيروكانالثاكلمالعادولكناشممثليعددازداد
يمكنالدولةأنإلىالمجلسبياناتأشارتوقدالشعبءإزاالدولةمسئوليةعلىبل

للعدالةخادمةالدولةتكونبأنالمجلسطالبلذلكالفردلحريةتهديداتشكلأن

شائعةظاهرةكانالدولبينالتسلحنحوالسباقأنوبماعليهامتسلطةالاالجـماعية

علىيجببلشرالحربأنالكنائممتعلنأنيكفيالهأنالمجلمأعلنلذلك

سباقمنللحدوسائلإلىللوصولوالرويةبالصبرحكوماتهميطالبواأنالمسيحيين

التسلح

عامفيبالهندنيودلهيفيالثالثةالعموميةالجمعيةانعقادوفي
1

نطرتوجيهفيهاماراJلعبواالذينالثالثلمالعاكناشمندوبىأصواتظهرت
منوكانالناميةالدولشعوبتواجههاالتىوالمشكالتالقضاياإلىالغربكنائس

تشجيعاالمجلسبيانءوجااإلنسانحقوقموضوعالمجلسدرسهاالتىالقضاياأهم

المشاركةعلىتشجعالتىالسياسيةوالمؤسساتالبراجفييشتركواأنللمسيحيين
معتقداتهعنالتعبيرفيالفردوحريةالضميرحريةوتحميالمواطنينلجميعالحقبقية

كلعلىيستولىصنماالدولةتصيرأنمنللناستحذيراايضاتضمنالبيانأنعلى
والئهم

فيالتاليةالعامةالجمعيةوانعقادنيودلهيانعقادبينالفترةوفي
AkRSعامفيبالسويدأوبساال

فيالمجلسأماموضحتقدوكانتالتكنولوجيالتقدممنمزيدإلىالعالمانجه
سهلةحلولهناكتكنلموالفقيرةوالدولالغنيةالدولبينالعالقاتقضايانيودلهى

الثالثلمالعادولتنييةعلىتساعدأنالغنيةالدولأرادتإذاألنهذلكالقضايالهذه
أنهإالالتنميةبهذهلتقومالجنسياتمتعددةوشركاتمؤسساتتقيمأنعليهافكان

الناميةالدولعلىللسيطرةأسلوباالمؤسساتهذهمثلتكونأنيمكنالوقـتنفسفي
الكنيسةعلىكانوقداقتصادهافيالغربعلىمعتمدةهاءوإبقالسيادتهاوتهديدا
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الشركاتانجاهعنبعيداوعنايةبموضوعيةاألمرهذاتدرسأنالمجفيممثلةلعامة

روعتغليبإلىالناميةالدولاتجاهعنبعيداوكذلكالذاتيةبمصلحتهاتهغالتى
مؤتمراالعالمىالكناشمجلسعقدولهذااالقتصاديةمصالحهاعلىالوطنيةالحماسة

موضوعهنV19ISعامفيبسويسراجنيففي

بتمثيلالمؤتمرهذاتميزوقدعيةواالبئالتكنولوجيةالثوراتعصرفيالمسيحيون
كانldالخاضريمن74أنإذوطائفياجغرافياواضحةبصورةالثاكلمالعادول
اإلنسانحقوقعلىءاألضواسفطثوريامؤتمراجعلهالذياألمرالثالثلمالعامن
التنميةومشكالتسطاألوالشرقومشكالتالدينيةلريةاوعلىالئاكلمالعافي

دولأوضاعفربعنتلمسأنالغربكنائساستطاعتوقدالثالثالعالمفي
الجمعيةأيدتوقداألولاالعتبارفيوضعهابضرورةوشعرتالثالثلمالعاوكنائس

إفهبلجنيفمؤتمرقراراتAR1عامفيبالسويدأوبساالفيانعقدتالتىالعامة
المحبةناموسمنالنابعةالتوصياتمجردمنينتقلالمجلسابتداالعامةالجمعيةهذهفي

التركيزإلىفحسباإلنسانيةبالنواحىمهغإنسانأييتبئاهأنيمكنوالذىللقريب
دخلقدالمسيحفياللةأنباعتبارعىاالبئالمسيحيللعملالكتابىاألساسعلى
آبملكوتهوأنوالسالطينءالرؤساكلعلىنصراوحازتشكيالتهبكلعالمناإلى

والرحمةبالدينونة

litصورتهعلىالناسجميعخلقاللةأنالمقدسالكتابتعليممنيعرفونلمسيحيون
ضديقفمنأوليكونواأنعليهملذلكالجميعألجلماتالمسيحالسيدوأن

العدالةيعطىمسئولعالميمجتمعإيجادفيبإيجابيةيسهمواوأنواألنانيةاإلقليمية
للجميع

وعدمللجميعيالعدالةالمهغاالتجاههذاالعالمىالكناشمجلسواصلوقدهـ
عقدتالتىالعامةالجمعيةفيالمسيحبيسوعاإليمانعلىالمؤسسوالتحريرالتفرقة

فيبكندافانكوفرفيانعقدتالتىالعامةوالجمعية1WCعامفيبكينيانالروبىفي
rAqعا

تطعالتىالتقاريرالىيرجعأنيمكنهوقراراتهالمجلسبياناتدارسةفيستزادةاالفييرغبمن
نقدمرسوفالمجلسيقيمهاالتىوالمؤتمراتاللجانتقاربرإلىوكذلكالعامةللجمعيةاجتماعكلبعد

البياناتهذهمننموذجأالفصلهذانهايةفيءللقاري
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المجتمعبقضاياالمسيحيالتعليمعالقةليالمجلسدراسات

الموضوعهذافيالعالمىالكنائسمجلسقذمهاالتىالدراساتنلخصأنالعسيرمن

التىواألبحاثللمؤتمراتنتيجةالموضوعاتهذهفيالكتبمئاتأصدرفقدالمتسع
العالمكلفيالمسيحيينالمفكرينمنكثيرونبهاقام

YIjالكنيسةمثلمعينصبمجالالخاالقسمأنهوالمجلسيتبعهالذىسلوب

بهذاتتصلالتيالحيويةالموضوعاتثاوالمناقشةللبحثمؤتمراتيعقدمثالوالمجتمع
فيالمتخصصينمنوغيرهمالكناشمختلفمنالالهوتءعلماإليهاويدعوالمجال

للمجلسالمركريةاللجنةإلىأمجاثهاخالصةالمؤتمراتهذهوتقدماليحثموضوعات

سنواتسبعكلمرةتجتمعالتيالعامةالجمعيةإلىأو

تشملكنيرةأتساموللمجلس

والفلسفاتياناألبينالعالفاتلمللعاالكنيسةإرساليةوالنطامالعقيدة
الداخليةالكنيسةحياةتجديدواألسرةالعائلةالطييةالخدماتالدوليةالعالقات

اغالهجرةالالجئينالمتبادلةالمساعداتالتنميةلموالعاالكتيسةالشباب

المجلسمنلجانعقدتهاالتىالدراسيةالحلقاتعددالباحثينأحدأحصىوقد

9nعامحتىدراسيةحلقةستمائةعلىزادتفوجدهاالمتنوعةالموضوعاتلبحث

أخالقيةموضوعاتحولعقدتالتىالمؤتمراتمنعيناتالمثالسبيلعلىونذكر
الدراساتلهذهالعاماالطارعنفكرةءالقارىلدىلتكوناجتماعية

91ه8الدنمركوآسياأفريقياكنائسنحوأورباكنائسمسئوليات1

Y9091اليونانالتغيرصريعمجتمعفيالمسيحيالعمل

1هولندااالجتماعيةالمسيحيةاألخالقدر

tزامبيااألجناسبينوالعالقاتاالجتماعىالتغيرفيالمطلوبالمسيحيالعمل

AII1روسيابالمجتمعالكنيسةعالقةفيالهوتيةقضايا5

AI19سويسراالمجتمعتجديدعنالماركسىالمسيحىالحوار61
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w911هولنداالعمليةأوالخبرةالمسيحيةاألخالقءضوقيالتنميةمضكالت7

A197سويسراوالمجتمعاالنسانومستقبلالتكنولوجيا

1انجلئرااالجماعيةوالعدالةاالقتصاديالتقدم9

vr1سويسراالحياةونوعيةالوراثةعلم1

رومانياالمسيحىءوالرجاوالتنميوالتكنولوجياالعلم11

Yالسويدالنووىالتقدمبرنأجوإمكاناتمخاطر

43oجt

عامفيبالسويدأوبسافيالمنعقدةالعامةالجمعيةتقوير
IRIAموضوعفي

rالعالمفيواالجماعيمادمممااالكالتطور

باقطورالمسيحيةاهماما

نسشطبعالتاريخفياألولىفللمرةمثيرةمطاعذيجديدعالمفينعيشنحنا
أدركناكذلكاألولىوللمرةواقعةكحقيقةالبشريالجنسوحدةنرىأن

العالمفيالزوةدموااستخدامفيالمشاركةيستطيعونجميعاالبشرأن
األحالمحولتقدالهائلةبإمكاناتههاالحديثةوالتكنولوجياالصحيحاالستخدام

نواحيكلفيالناسباخوالالكاملةالدرايةلناهذاوقتنافيأنناوبماحقائقإلى
لمعاإنهعذربالفإننااستخدامهاووسائلموارمنفيهاجماوأيضاالمسكونة
والقاراتالدرلمختلفشعوببينبالمساواةجسيمإخاللمنفيهوماواحد

واحدةأمةشعبأفرادبينالمساواةعدمشأنذلكفيشأنهإطالقالهمبررال

ندركونحناآلخرالبعضالبشربعضفيهيستغلعالمفينعيشنحنكذلك2

السياسيةفالمطمالبشريالجنسعلىقويةقبضةمنلهوماالشرحقيقة

يتسربئالولكنالجسيمةلموالمطاالعدالةانعدامثقلتحتثمنواالفتصادية

المسيحففىاألعمىالقدرقبضةفيلسناأنناجيدانعلمألنناقلوبناإلىاليأس
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ظفروقدنظممنفيهمابكلعالمناإلىاحمهتباركاللةدخلالمجده

بقضاففيهاريبالآتيةومملكتهوالسالطينالرياساتكلعلىوانتصر
ورحمته

نحومسئولينهمأدركواقدالمسيحيينمنوأيضاالبشرمنالساحقةاألغلبية3

الذينهمقليلينولكنواحتياجفقرفيهمالذينالوطنيةمجتمعاخهمءأعضا
قريبهوأجزائهمنءجزأيفيومحتاجفقيركللمعافينعيشأننااكتشفوا

المقدسكتابهممنيعرفونالذينوالمسيحيونخاصةمسئوليةنحوهنحمللنا

الجميعأجلمنماتالمسيحوأنصورتهعلىاللةخلقهمجميعاالبشرأن

المعنىعلىالتغلباجلمنالصراعفياألماميةالجبهةفييكونواأنعليههميجب
مسئولمجتمعفيباالشتراكإحساسوخلقالمحدواإلقليميللتضامنالضيق

للجميعالعدالةشعارهالعالميالنطاقعل

الفكريةنظمنايفحصفهوجديداءثيكليصنعالذيذاكفيورجاؤنا4
وخوفناعتيقهومافيالكاذبةطمائينتناكانتوإداببطالنهاويقضيوالعملية

وترقيعهاإصالحهامحاولةأوالراهنةالحالةعنبالدفاعيغريانناالثورىالتغييرمن

ءالقضايكونوقدالهالكجميعامصيرنايكونفقدبالجديةتتسمالاتءباجرا
قدجديدعالميمجتمعءبنافيالفشلولكنالبعضألمفيسبباالعتيقعلى

لبرهطلبهموفياآلتياللةملكوتفيبإيمانهموالمسيحيونبالجميعيودى
اجـماعيةعدالةنحوالبشرمنالمالينصراعفيبنصيبهماألخذإلىمدفوعونهم

العالمتطهيرنحوأعظموتفدمأفضل

للتطورالمحركةالقوى2

الخاصةالتدابيرثمةمناقاوالعالمىللموقفالفنىالتحليلتكرارإلىحاجةفيلسنا5

المؤتمرتقريرتضمنهاقدفهذهاالجتماعيوالتطورالعالمىباالقتصادللنهوض

وكذلك19774عامفيجنيففيعقدوالذىوالمجتمعالكنيسةعنالعالمي

روماكنيسةبرعايةتمتعالذىالتطورسبيلفيالعالمىالتضامنعنالتقرير

عامفيإبريلفيبيروتفيصدرالذىالعالميالكناشومجمعالكاثوليكية

AIVاألمورهذهءضووفيالتقريرينهذينبدراسةالكنائسنوصىونحن
إلىنشيروأناألدبيةااللتزاماتبعضونقرراألبعادبعضإقامةفياجتهدنا

AA



الحاضرالوقتمجتمعفيالمسيحيةللشهادةاألساسيةاالتجاهاتعض

االقتصاديةبالعالقاتيختصفيماوخطيرةحرجةنقطةعنداآلنيقفعالمنا

فيهاأنجزممابالرغمللتطوراألولىسنواتفالعشرالعالمىالنطاقعلى
نتوقعهكناماكذبأظهرقدحدثGالنالكاذبواألملالوهمأزالتقد

حمسناقبوألنالوالسبعونالسبعالناميةالدولأبرمتهالذىالجزائرميثافإن
الدولمنوكثيرالمستقبلفيإمجابيةمفاوضاتفيأملوهناكالغنيةالدولعند

الذيوالتطوربالتجارةالخاصالئانيالمتحدةمNIمؤتمرفشلعنترضلممةالص

صراعهاقيالناميةالدولبعحنيساعدلمذلكفإنهذاومعنيودلهىفيعقد
التخلفضد

للدولالماليةالتزاماتهاتخفيضنحوتميلالغنيةالدولمعظمأنهىالثابتةوالحقيقة8

ااألموواستـمارالتجارةنماذجفيتغييراتءبإجراالقياممننفوراوتبديالنامية
لمالعلثلثىفيالتطورمطاليبمعتتناسبالتيوالمعوناتالفنيةوالمساعدات

منكثيرفيأقدامهاتئبيتسبيلفيوهيأرضاكسحبتقدالحديثةاالنعزالية9
Jولال

الخاجةشأفةصالالسالفنيةاإلمكاناتفيهنملكوقتفييحدثهذاكل10
نتحدثأنبالمسئوليةشعورعدمهوبلالواقعيغيرمنيكونلذلكوالبؤس

للهوصتوالعالميةالوطنيةالسياساتوعنللتطورالثانيةسنينالعشرعن

نقلبذاAفيالنطرنمعنأنبدونالمجالهذافيالكنائسردوعنبالتطور

االخهاماتJبادوتالفشلإلىالستيناتفيلناكانالذىالتفاؤل

الدولياالقتصاديالتعاوننطاقثادخلتالغنيةوالدولالناميةالدولمنوكل11

األموالرؤوسنقلمجردأنافترضتفقدخاطئةوتقديراتافتراضاتتحدوها
أوتوماتيكيةبطريقهبنفسهنفسهيدعمذاتياتطوراسيحدثالفنيةوالقدرات

علىوالنظمالمؤسساتفيجذريةتغييراتإلىيحتاجالفغالالعالميالتطورولكن
االقتصادوفيالغنيةالدولداخلوفيالناميةالدولداخلفيثالثةمستويات

فإنناالتغييراتهذهإدخالعدمبسببإنهالدفةبغايةيقالأنويمكنالعالمي
نعملهأنيدنىالذىالصمالحنعملأنمقدورنأفيليسلألمكمجتعأننانجد

1A9
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والعجزالشللإلىطريقهافياألخرىهيالعالميالتعاونسبيلفيالجهودوأن
الكامل

اجتماعيةنظمانبثأنالضرورىمنناهاذالتىالثالثةالمستوياتكلوعلى
الدولمنعديدوفيوالعدالةالبشرىالتضامنمنجديدةبدوافعواقتصأدية

األجنبيةالمواردوتدعلنفسهااقتصادهابنتاجالحاكمةالجماعاتتستأثرالنامية
التيالمبالغفإنالعالمىاالقتصادوفيذلكفعلعلىوتغريهاالمعوناتتقدم

وغيرجائرةتجاريةنظمطريقعنتأثيرهايبطلماكتيراكمعونةعليهايحصل
تسديدءوأعباالمستثمرةالخاصةاألمواللرؤوسباهظةعوائدودفععادلة

يونلدا

جuفيالتغييرءإجراءلنداتستجيبأنعليهاالناميةالدولجانبومن

النطاقعلىالعاملةاأليدىمنجديدءجزقبولتشجعوأن4واالستماراإلنتاج
تكوننةفالمعوالجديدةلصادراتهامتزايدةأيعسواقاالداثنةالدولتجدحتىالعالمي
فنقلبنفسهنفسهيدعمنموإلىوأدتمنهااالستفادةأمكنماإذاأثرذات
إيجابيايكونأنيمكنعمأليحركألخرىدولةمنالفنيةراتوالقدلuارأس

معاامهتاقالdجWنماوفيكلتيهماالدولئينفيالتغييراتأجريتILإومؤثرا
العالمىاإلنتاجمجموعمن1عنيقلالمالتخصيصتأييدناكانالسببلهذا

فيإليهينطرأذيجبكمعونةالناميةالدولمتناولفيوجعلهالغنيةللدول

واالستثماراتللتجارةالمنصفةافاذجإطار

1

العايىللتطورالسياسيةالظروف3

U13فيهماتشتركفيهالتطوروتقدمالعالمىالنطاقعلىالفقرضدالصراعم

يشمالنكمااالقتصاديةالنطمفيتغييراتيقتضىمماالحكوماتسياسات

يصبحللتطورالسياسيةالوسائلإيجادفإناألمفيالمتاحةاالجتماعيةاتالمؤلس
فإنووالياتدولفيسياسياينتطمالبشريالجنسامbومLوضرورياهاما
الحاكمةالدولبسياساتصلةعلىتكونأنيجـبالوسائلهذه

jالناميةولال

عادةءإلىحاجةفيالناميةالدولفإنللتطورالجوهريةالشروطنوجدلكى51
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الحياةفيلالشتراكشعوبهاتجنيدمنتمكنهابالرقالسياسيةنظمهاشكيل

بخطةللقيامالمعوناتكافعالةبطريقةتستخدموأنواالقتصاديةالسياسية
العالميةالسوقفيالمنافسةظروففيءكشركايدخلواوأنللتطورقومية

شخصيتاتقيبهاالحىالمشروعةالقويةأمرتتدبرأنعلجهالدولةو
األفقالضيقءالوالعلىتسموبحيثالوطنىمجتمعهاشانمنوترفعالوطنية
طريقعنتشكيلهإعادةيكنالتقليديوالمجتمعمعينةوأجناسوقبائلالطوا

فيوالحكومةوالضرائبوالتعليماألراضملكيةنظمفيمناسبةإصالحات
التضحياتليبذلالثعبحماسإثارةعلىقادرةتكونأنيجبالناميةالدولة

برنامجاتعدبأنوذلكحسناقبوألالتطورلبلوغالضروريةاتءاالجراويتقبل
يتضمنالقومىوالتطورللنمومناسبةسياسيةنظمءوبناJالعاللتوزيع

هويتهاتحققأنمجبالذلكمعوالثورةعيةاالبئالنظمفيثوريةتغييرات

برغباتةyمباوعدموظلماتعسفاحكامهايطهرالتىالدولوفيبالعنف
Jمصالحمنتأقيمعوناتمنيتلقونهماتعسفهمفييدعمهمالشعربلوآم
القصراتءراإجباستخدامتغييركلمقاومةيحاولونثمالبالدخارجمن

وصفناهاالتيالدولهذهففيالعنفحمدإلىيصلالذياألمرالشديد
ملتبسةالتغييراتهذهالتغييرءإجراسبيلقيالعنفشكلالثورةتتخذقد

تطويرفيخاصةمساهمةتساهمالكنائساألدبيةالوجهةمنوغامضة
ذلكومعاالجتماعيةالتغييراتءإجرافييالعنفتتسمالثوريةاستراتيجية

التغييراتوانجازإلتمامسياسيةمنظماتءبناقيفالقةاللمشاركةمدعوونفإننا

إليهاالحاجةمسيسفينحنالتيعيةاالبئ

lالسليماالجماعيالوعىنقصفإناألميةارالنتشوكنتيجةالدولبعضوفي

بشانالقراراتفإنتغييرلكلالثابتةالقويةالنظمتبديهاالتيالعنيفةوالمقاومة
نظامإلىالوصوليمكنأنقبلمركزةصغيرةجماعةتتخذهاقدالتطور

المدكطوإلىمؤقتةكفترةفقطتبريرهايمكنكهذهواستراتيجيلىسليمدقراطيد

فيالشعباشتراكمجالمدىوتوسيعالتطوردفععلىهالقدرتتظهرهانذى
ذلك
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iالفنيةول

فيماسياساتهاتختلفكماالغنيةالدولفيوالفكريةالسياسيةالنظمتختلف17

السياسيةءاألجوافيتغييراتإحداثإلىاألمرويحتاجالعالمىالتطورمجتصب
التطورنحوالوطنيةالسياساتتوجيهبقصدالغنيةالدولهذهجميعفيالقائمة

السياسيةفالنظمهذاحاضرنافيوالسياسيةبية3Nااألولويةلهءكشيالعالمى
الفقيرةالدولاستغاللنحواتجاهكلعنهاتطرحأنعليهايجبالغنيةللدول

الغنيةالدولوهذهاقتصادهاعلىوالسيطرةفقرهابسببضعيفةوهي

هذهتصبحأألأساسعلىالتجاريةوسياساتهامعوناتهاتبنىأنعليهايجب
الحقيقةففىاألفقضيقلتفكيرتبعاواأليديولوجيةالسياسيةلمصالحهاوسائل

تطوريةسياساتيتبنىأنطبعيستسياسيمناخخلقإلىماسةالخاجةنجد

الحصاررفعأننرىونحنوالسياسيةالفكريةالمصالحمجردعلىتسمو
وصفناهوقدننشدهالذيللتغييرطيبامثاألسيكونكوياعناالقتصادي

الدولمطالسياسءالبنا

هوالتطورإلىتقضىالتياألحوالتحسينعلىالدوليالجماعيالعملإن18
يمكنهانظمالخاصةالقوميةالمصاعفوقترتفعنظمإيجادفمثالمطلوبأمر

والعالمىالقطرىالنطاقعلىلالقتصادبالتخطبطيختصفيماتتصرفأن
ضريبينظاموإيجادوموازنتهاالعالميةالسوقاستقرارعلىالعمليشملتخطبطا
وتكوينالجوانبمتعددةالمعوناتبراجوزيادةالتطويرنفقاتلتدبيرعالمى

مجتمعإلىالطريقعلىكخطواتاالقتصادىللتعاونفطريةدوليةاتحادات
أوسععالمي

العامالرأي

المستنيراإليجايىاالتجاهطريقفيعقبةتكونماكثيراوالفكريةاالجتماعيةالنظم91

يعرنجونءالسوأعلىالناميةوالدولالغنيةالدولفيالناسقمعظمللتطور
تساعدأنعليهاالناميةوالدولالتطورمطاليبتمامايجهلونقدبلالقليل

يختصفيمابااللتزاموشعورحقيقيينواهتماموعىدإيجاعلىالغنيةالدوله

سياسيةمؤثراتوجودلذلكالالزمةالظروفلخلقالضرورىومنتطوربال

19I



كانتالتىالقوىمنوغيرهاالسياسيةواالحزابالعمالقاتحاداتوية
الغنيةالدولمنكثيرفيالماضيفيواالفتصاديةالسياسيةللتغييراتوسائل

الجامعاتوطلبةالحاضرالوقتفيبالتطورالصحيحاالهتمامتبديتعدلم

وتشكيلهالعامالرأىتكوينفيقويادورايلعبواأنيستطبعونوالمثقفون

فعالةقوةيكونأنيستظيعكئيرةدولفيالمسيحيوالمجتمع

للتطوراالنسانيةالنتائج4

Nإننااإلنسانلقيمةمعاسوإيجادالبشريةتقييمهيللتطورالرئيسيةالنتيجة

اإلنسانيجعلءالشيذلككانامإذاتطورأنهعلىشيئانصفىأنبشدةنرفض
ءالشىهونطرنافيالتطوربلميكانيكنةقوىعملياتتأثيرتحتموضوعا
المجتمعشأنipوإواالقتصاديةاالجتماعيةالعدالةمستوممطرفععلىيعملالذى

العاليالتعليممنكافياقدراأننرىكماالبشربينتالقعاملويكونالعالمي
إساريفلثأنللتطورقدرماإذاعنهغنىالأمرحدةعلىثقافةلكلمناسبا

المستعبديناللةءأبنامنالماليين

1vضغوطعنهنتجتفقدوملتبسغامضهومماالكثيرفيهاالقتصاديوالتطور

سليمةقواعدلهاتكنلمالتيوالمشروعاتالمجتمعاتداخلفيوارتباكات

المدروسةوالتدابرللبشراالالممنالكثيرسببتقدوافيةدراسةتدرسلمو

البشرمنأخرىمجموعاتعزلتماكثيراالفقرقيودمنالبعضفكتالتى
الحديثةوالتكنولوجياءفداكباسقمنهموجعلتفسهمأنحمايةعنالعاجزين

وعفااستعمالهابطلءأشياالمعززةجهاuوالحياةمثلمنالكثيرجعلتقد

الزمنعليها

التفرقة

كانUكتيرااالقتصاديةالعدالةسبيلفيالبشرمنالمظوميننضالوفي22
فشعورالتطورسبيلفيكؤودعقبةتففقوةاألبيضالجنستعصب

علىيعملالتطوريعوقخطيرروحيمرضوهوالبيضبينءاالستعال

األشخاصمنبغيرهمالمفيدءااللتقاعلىرينGغيرويجعلهمإنسانيتهمتضاؤل
السياسيةالنظمفيوسنةدستوراأصبحتوتدوالعنصريةالختلفاللونذوي
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دمرت14وحوشاالتفرقةمنيعانونالذينمنجعلتواالقتصاديةالتعليمية
ومواطنينكأشخاصجهودهملهتؤهلهمماjإالوصولمنومنعتهمإنسانيتهم
منالتطورزادالعالممنكثيرةءأجزاوفيأوطاخهماقتصادفيءوشركا

التفرقةإيجادإلىبذلكمؤديأالقبليةالطبقاتبينوالسالليالدينياإلحساس
عقبةيشكالنعليهاالرجلوتمييزالمرأةشأنمنوالتقليلالصراعاتوقيام
واالجماعيالشخصيالتطوريلسبفيكؤود

ryأيمنتفرقةبغيرالقوىتوزيعدةإعاعلىالعملفيتجدأنعليهاالكنيسة

بهيعودمافياالشتراكجميعاوالشبابءوالنساالرجاليستطيعكينوع
فوائدمنالتطور

المعمورةوسكانالطعام

الجوعولكنالجوعمنبالتحررتبشرالزراعةفيالحديثةالتقدممظاهرإن24

تصرأنيجبالكنائسالرئيسىاالهمامعلىيستحوذأنيجباآلنلمالعافي
لتضمنتجنيدهايجبالقوىكلوأناللةصاحبهموردهوالطعامأنعلى

أنيجبالزراعيةوالسياساتللجميعالكافيالمناسبالطعامالتربةتنتجأن
الجوعويالتتخفيفعلىللعملاألولويةتعطي

بعيدةمشكالتيتضمنالعالمفيمثيللهيسبقلمالذىالسكانىاالنفجارإن25
واإلسكانوالعملالطعاموتوفيراالقتصاديبالتخطيطيختصفيماالمدى

علىالعملأنعلىاتفقتقدالكناشمنوكثيرالصحيةوالخدماتوالتعليم
باستمراريتزايدعدداإنعاجلةضرورةأصبحقدالنسلوتحديداألسرةتنكل
التخطيطفيكبشرىاألسالحقهميستعملواأنيريدونالوالدينمن

اعتراضاتلهاتكونقدالكنائسبعضأنذلكمعندركونحنهمألس
النسللتحديدالوسائلبعضعلىاألدبيةالوجهةمن

العمالةوقلةالبطالة

توفربحيثالمصممةالبشريةالقوىاستخدامبراجوإنجازالعملفرصخلقإن61

معونةبكلتدعمأنينبغىالعمالتوظيفوكذاوالعاليالمبدئيالتدريب
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بواسطةمداهاتوسيعيجبالمهاجرينالعمالأجلمنالمبذولةوالجهودلزمها
إلىوحاجتهميالتفرقةيتعلقفيماوخاصةوالتطوعيةالحكوميةالوكاالت

ليستوالمشمكلةاالجتماعيالضمانبفوائدالتمتعفيوأحقيزثمالرعويةالعناية
فهناكاألموالرؤوساستمارمراكزإلىللناسالجماعياالنتقالعلىمقتصرة

لyJاألرؤوسانتقالمنالمتزايدالسيلهوNJأذللثمنأهميةاكثرهوما
تبلمنمسكونةمناطقإلىبالتطورالخاصة

فيتحكممنالحديثةالتكنولوجيابهتأفيمامعاإلنسانكفاحيبدأوعندما27
النظروجهاتفيالجديدةالتغييراتفهمإلىيحتاجفإنهفيهايعيشالتىالبيئة

وأيضاوالمجتمعاإلنسانيةوالعالقاتالفراغووقتوالعملالطبيعةجهةمن
أنلهقذزماإذاإليهاالخاجةتدعوالتيوالدستوريةوالقانونيةاالجـتماعيةالمثل
مبدعةخالقةحياةيحيا

الثورةتستطبعاجتماعيةسياساتوضععلىيعملواأنالمسيحيينعلىيجب28
قبلماءواألغنياءالفقرابينعادلةموازنةءبإجراالقيامطريقهاعنالتكنولوجية

غنىونpيزداءاألكنياتجعل

V9

30

aالعالميالكنائرومجمعوالكنائسالمسيحيينمهمة
الئحدي

الناسودعوةالعالميالنطاقعلىمسئولمجتمعأجلمنللعملمدعوةالكنيسة
المهذباالبتسامبمجردلمالعاحاجةالكنيسةواجهتفإذاالتوبةإلىول1و

هذامواجهةنحاولوعندمLعمليةهرطقةيكونوذنبهامذنبةتكونفإنها
الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةمعLاآلكلفيالتعاونأهميةندركالتحدي

الكنسيةغيرالمنظماتومعمعناءاألعضاغيرمناألخرىالكنائسومع
جميعمعالحقيقةفيبللهمدينالمنومعأخرىأديانإلمطالمنتمينومع
مكانكلفيالبشربنيمنالفضلذوي

للمجتمعالمشتركةوالتقصىالريادةللجنةأالخططالبرناععلىنصادقونحن
المجلسفيءاالعضاالكنائسمنالمستمرالتعاونونشجعوالسالموالتطور
الكاثوليكيةنيةومLالرالكنيسةمعالعالمى
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والتعليميةالرعويةلمهمة

rأنالالهوقيالتعليمذلكفيبماوتعلمتبشروهىمدعوةالكناش
منمعلنةهىكماالبشربينالوحدةعنالكتابيةالنظروجهةبوضوحتبرز
علىلةrافيالعالميالنطاقعلىالمقررالبشريالتضامنإلىتشيروأناللة

معينةأمةرفاهيةعلىباألنانيةالمتصففالتركيزردهاوموااألرضإمكاناتكل
الكنائسوعلىالوحدةدعوةالدعوةلهذهإنكارايعتبربذاتهامنطقةأو

الفقرةفيذكرتالتىبالتطورالخاصةبالتوصياتهاءأعضائبصرأنبخاصة

كلالكنائسوعلىالمحفلهذاتوصياتوكذاالتقريرهذامنالخامسة

الوطنيوموقفهايتفقبماالتوصياتهذهوتستعملتقررأنحدةعلى

ذوىيكونونكيفالناستعلمأنمهمتهامنوالكنائسوالمحلىوالقطرى
السياسيةالناحيةمناثر

الخدمةمهمة

2rالخدمةمثروعاتوفيالمرسلىالحقلفيلعملزالتوماالكنائساشتغلت

استراتيجيااستخدامهايمكنالمواردهذهوبعضواالجتماعياالقتصاديللتطور
الشأنعطيمةكاستجابةالتطبيقيةأوالتمهيديةللمشروعاتأوليأساسوعلى

دراسةإعادةيتطلبوهذامعينةومناطقمعينةلشعوبالضروريةلألعواز

األمءلبناالعاجلةالمهامءضوفيوميزانيانهاالكنيسةلبرابماألساسيةاألهداف
الناميةالدولفي

rrالتطورمعونةمتناولفيالمنتظمدخلهامنأءجزتجعلبأنملتزمةكنيسةوكل

العملعلىتنفقالتىالمبالغإلىباإلضافةهذاالتضحيةحدءالجزهذايبلغوأن

ىاألخروالبرابمالمرسلي

4rالفضلىالحياةجعلفياللةغرضلتنفيذمواردهاتستخدمأنالبهـاشوعلى

النطاقعلىأسساأنكيفتستكشفأنعليهايجـبكماالناسجميعمتناولفي
الماليةواالعماداتالهباتاستماريمكنطريقهاوعنإقامتهايمكنالدولي

التطورسبيلفياألخرىالكنسية
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rh

rv

rA

اططيرةالتعليمبةالمهمة

عنجرجعالمياحتىأوحكومياأوصناعياأوكانروحيانظامأوكيانال
اللةمشيئةفهمفيالتعليمىبدورهاالقيامتنشدوهىالكنائسمهمةنطاق
قدرهاحقنظمةاألهذهتقدرأنالكنائسوواجبجميعاالبشرجهةمن
jوتثـجعخاطرطيبعنالتغييرتقبلعلىتعاونوأنمستمرةبصفةلك

عليه

الحاضرةاالقتصاديةالنطمأنكيفتدرسأنخاصةبصفةالكناشوعلى
يمكننظامإلىتحويلهايمكنحاحماراJالحاكمةالسلطاتفيهاتلعبالتي
العالميالمستوىعلىالجميعورفاهيةسعادةفيتؤثرحاحمةقراراتاتخاذفيه

وتجنيدنشاففعاليةاكثروسائلءإنشاالكنائمىاحتياجاتأعظمومن
والمجتمعالكنيسةفيبالتطورللقيامقياداتوإعداد

السياسيةالمهمة

أنالكنائسعلى

األولويةللتطورتجعلالسياسيةاألحزابكلأنمنالتأكدعلىتساعد1
برامجهافي

لكىالصناعةبأسبابأحذتالتيولالدتUمحكوتقنعتحضأن2

الخاصةالمصالحمعتتفقالتىللتطورالدوليةالتدابيربتنفيذتتكفلأ
المثالسبيلعلىالجزائرميثاقأوضحهاوالتىالناميةبالدول

القوميالدخلمنالمئويةالنسبةسنوياتزيدأنأولىوكخطوةب
يقلNدأبحدالناميةللدولليةLمكمواررحميةبصفةالمنفول

971سنةمنءابتدا1عن

المنتجاتألسعارمقبولمستوممطوتدجمملتثبيتاتفاقاتإبرامب
واسعةألسواقاألفضليةءوإعطاالسوقلتقلباتالمعرضة

الناميةالدولفيالمصنوعةللمنتجات
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f

f10
9AN

سنواتالعشربفترةيختصفيماالمتحدةاألمتوصياتتقبلأند
للتطورالقادمة

الضروريةالجذرىالتغييرحركاتفيومسئولةفعالةبطريقةاإلسهام
المجتمعالأممزعدالةلتثبيت

كير

النامية

أ

فيالتطويريالعملفيللخدمةالتطوعقبولعلىماتاحض

االجباريةالعسكريةللخدمةكبديلاألخرىالبالدأوبالده

الدولفيالكنائسمعتمامأتتناسبعنهاالحديثسبقالتيالمهاممن
عليهايجبالكناشوهذه

ضميرإليقاظثابتمجهودفيوالتعليميةاالجتماعيةخدماتهاتوحدأن

نثاطاتهافيهذااهمامهايظهروأنالراهنالموقفلحقائقالشدب

العاديةالتعبدية

الجماهيربلسانتنطقوأنقضيتهاالمحرومنقضيةمنتجعلأنب

ضرورةيدركواأنجماعاتهاداعيةواضحا36عاموقفالنفسهاتتخذأن

الثورىالتغيير

العالميالكنائسمجلسمهمة

المتحدةاألمالتjمعتعاونهمنيزيدأنالعالميالكناشمجلسعلىيجب
التطورمجالفيباستمرار

الشعوبوتقدموالمجتمعالكنائسعنالعالميالمؤتمرتوصياتوقبولعلىوبالموافقة

علىمعايعمالأنالرومانيةالكائوليكيةوالكنيسةالعالمىالكنائسمجلسعلىيجب
تخفيضعلىللعمللمالعافيالحسنةالنواياذوىوكلالمسيحيينجميعنفوذتجنيد

التطورلصاعالتخفيضعنالمتوفرةالمبالغوتحويلالتسلحنفقات

لخطواتهتكونأنبنائهتشييديعيدهوصالعالميالكناشمجلسنستحثإننا

مستنيراوالتقديراالهتمامفياألولويةعيواالبئاالقتصاديالتطورسبيلفي
والدراساتبينهافيماالكنائسومعوناتاالرسالياتبخبراتذلكفي

التطورنحووجديدةأوسعبخدمةالقياميستطبعكىعيةاالبئوالنشاطات



fالفرد

يسرى44

الفردمهمة

ألنمدعوالمسيحي

مسئوليتهيدركوأنالفقرفهااستشرىالتىالمناطقعنالحقائقيعرف
اقتصاديةعدالةنحوكحسيحي

الحكمةاللةمنيطلبوأنمكانكلفيالبشرأعوازأجلمنيصلي
األعوازطكمواجهةمنتمكنانهاللتينوالشجاعة

تكوينفيمعهميشتركوأنناآلخرمعءواالراالحديثJيتباأن
عجلةلدفعةءبناجهودبذلعلىالمساعدةعاتقهاعلىتأخذجماعات
يالمسثوليةوااللتزامالتعليم

التعليميةالبرابميضمنواأنالتعليمسلطاتبيدهممنيحضأن
التطورعنمعلومات

أفرادهأحدهوالذيالمجتمعتطويرمشروعاتفيبنفسهيشتركأن

ءإجراعندرأيهتكوينفيرئيسياعامألالتطورمسألةتكونأن
االخرىالسياسيةوالنشاطاتاالنتخابات

عنالتطورسبيلفيالمساعدةيقدمأنالمسيحيعلىالناميةالدولفي

منمئويةنسبةيخصصبأننفسهعلىاختياريةضريبةفرضطريق

التطورعلىيالفعلالحكومةتنفقهمابينفالفرقليعوللتطوردخله

الغرضلهذاتنفقهأنينبغيما1

ليقررالفرصةلهتتاحعندماالعالميالتطوريمثلهالذىالتحدىيتأملأن
حياتهفيسيحترفهالذىوالعملالمهنةنوع

اإلنسانكرامةسبيلفيللصراعيةllواالشخصيةهدjموايكرسأن
Iالعدالةفيوحقهحريته

ةالالوجهةمنالجديدالضرووةضغط

Mويصلبلجاجةعلينايلحضرورياشيئابأنإحساسالتقريرهذافي



عاملينإلىهذامنشاويرجعساليايشبهLمjإأحيانأاإلحساسذا
االجتماعيةللعدالةالشعوبومطلبالتكنولوجيافيالثورةجديدين

c4إخهااألرضعلىاإلنسانسلطانلفرضجديدةطريقةهيأساساالتكنولوجيا
الفكرإلىبالنسبةحيويأمركانلذلكالزمنعليهعفالتاريخنهايةبمثابة

الرئيسىالمصدرلهذاوالهدامةةءالنااالمكاناتءإزانفسهعنيعلنأنالدينى
أيضاالمنظورةنتائجهءوإزاللتغيير

العالمشعوبوهدفمقصدبزماماإلمصاكيحاولأنالدينىافكروعلى74
بينالتفاعلإنالحقيقةففىاإلنسانبقيمةجديدإحساسعلىتيقظواالذين

هذأوقتنافيحاحمةنتيجههواالجـماعيةوالعدالةالتكنولوجيا

V4القوىتحالفتإذاماحالةفيالتحدىهذايواجهأنيستطيعالدينىوالفكر
يتجاوببعملللقيامبالدينالمشتغلينمعوالتكنولوجيةوالصناعيةالحكومية

الظروفاليهمبهتوحىماويتقبلواالمعرفةيعطواأنءهؤالفعلىالتحديمع
القاثمة

fAبالحاجةءاألعصاالكنائسيوصيأنالعالمىالكناشمجلسإلىنطلبونحن
بالدراساتتربطهاوأنودهاحدفيكلاألمورهذهدراسةJإالملحة

اإلنسانطبيعةدراسةمثلاألخركطاألساسية



Yجrنمو

بالسويدأوبساالفيالمنعقدةالعامةالجمعيةتقرير

eAt14عافي

موضوعفي

fالدوليةالشئونفيوالسالمالعدالةنحو

اللةبأنءالرجافيناعثلجديداأءشيكلأصنعأناLaiالقائلاللةوعدإن
srوwجديداصارقدكلالاtAlوموالساوالعدلبالخالصآتالبد

بزغقدالمسيحفيالمصالحةالجديدةالخليقةبأنالتاكيدفيهاكلماث517
ءالرجاهذاتحقيقإلىوترنواليقينهذافيثتعيوالكنيسةفجرها

يفصلناماكلعننرجعأننامعناهفييشملرجائهاتحقيقنحوالكنيسةوتقدم

السياسىتفكيرنامنيغيرأيضاإنهطاعتهعنيعطناماكلوننبذالمسيحعن
واالعتدادواالستكانةالقلقعننبتعديجعلناأيضاوهوبهالمرتبطوالعمل

الثقةنحويعاالناسمعوالتضامنالصراحةنحوويوجهنااالثموجوربالذات
هدفيكونوأنةءبناحلولإيجادسبيلفيللتضحيةواالستعدادالمتبادلة

المعونةوبذلالناسجميعفائدةهوأعمالمنبهيرتبطوماالسياسيتفكيرنا

مله

إلىيدعوناوهذاالمسيحيينغرمنالكثيرينهدفأيضاهوالهدفوهذا

سنبذلهاالخاصةمساهمتنافإنهذافعلناوإذاثابتاتعاوناءهؤالمعالئعاون
لكنومح3aفSغيرسيطلنعملهماكلبأنءواعإدراكعنفقطليس
ءشىكلأصنعأناenاJقاالذيذاكفييتزعزعالءبرجانؤمنألنناأيضا
جديدا
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المسيحيينمدركاتض

fونحنالمسيحفيالبشرجميعوبوحدةالخليقةبوحدةتشهداللهكلمةإن
طريقعنأنهكيفنالحظالوحدةهذهأنكرناماكثيراالذينالمسيحيون

جميعهاوالدولببعضبعضهيرتبطالعالمنرىالتكنولوجياوتقدمالعلم
إعالنعلىالعملإلىيدعوناوهذااالخرىعاحاالواحدةتعتمدأصبحت

اإلنسانبنىجميعأخوةوتوكيد

ونحنإخوتهأجلمننفسهبذلالذىالمجدلهللمسيحتشهداللهكلمة5
بمجتمعالمطالبةإلىاآلننستمعوأئرةأنانيةفيتصرفناماكثيراالذينالمسحيحيون

علىyتتنازلأنوالدولالممالكعلىيجبهذاأجلومنعدالةثرا
التحدىنواجهأيضاوجهذاومصالحهاومكانتهاقوتهامنءجزعنحدة
بهاامالقيفقطاآلخرينمننطلبأنالالتضحياتجانبنامنغننبذلبأن

ءالفقراجانبإلىانحازقدالمجدلهالمسيحالسيدبأنتشهداللهكلمة6
اآلننشاهداألمرهذافيبهنتشبهقلماالذينالمسيحيونونحنوالمظلومين

علىنعملأنوعلينااالقتصاديةالعدالةسبيلفيالعالميالنطاقعلىصراعا
داخلوفيككلاألمبيناقتصاديةعدالةوإقامةالمطلومينءالفقراحقتأييد

حدةعلىدولةكل

ونحنالمجدلهالمسيحيسوعفيالعالميجددتعالىاللةأناتشهداللةكلمة

وعدمتارةالخوفبسببوالتقدمالتغييروجهفيماوقفناكثيراالذينالمسيحيون

والسياسيعىاالجتماالتغييرعجلةاآلنعيونناأمامنشاهدأخرىتارةالمباالة

أنفسنافحصإلىمدعوينالوقتنفسفيأنفسناونجدعظيمةبسرعةتندفع
العظيمالعملهذافيترددبالنشتركوأنوالمباالتنابخوفناوالتنديد

األرضعلىسالمااللةيصنعالمجدلهالمسيحالسيدفيأنتشهداللةكلمة
كيفاآلننرىبعضنحوبعضناءعدافيطويألعشناالذينالمسيحيونونحن

تسعىعقليدركهاNأبعاإلىتمتدقدالتيالحروبتتجنبلكىالدولأن
يكونتعايشانخلقكىلناتحديايمثلأمروهوالسلميةالمعايشةطريقإلىجميعا
منههدفناهوللجميعالحير
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نهايةوضعفدالمسيحفيعملهالذيالمصالحةعملبأنتشهداللةكلمة
والعداوةلالنقسام

نبذإلىالدعوةاآلننسمعالمصالحةنبذنامامحثيراالذينالمسيحيونونحن
األبوابءإبقاإلىيقودناوهذاالسياسيةالضغوطمنوالتقليلالعنصريةالتفرقة

يئلكىالختلفةوالتكتالتواألموالجماعاتاألجناسبينلالتصالمفتوحة
المصالحةغرض

شهادتهاتؤدىأنالكنيسةعلىيجبوالعدالةالسالمأجلمنالصراعوفي10

الكنيسةعلىيجبوالوكالميةرخيصةتكونأنينبغيالالشهادةوهذه

وتصرفاتالزمنعليهاعفابنطمبتعلقهاأئرذاتوغيرضعيفةشهادتهاتجعلأن

صوتهاترفعوأنيجاهدأنغيرهايستطيعالحيثتجاهدأنهاعلبلخاطئة
وكرامتهمالبشرحياةتترضوحيثالحقفيهايحترمالالتياألماكنفي

أفضلمستقبللخلقالفرصفيهئقابلمكانكلفيوأيضاوالهوانللخطر

uذلكفيتجذواناألزمنةعالماتتالحظأنالكنائسوعلىلباإلهم
الضرورةتدعوحيماواتجاهاتهانظمهالتغييراستعدادعلىتكونوأنباستمرار

معتقداتهاجانبإلىللوقوفالعونلهاتبذلأنتستطبعالمسكونيةوالشركة

فيهاتقومالتيالبالدفيالمسيطرةءاآلراتعكسأنال

والحربالسالممشكلةا

فيأمستردأممؤتمرفيوأعلنهسبقتأكيدسايكررالعالميالكناشمجلسإن11
الخاصماتفيوالفصلالمنازعاتلحلكطريقةالحربأنمنc19fAسنة

الذريةوالحربلناتركهالذىالمثالوالالمسيحيسوعربناتعاليمتوافقال

اإلنسانلضميرإهانةوأعظمةءإسااكبرتقدمالحروبأنواعأخطروهى

الجنسءلبقاشرطاوالكيمياثيةوالبيولوجيةالنوويةالحروبتجنبأصبحولقد
تخريبيةالحروبهذهألنفقطليسصحيحعوهذاالوجودفيالبشري

تشوهومستمرةعظيمةوأضراراسيئةآثاراتتركألنهاأيضابلوانتحارية
أوليكونأنعلىتصرأنيجبوالكناثسبعدهاءالبقالهيقدرفيمنالنسل

عنتكفوأنكهذهحروبمنععلىملالعهوالختلفةللحكوماتواجب

األسلحةباستعمالأبداإحداهاتبدأأالعلىبينهافيماتتفقوأنالتسلحسباق
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إنتاجعنوتكفبهاالخاصةالتجاربءإجراعنجميعاتمتنعوأنلتووية
لكaفيءسواالبشريللجنسالجماعيالتدميرعنهاينشاالتياألسلحة
سياسةعنجميعاماتاتنصرفوأنوالكيميائيةالبيولوجيةالوسائل

السالحنزعنحووتتجهانحيفالتوازن

المسدوديقJطلىوصلوقدبالذرةيختصفيماالحاليالموقفإن21

النوويةباألسلحةلالحتفاظكمبررأوكحلقبولهاألحوالمنبحاليمكن

معاهدةبشانالكبرىالدولبينتمالذىباالتفاقترحبأنالكنائسوعلى

LAالكوارثتجنبنحوهامةخطوةواعتيارهالنوويةاألسلحةانتشارم

علىللتوقيعدفعائدفعأنينبغيرنساوقالصينفيهابماالدولوكلالنووية
إليهاتدعوالخاجةألناتخاذهايجبأخرىخطواتوهناكالمعاهدةهذه

تجريالتيالتجاربتشملبحيثالنوويةالتجاربعلىالحظرتوسيعوبخأصة

وذلكالمضادةالموجهةالقذائفأجهزةءإنشامنعوكذلكاألرضتحت
السوفيتىylالواالمتحدةيأتyالوبينباالتفاق

منمحدودعددمتناولفيتكونبحيثوحصرهاالنوويةاألسلحةتركيزإن13

Iliهيخطرةصشاكلللعالميقدمول

وسالمتهاالنوويةغيرالدولأمنضمانيمكنكيفأ

الحربمنعفيبدورهاتقومأنمنالدولتلكخمنلمجفب

حسابعلىالقائمالنظامتجميدمنالكبرىالنوويةالدولنمنعكيف

3وسياسيةاجتماعيةعدالةأجلمنإليهنحتاجالذيالتغيير

f1السعيعدممنبهعليهافضىماتتقبلأنمنهائنتطرالصغيرةالدولانوبما
يطلبماتتقبلأنالكإرىالنوويةالدولمنينتظركذلكالنووىالتسلحإلى

النوويةالدولعلىيجبالوقتنفسوفيأنواعهابجمبعاألسلحةنزعمنمنها
القراراتاتخاذفيالمشاركةفيومسئوليتهاالنوويةغيرالدولبحقرفتعتأن

العالمسالموبالتاليوسالمتهابأمنهايختصفيماالحيوية

إضافياخطراتحملوعنفقسوةمنبهتتسممابجانبالنوويةغيرالحروبإن15
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لمعاوفيعليهالسيطرةيمكنالعنفإلىوتطورهاتصاعدهاإمكانةفيتمثل
األملأنيرونالذينأولئكنجدالسالحامتشاقإلىيميلأسفبكليزالال

المسيحيةللتعاليمالحقيقيةاالستجابةهووالوئامالمسالمةإلىللوصولالوحيد
القديمةطةالمشتبرزاالعتقادهذايشاركونهمالالذينألوفككماءلهؤال

ءاإلبقامحاولةيشملالتحديدوهذاالقوةاستعمالمنالحدعلىبالحملالخاصة
البشريةآالممنواإلقاللالمتحاربينغيروصيانةللعدواالجتماعيءالبناعلى

بلجديدنظامقيامتضمنلنوحدهاالعسكريةالقوىأنتماماندركوأن
سبيلهفيعقبةكثيراماتقف

حقوققيامتشجيعفييتمثلالخاضروقتنافيماثلحقيقيخطروهناك16
كثيرةمناطقفيللمتنازعينأسلحةتسليمفيالتسابقطريقعنبالتفويض

يجبعالميةفضيحةيختلاألمروهذاخطورةالموقفتزيدوبذلكمتفجرة

بهاتسيحأوعليهاتسكتأألالحكوماتعلى

Vعنالبحثمجالفيالمعاصرللعملالمعونةءإسدعلىالكنائسنستحـثونحن

السالملخدمةالتعليميةالبراجاستخدامعلىتشجعأنأيضاوعليهاالسالم

السياسيالعالمفيوالجماعاتاألفرادحماية

اإلنسانحقوقا

A1مشتركافهمايتطلبالبشربينالعالقاتجميعفياالجتماعيةالعدالةتطبيقإن
المساواةوكذلكوصياناعليهاوالمحافظةاإلنسانبكرامةلالعترافالدولبين

لجميعالمنتمينجميعواحترامواألماألجناسكلمنالبشرجميعبينالتامة
الختلفةالفكرومناهجاألديان

العالميةوالمنظماتالمتحدةاألموسائلوتطبقتقبلأنيجبماتlاجميع9
ومساواةاألساسيةالحرياتعلىوالمحافطةاالنسانحقوقلصيانةاألخرى

واالستخداماالنسانيةالشؤونفيالكاملةالمشاركةفيوحقهابالرجلالمراة

الوطنيةالمستوياتكلعلىمتضافرةجهودايتطلباألساسيةللحرياتالمثمر
للتنفيذوكافيةمناسبةوسائللخلقوذلكوالمسكونيةوالدوليةوالقطرية
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جعلسبيلفيتكافحأنالكناشوعلىالعامالرأييقرهالذيلصحيح
منالبدالعالميالنطاقعلىمتدينمجتمعفيأنهيحسونفيهاالمصلينجماعات

كلفيءللفقراللمعيشةأفضلمستوىسبيلفييالصراعالفردحقوقارتباط
ولال

والصراعالمساواةعدمفيهيسودعالمفيحمايتهايمكنالاإلنسانحقوق20

الدولكلفيتمامأعليهمايقضلموالرقيقالرقأننعرفوكلنااالجتماعي
المسيحيينوعلىاإلنسانياالتجاهفيعميقتغييرإلىتدعواآلنالحاجةإن

كرامةاحترامفيئحتذىمثاأليكونواأنتهمUIعالفيالمسيحيةوالكناش
الصحففيأفكارهمعنالحرالتعبيرفيوحقهمالبشربينوالمساواةاإلنسان

التطورسبيلفياألجيالكلفيالناسنشاطاتومساندةتشجيعيجبكما
العالمىالضطاقعلىالجميعتضامنعنكتعبيراالجتماعيةوالشئونوالسالم

ينبغيتIوالنضاطلهذاالترويمفيبواجبهاتقومأنعليهافالكناش
وطنيةخدمةاألقلعلىإياهمعتبرةلهالمعونةيدتمدأن

عماالتعبيرفيالفردوحريةوالمنطماتلألفرادالدينيةللحريةالكاملوالتطبيق21

مؤتمراالمتحدةاألمتعقدأننرجوالذياألمراعتقادهكانمهماضميرهفي
ندماوعاإلنسانلبنىاألوليةالحرياتأهميعتبروقتأقربفيبشأنهدوليأ
علىتصدقأنالحكوماتكلعلىيجبالمؤتمرهذافكرةالمتحدةاألمتتبنى

Iوهذهيتفقبمااإلداريةوأوامرهاالداخليةتشريعانهاتعدلوأنراته
راتالقرا

ليسروحيااالهتمامفيالجهدتبذلانالكنائسمنتتطلبالضميروصيانة22

بطبيعةلمعرفتهمالذينبأولئكأيضابلالمسلحةالقواتفيبالعاملينفقط
بأنيحسونمألمعينةحروبفياشتراكهمفييعارضونالحديثةالحرب

بسببأنفسهممجدونالذينأيضاوبأولثكفعلواهمإذاعليهمتثورضمائرهم
للخدمةالجيشصفوففياالنخراطأوالسالحلحملمستعدينغيرالضمير

ماتالحعلىالضغطتتضمنأنينبغىءالهؤلتقدمالتيوالمعونةالعسكرية
العونيمتدوأنالخاجةدعتحيماالموضوعةالقوانينفيتغييراتءإلجرا

pالحديثالعلماسطةبوبالعمليختصفيماحيرةفيهمالذينإلىايضألروحي
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الشاملرLillأسلحةوصنعتصميمعلى

ناشرااألماكنكلإلىدريعايمتدقدمأمكانفياإلنسانحقوقانتهاكإن
المحافظةأنتدركأنولjjوعلىالمكانذلكخارجفيومدمراشريراتأثيرا
المجتمعاهمامموضعاآلنأصبحتقدوحرياتهاألساسيةاالنصانحقوقعلى

الحقوشاهذهبتثبيتالعالمياالهتمامهذاإلىتنظرأألويجببأسرهالعالمى
بهمسموحوغيرلهمبررالتدخلأنهعلى

واألقلياتاتاألغل

اإلنسانلكرامةاألساسيالجوهرهوهذاالمصيرتقريرحقلهمالناسجميع
مانادرااألمأنالمشاهدولكنجميعااألمأعضاؤماحقيقيةةأسوتكوين
اقلياتعلىتشتملالدولفمعظمشعوبهاجهةمنالنوعمتشابهةتكون
والبعضخاصةثقافيةمذاهبلهوالبعضمماوىبكتابيدينالبعضها
طريقهاتختارأنفيالحقكللهااألقلياتهذهمعينديإلىينتمياآلخر

طريقهماختيارفياآلخرحرحقفييؤثرالهذااختيارهاامkماالحياةفي
وهذهلمايةاإلىاألقليةتحتاجالخالةهذهوفيوتستبداألغلبيةتطنىوقد

المظلوميننصيرالمسيحبكنيسةخاصةمسئولية

االستفزازحدإلىطالفيوالتشددقلياتاألحقوقفوفيالمغاالةولكن
األغلبيةإقالقإنالدولكيانأومركزوتهديدالعدالةتفويضإلىيؤدىقد

األغلبيةبواسطةاألفليةكاضطهادUثماللعدالةمنافاألقليةبواسطة

متعددةتسوياتتمارسفالدولالتوترلهذاوباثقاطعحلمنهناكوليس

شاملنطاقعلىاستخدامهايمكنالتسوياتهذهمنواحدةوالولكن

efواكأمرقبولهيجبهذاوالتوترللسالماكيداضماناتقدمالوجميعها
استعدادعلىتكونأنالكناشعلىومجبصددهفيءبئاءشىيفعلوان

ولكناألشياجطبيعةعلىبهللحكميصلحاإلنسانلقيمةمعياراتقدمأن
مسئوليةعليهافإناألقليةحفوقجانبإلىأنهاتدركأناألغلبيةعلى
لألكلبيةأنتدركأنأيضاوأجبهامنواألقليةالحريةحدودأقصىاألقليةمنح

لهاكماحقوقا
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وأحياناتهديدأوظلمعليهاقع36إذااألقلياتعنتدافعأنعليهاوالكنيسة
علىولكنلطموحهامعقولحدوضععلىاألقلياتتحضأنالكنيسةعلى

يساورلماخالقةبصورةتستجيبأنعلىاألغلبياتتعاونأنأيضاالكناش
العدالةأجلمنصراعهافيصبروقلةضجرمناألقليات

األجناسبينالعالقات

خطروتشكلمعانيهاكلمناإلنسانحقوقتجردهذاعصرنافيالعنصرية

ماتطيةالرالسياساتتؤكدهاالمتصلبةالمواقفوطبيعةلمالعاسالميهدد

الكائزالعنصرىوالمركبالدولمنكثيرفياألجناسبينوالعنفمعينة

خطملمالعايجنبماوليسالفقيرةوالدولالغنيةالدولبينالعميقةالفجوةفي

ةهذهكلأسباباقتالععلىالسريعالعملسوىالحربقيامأوالعنفامتداد
جذورهامن

y9عيلكفايةتنكرألنهاأوألالمسيحىاإليمانءلمبادىصارخإنكارالعنصرية
جعلءالسواعلىللجصيعبحبهالذيالمسيحيسوعالربأتمهالذىالمصالحة

ثانيأمنفصلةأجناسإلىالبشرسيملتقكعاملمعناهيفقدالبشرأشكالتنوع
مخلوقوزالناسجميعبأنوبإيمانناالخليقةفيالمشتركةباإلنسانيةتعترفالألنها
باالنتماومركزناأهميتنانحققإنمابأنناياطألتزعمأنهاثالثااللةصورةعلى
المسيحليسوعءاالنمامنبدألمعينجنسإلى

أزينبغىوالكناشوالسياسياالقتصاديباالستغاللمرتبطةالعنصريةأ

االستغاللمنتعاقالحيالجماعاتومصلحةخيرفيهبمانشطااهماماغ
الضأزهذافيوأعمالهاقراراتهاتكونوأنوالسياسيةاالقتصاديةالوجهتينمن

يستعيدوأنمنللعنصريةفريسةوقعواالذينيشمكنولكىومناسبةالئقة

أذالكناشعلىيجبمصائرهممستقبلويقررواكبشربقيمتهمإحساسهم
لكيالمحطوظةغيرالجماعاتمتناولفيوالتعليميةاالقتصاديةالمواردتجعل

واالقتصاديأعيةاالبئالحياةفيالكامللالشتراكوتعدهمأحوالهممنتحسن

المؤسساتمنالمستثمرةاألموالتسحبأنأيضاواجبهاومنمجتمعاتهمفي
والخاصأالعامةالقطاعاتتستحثأنأيضاوعليهاالعنصريةالتفرقةتؤيدالتى
تعويضيءإجرابمثابةهياالقتصاديةالمعوناتوهذهمماثلةمعونةتقدمأن
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التفرقةضحايالحرمانالحاضرالوقتفيالمنسقةاتءاإلجرالمقاومةوهرى

أيضاملتزمةوالكناشاالقتصاديةالحياةفيوالمشاركةاالنتفاعمنالعنصرية

مالعنصريةالتفرقةضحاياتمنعالتىالسياسيةاتءاإلجراتغييرعلىبالعمل
عاىبالعملأيضاملتزمةوالكناشاالقتصاديةالحياةفيوالمشاركةاالنتفاع

اثمـأركةمنالعنصريةالتفرقةضحاياعتمالتيالسياسيةاتءاإلجراتغيير

بالدههافيوالحكوماتالمدنيةالمؤسساتفيالكاملة

للدفاعمشوهةتحريفيةوأقواألباطلةتعبيراتتستخدمالعنصريةالتفرقةب
واشكالطثوالتفبالظلمالشخصىالشعورعنهاينتجوهذهوجودهاعن

منالعنصريةللتفرقةأثركلتمحوأنالكناشبوواجاألخرىاالنعزالية
فيهاتتلونمجاالتفيالكائنةتلكوبخاصةالكناشبعضوكونحياتها

والكنائسصارخةفضيحةيمثلتفعللموكونهاءوالدهابالخبثالعنصرية

العنصريةالتفرقةمنللحدتشريعاتإصدارسبيلفيتناضلأنأيضاملتزمة

بغيةبالجماهرواالتصالالتعليمميدافيفيجديدةالتوeيشملوهذا

الحقيقيةاألمسىوتوضيحالبشرتقييمفيالباطلةاالعتباراثمنالتخلص
الناسلجميعاإلنسانيةللكرامة

ءبقالضماندفاعىءكإجرامضادةعنصريةعنهاينتجالعنصريةالتفرقةب

بأنملزمةوالكنيسةجيلإلىجيلمنهاءبقاتضمنوهكذاالبشرىلنسا

العنصريبالتعصبالمتمسكينتواجهأنفعليهاالشريرالمسلسلهذاتحطم

وأنتمييزبالللكلاللةمنحهابشريةفييشتركونالجميعانالمؤكدبالحق
تعلنأنأيضامطالبةوالكنيسةأفراداالبشرلجميعالشخصيةالقيمةعلىتنبر

فيوجمحهمالبشرىالجنسءأعضاكللمصالحةكافيةاللةنعيةأنوتوضح
المساواةأساسهاوحدة

باألجناسالعالمىالكناشمجلسلعالقأتالسكرتاريةموظفيإند
معسكراءتنشىأنعلىالكناشيساعدواكيومساندةتدعيمإلىمجتاجون

العنصريةضدقويا
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والمهجرونلالجئون

والضغينةاالستقرارعدمولكنمنهمالالجئينمعسكراتخلتأوروبافي30

الالجئينجمدديزيدآسياوفيجذورهممناأللوفمئاتفلعأفريقيافيباقيان
مأساةالالجئينمسألةتشكلاألوسطالشرقوفيبكثيرهذاعنوالمهجرين
أنيجبءاألعضاوالدولوارتباكحيرةمنبههايحيطبماالكلفاقتمفجعة

مأوىبالأصبحواالذيناحتياجاتلمواجهةالالزمةالوسائلالمتحدةلألمتقدم
لوكالةالماليةالمواردوزيادةتدعيميجبكماوجدواأينماالحربظروفبسبب

فلسطينالجمىغيلوتمثلغوثوكالتهاوكذابالالجئينالخاصةالمتحدةاألم
المسيحيةالخدماتوكاالتبمشروعاتاالحتفاظيجبالوقتنفسوفي

الرئيسيالالجئينمطلبأنننسىأاليجـبنولكبهاوالنهوضوتدعيمها

هوالنهايةفيالرئيسىالهدفأنعلىالماليةالمعوناتمنأكثرالعدالةهو

الجئينوجومشاكلتخلقالتيالطروفعلىءالقضا

العالميوالنظاماالكعصاديةةالعدال3

r1وأماالثالثمالعلىالعالمفياالقتصاديةالعدالةموضوعمعالجةءعبيقع

واالستقراراالقتصاديةالعدالةبينالكائنةالعالقةفيالنطرفعليهالرابعالقسم

البشرمنالساحقةواألغلبيةالغنيةاألقليةبينالمتزايدةالفجوةواتساعالحالمى
يختصفيماجادبعملالقيامإلىالملحةالحاجةعلىبشدةينبرالعالمفيءالفقرا

والعنصريةالفقرأناآلنالواضحمنأصبحولقدلمالعافياالقتصاديةبالعدالة
تسببخالدةمشكلةواالقتصادىالسياسىالطلممنتجعلمقترنةوالعنف

وماالعالممنكثيرةمناطقفيالبشرلماليينممضةماyآالحاضرالوقتفي
دوليعملطريقعنمادياالناميةالدولتطورنموفيالسرعةمعدليزدلم

متزايدةاضطراباتوقيامقالقلنشموبمنشكفالوالقوةبالهمةيتصف

أولئكبينمنأنفسهمسيجدونالمسيحيينوبعضالدوليالنطاقعلى

اإلقاللأواالقتصاديالظلمإزالةإمكانةفياليأسبهميستبدإذالذين
العنفطريقسلوكإلىمضطرونبأخهميشعرونالسلميةبالوسائلمنه

موقفواتخاذالحنفإلىءاللجويكونالظروفهذهمثلوفيأخيرةكوسيلة

إلىءاللجودامومااللةمندينونةتحتكالهمايقعانأمرينوالجمودالسلبية
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كلJبذالواجبمنفإنوالعدالةالنظاممنلكلبهزيمةينتهيفدلعنف
التغييرتحقيقسبيلفيبالعنفتتسمالالتياالستراتيجيةبالوسائلالعناية
دالمنشو

riدىاالقتصانجاحهائعزيالغنيةالدولمنكثيراانإنكارهيمكنالألمروإنه

عاتقعلىكانلذلكعماطاوجهودالناميةالدولات1115موااستخدامإلى

IJالحصولمنالناميةالدولتمكينفيالمسئوليةمناألكبرءالعبالغنيةلود

تغييرءإجرامسئوليةالغنيةالدولتتحملأنوأيضااالقتصادىاستقاللهاعلى

لإلقاللاألملعلىتبعثالتىالوحيدةوالطريقةالخاصةاالقتصاديةنظمهافي
الفائدةذاتالواسعةالمناطقتصفيةهيسلميةبطريقةاالتتصاديالطممن

بينهاالتعاونمدىتوسيعطريقعنالناميةوالدولالغنيةللدولالمشتركة

العدالةطلبفيايساLrاهماتقيفأنالكناشعلىيجبهذاسبيلوفي
البشربينالتامالتضامنوكذاالدوليالنطاقعلى

rrليكو

أ

بأ

ب

د

A

عنفبغيراالقتصاديةالعدالةإلىللوصولالخاصةالطرقبعض

النطاقعلىانحتلفةالوسائلاستخداموحسنالكاملةالتحسيناتءإجرا

فييتلخصالمتحدةاألمتتخذهعملمعوالعالمىواإلقليميالوطني
شاملةأستراتيجيةفيبينهاوالربطالوسائللهذهشاملاستعراض

االجماعىوالتطورالعالمياقتصادلل

الجوانبالمتعددةالمعوناتموارداستخدامفيالتوسع

حالةفيفقطوتتزايدتنموأنتستطيعالناشئةاالقتصادياتبأنالتسليم
استغاللضدكيانهاعلىالمحافظةمنتمكينهاسبيلفيجبارةجهودبذل

األقوىاالقتصاديات

منيعتبرللجميعمنفعتهاتكونبحيثالعالميةالتجارةنطاقفيالتوسع
االقتصاديللتطورالضروريةالجوهريةالوسائل

المعونةمواردوتطويرالتجارةفيالتوسعمنالناتجةالفرصانتهاز

التطورأجلمنوالتعليمالتدريبنهايزودناوالتىالجوانبالمتعددة
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واعترافهاالختلفةالدولشعوببينزاتعاوننموعلىتشجعي
اإلنسأنبكرامةالمتباد

األسرةتنكلمشروعاتفيللتوسعالعاجلةالراجتطويرفيالتعاونو
التىالمناطقفيوبخاصةالوالدينضميرعنهايرضىوسائلباستخدام

السكانعددازديادبسببدالمتزايبالضغطغيرهامناكزتحس

دةاإلراتوفرتماإذاتحقيقهيمكنالتطورأنعلىبشدةالتنبيرمنهنابدوال
والدولالغنيةالدولمنكلعنداالقتصاديةالعدالةإلىللوصولالصادقة

الغرضهذاسبيلفيللعملبينهاخاطرطيبعنتعاونيساندهاالنامية

4rعدالةأجلمنالصراعفيالحقيقيبدورهاالقياممنالكنائستتمكنولكي
عليناالمحغفمنالعالميالنطاقعلىاقتصادية

الناعجميعبأنالكتالىالحقعنوعمليأصادقاتعبيرابحياتهاتعبرأنأ

فييشتركونجميعاوأنهداوتعالىسبحانهنطرهفيمتساويناللةخلقهم
أالالكنائسعلىالخصوصهوجوعلىجيعاتشملهمواحدةإنسانية
لإلرسالياتطابعاصارتكثيرةأحيانفيالتىاإلحسانببراجتكتفى

فيالمنظمللطمإيجابىبشكلتتصدىانملتزمةإخهابلالمسيحية

العالمياالقتصاد

الناسوإرادةضمائروتقوحمإصالحسبيلفيوبسرعةبنشاطتجاهدأنب

تحقيقبضرورةالبشرإلىيوعزالذيالوحيداألمروهولمالعاءأرجافي
أنالكنائسعلىالغايةهذهسبيلوفيالعالميالنطاقعلىاكبرعدالة
التياألخرىوالجماعاتالعمالواتحاداتالسياسيةباألحزاب3

االقتصاديةالعدالةأنبشدةتوضحأنوعليهاالعامالرايفيتأثيرهالها
ةضرلءإنشايخاتعاونأنضاأيوعليهاتضحيةبغيرتحقيقهايمكنال

التطورعلىإلنفاقهاالدولكلعلىتفرض

بينوالمصالحةالتوفيقلخدمةJulامناكبروالقدراألولويةتعطىأن
القائمالطلميهددالتىالمناطقفيوبخاصةالعالميالصعيدعلىالمتنازعين

Ivباالنفجارفيها



فيالعتفعنهاينتجالتيالجذورالعميقةاألسبابدراسةفيتجذأند
االستراتيجيةتدرسأنعليهاأنإزاكياعلىالعصلبغرضتنامجتمعا

عىاالبئالتغيرسبيلثاللثورةالعنفمنالخالية

الدوليةاألنظمة4

واالقليميةالقومةأ

o3ممثيرااألمداخلفيالقوميةKمعاالشعبتربطبانيةموحدةقوةنت
هءوالتحوهايوجهءالتقاونقطةمتميزةعامةشخصيةوتعطيهأوسعمجتمعقي

نالتالتىالبالدفيباستمرارالجوهرىهاjواآلنالقوميةوتلعبوإخالصه

خألقثقافيكعاعلتصلحأيحخاوالقوميةةخابصفةحديحااستقاللها
نيالقوميةولكنكمجموعالعالملتشـملتمتدولكنهاطارئةثقافةيضيف
وبينالدولداخلفيوتخريبانفصالعاملكانت1مكثيرأالسلبيةنواحيها

زيادةإلىبذلكمؤديةفيهامبالغبصورةبياالخالفاتمظهرةالبعضبعضها

نهايالنزاعخطورة

riوبخاصةوضعيفةصغيرةأصبحتقدالخاضرالوقتفيالوطنيةالوحدةولكن

االقتصاديةالسيطرةمنالذاتصيانةإلىالخاجةمنوكلاألضعفالدولبين

يقدمهاالتىالتطورسبيلفيالمتبادلةوالمساعدةysاالدولجانبمن

هذهفيهمرغوبأمراإلقليميةالمنظماتباتوحيانياالقتصادالتعاون

وسيلةتكونبأنالدأخلفيالسالمتحقيقفيتساهمأنيمكنالمنظمات

تقدمإنهاالتعاوقالضمانمنكنوعالخارجوفيفيهاءاألعضابينللتوفيق
ولكنالواحدالعالميالمجتمعوهوالمنشودالهدفنحووعمليةمتوسطةخطوة

والتكاملالمتحدةاألمميثاقمتفقةتكونأنينبغيواهدافهانثاطاتها
كانلذلكالفقيرةوالدولالغنيةالدولبيناالنقسامخطرمنيزيداالقليمي

معيتعارضواليتفقرهاJأذإلىالمنظماتهذهتنظرأنالضروريمن

الكبيرالمجتمع

rvوفيامعلىبالمعاونةالكناشتقومأنالضروريومنwللتعاونقويةالت

rvيجبكمااإلقليميالمستوىعلىالسياسيةبالتطوراتبدقةنهتيوأناإلقليمى



بينهافيماأيضاتتعاوناناإلقليميةالكنائسلى

المتحدةواألمالدوليةاألنظمةبأ

rAالتغييراتءإلجرافيهنعدالذىالوفتفيالدوليالنظامأجهزةتقويةيجب

السالملضمانالفعالالنظامتملكالاآلنفالدولالعالمىالنظامفيالجوهرية
الالكبرىالقويةالدولبواسطةواحدطرفمنفالتدخلعليهوالمحافظة

ينبغىالدوليلألمنالمستمرةالتهديداتمواجهةوفيمقبولببديليزودنا

الجوانبمتعددةجهودطريقعنالسالمعلىالحافطة
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40iNv
افاذجتتطورماحالةفيتحقيقهيمكنحقيقةمتطورعالميمجتمعتكوينإن

كهذهومؤسساتجsuوعليهاالعتماديمكنقالبايعطهبشكلوالمؤسسات
تتصفوأنالباقيةالبشريةللقيمتقديرهافيفةLAصوحساسةتكونأنيجب

والقوىوالسالمالعدالةخدمةسبيلفيالتغييرلدواعيواالستجابةالنظرببعد

سياسيةأوعيةابئأوتكنولوجيةأوميةعلكانتءسواهذاوقتنافيالثورية

والشغباالضطرابيشوههاتغييرفترةالوقتهذامنجعلتقددينيةأو

يجببلوالتكيفللتأقلماستعدادعلىتكونأنيجبالعالميةالشؤونوأنظمة
علىيعتمدهذاوكلوملحةطارئةحاجاتظهورسلفاتتوقعأنتحاولأن

لهذهالمتزايدواالحترامالدوليالقانونبأحكاميختصفيمااالتفاقرقعةتوسيع
ةالدوليوالمعامالتالسلوكفيcماألحك

كونهعلىالدولبينوالعدلالنظامقواعدءإرسافيالقانونمساهمةتقتصروال

فالتشريعاتءوبئامحركاراJأيضالهإنبللهماواستقرارصيانةعامل

كقوةللقانونالمزدوجالمطهربوضوحتظهرالدوليةتوالمعاهدانيةالقانو

يستحثواأنالمسيحيينوعلىواإلصالحللتغييركدافعوأيضاالنظاملحفظ
علىيجبكماتحفظبدونالدوليةالعدلمحكمةأحكامقبولعلىثمUحكو

ونحنالدوليالمجتمعنفسيةتطويرعلىالعملبشدةيعضدواأنالمسيحيين
إليهنحتكـمأنيمكنالذياألدبىاإلحساسإنسانكلفييوجدأنهمقتنحون
عنهويعبرعلشايظهرأنإلىحاجةفيزالمااألدبىاإلحساسهذاولكن

عالمنافيوالسالمالعدالةءوراللسعىجوهريأمر5المتحدفاألمبوضوح
هذا



fفيهائلةإخازاتالمتحدةاألمحققتفقدالعطبمةالصعوباتمنوبالرغم
مستقبألاحهاويعتمداإلنسانخيرفيهلماواالجتماعيةاالقتصاديةالشثون

طريقعنعليهاالستحوازيمكهاالذياألدلمطالنفوذعلىالسالمحفظفي

الماليةوالمواردمقرراتهالتنفيذالحسنةالنراياذويالناسلميعالقويةالمساندة

فيالدولجميعانخراطعلىلكlsءاألعضاتالحJبهاتمدهاالتي
المجتمعفيعضواالشعبيةالصينجمهوريةقبولأننعتقدونحنعضويتها

سريعةدراسةإلىوختاجالبشريالجنسلمستقبلعظمىأهميةذوأمرالدولي
األطرافلجميعالعدالةتضمنبوسيلةتحقيقهيمكنكى

fvأساسايعتمدوقصورنقصمنحالياالمتحدةاألميشموبماعلىوالتغلب
Jضرورةنؤيدخنلذلكالضروريةبالسلطةلهاالشعوبتفويضمد

العالمىالكنائسلمجلالسابقةالمحافلقراراتفيءجاكما4مساندتها

fr

خاتمة5

فيعليهمتفقلتعاونجديدةإمكاناتيقدمالمسكونيةالحركةأبعاداتساعإن

عمأليعملواأنالمسيحيينمنالطلبفيإلحاحوهناكالدوليةالعالقات
الموقفيكثيرةقطاعاتفيجديدةإمكاناتوهناكالدوليالحقلفيمشتركا

تكونعندماوحتىالمسيحيينبواسطةوالمتوازيالمشتركللعملالعالمى

العملوطرقالسياسيةوالنظموالثقافيةوالتاريخيةالدينيةاألنظمةفيالخالفات
البدعنهانتحدثالتىاإلمالكاناتهذفإنالتعاونسبيلفييةAمعقبات

بأديانيدينونمنإلىالتحدثفيالصادقةالجهودوبذلعنهاالكشفمن

هائلةبطاقاتحتمأسيمدناالبشرمنالطيبةالنواياوىjSوإاخرى

المسيحيةالشهادةعنيعإرأنمجبفإنهالوقتنفسوفيأوسعنطاقعلى

صغرتمهماأبروشيةتوجدفالالكنسيةالدوائرمستوئعلىلمالعادولIل
المسئوليةهذهمنحرةبأنهاتحسأنومنعزلةبعيدةكانتولويمبهها

والتعليمالصالةطريقعناشتراكهابضرورةتحسأنعليهابلالمشتركة

المسكونيةالخدمةطريقعنوكذلكالمعنيةالدولمسيحعسمعوالتشاور

المحليالنطالتىفيوالعمل
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الثانيلفصل

الكأثوليكيةالكنيسة

ةقخالالةاالعصوهاتمكالتتواجه

الكاثوليكيةالكنيسةفكربدراسةيهنمواأنالكاثوليكغيرعلىالضروريمن

هذهتقدمهالذىوالتارفيوالدينىالفكرىءللزانظرااألخالقمسائلفيوبخاصة
منحجمالكثيريننظرعنيغيسبقدألنهذلكالعالمفيتأثيرهاومقدارالكضيسة
نواحىمختلففيالكبيروإسهامهاالكنيسةوتماسكالعالمفيالكنيسةهذهترعاهم

الناسحياة

الفكريةالثورةعمقيدركونالالبروتستانتوبخاصةالناسبعضكانوربما

الكنيسةعنالشائعةالصورةألنالكنيسةهذهحياةفيحدثالذيوالتجديد

بقلعةنفسهاتحيطوالتىالقديمعلىالمحافظةالتقليديةالكنيسةصورةهىالكاثوليكية

المقاومةموقفتقفوالتيطىالولىالقرونمنتوارثتهاالتيالصارمةالقواعدمن

يردالكائوليكعنداألدثطالالهوتفيالناسيفكروعندماالعصرتطوراتكلمن
فيتهمونةاألستنظيملوسائلومعارضتهملإلجهاضتحريمهمالفورعلىخاطرهدإلى

يدرسوالمألنهمكبيرخطأفييقعونذلكيطونمنأنوالحقيقةبالجمودالكنيسة
vNvالمبرراتإلىيستمعوالموالكنيسةهذهمحيطفيالمتجددةواألبحاثالدراساتويتابعوا



الذىالبالغاالهماموينسونالقضايابعضمنموقفهالتفسيرالكنيسةتقدمهالتى
الحديثالعصرلقضاياالكنيسةتعطبه

الثالثيوحناالباباءباعتالوليكيةالكاثالكنيسةفيحقيقيةثورةحدثتولقد

معاديةغيرحيويةللكنيسةوأصبح959البابويةعريقوالعشرين

الثالثيوحناالباباإليهعاالذىالئانىالفاتيكافيالمجمعوبانعقادالملهمةقيادتهخالل

وتغثرمثيللهايسبقلموبصورةرائعبشكللمالعاعلىنيسةالكانفتحتوالعشرون

باعتبارهاللكنيسةجديدومفهومجديدةنظرةإلىلمالعامحنلكةمحاولةمناتجاهها

قدالمسيحالسيدأنالكتابيةبالرؤيةبإيمانهاوذلكلمالعالخدمةالمسيحأداة
السيادةهذهليحققثانيةوسيأتيعليهيسودوهوالعالمكلب

NIالقضاياتجاهالمعاصرالكاتوليكيةالكنيسةموقفلدراسةهناالمجاليتسع
أحدهمافيالكنيسةموقفيختلففقطمثالينإلىاإلشارةسنتناولولكننااألخالقية

الكنيسةتتفقالثافيوالمثالاألسرةتنطيممجالوهوالـروتسثانتىالمسكونياالتجاهمع
اإليجابيةوهوالعالميالكنائسمجلساتجاهمعالعريضةالخطوطفيفيهصاثوليكيةال

منبنموذجالموجزالحديتهذانختتيثماالجتماعيةاألخالقيةالعالمقضايانحو
الموضوعاتهذهإلىتشيرالتىالبابويةالرسائلأوالمنشورات

األسرةتنظيما

لجمةعاممنسr2iUفيوالعشرينالثالثيوحناالباباقداسةعينأ

السكافياالنفجارلمواجهةاألسرةلخنظيمالحملمنعوسائلاستخدامموضوعلبحت
مشكالتهمنويزيدتقدمهويعوقيكارثةلمألعايهددالذي

منعوسائلاستخداميؤيدأشيعماحسبوكانفكرهااللجنةقدتوقد

إليهاوصلتالتيوالنتائجاللجنةرأىيقبللمالبابابأنءفوجيالعالملكنالحيل
وبخاصةالموضوعلهذاالشخصيةالدراسةواجبمنتعفيهالالنتائجهذهأنوقرر

حقمنلهبماالموضوعالباباVرJواحدرأىعلىباإلجاعتتفقلماللجنةأن

الحمللمنعالصناعيةالوسائلاستخداممعارضةمنالتقليدىالكنيسةبموقفوتمسك

ANYعامةبابويةرسالةالسادسبولسالباباأصدر1عاممنيوليو52وفيب



تفصيليهدراسةتضمنتVitaeHumanعنوانتحتاألسرةتنظيمموضوعول

المسئولةاألبؤةتوصأممانحهكالهفيالزوجيالحبوعإلهيكسمرالزواجعن
أعلنثماللةفطةواألمانةالزواجمنوالقصدوالعقلالطيعيالناموسواحترام
أوطبيعىكيربطريقبعدهاأوالمعاترةتيءسواالحملمنعلوسائلمعارضته

يليماالرسالةهذهفيءجاوقدباإلجهاض

وأهونأخفىشرانتحملأنوالمشروعالجائزمنأنهأحيانأصحيحأنهومع
نعملأناألسبابكانتمهماجائزاليسلكنهالصالحننمىحتىاكبرشرالنتجنب
والاألخالقيالنظاميتعارضشيئانعملأذأيخيرورائهمنيأتيلكيالشر
أياإلنسانيليق

لمغصناعيةوسائلالستخداماألخالقيةاألضرارإلىالنظرالرسالةوجهتوقد
حمحتالرسالةأنإالاألخالقاالمستوىوهبوطالزوجيةالخيانةتشجيعومنهاالحمل

فترةءأتنافيالجنسيةالمعاشرةعلىالزوجانحرصإذاأوعالجيةألسبابالحملبمنع
نUاألفترةباسمالمعروفةاإلخصابعدم

بأبويةرسالةالثاقبولسيوحماالباباأصدرVAعاممننوفمير22وفيب

تاجآاإلنساذخلقاللةأنفيهاءجاLifeofTransmissionالحياةنقلعنوانتحت
وآبكخالقتعالمطقدرتهوفيالمحبةفيالمشاركةإلىوالمرأةالرجلاودIللخليقة

الكتابيقولإذاالنسانيةالحياةهبةنقكفطالمسئولالحرتعاونهمطريقعن

رةأللافهدف8انكاألرضوامألواوأكثرواjاثمlIjلوقJاللةوباركهم
شخمممنتعالىصورتهبإنجاباألصليةالخالقبركةوتحقيقالحياةخدمةهواألساسى
للحبالحقيقيةالممارسةلكنللزوأجاألخرىاألهدافأهميةمنتقللالوبينماآلخر

استعدادعلىالزوجانيكودطأنإلىيهدفعنهينبجالذيالعائلةمعنىوكلالزوجي
يومبعديومارةاألوتوسيعءإلثراللتعاون

وتسعدتثرىةاألولكناألطفالإنجابعلىقاصراليسالزوجىالحبثمرإن
هماANألويعطيانهاوالتيواألماألبإليهااللةيدعوالتيوالروحيةاألخالقيةبالنتائج
Uوللعالمللكنيسةاألوالدخاللومن

الموضوعهذافيالثانيالفاتيكاذومجمعالكنيسةتقليداستمرارتؤيدالباباورسالة
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sالكنيسةنطروجهةالرسالةوتشرحالسادسبولسللباباسابقةقراراتتؤيدلك

بالقولالموضوعهذافي

الطبيعةعلىاكثريتسلطأناالنسانأعطىالذىوالتكنولوجىالعلمىالتقدمإن
المستقبلعنمخاوفعنهنتجتوإنماأفضلإنسانيةلحياةءرجامجردعنهينتجلم

االطالقعلىيولدوالملولهمخيرانrUإذاأنفسهميسألونالناسبعضإنحتى
يمكناللخاوفآخرينأطفاألينجبواأنحقهممنكانإذاعمالءيتساوالبعض
علىويفرضونالتكنولوجىبالتقدمنالختصوهمأنهميرونالناسوبحضبهاالتنبؤ

أجلمنالوسائلههذيستخدموناآلخرالبعضأنكماالحملمنعوسائلغيرهم
اللةغنىيرقضونوهكذااإلنجابعنيمتنعوناألنانىالمستهلكوبعقليةديالمLءالثرا

العقليةهذهتكوينفياألساسىوالسببآخرينالشخاصاالنسانيةللحياةالروحى
تنتصرأنوتستطيعلمالعامخاوفكلمنأقوىاللةمحبةفإنقلوبهمعناللةغيابهو

ومتألمةضعيفةكانتولوحتىالبشريةالحياةأنبإصرارتعتقدفالكنيسةعليها
تقفواألنانيةبالتشاؤمالعالمتسمالتىالظاللءوإزااللةجودمنعطيةلبهها

هوالذىالمسيحوروعةJجاإنسانيةحياةكلفيوترىالحياةصففيالكنيسة

بتقديماإلجابةتقدموتشقيهلمالعاتزعجالتىالكلمةءإزاوهيواآلمينالتغم
Vضدهمؤامرةكلمناإلنسانحياةلتحمىتغمهوالذىالمسيح

سلطةألىمحاولةكلبشدةتدينالكنيسةانالبابويةالرسالةهذهمنوواضح
باستخدامءسواLاألطفاإنجابفيالزوجينحريةلتحديدشعبيةأوحكوميةعامة

هذامنمحاولةكلإنوتقولاإلجهاضأوالتعقـيمأوالصناعيةالحملمنعوسائل
ئقاومأنيجبالقبيل

منمحميرةبالدفيالناسيعانيهوماالمجتمعظروفتماماتتفهمأنهاالكنيسةوتعلن
jlrلهيتعرضماكذلكأخالقيةنتائجمنذلكعلىيترتبوماوحاجةوفقر

الجوانبهذهكلترىوهيلكنهااألطفالإنجاببمسئوليةشعورهمأماموهماألزواج
أعلنالذىاألسرةتنظيمعنالصحيحالتعليمبأهميةيداجدتأكيداتقدموالمشكالت

وتدعوVitaeHumanالرسالةفيإليهاإلشارةوالسابقالثانىالفاتيكانيالمجمعفي

هذاءوراالكائنةواألخالقيةالكتابيةاألسسلتوضيحاألساقفةمعليتعاونواالالهوتيين
10التعليم
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االجماعيةاألخالقوضاياثوليكيةالالكنيسة

المجتمعموضوعفيالكاثوليكيةللكنيسةالحديثةالنظرةبدايةننسبأنيمكن
هيالحديثالعصرفياولهاكانربماالعامةالبابويةالرسائلمنمجموعةإلىالصاع
عنوانئحتIiti1عامفيعشرالثالثليوالباباأصدرهاالئيالرسالة

Nnvarnmالطبقةمشكالتتعابملديثاالعصرفييةكاثوليكوثيقةأولفهـى
فقدالصناعيةللثورةنتيجةالعماليعانيهاكانالتىالمحزنةالظروفوتواجهالعاملة

الطييعىالناموسعناكوينيتوماالقديىتعاليمخاللمنينفذأنالبابااستطاع
وحقالعمالحقوقبينالتوازنوحفظاالجماعيةالعدالةعنعادلةمعاييراستنتاطإلى

االرستقراطيينملكنةعلىالمبنىالقديماالرستقراطللنطاممغايراموقفامتخذاالملكية
باالشتراكيةوالرالحاالقتصادبرأحماليةالنفسهربطلمووسطاموقفافاتخذلألرض
عنالموروثةالتعاليميهجرأندونالعمالتساعدالتىالسياساتوشحعالدولية

الحكومةتنيمبإمكانةالرسالةهذهنياعترفوفدالميراثوحقالخاصةالملكية
الحقوقهذهوتطبيقالستعمال

وجهعلىهذاويظهرفيهوتوسعتالنهجهذاعلىالبابويةالرسائلسارتوقد

عامفيعشرديابيوسالباباأصدرهاالتيالبابويةالرسالةفيالخصوص
AnnoQuadregesimoانبعنو

جلسالتيالمدةقصركموالبابويةعرلقشوالعشرالثاكيوحناالباباءوباعتال
رئيسياعامالكانتالملهمةقيادتهأناال190991rالبابويةكرسيعلىفيها
مئلالعامةالبابويةرسائلهخاللمنلك31الكنيسةكاـنكركاـشديثفي

MagistraetMaterjfLr1II1والحكمةاألمالكنيسة

oriiiعافيTerrisincPacemjاألرضفيالسالمإ

ققدهالثاليالفاتيكانىالمجصعالنعقاددعوتهJخالمنوكذلك

المعارضةموقفمنهاالوقوفمنبدألالماركسيةمعللحواراألخضرالنورالبابااعطى
للمحبةروماكنيسةقلبوفتحإدارئهافيديمقراطينظامنحوبالكنيسةوائحهالمطلقة

بإنجازاتورخبالطيبةالنياتذويالناكاولجميعالكاثوليكىغيرمعوالحوار
Ivvنوعاأظهرالثافيالفاتيكانلمجمعالرعويالدستوروفيوالتكنولوجياالعلموأبحاث



وتقملباالقتصادالمرتبطةاألخالقياتفىالعقلياالرستقرابىالنطامعنالتخلىن
الشركاتبأنالبابااعترفوقدالمسئولالرعوىالعملءضوفيالواقعىالتحليل
أوالدولةسلطةإلىوتحتاجتالحكوبعضمنأقوىأصبحتالجنسياتمتعددة
اعتنقواقدالمسيحيينبعضأناعترفكمامعهاالتوازنلحفظعالميةمؤسسةسلطة

بروحمعهميتعامللملذلكالمسيحيةبالقيماهتمامهمواقعمناالشتراكيالفكر

والتفهمiبالحوابلاإلدانة

الرسائلفيويطهرالكاثوليكيةالكنيسةءأرجافييسرىالروحهذااستمروقد
إلىأويناإلىيميلاالتجاهكاناألحيانبعضوفيآخرأوبشكلالعامةالبابوية
اليسار

فيالكاثوليكالالتينيةأمريكاألساقفةالثافيالمؤتمرعقدILA19عامففى
nدراMedelliأصدرالعامنفسوفيثوريابياناالمؤتمروأصدركولومبيادولةفي

علىءاألضواسفطتالعالمفيالعدالةعنوثيقةروماألساقفةالمقدسالسنودس
اإلنسـانلقهروليةمنظماتفيتتجسدقدالخطبةأنوأظهرتاالجماعيةالخطايا

YsLلهvsمنالتحررأواالجتماعيالخالصعلىليشتالخالصمفهومأنكرت
ينادونمنأفكارمنجدااقتربتقدالوثيقةتكونلكوبنهالطالمةالمؤسساتهذه

للتحريرالالهوتيةالنظريةوأصحاباالجتماعىباإلنجيل

أمريكاألساقفةالثالثالمؤتمراجتمعفقداألحيانبعضفيردةتحدثكانتأنهإال
المتحرريناألساقفةبعضواستبعدعامفيvcPeublaiفيالكاثوليكالالتينية
الفكرفيالتطرفبتهمة

1Wعامفيالئانىبولسيوحناالباباأصدرهاالتىالعامةالبابويةالرسالةلكن
ماركسيةغيراشتراكيةنظرةنتتضمExercensOLaborenالعملممارسةعنوانتحت

لتأكيدمعهمالمجتمعوتضامنءوالفقراالعمالتضامنبضرورةونادتالمجتمعإلى
لحقيخضعالخاصةالملكيةحقوأنلالمlرأسأهميةعلىوأولويتهالعملأهمية

ومضمونللجصيعتكونأنالمتداولةبالسلعمقصودنهvالعامللصالحاالستخدام
المصانعملكيةفيالعمالاشتراكويشجعكنظاماالشتراكيةيستبعدالالرسالةهذه

Iyvمنليسهذاكانوإنلالقتصادعادلةعامةسياسةوضعوضرورةسياستهاووضع



هاحمدوالحكومةختصاص

يمزةمالعأ

الكنيسةعقيدةهوفكرهاالبابويةالرسائلمنهتستقىالذيالرئيسسالمصدرإن1

نفسهاإلنسانتكوينفياللةنقشهاقدالصالحالمجتمعمعاييرإنالطبيعيالناموسفي
حياتهعلىالمحافطةهولالنسانالفطريالتجاهlفوالضعيربالعقلالحيواناتعنوتمييزه
أعطاهاوقداللةمصدرهاكلهاهذهبأطفالهوالعنايةراوتجنبالخيروطلب

والناموساإللهىاإلعالنيكملهاهذهالطبيعيالناموسءمباديوإنالبشرلجصيع
المسيحوناموسالطبيعيالناموسفإنلذلكواحدمصدرمنتصدروكلهااإللهي

نجدوالالبشرجميعستعمالفوضىفإناألساسهذاعنتخليناأنناولويتعارضان
تخربوهذهالقوةوسيادةللبشرالذاتيةالمصالحإالالخيرمنالشربهانميزمعايير
العالم

مخلوقفادمساممركزفيتجعلهاإلنسانفيالكاثوليكيةالكنيسةعقيدةإن2
كلمنوالغايةللخليقةتاجاليكونوالضميرالعقلاللةلهوهبوقدكرامتهله

الثالتيوحناالباباويستهلاإلنسانكرامةتحقيقهىوالسياسىاالقتصاديالنشاط

ويخاطباإلتسانلحقوقمسيحيبإعالناألرضفيالسالمالعامةرسالتهونوالعشر
إنسانيةتتجاهلالتيالدعاوىمنويحذرالعامالصالحأجلمنللتعاونالناسضمير
الشيوعيةفيكماالمجموعوسطفييحتجبأوالفردفيضيعاإلنسان

اآلخرالجانبيغفلأنهإالالحديثالبروتستانتيالتفكيرمعالفكرهذاويتفق

أنكفردويتعرضالتوبةإلىيحتاجءكخاطىحالتهوهىاإلنسانعنالصورةمن

المجتيعفيضوابطوضعوضرورةإرادتهفسادنتيجةالعقلءوندااللةناموسيكسر
واألنانيةالخطأفيتماديهمنللحد

rبعضإليهيتجهالذيباألسلوبالكاثوليكيةاألخالقيةالنظريةتأخذوال
تتعارضالتيالمواقفبعضفيتوفيقيةحلوأليقبلونالذينالبروتستانتاألخالقيين

الكاثوليكيةاألخالقولكنالشرورأهونيقبلأناالنسانفيضطروالقيمالمصالحفيها

معاللتوافققابلةكيربدتولوحتىالعامةالمصالحجميعبيناالنسجامتفترض

ثرحهالسابقالنسلتنظيمفيرأيهمهواألمرلهذامئالأفضلكانوربما
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للمجتمعكنواةاألسرةعلىخاصاتركيزاالكاثوليكيةاألخالقوتضع4
أنالكنيسةوترىالمجتمعفينافعاعضواليكونالطفلتربيةمكانهيةفاالس
لذلكاألمورأخطرهووهذااألسرةترابطمنتنالأنتحاولوالشموليةالماديةقوى

وتحسيناألطفاللرعايةلالنفصامقابلةغيرالزوجينبينوالعالقةمقذسسرفالزواج
Uوسائلواستخدامواإلجهاضالطالقإدانةفييتهاونتشريعكلوأنالمجتمعل

المقدسةالمسيحيةالصورةمعويتعارضالطبيعىالناموسيخالفالنسللتحديدصناعية
لألة

والعالمالكنيسةب

ففىلمالعاإلىنطرتهاالكاثوليكيةالكنيسةفيالفكرلتجديدالواضحةالمطاهرمن

معاديايعتبرالدنيوىلمالعاوكانوالتقشفالزهدأخالقياتالكنيسةفيسادتالماضي
سادتالتيالتحديثروحلكنبهنتسامىاونرفضهأنويجبالمسيحيةللحياة

بالحياةالكنيسةرحبتفقدالمفهومهذامنكثإراغحرتالثافيالفاتيكانيالمجمع
والثقافةالفنونوتطلعاتالتكنولوجياوإنجازاتالعلموبمعجزاتلمالعاهذافيالطبيحية

السماوىالمقرهيألخرىاالحياةبأناعتقادهافيالكنيسةاستمرارومعاإلنسانية
هذاوفيالحياةهذهبمتعلقاتكانتالمجمعاهتماماتمناكبرالمساحةلكنللبشر
العالمىالكناثسمجلستوجهاتمعالكاثوليكيةالكنيسهتشابهتاألمر

منتجاوبأوجدلكنهالكنيستينفيالمحافطينمنمحميريناالتجاههذاأثاروقد

5Alأالذيوالتقوقعالمجتمععنباالنحزالالماضىفيالكنيسةاتهمواممنمحسيرين

وملحكنورللعالمرسالتهافقدان

السياددابروحالعالممعتتعاملأالالكنيسةالثانيالفاتيكانىالمجمعأوصىلقد
معJالدخوإلىالكنيسةودعاوإرشاداتهابنصائحهالمالعاإلىئلقىالتىالمتعجرفة

خبراتلمالعاهذامنيتعلمواأنيجبفالمؤمنوناألندادحوارفيالدنيويةالمؤسسات
المؤمنينعلىيجببلإنسانيةواكثرجميلةالحياةليجعلواوالعملالفكرفيومهارات

الوقتنفسوفيAحركتهاويعوقونالكنيسةيضطهدونبنحتى9يتعلمواأن

اإلنسانيةلألهدافالكنيسةرؤىنهاكثيرةءأشياالكنيسةمنيتعلمأنللعالميمكن
لمالعاممالكتطلبهأنيجـبالذىوالسالمالعدالةفياألخالقيوالمستوىللتكنولوجيا
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السيادةروحعنالكنيسةتتخلىالحوارروحوحJاوبهذهعليهتحافظ
الالناسليخدمءجاالذيلفاديهاأمانةوذكالخادمصورةوتتخذاإلمبراطورية

بهوتمثألمنهملسخدم

واالعتزالالزهدأنصاركانالتىالتعاليمالكنيسفحسحرتكيفالبعضالحظوقد
الثالثيوحناالبابارأىفقدالحديثاالتجاههذالتالئمرأيهملتأييدأساسايتخدونها
اكنزوابلاألرضرعلىكنوزالكمتكنزواylالمسيحالسيدقولفيوالعشرون

يشيرولكنهءوالسمااألرحشبينالمقارنةإلىفقطيشيرالأنهالسمافيكنوزالكم
اآلخرينلمشاركةواالستعدادللمقتنيماتالذاتياألنانيالتملكبينالمقارنةإلىأيضا
ئرتفالنسقنفسوعلىوالسالمالمحبةلنثمردافعاالوصيةهذهتكونوبذلكفيها
تكادبلهجةالمؤمنينوالعشرونالثاكيوحناالباياوجهفقداإلنجيلمنأخرىآيات
قصدذااللةمنتكليفائعتبربالزراعةاالشتغالأنإلىلوثرمارتنفكرمنتقترب

العائليةأعمالهمكليجمعواأنيمبهماألرضيةنشماطاتهمممارسةفيالمسيحيينوأنسام
الذياللةإرشادتحتالدينيةالقيممعحيوىواحدنسيحفيواإلنسانيةوالفنيةوالمهتية

gهلواألموركلوتتوحدتنسجمفيه

والبروتستانتيةالكاثوليكيةالكنيستينبينجوهريةخالفاتوجودرغمأنهنرىوهكذا
منكثيراتقتربانأنهماإالالكنيسةوسلطةالعبادةونطامالعقيدةموضوعاتفي

إلىتدعوهماالمسكونيةالروحواناألخالقيةالقضاياlنظرتهمافيالبعضبعضهما
لمللعاالمسيحرسالةلتحقيقكهراطقةالمتباعدينكانواوإنكإخوةالحوار

rذجنمو

والعشرينالثالثيوحناالبابابيان

TerrisinPacem1األرضالسالمعن

الناسبينالنظاماألولالقسم

وواجباتحقوقلهاشخصيةإنسانكل

فكالناسبينيسودأنيجبالذىالنطامعننتحدثأنينبغيءبدذيءبادي

المبدأتهذاعلىيقومأنيجـبومنتجامنطمايكونأنلهأريدإذاإنسافيمجتمع
هذاومنةاواإلرادةءالذكاصفاتلهاؤهبتشخصيةهوإنسانكلأنوهو
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الحقوقهذهطبيعتهمنتلقائياتنبعشخصيةواجباتوعليهحقوقألهفإنلمنطلق
اإلنسانامةإلم1نطرناوإذاآخرلشخصتحويلهاأوحرمتهاانتهاكيجوزوالعامة

بدمافتدواقدالبشروألنسامياتقديرانقدرهاأنبدفالالمعلناإللهيالحقنورفي
األبديللمجدوورثةدتةءوأحباءأبنابالنعمةصاروافقدلذلكالمسيحيسوع

الحقوق11

الئقمستوىليكريمةحياةيحياأناإلنسانحق1

تكونأنوفيالحياةفيحقاإنسانلكلأنLcاالنسانلحقوقمناقشتنافبداإذ
واللباسكالطعاممالئمةتنميةالجسديةحياتهلتنميةوالمناسبةالضروريةالوسائلله

حقمنكذلكالضروريةاالجتماعيةوالخدماتالصحيةوالعنايةوالراحةوالمأوى

والبطالةوالشيخوخةوالترملالعملعنوالعجزالمرضحالةفيحياتهتأميناإلنسان
عنناتجةالحالةهذهتكونأنونIةاإلعاشوسائلمنتحرمهأخرىحالةأىأو

الشخصيةأخطائه

Yوالثقافيةاألخالقيةبالقيمالمرتبطةالحقوق

وأنكشخصلذاتهاحترامهينالأنحقالالنسانيعطيالطييعيالناموسإذ
أفكارهعنوالتعبيرالحقيقةعنالبحثحريةلهتالكوذوأنطيبةبسمعةيحتفظ

ءوالصاالطبيعىالناموسيضعهاالتيودافيالفنونءوراوالسعىللغبروتوصيلها

الجاريةباألحداثقوبصدهعلمايحاطأنزالحقلهأنالعام

الحضارةامتيازاتفييشاركأنفيالحقلالنسانالطبيعىالناموسيعطيكذلك
أجهإتصلطالذالمستوىحسبوالفنيالمهنىوالتدريباألساسىالتعليمفيالحقفله

الشخمللتعليممواصلةإمكانةلضمانالجهودكلئبذلأنويجبفيهايحياالتيالبلد

ويتولىالوظائفيشغلأنيمكنهاالمكانوبقدروهكذاقدراتهحسبالعالي

بهايقومأناكتسبهاالثيومهاراتهوقدراتهمواهبهتؤهلهالتىالمسئوليات

rالفردضميرحسباللةعبادةحق

Ivvولذلكالمستقيمضميرهعليهيمليهماحسبتعالىاللةإكرامحقلهإنسانكل



11أء8اأأ3ستانتيوسعفموكماالعالنيةوفيالخصوصيةفياللةعبادةحقله
وخدمتالوحدهبضخصهواكرافناخضوعنادئةلنطهرلقدخلقناالواضحبفوله
أررالحاابقنالAالنقطةهذهوفياللةامامالواجببهذاومرتبطونملتزمونونحن

طكراشممتحفظوالتىاللةءألبناوالنبيلةاألصيلةالحريةهذهعضرالثالثليو
عزيزدالدوامعلىوكانتالكنيسةإليهاسعتولقدظلمأوعنفكلفوقتسمو
كأثاودافعواوجرأةبثباتاإليمانعنالمدافعونبهاطالبالتيهىالحريةهذهلديها

بدمائهمءالشهدامنرونالكثيقذسهاوالتيكتاباتهمفي

fحياتهأسلوباختيارفياإلنسانحريةحق

األسايرهذاوعلىيفضلونهالذىالحياةأسلوببحريةيختارواأنفيالحقللبشر

أيضاالحقلهمأنكماوالمرأةالرجلحقوقفيهاتتساوىةأستكوينفيالحقلهم
الدينيةالحياةأوالكهنوتوظيفةيختارواأنفي

وجةبزصافيويرتبطبحريةاإلنسانيختارهازوجيةعالقةعلىالمؤسسةةاألصإن
وبهذااإلنسافيللمجتمعاألساسيةالوحدةهيالحياةمدىينفصمالرباطأواحدة
لتثبيتوأخالقياوثقافياواجتماعبااقتصاديااالهمامكلاألسرةتنالأنيجباالعتبار
حقفيألولويةاللوالدينأنكماهدفهالتحققأمامهاالحياةسبلوتيسيردعائمها

وتعليمهمأطفالهمرعاية

االكمصاديةالحقوق0

الحقهذاالعملحقولهماقتصادىبنشاطبالقيامالمبادرةنيطبييللبشرحق
صحشثمثددjitلهممالئمةالعملظروفتكونأنفيبحقهموثيقاارتباطامرتبط

معتتناسبظروففيالعملحقءوللنساللصغارييالطبافوتعوقأوالجسدية
وأمهاتكروجاتوواجباضهنمطالبهن

lيتحملأنيستطيعمابقدراقتصادىبنشاطيقومأنفيالحقتعطيهاالنسانامة

معينناسبوكاJعاأجرعلىالحصولفيحقهعنفضالهذامسئوليةمن
كإنسانكرامتهلمجفضمستيرفيأسرتهمعيحياأنالعاملليستطبعالقائمةاإلمكانات

هناكأنعلىلإلنسانطبيعىحقاإلنتاجمصادرفيحتىالشخصيةالملكيةوحق
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الخاصةالملكيةبحقأساسياارتباطأستبطاجتماعيااجبا

اليرمعeاالجماحق1

معيجتمعأنفياإلنسانحقينشأالطبيعةهذهومنبفطرتهاجتماعياإلنسان
لتحقيقمناسبةيراهاالتىبالصورةفيههوالذىالمجتمعشكليختاروأنغيره

علىالمرجوةأهدافهتحققأنهايرىالتيبالمبادراتيقوموأنيراهاالتياألهداف
الخاصةمسئوليته

Vوالهجرةمقلالحق

هناكتكونوعندماوطنهدوفيوالسكناالنتقالوحريةحقإنسانلكل

النذلكiفيهاويستوطنأخركطبالدإلىيهاجرأنحقهفمنذلكتستدعىأسباب
المواطنةوحقالبشريةالعائلةعصويةمنيحرمهالمابلدفيمواطنااإلنسانكون

كمجتمعالعالمفي

Aالسياسيةالحقوق

فييسهموأنالعامةالحياةفيرأديلعبأنفيالحقتعطبهاإلنسانكرامةإن

تحيزوبالوموئرةفعالةحمايةالفردحقوقيحمىأنيجبفالقانونمالعلالصاع
لكلإنعشرالثانىبيوسالباباسابقنالJقوكماللعدالةالحقيقيةالمعاييرمنطلقومن

هىمقصودعدوانكلضدالمحصنةالحقوقوهذهحقوقهبحمايةيطابىأندف

تعالىاللةوضعهالذيالعدالةلنطاممنطقيةنتيجة

جباتالولح21

وفيلاالنفصاتقبلالبصورةترتبطآنفاناهاالتىالطبيعيةالحقوقإن
الناموسهوايضأالواجباتوكذلكالحقوقومصدربواجباتالشخصذات

معاهمايربطالذيالطبيعي

واجبمعالقةالعومتبامتالزمالحياةقيإنسانكلحقالمثالسبيلوعلى

متالزمكريمةحياةيحياأنفياالنسانحقكـذلكحياتهعلىيحافظأناإلنسان

معمتالزمالحقيقةعنالبحثحريةفياإلنسانوحقكذلكيحياأنواجبهمع
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صورةواعمقاكملعلىالمتالكهاوالسمعيالحقيقةطلباجب

فمنلذلكالجماعةعلأيضاينطيقالفردعلىينطقماالحقيقةهذهنوروفي
ياليدوبالهدمبيدءيالبنايقومكمنفإنهمواجباتهميهملونهمبينمابحقوقهميطالبون

ىخرألا

والحريةوالمحبةوالعدلالحقفياالتجاعيةالحيأة1

تحكمهأنيجباالنسانيةكرامةعلىومحافطاومفيدأمنظماالخمعيكوني
األسسهذه

الكذبعنكماطرحوالذلكيولسالرسوليفولكماالحقعلىيتاشسأنأ
45أفالبعضءأعضابعضناألنناقريبهمعواحدكلبالصدقوتكلموا
المتبادلةوالواجباتبالحقوقنقرأنيتطلبوهذا

ويطبقوهاالعدالةءبمبادييسترثمدواأنالمواطنينفعلىصالحامجتمعاأردناوإذاب
بواجباتهمويقومواغيرهمحقوقويحترموابجدية

بحاجاتفيشعرونالناسنفوستمتلكأنيجبوالتعاطفالمحبةروحأنكماب
يملكونفيمااآلخرينويشاركونبحاجاتهمشعورهماالخرين

الحريةفييتحققالسليماإلنسانيالمجتمعإنالروحيةبالقيماقسكيجبوأخيرا
مسئوليةتحمليقبلونالذينمواطنيهكرامةتحفظالتىوالطرقيالوسائلأي

عاقلةمخلوفاتبالطبيعةألخهمأفعالهم

والموقرونءاألعزاءاألبناأيها

بعضهمالىالمعرفةالناسيوصلفيهروحواقغالكلفوقهواإلنسانىالمجتمعإن
ذلكفييوجههمبواجباتهمويقومونبحقوقهميتمتعونوفيهالحقنورفيالبعض
األخالفيالخيرY4جهاد

عنمشروعتعبيربكلويتمتعواليشاركواالناسالمجتمعيساعدأنيجبلذلك
يجاهدونالوقتنفسويخافيهمماأفضللغيرهميقدمواأندائمايشجعهمكماالجمال
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غيرهمعليهاحصلالتىالروحيةواإلنجازاتالمزايالهمتكون

األساسيالتوجيهتقدمالتىوهيمعنىللحياةتجعلالتىهىالروحيةالقيمإن
واالقتصاديةاالجتماعيةللمؤسساتوكذلكالثقافةعنبالتعبيرتهغالتيللمؤسسعات

منهايتألفالتىالظاهريةالتركيباتوكافةالتشريعيةوالهيئاتالسياسيةتالحرو

المجتمع

Yاالجتماعيوالنظامافه

يعملأنينبغيالحقفيالمجتمعيتاصلوإذأخالقيةطبيعةالمجتمعنطامطبيحةإن
يجدوانالكمالنحونموهطريقالمحبةروحمنيستلهموأنالعدالةمعاييرحسب

وتوازنههءونقاهءصفاالحريةفي

يكونأنبدالللتغئرقابلةوغرومطلقةعامةمبادؤهالشكلبهذانطاماإن

الطبيعةفوقتسموشخصيةهوالذيالحقيقياإللهفيواألولياألساسىمصدره
نيةالنساا

يستقىالذىخطاألساالنبعهوكذلكاألحمىوالخيراألولالحقهواللةأنوكما
الكرامةعلىومحافظاومنظماصالحامجتمعايكونأنارادإذاحيويتهاإلنسانىالمجتمعمنه

نيةإلنساا

اكوينيتوماالقديسلrقو

ينشأالعقلألنالبشريةاإلرادةخيربهئقاسالذىالمعيارهواإلنساقالعقل

البشريةاإلرادةصالحأنالواضحفمنذاتهااللهيالعقلهوالذىاألبدىالناموسمن
البشرىالعقلعلىمنهأكثراألبدىالناموسعلىيعتمد

الحاضرالعصرهذامميزات3

أمورلةبثاليتميزالخاضرعصرناإن

وفيالعالميةالشئونفيمكانتهاعلىتدريجياحصلتقدالعاملةالطبقاتإنأوال

ثمواالقتصاديةاالجتماعيةالمجاالتفيبحقوقهابالمطالبةبدأتفلقداالقتصاديةالحياة
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فيبحقوقهامطالبهاإلىمطاالباامتدتوأخيراالسيالمىالمجالفيمطاليهافيوسعت
يرفضونالعالمءأرجامختلففياليومفالعمالالرفيعةالثقافةمزاياعلىالحصول

علىيصرونإنهمإلرادتهمالغيريخضعهمحريةدونعاقلةغيرككائناتئعاملواأن
العامةوالحياةالمجتمعقطاعاتجميعفيمكانتهمينالواأنفيوحقهمإنسانيتهمتأكيد

ثقافيةأمسياسيةأماجتماعيةأمكانتاقتصادية

وهذاالعامةالحياةفيهامادوراتلعباآلنالمرأةأنللجميعالواضحمنثانيا
بكيفيةوربماالمسيحيةالحضارةالىأصولهاترجعالتىاألمفيسريعايتزايدالدور
أخرىوتقاليدحضاراتتوارثتالتىالشعوببينعريضبشكلموجودلكنهأبطأ

تعاملأنتحتملتعدلمفإنهابكرامتهاووعياإدراكااكزاالنالمرأةأنوحيث
العائليةالحياةفياعتبارهلهكشخصبهاتليقالتىبحقوقهاتطالببلسلعةأوكاداة
العامةالحياةوفي

اتخذقدأنهنجدالقريببألماضىالمعاصرلمالعانقارنعندمافإنشاوأخيرأثالثا

هيأواستقاللهانالتقدفالشعوبوالسياسيةاالجتماعيةالحياةفيجديدامطهرا
شعوباتحكمشعوبإلىينقسمعالمانرىأنممكنايعدلملذلكلكsإالطريقفي

فيأومستقلةأمفيمواقعهماتخذواقدالعالمكلفيوالناسلهاوتخضعهاأخرى
أووطنهخارجتقعلسلطةيخضعأناإلطالقكلأحديقبلفلنولهذاذلكإلىالطريق
السنينلمثاتكئيرينأناساصاحبتالتيالنقصوعقدةإليهينتييالذىالجنسخارج

التفوقعقدةفإنكذلكالزوالإلىطريقهافيالماضيفيالسنينAآأو
أخذتاقتصاديةأوسياسيةأواجتماعيةأوعرقيةامتيازاتبسببالكثيرينالزمتالتى

أىهناكيعدفلملذلكسواسيةالناسبأذاآلنالجميعأقرولقدتدريجياتخف
الحقيقةهذهإنونطرياعقيديااألقلعلىالعنصريةالتفرقةأشكالمنشكلأليمبرر

ذكرناهاالتىءالمبادىمعمتمشيااالنسافيالمجتمعيكونلكيعظمىوداللةأهميةلها
يعترفمنكلوعلىبواجباتهأيضايشعرأنفالبدبحقوقهاإلنسانشعرفإذاقبلمن

ويحترمهاغيرهبحقوقأيفايعترفأنبحقوقه

والواجباتالحقوقمنطلقمناالنسانىالمجتمعفيالعالقاتعننعئروعندما

وبذلكوالحريةوالمحبةوالعدلالحقمعنىيدركونفإنهمالروحيةبالقيمالناسويشعر
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الروابطتصيروهكذاساميةشخصيةهوالذيالحقيقىلاللهأفضلمعرفةإلىصلون
عليهيقيسونالذىاألعلىوالمقياسحياتهمفيالثابتةاألسسهيبالئةتربطهمالتى

تهمتصرفا

العامةوالسلطاتاألفرادبيهقالعالقاتالثاليالقسم

اإللهيومصدرهاالسلطةضرورةا

لمLمنجاحاويحققيزدهرأنوالاإلنسانىالمجتمعفيالنطاميستتبأنيمكنال
فيالنظاملحفظجهدهمويكرسونقانونيةسلطةاألشخاصبعضقيهيتوتى

الرسولقولسبحإلهىالترتيبهذاإنالمجتمعلهذاالعامالصاعولتحقيقمؤسساته
والسالطيناللةمنإالسلطانليسألنهالفائقةللسالطيننفمىكللتخضعبولس
r1رواللةمنمرتبةهىالكائنة

تقولاSUبالقولبولسالقديسكلماتالفمذهبييوحناالقديسويشرح
أتعرضالاآلنألننىذلكلأقوالأناقائاليجيبشماللةمنمعينآحاكالهل

وليستاإللهيةالحكمةأنهوأقولهماإننفسهالسلطةلمبدأبلكأفرادللحكام
السلطةيتولىالبعضوأنحكومةهناكتكونبأنالنظاموضعتالتيهىالصدفة
بطبعهمعيينابئالناسجعلقداللةأنعنفضألهذالهايخضعونونJواآل

نحوللسعيالجميعيوجهمنهناكيكنلممامجتمعيقومأنيمكنالNأوحيث

وهذهتحكمهاسلطةلهاتكونأنبدالمتحضرةجاعةفكللذلكالعامالصاع
اللةفمصدرهاوبالتاليالطبيعىالناموسمصدرهانفسهالمجتمعمثلمثلهاالسلطة

هذهدامتUالحقيقةففيضوابطدونقوةالسلطةنعتبرأنيجبالأنثاإال

النطاممناإللزامسلطةتستمدأنهاالبدفبالتاليلهاأساساوالمنطقالعقلتتخذالسلطة
تعالىاللةهوواألخيراألولمصدرهالذىاألخالقي

المطلقالترتيبن11عشرالئافيبيوسالباباالذكرالطببسابقناقاللذلك

وعليهحقوقالهأنبمعنىمستقلكمخلوقاإلنسانلنائظهروغاياتهاللكائنات
علطةوجودضرورةيتضمنوهدفهالمجتمعأساسأنوكماانتهاكهايمكنالواجبات

الحقلإياهيعلمناكماالمطلقالترتيبهذاأنوحيثالمجتمعأمريستقيمالبدونها
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لذلكخالقناهوالذىاللةشخصيةسوىمصدرلهليسالمسيحىواإليمانلسليم

ذاتهاللةسلطةفيماإلىمشاركتهاإلىترجعالدولةسلطةكرامةفإن

بالثوابوالوعدبالعقابوالتخويفالثهديدمجردتستخدمالمدنيةالسلطةكانتوإذا

للجميعالعامالصالحفعالةبكيفيةتنمىأنتستطيعلنفإنهالهاأساسياأسلوبا
اإلنسانكرامة1إتءأسافدتكونفإنهااألسلوببهذاشيئاتنجزأنأمكنهاإذاوحتى
51اإلراحرعاقالئناrباعتباره

ضميرإلىتحتكمأنفواجبهالذلكاألخالقيةبالدوافع3السلطةدامتما
الناسأنوحيثالعامللصالحمعاالتعاونبواجـبوتناديهمالمواطنينمناألفراد
علىآخرإنساناإنسانيجبرأنيجباللذلكاإلنسانيةالكرامةفيمتساوونبالطبيعة
ويحكميرىىالذفهووحدهاللةسلطةمنيعتبرهذاألنالباطنةبحياتهعالقةلهاأفعال

بعضعلىالناسإلزامفيمبههمالدولةفيالسلطةأصحابأماالبشرقلوبأفكارعلى

وتشتركالنهبسلطةفعلياارتباطامرتبطةسلطتهمكانتإذابالضميرتثعلقالتياألمور
فيها

فإنهمحكامهميطبعونعندماالناسإنالواقعوفيالمواطنكرامةيحمىالمبدأهذا

الخالقدتةواحترامهمطاعتهمخاللمنيطيعونههمولبههمتشرأباعتبارهميطيعونهمال
النظامجهذامحكومةالناسبينالمحامالتتكونأنءشاالذىءاألشيابكلوالمحتني
بالحريبلذواتهميحفرونالدئةباحترامهمالناسأنعنفضألهذازتبهالذي

الحقيقيةالسيادةهىاللةخدمةألنذلكأنفسهمويكملونذواتهميحترمون

اللةومصدرهاألخالفيالنظاممتطلباتمنللغيراألوامرإصدارحقأنوحبث

تتعارضبأمورتسمحأوللناستشريعاتتضعالمدنيةالسلطاتكانتفإنلذلك
تكونالالتشريعاتهذهفإناللةمشيئةمعتتنافىوبالتالياألخالفيالنظامهذامع

السلطةفإنوإالالناسمناكثراللةئطاعأنينبغيألنهالمواطنينلضمائرملزمة
مخجلبشكلاستخدامهاءويساتماماتنهار

فانونابالحقيكوذالبشريالناموسبقولهاكوينيتوماالقديسعلمناوكما
إذاأماالطييعىناموسالمنمستمدايكونوبذلكالسليمالعقلمعيتطابقفيما
يفتقروإذشريراقانوئايكونفإنهوالمنطقالعقلمعتطابقغيرالقانونهذاكان
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العنفأعمالمنعماليكونفإنهالحقيقىالقانونطبيعةلى

هذافإناللةمنمرئبةالسلطةكونأنإلىفتامافياإلشارةالضرورىومن
المواطنينحقوقعنالتغافليعنيوالاختيارصكامهمفيالبشرحقإهداريعنىال
سلطاتها3jوحدحكمهاأسلوبوتحديدالحكومةنوعأختيارفي

سليمديمقراطىنظامكلمعتماماتتوافقالسلطةعنأوضحناهاالتيالعقيدةإن

العامالصاعتحقيق2

العامةالسلطةمقاصد

العامالخيرتحقيقفييسهموابأنملتزمونالمجتمعفيالوسيطةوالجماعاتاألفراد
وحاجاتالخاصةمصالحهمبينبالتوفيقمطالبونهمااللتزاملهذاونتيجةللمجتمع

IA2تحدالتيبالصورةوإمكاناتسلعمنيمتلكونوماخدماتهعأوبتقديمالجماعة
إمكاناتهمحدووفيالمطلوبوبالشكلالعدالةمعاييرحسباطدنيةاالسلطات

الخيرإلىتقودأنيمكنبكيفيةاألقلعلىأولةصابكيفيةذلكيفعلواأنوينبغى

نشاطاتهفييشتركونالمجتمعفيءاألعضاجميعأنتتطلبالعامالصالحطبيعةإن
المدنيةالسلطةتبذلأنفيجبلذلكوظروفهفردكلوظائفسبحمتنوعةبأساليب

جماعةأوآخرعلىمواطنتفضيلدونللجميعالعامالصاعلتنميةحقيقياجهدا
أخرىجماعةعلى

ينبغىالالمدنيةالسلطةإنعشرالثالثليوالباباالذكرخالدسابقناقالوكما

بعضفيأنهإالالعامللصالحئقامةألنهاوذلكأفرادمجموعةأوفردلصالحتتحيزان
اكبراهتماماالحكمعنالمسئولونيهتيأنوالمساواةالعدالةمطالبتقتضيقداألحيان
وتأكيدحقوقهمحمايةعلىقدرةأقلألنهمالجماعةوسطفيحطااألقلءباألعضا
مطالبهم

كلهاإلنسانيمسأمرالعامالصاعأنإلىاألنظارنوخهأننريداإلطارهذاوفي
عنتبحثأنالمدنيةالسلطاتواجبأنهذاويتبعوروحهجسدهحاجاتأي

لترتيبالواجـباالحترامورغمللجميعالحاجاتهذهلتحقيقالمناسبةالوسائل
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ديةUاالمواطنينبحاجاتتلقائياتهغأنالمدنيةالسلطاتواجبفإنالقـيمفيألولويات
حيةولراو

ناذحيثMagistraetMaterالعامةرسالتنافيءالمبادىهذهأوضحناولقد

أنللبشريمكنبمقتصاهاالتياالجتماعيةالحياةأحوالمجموعةيشملمالعلالصالحأن
وأثهلأيسربكيفيةكمالهميحققوا

كليشبعواأنيستطيعوالنفإخهمخالدةوأرواحاأجساداللناسألنونظرا

الذيفالجهدلذلكفيهاالكاملةسعادتهميحققواأوالفانيةالحياةهذهفياحتياجاتهم
بلاألبدىالناسخالصيهددأويتجاهلأنينبغيالالعامالصالحلتحقيقئبذل
وينميهالهدفهذايخدمأنينبغي

األفرادوواجباتوحقوقالعامةالسلطةمسئوليات

الحقوقابحفظيتحققالعامالصالحضمانأنالحاضروقتنافيعليهالمتفقمن

تتأكدأنهيالمدنيةللسلطاتاألساسيةفالمهمةلذلكلألفرادالشخصيةوالواجبات
حتىالحقوفمنغيرهامعتناسقهاوضمانوحمايتهاواحترامهاالحقوقهذهإقرارمن

بسهولةبواجباتهيقومأنفردكليستطبع

تكونالتخالفهاأوتهدرهاأوالحقوقيذهتعترفالحكومةأيأنيعنىوهذا
للحكمصالحةغيرتكونبلفحمسببواجبهاأخلتقد

وحمايئهمواجباكمjJاألفراحقوقبينالتوفيق

ممارسةتجعلبصورةاالجتماعيةالعالقاتتنسيقاألساسيةالمدنيةالسلطةواجباتمن
واجباتهمءأداعنتعطلهموالحقوقهمممارسةفياآلخرينتهدداللحقوفهالفرد
لهاإهدارأوتهديدأىعندبالكاملإعادنهاوضمانالحقوقهذهحمايةواجبهاومن

األفرادحقوقتنميةواجب

التيالمناسبةوالظروفالمناخبإيجادالمدنيةالسلطاتتهغأنالعامالصالحيتطلبهمما
مناتضحقدألنهذلكواجباتهمويحققواحقوقهميمارسواأناألفراديستطبعفيها

االقتصاديةاالمورفيالمناسبةاتءاإلجراالسلطاتهذهتتخذلمماأنهالعمليةالخبرة
vro



الحديثالمجتمعفيوبخاصةالمواطنينبينالتفرقةتحدثفقدوالثقافيةالسياسية

بواجباخهميقومونوالحقوقهمالبعضليناالوهكذا

االقتصاديالمواطنينبتقدمجادااهتماماالحكومةتعطيأنالضرورىفمنلذلك
ءإنشامثلاألساسيةالبنيةخدماتبتقديمتهغأنالدولةعلىاإلنتاجتنميةسييلوفي

منكذلكاالتصالووسائلوالمياهاإلنارةوتوفيرالنقلوسائلوتدبرالطرق

لممارسةواطنينlأمLالفرصوتيسيروالتعليماإلسكانبمشروعاتاالهمامواجبها
المواطنينلجميعالمقبولوالترفيهالراحةفرصإتاحةوكذلكالدينيةالشعائر

والكوارثالمرضحالةفيالمواطتينحياةبتأمينتالحكومjتهتيأنالضروريومن
بحسبعليهللقادرينالعملفرصوتيسيرواجتماعياصحياورعايتهموالشيخوخة

يكونأنتصمنأنالحكومةواجبمنأنهلهمالمناسبةاألجوروضمانمقدرا
لماعاتاءبإنشااالهماموكذلكالمسئوليةمنقدرالختلفةالمؤسساتفيللعاملين

االشتراكاالستطاعةبقدرللمواطنينتيسروأنالناسحياةتفريالتىالوسيطة
والحضاريةالثقافيةاالمتيازاتفي

وعملهاالعامةالسلطةشكل

يمكنالوكذلكوقاطعةعامةبصفةللحكومةشكلأفضلتحديدالمستحيلمن

التشريعيةوظائفهامختلفتحققأنالمدنيةالسلطاتتستطيعبهعامنطاموضع

أمورعدةتوضعأنينبغيالشكلهذاتحديدعندألنهذلكوالتنفيذيةوالقضائية
القائمةالسياسيةوأوضاعهالمجتمعوتركيبةللمجتمعالتاريخيةالخلفيةمثلاالعتباريخا

العموموجهعلىأنهإألوالمكانالزمانباختالفتختلفالتيالعواملمنذلكوغير

القانونينظمأنينبغيكمااألساسيةالثالثالسلطاتبينالفصلمراعاةالضرورىمن
الواطنينحقوقحمايةفيهاتتوقربكيفيةالسلطاتهذهمنكلومسئوليةوظيفة

بواجباتهمويقوموابحقوقهميتمتعواأنكنهم

الموظفودأيجتهدأنفيجبمنهالمطلوبةمزاياهالسيالصىالنظاميحققأنأردناوإذا

يقتضىوهذاالمشكالتهذهتعابمبكيفيةتطرأالتيالمشكالتيواجهواأنالعموميون

والقواعداألخالقلىماأيخهمنصبالمشرعونيضعأنينبغيالمتغيرةالمواقففيأنه
ينسقواأنيينالتنفيذالموظفينعلىيحبكذلكلمالعاالصاعيقتضيكماالدستورية
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فيليتصرفوايالقانوندرايةلهمتكونوأنوتمييزبتعقلتمعافيالنشاطاحى
وأالتمييزأوتحيزدونالعدالةتطبقأنالقضائيةالسلطةواجبمنأنهكماهjjحد

عالقاتهمكلفيالمواطنينالقانونيحمىأنيجباألحوالكلوفيضغوطأليةتخضع
ةالدوأجهزةفععالقاتهموفيالبعضبعضهممع

والضصرالقانون

أهدافمعوينسجماألخالفيالنطاممعيتفققانوفيشكلأىأنفيهشكالمما
فياالجتماعيةالحياةأنإالالعامالصالحتحقيقفييساعدسياصىمجتمعماأتنمية
موضوعاكانمهماللحكمنطامأىإنحتىومتغيرةومعقدةمتنوعةالحديثلمالعا

بينوالعالقاتالمتغيرةالمجتمعلخاجاتمناسبغيرفيهيصيروقتءيرقدبعناية

العامةالسلطاتمعالوسيطةوالجماعاتالمواطنينوبينبعضمعبعضهمالمواطنين

إنهحتىوحساسةمعقدةتكونماكثبرابعضمعبعضهاالعامةالسلطاتوبين
السلطاتمنيتطلبموقفالهذامثلإنجامدةوقواعدبتشريعاتتنطيمهايمكنال

وفيالبروقراطيةباليةتمسكهامناكثروظيفتهابطبيعةتماماواعيةتكونأنالمدنية

بتطويروالمتغيرةالمتجددةاالجتماعيةالحياةمقتضياتتواجهأنينبغيالوقتنفس

السلطةأفراديكونأنفيتبغيولهذاالمستجدةالمشكالتلمواجهةواللوائحالقوانين

والقدرةالشجاعةلديهموتكونواالستقامةنةواألمLالتوازنمنكبيرقدرعلىالمدنية
هاءإزاالمسثولالسريعوالتصرفالواقففهمعلى
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الحامسلباب

الجديدةاألخالق





األوللفصل

الجديدةاألخالقتعأة

يةالماأللمومألمحها

مقدمةا

منمتعددةاتجاهاتلوصفالجديدةاألخالقالتعبيرالناسمنالعامةاستخدم
سادتالتىالصارمةالناموسيةاالتجاهاتمنآخرأوبشكلالمتحرراألخالفيالتفكير

استخدموقدعشرالتاسعالقرنوحتىالوسطىالقرونفيالمسيحىاألخالقيالفكر
عنللتعبيرالشعبيةالالهوتيةوالمجالتالصحفوفيالعاديةاألحاديثفيالتعبيرهذا

الكلمةبمعنىجديداليسبعضهااألخالقيةالنظرياتمنومتياينةمختلفةمجموعة
Iتعبيراليالجديدةاألخالقتعبيرأنإلىءالقارينظرتوجيهالضرورىمننرى

ألنهللبعضجذابايبدوشعئيتعبيرلكنهاألخالقفيمعينةنظريةيصفوالعلميا
منانتقالكلألنذلكالكثيريعنيالالواقعفيولكنهوالطرافةةبالجهمرتبط
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ئسمىلماانحتلفةالكتاباتيدرسوالذى4هLازفيجديدايعتبرآخرإلىكر

ءآبابعضءأحماإلىأشارواالنظرياتهذهأصحابأنيرىالجديدةباألخالق

القدجمةالعصورمختلففيواألخالفيينالالهوتيينبعضوإلىءماالقدالكنيسة

خروجاليسالجديدتفكيرهمأنللناسليؤكدواه6nJaبعفمنهمواقتبسوا
ومالئمةمفهومةيثةLبصوروتقديمهالقديماكتشافدةإعcهوبلالمألوفعلى

األناجيلفيمعينةمواقفأوآياتإلىيلجأونءاستثنابالوجميعهمالحديثللعصر
جديدةوكلمةبهينادونمامعتتفقأخهايرونالجديدالعهدأسفارسائروفي

لذلكآخرعصرفيقديمايعتبرماعصرفيفالجديدنسبئةكلمةالواقعفيهى

ءراjLينجرأالعليهينبغيعلمياتفكيرايفكرأنيريدالذيالمدققاإلنسانفإن
ويصفهمعارضاأمكانمؤيدامأفكرعلىالحكمفييتسرعأوالعلميةغيرالتعبيرات

هذاأشبهوماالخطأإلىيقودالتعميممنالنوعفهذاالجديدةاألخالقضمنبأنه
غيرمتحررأوعصرىأوفطL41بأنهماتفكيرايصفونمنبموففالموقف

فقدقائلهافيهيقفالذييالموقعتتلونمعتنفكرإلىئشسبصفةأيةأنعالمين
فيمغرقآخرلشخصيالنسبةمتحررامالشخصبالنسبةالمحافظالفكريكوذ

آخرلشخصبالنسبةفطاLooلشخصبالنسبةالمتحررالفكريكونوقدالمحافظة

ندركأنينبغىكذلكالمتكلميقفأينعلىيتوقفإذافاألمرتحررهفييغالي
والمرونةبالحركةيتميزلكنهمحدداواحدامسارالنفسهيتخذالالفكرتيارأن

التساعاو

الجديدةاألخالقالتعبيرظهور2

األخالقفيالبارزةلالتجاهاتالعامةالصورةاواألساسيةالمالعنوضحأنقبل
ظهورهاإلىدعتالتىواألسبابمنهاظهرتالتيالمنابعنتتبعأذأوألعليناالجديدة
كيفرأيناj4لهامهدتالتىالعواملبعضإلىالثالثالبابفيقبلمنأشرناولقد
جذورهاوامتدتاإلنسافيالتفكيرعلىوالماذيةوالبراجماتيةالتجريبيةالمذاهبسادت

إنسانيةيمحوكادالذيلالتجاهكثيرونانزعجحتىواإلنسانيةالطبيعيةالميادينكافةإلى

ألنذلكاآلليالعلمىللتجريبوتطويعهاإلنسانإخضاعويحاولالحياإلنسان
الطبيعةمثلجامدةليستاإلنسانيةوالتجربةشطوربشريواقعجوهرهفياإلنسان

الفالسفةابتدألذلكالطبيعيةالطواهرعنتختلفخصائصلهاحيةنابضةتجربةلكنها

إنكارهايمكنالالتىإنسانيتهعلىللمحافطةجديدمناإلنسانإلىالنظريعيدون
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yإرادةولهحريةلهكثمخصمعاملتهجببلئىأوكآلةمعاعلتهيمكن

سادتالتىالمثاليةاعقليةااهاتاالفيالنظرالفالسفةcAاأالوقتنفسوفي
بالوجودتباليأندونالمطلقةبالحقيقةاهتمتاالمخاهاتتلكفإنالسابقةالعصور

كنطعمانوئيلرأمهموعلىالمثالييننظرفيالحقيقىفاالنسانلإلنسانالفردقي

Kantالنظريالعقلفيماهيتهتتمثلالذيالكلياإلنسانهوجلو

الناسمنوفالنةوفالنفالنفيتتصثلوالتىالمفقاالنسانهذاجزئياتأما
الجزفيالفرديالوجودذأقيمةوالطيةالللحقيقةمتغئرةداتبدياتنظرهمفيفإنها
المتغئر

التجريبيةيةAوالماوالرياضيةالعلميةاالتجاهأتأنالمحدثوذالفالسفةرايوهكذا

فضتالمثاليةاالخاهاتفإنالوفتنفسوفيإنسانيتهفأفقدتهآلةإلىاإلنسانحولت

الفرديةالمجةخاربهوأهملتالواقعيدهروجوالذاتيةحقيقتهومحتاإلنسانفرديةلىع
الواقعيةاإلنسانيةالحقيقةتمثلالتى

Sorenكيركجاردسوريالمسيحيالوجودىالدانمركىالفيلسوفكانوقد
Kierkegaardالمطفةهيجلمثاليةضدفئارالحقيفةهذهإلىهتنمنأولهو

الرجوعهواألساسهذابعدهمنالوجوديونالفالسفةعليهسارأساساولووضع
فيلهانظيرالوبخصوبةقيlsJباستقالتتمتعالتىالحئةالفرذيةاإلنسانيةالتجربةإلى

القرنتربةفيتجدA55Ao1كيركجاردفلسفةأنإالاألخرىالكائنات
بحيتبمراحلعصرهمناسبقلغةيتكلمكانفقدافوعلىيساعدهاماعشرالتاسع
فالسفةأعادحتىلمجهولةأفكارهوظقترهعفيعاشوامنعلىتماماغريبةبدت
األفكارتللثوكانتصاحبهاموتمنسنواتعدةبعداكتشافهاالعشرينالقرن

معوتقفالواقعىاإلنسافيبالوجودتهغالتيالجديدةاألخالقمذاهببذورهى
اختبارلهكفردوالمسئولتةالواقعيةبروحمشكالتهتحلأنوتحاوليقفحيثاالنسان
دةاإلراذاتلالنسانيةكرامةكفردكرامتهفيألنذلكبهتخمنوظروففردي
الحرة

األخالقعنوانالهجعلكتاباالالهوتييناألساتذةأحدكتبAtعامفي

الغيبياتعلىالتركيزهاجمrاألخالقفيالسلطويةالنزعةفيههاجم1الجديدة
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سنواتبضعةوبعدالطبيعيةالبراجاتيةأحماهإماشعارتحترأيهعنيعتركان

العنوانبنفسكنابااإلنجليزلملكقسيساكانإنجليزيوقيهYأستاكتبأخرى
الفيلسوفإليهيدعوكانالذىالجنسىاألخالفيللتسيبصارخانقداكانلكنه

إلىالنظرةتغمرتجديدةكفلسفةالوجوديةبظهورألنهذلكYبرتراندرسل
ءمبادينحوالناسيهتوجهواألخالقفيالتقليدياألسلوبكانأنفبعداألخالق

EthicsPrescriptiveالمفروضةأوالموصوفةباألخالقيعرفماوهوثابتةمغينة

ofEthicsssential5نحتلفبأسلوباألخالقمشكلةئعابمبالوجوديةإذا
جميعوضعيمكنالبحيثأخالقيأقراراتستدعيحالةلكلالمنفردئزاعلىبتركيزها

1VUعنالوجوديةاألخالقيمتزماوهذامسمقةقوانينأوءمبادىإطارفيت
المفروضةاألخالق

بالكنيسةحداكا6كبير3إالوجوديةبالفلسفةهوقيالالالتفكيرتأثروقد

الذىالبابوىالمنشورفيهذاءجاوقدالخطرهذامنالناستحذرأنثوليكيةطال

الفلسفةفيهوصفوالذى591GenerisHumaniسنةفيالباباأصدره

فيشائهاالالهوتيالفكرعلىخطراواعتبرهاللزللجديدةفلسفةبأنهاالوجودية

فقطوتهغءاألشيافيالثايتةالجوانبنجاهلإلىتميلباعتبارهاالبراجماتيةشأنذلك
القراراتخطرمنتحذيرهاالكاثوليكيةالكنيسةعاودتوقدالمتغترالواقعيبالوجود

أصدرIoANسنةفبراير2ففيفقطمستقلةمنفردةمواففعلىالمؤسسةاألخالقية
الالهوتكلياتويحذراألسلوبهذافيهيدينبيائاعشرالئانىبيوسالبابا

الجديدةاألخالقاهامماديميةايخبمةالكنيومؤسسات

الكاثوليكالكهنةبعضكناباتإلىتسللالفكرهذافإنالتحذيرهذامنوبالرغم

عامفيالفرنسىLeppIgnaceليبإنياساألبكتبالمثالسبيلوعلى
ءشىإلىفيهدعاNouvelleMoralleLaةديدهااألخالقالعنوانبنفسكتابا
يهاجململكنهالحديثةءاآلرابعضالكتابفيوسايراألخالقيالتفكرفيالمرونةمن

تضعناألحبمنلمجرفيإنهاضهالJقاوإنمالمفروضةاألخالقيةوالقواعدءالمبادى
SenseCommoncjCالعامأوالذوقالمنطقمعتتنافىصعبةمواقفأماماالنسمان

بآخرأوبشكلتتسللالجديدةاألخالقاتجاهاتابتدأتوهكذااالنسانيةالقيم
Alالكاثوليكيةالكنيسةفيالفكريةاألوساط
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فإنناالبروتشانتيةالكنائسفيالتفكيرمنالنوعهذابذورنتتبعأنأردناإذا

فكيرالتهذأعخهانبتالتيالبذارإحدىتكونقدباإليمانالتبريرعقيدةأننالحظ
علىيعتمدوالاإللهيةبالنعمةفالخالصاالنسانفياللةنعمةعملعلىرتنألنها

الناموسيةمنمتحررفكرأصالاإلنجيلىوالفكرلإليمانثمرهىواألخالقاألعمال
اتخذواالذيناإلنجيليينالالهوتيينبعضكتاباتفيواضحةبصورةهذاتبلوروقد

ونذكراألخالقفيالناموسيةواالتجاهاتالمثاليةالضظرياتمعارضةوأضحةمواقف

عقيدةكابهفيبارتوكارلrاإللهىاألمركتابهفيبرونراميلاألخصعلى
5األخالقكتابهفيبوخهيفروديتريش4الكنيسة

بوضوحيطهرلمالبروتستانتبةالكنيسةفياألخالقفيجديداتجاهإلىالطريقانyإ
أساسبعنوانمقالةLehmannPaulانبولمحبعندماالخمسيناتفيإال

مجموعةلصدورفاتحةالمقالةهذهكانتوقدأroسنةالمسيحىالسلوكونموذج

ينتقلواأنيحاولونأنهمالكتبهذهكتبوامنذكروقداالئحاههذافيالكتبمن

يروفيءياالىمنجمرإلىالناسأوصلتالتىوالمثاليةالناموسيةاالتجاهاتمنباألخالق
الكتابيةاألخالقنظرهمفيوهىاإلنجيلىاالصالحأخالقياتإلىبهاويعودونالذات
اإلنسانخدمةفيالناموسأناعتبرالذيالمسيحالسيدفكرمناتجاهاخهاتستوحيالتي

اعتبروهبلجديدءثياألخالفيتفكيرهمأنيعتبروالمالكتابءهؤالإنفيرهو
الرسولوبولمىالمسيحالسيدتعاليمفييطهراألصيلالمسيحىللقكرءإحيا

االنجليزياألسقفكتبعندمالسانكلعلىالجديدةاألخالقتعبيرأصبحوقد
األسقفىالالهولطكتبوعندماGodtoHonestدئةمخلصكتابهروبنسون
JEthicsSituationاألحواأوالواقفأخالقياتكتابهفلتضرإجوزيفاألمريكى
زلزالبمثابةالكتابانهذانكانفقدالجديدةاألخالقهوأصغرعنوانالهووضع
الفكرهذاعنيدافعونمنوظهرالالهوتيةاألوساطعجيفيكبرىضجةأحدث
نفسوفيالقمقممنالسجينللماردإطالفاالكتابانهذانكانuكأوحماسبقوة

ومرارةبقسوةالرأيهذايعارضونمنظهرالوقت

مسمياتعلىأطلقوهالجديدةاألخالقتعبيراستخدمواالذينأنالمؤسفومن

للتحللذريعةيجدواأنأرادواالذينالمتحررونذلكفييستوممماتدقيقدونمختلفة

لتفكيرهممغايزاييدوفكركلءإزأيتشنجونالذينوالمحافطودطأخالفيقيدأىمن
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يعرفواأندونشعارااتخذوهابلبعمقالجديدةالنظرياتيدرسوالماألولون
النظرياتهذهفياإليجابيةالنواحيبدراسةأيضايهتموالمواآلخرونمضمونها
وراغبيفكرياالمتطرفينمنكئيرينأنذلكعلىوشجعهمعليهاالهجومفيوبالغوا
ءبرامنهموهىالجديدةاألخالقjDإأنفسهمنسبوااألخالفيةالقوانينمنالتحلل

األخالقتعبيرإصارلقدتائألالوضعهذاعلىمعلقاالالهوتيينأحدكتبوقد
الختلفةالفروقدراسةءعناأنفسهميكففواأندونالناسألسنةعلىشائعاالجديدة

األسلوبهذامناكثرالكنيسةيضرءثىيوجدالأنهتقديريوفيالمتنوعةءاالرابين
بعضهمينونة111zالخطاإلىالكنيسةقياداتيسوقألنهالتفكيركاالسطحى
وامتحانالتمييزبصفةءsشكلقبلءهؤاليتصفأنيجبالذىالوقتفيالبعض

p1رألفكاا

الجديدةاألخالقلنظرياتاألساسيةالمالع3

األخالقنسميهاأنيمكنمحذدةواحدةنظريةتوجدالأنهقبلمنذكرنا

االتجاهاتهذهبهاتتمئزالتىاألساسيةالمالعبعضهناكأننرىأنناإالالجديدة
طهىJمجموعهافي

الواقعيالموقفاألولاعتبارهافيالجديدةاألخالقتفعاتجاهاتأوأل
الموقفوكذلكاألخالقيالقراريتخذالذكطاإلنسانعليهيكونالذيالمحسوس

هذايتخذبإزائهأوأجلهمنالذياالخرالطرفعليهيكونالذىالمحسوسالواقعى

األخالقيقرارهاإلنسان

قاعدةالقريبمحبةوصئةمنتتخذاالتجاهاتأوالنظرياتهذهأنيثوح

هذهيقألملمنالواقعيةvالظروعنتبحثفهىاألخالقيةالقراراتاتخاذفيأساسية
المجردةالفكرةمجردعلىأولويةينالأنيجباالعتبارهذاأنوترىيتلقاهاولمنالمحبة
المطلقالصوابمبدأأوالصوابلمعنى

فمنهممتنوعةبأساليبكتاباتهمفيالفكرةهذهعنيعمروناالتجاههذاوأصحاب
منومنهمجامدةويعتبرهاالمطلقةءوالمباديالقواعدعلىالهجومفييتطرفمن
AiVوتحفظوعنايةبرفقالنقطةهذهيعابم



قوانينعلىبقياسهيقررالصالحعملبأنهماعملعلىالحكمإنأحذهمل
تأثيرهمقدارإلىبالنطرالعملئقاسإنمالألخالقمرتبنظامعلىمؤسسةمطلقةعامة

هذاكانإذاوماالموقفهذابهميرتبطالذينجميعوحياةنفسهالفردحياةفي
Vولغيرهلهممكنخيراكـبرإلىتؤدىأفضلحياةإلىيقودالعمل

يصيروإةدااخهاLحفيصالحةفيمةتوجدالالواقعفيفلتشرجوزيفويقول

8الغيرلصالحالمحبةاستخدمتهإذامفيداالعمل

لمجموعةيتعرضفإنهماموتفايواجهعندمااإلنسانأناالتجاههذااصحابويرى
ليسوهذاالسليمالقرارليتخذحساباتعذةيحسبأنوعليهالصعبةالخياراتمن
نفسهيجدوقدالمطلقةءالمبادىنظرياتأصحابيتخيلقدكمايسيراسهالأمرا

وذلكومطلقةثابتةاعتبارهاعلىالناسدرجالتىءالمبادىبعضيخالفأنمضطرا
بواجبتتعلقأخرىءمباديمخالفةإلىيؤدىمعمنموقففيبهاالتمسكأنوجدإذا

المسيحيةالمحبة

بالرغمذلكنذكرونحنكثيرونيرددهافتراضياموففاالمثالسبيلعلىونذكر
يتخذهاوسيلةتكونقدألنهااالفتراضيةالمواقففكرةعلىاألساسياعتراضنامن

األخالقالنجاهمخالفاتهuفيوهذامطلقةأطريقهاعنيتبنوالكىالبعض
ةيدلجدا

االكراضيالموقف

فيويريدلهغريمايتعقبوهومسدسايدهفييمسكثائرإنسانهناككانإذا

الغربمهذاالتجأأنحدثوإذاآخرإلىمكانمنإياهمتعقبايفتلهأنغضبهثورة
موقفيكونفماداعنهالبيتصاحبوسـألالعدؤذلكءوجامابيتإلىالمهدد

ذلكحياةلينقذعليهويكذبيضللهأنالبيتلصاحبيجوزهلالبيتصاحب

اللخطرءالالجيذلكويعرضالحقيقولأنعليهيتحيتمأمإليهءالالجى

اإلنسانوأندائماشرالكذباناألخالفإلىالمطلقةالنطرةأصحابيرى
قبولعدمالجديدةاألخالقأنصاريرىبيماالنتيجةكانتاعىCالصدقبقولمطالب
لصاحبويتركوننواحيهبمختلفالموقففييتأملونلكنهمعألتهعلىاإلطالقهذا
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القاتلرصاصمنإليهءالالجىذلكبهينقذالذىاألسلوبيختارأنالحريةلبيت

للحقيقةمخالفاشثـألهيقولأناضطرولوحتى

الموقفهذامثلمنيتخذونأنهمالناسبعضتفكيرفيتحدثالتىوالمأساة
عنتعدونذلكفيوهمالكذبإمكانةوهوعاممبدأإلقرارذريعةاالفتراضى

بينماباإلباحيةواتهامهاالجديدةاألخالقنظرياتعلىالنقدويجلبوناألخالقجوهر

تحتاجمتتوعةتصرفاتيحتملبسيطادوالذىاالفتراضىالموقفهذامثلأنالواقع
كثيرةظروفمعرفةيقتضىبلالسهولةبهذهليسفاألمروتمحيصمناقشةإلىكلها

المسئوليةموقعفيويكونويعيشهنفسهالموقفيواجهمنإاليدركهاأنلستطيعال
صاحبإمكانةومقدارالقتلفيالقاتلرغبةجديةمقداريتثينأنعليهالشخصفهذأ
أصحابتعرضومدىاالقناعأوبالقوةإيقافهمنمعهيكونواأنيمكنومنالبيت
هذهكلأنننسىأألينبغىكذلكالظروفمنذلكوغيرللخطرأنفسهمالبيت

وارتباكتوئرلحطةوهيواللحطةالتوفيتغأنينبغىللموقفوالتقديراتالحسابات

الصدقبقولملنزماإلنساننببساطةيقولونالمطلقةالثابتةءالمبادىأنصارإن

مسئوألليسوهويطبعاناإلنسانفعلىتتغيرالاللةوثريعةلإلنسانالئهأمرهذاألن
مقبوألالنفسعنالشرعيالدفاعكانإذاإنهيقولونمنهناكلكنالنتائجعن

ملتزمأيكونأالنفسهلينقذالشريرالمعتدىلقتليضطرقداإلشـانوإنأخالقأ
كنفسهيحبهأناللةيوصيهالذيقريبهأوأخاهلينقذبالكذب

ممنءالبرىينقذأنمشيئتههذهكانتإذاقادراللةإنيقولونمنوهناك
3فيرالبيتصاحباختصاصمنوليساللةاختصاصمنهواألمروهذايطارده

تتفقالو4بالحتميةواإليمانالمسئوليةمنالتنصلتعنيإجابةهذهبأنآخرونعليهم

منوهناكالمقدسالكتابهيؤكaمبدأوهوومسئوليتهاإلنسانحريةمبدأمع
والكذبشرمنأهونشراألنمضطرايكذبأنيمكنالبيتصاحبإنيقولون

بخطبتهيعترفأنيكذبمنعلىولكنئقتلتركهمنأهونإنسانحياةإلنقاذ
خيرفيهالبيتصاحبفعلهماكانإذاإنهويقوليعترضمننجدوهناعنهاويتوب

الكذبخطبةالخطيةهذهعنالتوبةمعنىوهلويتوبيعترففلماذاللقريب

ار0ايدوروهكذامماثللموقفتعرضلويكررهالنأنه

أنهويعتبرونالبيتلصاحبالقراريتركونالجديدةاألخالقنظريةأنصارإن
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أنرأكطمسئولكضخصهوطالماالضميرمسترثقرارهيحخذأنستطيع
المحبةمبدأتأكيدسبيلفيالصدقمبدأنحالفةيدعوهالموقف

بتفصيلأوردناهاالنسانحياةتعترضاليالموأقفماليينمنواحدمثلهذا

أخالفيقراراتخاذأزمةلتوضيح

بأناألولالمقامفييعترفاألخالقيةالقراراتاتخاذفيالجديدةاألخالقاتجاهإن
فرارهيتخذأنفعليهINمسئوشخصاكانإذاالمحسوسالموقفيواجهالذيالشخص

هناكفليستمطلقةءبمباديباقسكمقمدايكونأندونالقريبصالحءضوفي
معينموتففيتطتبئعندماصالحةغيرأوصالحةتصيرلكنهاذاتهافيصالحةقيم

القريبمحبةمتطلباتءضولطصالحيتهاوتطهر

األسلوبعنيختلفالجديدةاألخالقأنصارأسلوبنجدفإننااالتجاهلهذأونتيجة

والتخويفالدينونةأسلوبيستخدمونءهؤالفبينماالمطلقةاألخالقألنصارالتقليدى

فإننابالذنبالناسإحساسيعمقالذيالصارمالقاسىوانتوبيخالوصاياكسرمن

والتصرفالنضجإلىكالدعوةآخرأسلوبأيستخدمونالجديدةاألخالقأنصارنجد
والالسلطويةاالتجاهاتيرفضونألنهمذلكالشافيءالبتاوالسلوكالمالئمالسليم
والمجتمعللفردمتينأخالقيكيانءبناعلىقدرتهافييثقون

مركزأبرزتىالالمسيحيةعلىجديذاليسالناموسيةدينونةفياالتجاههذاأنومع

نفسهااألبوةمفهوموغترتكعبيدالءأحباكأوالدالناسوعاملتدئهكابناإلنسان
الجديدأنإالوالرفقبالمحبةالرعايةإلىمستبدةتكونقدسلطةمجردمنليتحول

استبداديةمنالتحرريمكنالبأنهشعرواالجديدةاألخالقأنصارأنهواألمرفي

تغييرااألخالقإلىالنطرةتغترأنشأنهامنبصورةالحريةطاقاتبتفجيرإالموياسيةالنا
ايرحيبموقفوأحيانأالمهادنةموقفكلقفالجدبدةاألخالقاتجاهاتاثا

اإلنسانيةالبيئةفياالجماعيالتغييرمظاهرمن

ترممطالمسيحيينغالبيةكانتفقدقبلمنسائداكانعمايختلفاالتجاهوهذا

يجـبالتيوالمفاسدالشرورمنبكثيرمرتبطوأحيانامتزامنوالحضارةالمدنيةتقذمأن
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ويرونتغييردونالحياةأساليبمنالقديمعلىالمحافظةإلىيميلونالناسوكانقاومتها
األخالقأنصاريرحببيماجديدكلإلىشكنظرةوينظرونأخالقيةقيمةفيها

تطويرهإلىيسعونبلبمقاومتهيطالبونالIالمجتمعفييحدثتغييربكلالجديدة
بالذنبوإشعارهمقديمكلإلىقسراالناسإرجاعدوناألخالققضيةليخدموتحويله

القديمعلىثورةكانتذاخهاالمسيحيةأنرأيهموفيالحديثالتقدمسايرواماإذا
التوقفاوالتجمدنتوقعوالقديمألنهالقديمجانبفيفوفrاإلىتدعوالفهى

مغينةعندنقطة

شعورانشعرالقديمعلىالمحافظةنحوالطييعيةبميولهاالشرقيةمجتمعاتناالونحن
المتدينينبينيدورالذيوالجدلوالجديدالقديمبينيدورالذىبالصراعمحسوسا
إلىالشكنطرةينظرواأنالبعضيحاولإذالحديثالمجتمعفيالحياةأساليبحول

والتليفزيونوالسينمالراديوالحديثةاإلعالموساثلثلالحديثةالحياةأساليب

عليهايخلعواأنويحاولونوالتسليةالزينةووسائلءاألزياوتطورالشعبيةداتWlو
دينيةداللة

يعاتطورسالمجتمعلكنزراعىرعوىريفىمجتمعفيالمسيحيةنشاثلقد
االجتماعيةوالعالقاتالعملونظامالحياةأساليبفيهوتغمرتالمدينةمجتمعوظهر

علىالقديمةالمشكالتواصبحتالمجتمعمشكالتتنوعتوبالتاليالترفيهووسائل
أنالكنيسةعلىينبغىوكانجديدنوعمنمشكالتظهرتبينماالحياةهامش
تفكيرهاأسلوبوتوفقمعهمءتتالأنوعليهااللةعملمنالتغئرهذاأنتدرك

فتحعلميتقدماالجتماعيالتغترهذاصاحبوقدالتطورهذايناسببماوخدمتها

وجراحةالبشريةءاألعضاوزرعءالفضاغزومثلاإلنسانأمامجديدةآفاقا
yالعنايةمجالفيالتقدمفإنكذلككثيروغيرهاالوراثيةالهتدسةوانجازاتألعصاب

وارتبطالوفياتنسبةمناإلقاللعلىساعدواألوبئةاألمراضعلىوالتغلبالصحية

وهكذاومستواهاالحياةنوعيةعلىالخطرةونتائجهالسكـانىاالنفجاربمشكالت

واإلجهاضاألسرةتنيبوسائلترتبطأخالقيةمشكالتظهرت

والناسءالعلماتواجهأخالقيةمشكالتمعهاتحملالجديدةاآلفاقهذهكلإن

فيإليهاإشاراتتوجدوالقبلمنمطروقةأومعروفةتكنلممجاالتفيالعاديين
صريحةنصوصايجدواأنالمطلقةاألخالقأنصارعلىالصعبومندسةالمقالكتب
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يختصرمنفنهملذلكالتقليديبأسلوبهمالمشكالتهذهمواجهةعلىساعدهم

التقدمهذاكلأنمعتبراالماضيفيبفكرهويعيشالعلمىالتقدمكلويرفضالطريق
ضمائرهمإليهاترتاحواجتهاداتفتاويعنييحثمنومنهمللشرورمصدر

بأخرىأوبصورةالحديثةالحيادمعالتالؤمعلىLمحدإلىوتساعدهم

نظرةإلىويدعونوالتقدمبالتغييريرحبونفإنهمالجديدةاألخالقأنصارأما
ممكمةحياةأفضللححقيقسمتنيرةبروحللبشرالمتجددةالمشكالتلمواجهةمتطورة
للبشر

داالجنممنمتساهالموقفاتقضبأنهاالجديدةاألخالقنظرياتكتيرونماولقد

مممبقوأنفسهمعنيدافعوناالتجاهاتهذهأصحابأنإالالمجتمعفيممارساته
بنفالجنسيةالممارساتإلىانظرولكنهملنظرياتهممظهراالجنسيةالحريةيجعلوالم

مبالغةدوناألخالققوأعدعلىالخارجةاألفعالمختلفإلىبهاينطرونىالالنظرة

ابئفيللجنسالتجارىاالستغاللخطرإلىالنظريوجهونأخهمأعلنوابلتهويلاو
الجنسيةالخطاياأذيعتبروالمأنهمإألالتجاريةاإلعالناتفيالمبالغةطريقعقالحديث

الخطايامنغيرهامنفظاعةاكزالزواجوخأرجالزواجقبلالجنسيةالعالفاتمثل

الناتجةءاألخطاأنيعتبروبعضهمواألنانيةوالرشوةوالغشوالظموالقسوةءكالكبريا
هيإنماالطبيعيةدوافعهضغوطتحتاإلنسانفايسقطوالتيالجارفةالشهوةعن

الضعفهذاعلىللتغلبومعاونتهفاعلهاعلىاالشفاقتسئدعيإنسالطضعفنتيجة

والقسوةءوالكبرياوالغروراألنانيةمثلالناسبعضسلوكفيأخرىعيوبهناكبيما

تستحقأتهامعباحتقارإليهاينطرونوالأحياناالناسعنهايتغاضىالغيرواستغالل
للغيرإيذاغواممثريةالشخصفيمستقرةمالعألنهابرادينونة

الضعفاتهذهمثلفيالساقطينبعضمنالمسيحالسيدبموقفيستشهدونوهم

gليرواالمسيحالسيدإلىوالفريسيونالكتبةوقدمهاالفعلذاتفيأمسكتالتيلمرأة

المسيحالسيدكانفقد4يوالسامريةأةA111crjيوعليهاحكمهما

الخطبةتركعلىلهمتشجيعابلخطتهممنضهويناليسهاتينأمثالعلعطوفا
بالتدينالمتظاهرينوالفريسيينللكتبةدينونتهفيقاسياoنرإبينما

البعضيتخذأنيخشىأنهإالهذهالنظروجهةمعيتعاطفكانوإنوالكاتب
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المجتمععلىخطرهامنوالتهوينالجنسيةالحرياتمعللتساهلريعةاالتجاههذان

متعددةنواحمنيختلفعامبوجهوالشرقيالمصريمجتمعناأنفالواقعللغربتقليدا
ناتجوهذاالغربفيالقيمترتيبعنيختلففيهالقيموترتيبالغربيةالمجتمعاتعن

هذهألن4ذلكالمطلوبمنوليساقتالعهايصحبوحضاريةتاريجةجذورعن

المجتمعتماسكعلىخطربعضهاواهتزازمعأمتماسكةالقيم

المجتمعفيعشوائيةعئنةعلىالقيمترتيبعنميدانيةدراسةالكاتبأجرىلقد

المصريالضميرحساسيةمدىالستبياناألسئلةمنمجموعةبتوجيهماVGالمصرى
ئعتبرالمراةعندوبخاصةالجنسيةبالعقةاالحعكاظأنوجد5الشائنةاألفعاللبعض

والصدقكاألمانةاالقيمبعضعلىأولويةلهاهامةقيمة

منالوقتنفسوفيتهتزفالالقيمةهذهعلىيحافظأنالمجتمعمصلحةلمنوإنه

بترسيخاالهتمامفإنوالوقاوالصدقاألمانةعناألخرىالمفاهيمتعميقالدعاةواجب
أوىأخرقيمحسابعلىيكونأنينبغيالالناسعنهايتغاضىالتيالقيمبعض

تلكتتركواوالهذهتفعلواأنينبغينrmالمسيحالسيدقالكما

يسلكهالذىالمنهجهالجديدةاألخالقالتحاهاتاألولىالمشغوليةإنثالثا
أخالفئتراراتحاذعندالفرد

وقواعدمعاييرعلىوقياسهنفسهالفعلبوصفالتقليديةاألخالقأنصاريهغبينماإذ
كزونسالجديدةاألخالقأنصارفإنأخالقياالفعلعلىليموائابتةأخالقية

قبلالشخصسلكهالذيالمنهجهوGJا4القرارهذااتخاذكيفيةعلىاألولاهتمامهم
الطروفمثلمتنوعةلعواملكئيرةحساباتعمليقتضىوهذاقرارهيتخذأن

األمورمنذلكوغرالمتوفعةوالنتائجالقرارهذايعنيهمينالنهباألشخاصالمجطة
الصحيحالقرارإلىاإلنسانتوجهأنيبغيالتيهيالمسيحيةالمحبةأنتقديرهموفي

المحبةأنىوهوالمحبةحساباتتعبيرالعمليةهذهعلىفلتشرجوزيفويطلق

أمامهاالتيوالفرصوالتزاماتهاوأجباتهاحسابوتحمسبعقلهاتستخدمانينبغى
متاعبأنيرىلكنهللضميرومحئراعسيرااألمريكونوقدلهاالمتاحةواإلمكانات

األخالقأنصاروعندالناموسيينعندالقدربنفسموجودةيماحيرة
1ةيدلجدا
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بعضكافتUعطعشراألكناقرنفيفعألحدثتاروايتينفلتشرجوزيفيذكر

Iكاالذينالوالياتبعضفيالحمرالهنودمنلحياتهاتهرباألمريكيةالعائالت
كانتلاألاسكتلنديةامريكية3امراعناألولىوالروايةويقتلونهاالعائالتيطاردون

الغاباتإحدىفياختبائهمءأئماوفيومريضرضيعأحدهملهاأطفالأربعةمعهاربة
صوتأنالنتيجةوكانتتهطإساألمتستطعلموصوتهوارتفعالرضيعالطفلبكى
الثانيةوالروايةأفرادهاجميعفقتلواالعائلةءاختبامكانإلىالحمرالهنودأرشديكائه
سيففـتطفلهاءيكاأنشعرتولماالموقفنفمىفياجحازتزنجيةأمريكيةأمعن

تنجوأنهىواسشطاعتالطفلفماتساتهإلسبيديهاأنفاسهمحممتاختبائهممكان
القرأراخذتاالثنتينهاتينمنواحدةأيفلتشرلءويتسارةاألأفرادبقيةمع

الصحيح

فيءشىrذكىتفكيرلكنهاعاطفياوجدانيااتجاهاليستنظرهفيالمحبةإن
منتحررنافددمناLمأنناإالالمسيحيةالمحبةعلىمبنىقراراتخاذوتعقيدصعوبةمثل

فإنناالناموسلنايقدمهاالتىوالتفصيلالتجهيزسابقةالمسمبقةوالمعادمرالقواعد

Yواألحوالالمواقفأخالقياتمجالفيدخلناقدنكون

معاييرعلىالعملمطابقةبمقدارئقاسالاألخالفيالقرارسالمةأنيعنيوهذا
حساباتعملفيوأمانتهالشخصجذيةبمقدارئقاسولكنهاجامدةوفوانينأخالقية

Lوالمحبةأنروبنسوناألسقفذكروقدمعيناأخالقياقرارايتخذأنقبلالمحبة

حاجاتأعماقإلىبالبداهةتصلأنعلىتساعدهاداخليةبوصلةلديهاالتىهى

الصحيحاالتجاهيتجهكيفليدركاإلنسانأمامالطريقتفتحالتىوهياآلخرين
a13مقينموقففي

القرينةأوالسياقأخالقيات4

EthicsContextual

اعتبارهافيتضعأنهاالجديدةلألخالقاألساسيةالمالعمنأنهسبقفيمانا3
معالجةفياالتجاههذانشأوقداألخالقيبالقرارالمحيطالمحسوسالواقعيالموقفاألول
ينظرالعشرينالقرنفيالتفكيرمنجديداسلوبلظهورنتيجةاألخالقيةالقضايا

بهاتحيطالتىالقرينةاواألحداثفيهتجريالذىالسياقإطارفياألمورإلى
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Contextcالسياقأخالقياتمننوعهىالجديدةاألخالقفإناألساسهذاوعلى
األخالقيالتفكيرفيوبخاصةاالستخداممحنيرأصبحالتعبيرهذاألنونظراالقرينةأو

معالجةفيالتقليديةاألساليبوبينبينهالفرقوإظهارتوضيحهالمناسبفمنلذلك
األخالقيةالقضايا

يظهركماالبحثلموضوعخاصةأهميةيعطىبأنهيتميزالتفكيرمنالنوعهذاإن
والعالقاتاألبعادمختلفاعتبارهفييضعأنهأىالشاملللمنظوروفقااإلنسانلعقل

االعتباراتمنذلكوغيرلالنسانيالداخلالتركيبأواألساسيةوالبنيةوالظروف
علىبقياسهااألفعالعلىتحكمالتىالمطلقةاألخالقأسلوبعنيختلفهذافيوهو
الفعلوتعتبرومكانزمانصفيالناسلكلصالحةتعتبرهاثابتةءومباديمعايير
عليهالثابتةالمعاييرتلكانطباقبقدرأخالقيا

مختلفعنبمعزلمعينفعلإلىالنطريمكنال6Nأفترىالسياقأخالقياتأما

المالبساتومختلفحئائناrباعتبارهإليهااإلنسانيسعىالتىواالهدافالدوافع
تناسقهناككانإذاأخالقياالسلوكيكوناألساسهذاوعلىالفعلبهذاالمحيطة
اإلنسانيةالحقيقةعنالسلوكهذايعئرصبهثواألهدافافعjدوالاألفعالبينوتناغم
تركيبهأولالنساناألساسيةوالبنيةواألهدافالدوافعأنوالواقعالصحيحبمعناها

األخالفيالفكرعنبعيدةتكنلمبهالمحيطةوالوظائفالعالقاتومختلفالداخلي
عليهاوسلطتالنظرةهذهأحيتالسياقأخالقياتلكنكراإلنسانابتدأمنذ

الصعبمنإنهفيهيقولأرسطواليونانىللفيلسوفمأثورقولوهناكاألضواج

1األخالقيةاألمورفيمطلقيقينإلىاإلنسانيصلأنجدا

الدائمةالفجوةأوواألفعالالخلقيةالمعاييربينالمتالزمالتباينيلخصالقولوهذا
تستطعلمالتيالفجوةهذهلإلنسانالواقعىوالسلوكالمثاليةاألخالقمقاييسبين
لهاحالتجدأواجهتهامومنضهربأنأخالقيةنطريةأية

للسلوكنموذجمعتطابقهبقدرأخالقياالفعلتعتبرالمطلقةاألخالقنطرياتإن
فهوالمطلقالمبدأهذاتحديدفيالمطلقةاألخالقنظرياتوتختلفلقمبدأيحكحه

الناموسأواللةمشيئةأوإالناموسوصاياالبعضوعنداألعطمالخيرالبعضعند
جهودافإنواختالفهاوتشابكهاالمواقفتنوعءوإزاالفعليةالمحارسةوفيالطبيعى
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المبدأهذامعوتوفيقهامتهاءماليمكنحتىاإلنسانأفعالتصقللكىتبذلضنية
تبقىالعملىوالتطبيقالمثاليةبينالفجوةأنإالأخالقيةشرعيةلهاليكونالمطلق
العاقلةالنصيحةاوالمشورةمنبنوععبورمااألخالقيونويحاولبأخرىأوبصورة
الفعلىالوقفبينالتوفيقتحاولالتيالفتاويتسمىأحياناوهذهالحكيمةالمتدبرة

آخرمبدأعلىتغليبمنيتطلبهما9

ياهتمامتبحثأنتحاولولكنهاالفجوةبهذهتعترفالسياقأخالقنظرياتبينما
الحقيقةتوجيهاتمعوتربطهاللسلوككةالمحىهـالقوىأوالديناميكيةالعواملعن

المجالهذاوفيقراراتخاذنقطةإلىتصلحتىاإلنسأنيللموقفالمالئمةاألخالقية
الحقيقةمقياسأماللسلوكارشادىإطارمجردللسلوكالخلقيةالمعاييروظيفةتكون

واليىاإلنسالطJ4للمداألفعالحساسيةمقدارفهوالسياقأخالقياتعنداألخالقية
المطقةاألخالقياتفيكمامعيننسقعلىئباتههامقدار

إلمثاليةانهياربعدالتفكيرمنكأسلوبالسياقأخالقياتظهرتولقد

Idealismوماشمعقدةمشكالتمناحتوتهبماالئانيةالعالميةالحرببعدوبخاصة

مامأتاسةالحالضمائرحابأأوقفممااالستبداديةالحكوماتبسببإنسانية
ومةالمةاجماعاتفيالبعضكانالمثالسبيلفعلىمحئرةومواقفصعبةاختيارات

القهرمنزمالئهمونفوسأنفسهمالنقاذوللسرقةللكذبيضطرونللنازيينالسرية

األخالقيةءالمبادىمعتتنافىبأعمالللقيامطرونيالبعضوكانالفظيعوالتعذيب
الناسشككتالظروفتلكومثلمحققخرابمنأوطانهمالنقاذوذلكالتقليدية

إلىفلجأواالمئاليةهجرفيالبعضوتطرفالمطلقةالثابتةبمبادئهاالمثاليةجدوىفي

منخاليةاألخالقإلىذاتيةنظرةوهيEthicsRelativeالنسبيةاألخالق
قادتوقدالصخةمنلهاأساسالالتقليديةوالمعتقداتالقيمانوتعتبرالموضوعية

NدالوجوإنتقولنطريةوهيNihilismالعدميةأإلىالبعضالنسبيةاألخالق
موضوعىأساسالنهأيعتبرإذوانهيارهالمجتمعهدمإلىيؤدىالفكروهذالهمعنى

جعلالذياألمروالالمسئوليةوالتخريبالتطرفويشجعاألخالقيةءللمبادي
الكاملاإلحباطعواقبمنالبشريةإلنقاذالمسئوليةمنبنوعيشعروناألخالقيين

األخالقيةالفوضىومننبLمنالمتغيرةالمواقفمواجهةعنالمثأليةعجزبسبب

هى0السياأخالقياتأنورأواآخرجانبمنالنسبيةاألخالقعنالناتجةالعدمية

كإطارالخلقيةبالمعاييرتعترفأنهاوبخاصةالخطرينكالمنلمالعاإنقاذإلىالطريق
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الوجودهذافياالنسانبإنسانيةوتهخمرشادى

األخالقعلىقاصرااتجاهاليستالسياقأخالقياتأنإلىنشيرأنالضروريومن
بهراألخالقيونإليهيتجهالمكيرمنوأسلوبعامأخالفياتجاههيوإنمامسيحيةال

إنسافياتجاهـخاللمنأومعتندينwخالمنالحياةإلىينظرونكانواءسراعام
األديانمنبدينلهعالقةال

الالهوقيمنهمالمحدثينالمسيحيينالالهوتيينمنكثيرونالفكرهذاتبئىوقد

عامفيالنازيوناعتقلهالذىyBonhoefferDietrichبونهيفرديتريشاأللمافي

قبلعاماوثالثونتسعةوعمره519fأبريلفيوأعدمهتلرحياةعلىالتامربتهمة
ربوضهحياةوتعتبرفيهسجيناكانالذىاالعتقاللمعسكرءالحلفاتحريرمنأيام

السياقأخالقياتعنعملياتعبيراالسجنمنوكتاباته

BrunnerEmilبرونرإميلأيضااالتجاههذافيالالهوتيينمشاهرومش
ريشاردنيبوروراينهولدنيبوو

أخالقيةنطريةالسياقأخالقياتمناستنبطالذىLehmannPaulليهمانبولو

كنموذجاسنشرحوالتيالشركةاقياتأخلأعاهامسيحية

السياقأخالقياتمنالرصينةالمعتدلةللنظريات

المسيحيةالشركةأخالقيات5

EthicsKoinonia

ونقطةمسيحىمنطورمنالسياقاخالقياتإلىللنظرمحاولةاضظريةاهذد

أواألعطمالخرأوالواجبمبدأمنتنيعالاألخالأنالفكرهذافياإلنطالت
بجماعةالفردتربطحيويةعالقةمنتنبعولبههاالعامةاألخالقيةءالمبادىمنذلكغير

نورفياإلنسانالتزاماتوتصفالمسيحجسدهىالتيالكنيسةشركةفيالمؤمنين

فيوتترجمالمسيحيةالثمركةلوصفالجديدالعهداستخدمهايونانيةكلمةتaKninnniaكلمة

رابطةتعنىفهىتضامنأوشركةمجردمناكزمعناهالكنأوCommunionاالنجليزية

ترجمتهايصعبفريدةكلمةوهىالمسيحيةالمحبةإطاروفيواحدوبروحواحدجسدفيحيوية
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النظريةهذهإيىتشيرماوأولالمسيحيسوعالربشخصفيذاتهعناللةأعلنها
الربوالمسياالمتجسدالكلمةشخصفيذلكقغلذاتهيعلنأنأرادعندماالئهأنهو

فيتجتدتوافعيةملموسةحقيقةللناسوصارالتاريخاخترقالذىميحايسوع

حيويةشركةأىجديداشعبالنفسهيخلقأنهوالئههدفوكانالزمانوفيلمالعا

خاللومناإلنسانإنسانيةتحقيقنحوتتجهالتيagapeالمسيحيةالمحبةرباطها

أخالقياسلوكااإلنسانيسلكظلهاوتحتالشركةهذه

الهوتياأستاذاكانالذيiLehmannPaulليهمانبولالبروفيسوركان

النظريةهذهلممعاوضحمنأولهوبنيويوركيونيونفيثمرuهارثمبرنستونفي

ثمoIأمسيحىإطارفياألخالقعنوانأتحتTIi19عامفيلهظهركتابفي
يأتيماالنظريةهذهفيماوأبرزواألبحاثالمقاالتمنكبيرعددفي
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أوالكنيسةهوالذيالمسيحجسدفيعضواوجعلهاإلنساناللةافتدىلقد
قيالمسيحمعاالرتباطهذاخاللومنKoinoniaالقديسينشركة

الوقتنفسفيومسئوألحرااإلنسانأصبحالكنيسة

أستطاعتالتىهىفيهابروحهيعملالذيالمسبحجسدباعتبارهاالكنيسةإن

اللةإرشادانأىلهااللةكلمةتحملالتيالمقدسةاألسفارقانونيةتقررأن
القدرةالكنيسةأعطىالذيهوالشركةهذهخاللمنالقدسبالروحللكنيسة

هذأومنالقانونيةغيرالكتاباتمنغيرهاعنالقانونيةاألسفارتمييزعلى

المقدسالكتابفيالواردةالكتابيةالنصرصفيالكنيسةتفكرأنيجبالمنطلق

التعليممعالكنيسةبتجاوبوإنماالكنيسةعنمستقألمطلقاالسلطانجعلهافال

منهاأدتةومطاليبرسانتهاتفهمأنالكنيسةتستطبعالروحفي

مجعلىالنهالناموسيالتفكيرعنالتفكيرهذايختلفكيفنالحظونحن

وظروفهاالكنيسةحياةعنمستقالمطلقاسلطاناالكتابفيالواردةللوصايا
ولهاالكنيسةأنالنظريةهذهترىبينماخارجهامنعليهامفروضوكأنه

القدسبالروحالمسترشدةشركتهاإطارفيصايا4امعافيوتفسيرتمييزفي

يعملاللةألنالختلفةبأحداثهالتاريخوقالمقدسالكتابفيمعلنةافةإرادةإن
يعملكاناللةأنلناتبينالمقدسللكتابودراستنامقاصدهلتحقيقلمالعافي

Yo9



مرالعبرافيللشعبإنقاذوفيشعبهمععملهالذيالعهدوفيالحلقفيالعالمفي
المجيالمسيحشخصفيمتجسدامجيئهوفيالعشرياLصrاإعطائهموفيالعبودية
3أالروحيالجديداللةشعببمولدالقديمشعبهمعاألولعهدهتحقيقوفياألول

وأرضلجديدةءسثاهناكتكونأنإلىعملهفيمستمرواللةاللةإسرائيلاوالكثيسة
فإراألساسهذاوعلىo1YAالكلفيالكلاللةيكونأنإلىجديدة

دنيويةوأخرىأدينيةإحداهمابشخصيتينلمالعافييعيشىأنيستطيعالالمسيحي
المفهواوبهذاالكنيسةفييعملكماالعالمفييعملاللةفإنكئيرينمعيحدثكما

حياتهأمورجيعفيمعهويتجاوبويفهمهلمالعافياللةعمليمتزأنالمؤمنعلىيجب
العاديةالحياةتيارعنانفصالهبمعنيديئياأورحئأنسميهأنيمكنماهناكفليس
لالنساالروحيةوالقوىحياتهنواحىجميعفياالنسانإنسانيةيؤكدأنيريداللةفإن

المصيزالقوىتلكلكنهافقطوالتعبدالصالةساعاتفييستخدمهاالتىتلكليست
منهاللةتوقعاتويحققالزمنويتخطىذاتهيتخطىتجعلهالتىلالنسان

fمريأقوهذاالمسيحءملقامةأوالكاملاإلنسانهوالمسيحيةهدفإن
4أفسسلوظيفثهعضوكلوتأديةالكنيسةأىالمسيحجسدنضج
alrوهدفوالدوافعالعالتاتتتغيرالجسدهذاياالشركةخاللومن

الشركاهذهفإنالتغمرسريعةبيئةقييحيااإلنسانوألنالنضجهوالتحؤلهذا
اإلنساليتحررإنسانيةأكثرلةLحإلىالعالملتغييربمعملأشبهتصـيرالمسيحية

الشرعتصيروبذلكعليهااللةيريدهالتىالصورةعلىيكونأنويقدر

Koinoniaاألرضفياللةمشيئةاإلنسانفيهاايعملالتيالبيئةأواإلطارهي
للفعوقوةإمكانةلديهتصيرالشركةهذهخاللومنءالسحافيهي
النوإلىفيقبلالحقيفعلمنوأماrraيوحنافيءجاكماالمالنماألخالفي

معمولةياللهأنهاأعمالهتطهرلكي

المسيحمفإنولذلكومعفدةمتنوعةأخالقيةقراراتتتطلبالختلفةالمواقفإن5

علىيجبذاAمححيرونيسألهالذيالتقليدىالسؤالهاءازايسألالالناضج
دائهاإلنسانيكونالمسيحيةالشركةخإللمنألنهالموقفهذافيأفحلأن

حياتشكلالشركةأنأياألمرتلقىحالةفيوليسواقعيةحاضرةحالةفط
نفالمسيحيسيجدمحددوقتأىوفيودائمةحاضرةبصفةاإلنسان
يكونانهاىالقديسينشركةفيكعضوكيانهءضوفيتلقائيايتصرف
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وفيالعالمفييعملاللةألنإلزامياموقفاوليسحاضروجودىوقف
الكنيسة

يمكنفربمااألخالفيسلوكهعنسمؤاألالمسيحىفمعلىنضعانلناجازوإذا
السكلبهذاالصؤالةصياغ

يمكضنيفماذااللةفيهيعملالذيالعالمفيالمسيحجسدشركةفيعضواباعتباري
السؤالهذاعلىاإلجابةتكونالأنوطبيعيبالداتأالموقفهذافياكونأن

الحقيقيهءوانتماوالفكريisنضجهولكناإلنسانعلىمعئنناموسضبفر
الكتابفيالواردةءوالمبادىللقيمإدراكمنلهبمايستعينيجعالنهالمسيحيةالشركةإلى

صالحةوهيالزمانمنمعينةفرةفيالعالمفياللةعملتصفياعتبارهاالمقدس
المتغئرةالمواقفالعليهئفرضناموساليستلكنهاالمسيحيإلرشاد

غيرهامنلألخالقالمسيحىالمضمونعنتعبيرااممزالنظريةهذهأنالكاتبويرى
وتعترالمسيحيةالحياةأعماقعنتبحثألنهاالجديدةاألخالقفيالشائعةالنطرياتمن

أوالواقفأخالقياتنظريةمنوعمقاواستقراراتأصيألأكئرشكبالوهىعنها
الثافيالفصلفيوتقييمانقداإليهاونوجهسنشرحهاالتيEthicsSituationاألحوال
منغيرهاعنتمئزهاوكتابيةالهوتيةأسسلهاالمسيحيةالشركةأخالثياتفإنوعليه

الناموسيةجمودفينجدهالماوالمرونةالحريةمنلهاالوقتنفسوفيالنظريات

المطقةاألخالقونظريات

وتنتقدالسياقاخالتياتنهجعلىتسيرهيليماأنهاعليهايأخذالكاتبانإال
العملىوالتطييقالكماليةالمثاليةالصوربينتطييقهاعندتنشأالتىالفجوةبسببالمثالية

مننوعأوتفترضKeأا5أولالمسيحيةللشركةمثاليةشبهصورةتضعأنهاإال
أرادتالذيالفخنفسفيسقطتقدتكونوبذلكالواقعفينجدهقلماالنضج

لمؤثراتويخضعالصعفعالمفييحياوهواإلنسانمننتوقعفكيفمنهتهربأن

التزأماتويقررويدركويختبربسهولةيتبينأنيستطبعأنوخارجهداخلهمنمتعددة

تحتاجالنظريةولعلوالمسئوليةالنضجمنكبيرقدرعلىيكنلمماالمسيحيةكةالشر
وهذاالنضجلكإلىيؤديالذىالتربيةبأسلوباالهماممنمزيدإلىالنطرتوجهأن

ءبالمبادىااللتزامعلىالمسيحينمؤهمراحلمنمرحلةفياإلنسمانتدريبيشملأنئاال

المطلقةاألخالقياتأسلوبمنتقتربتكادبصورةاإللهيةالوصايافيالواردةوالقيم
1



إنكارهيمكنوالحققولأنهرغملمالعافييعملاللةبأنالقولفإنذلك
وهوالنظريةأصحابعنداالهتماممنالكافيالقدرينللمآخرجانباهناكأنإال
ثياباهذهالشرقوىتلبسماوكثيراالعالمفياللةعملتقاومىjخIقوىهناكأن

ةفالعندماذلكعنشيئاالرسولبولسذكروقدخثرةقوئكأنهافتظهرتنكرية
عجبوالالمسيحرسلشبهإلىشكلهممغترونون6فعلةكذبةرسلهناك
أيضاخدامهكانإنعظيمافليسنورمالكشبهإلىشكلهيغئرنفسهالشيطانألن

التمييزمنئدالكانلذلكooY11r1o1للبركخدامشكلهميغترون
التمسكيقتضىالتمييزوهذادتةالمضادةالقوىتعملهوماالعالمفياللةيعملهمابين

الظروفكلفيالثباتصفةلهاوقيمومقاييسبمعالير

عنالخاصةنطريتهفيالخاطرهذهتجتبوسائليوضحأنالكاتبحاولوقد

الكتابهذافصولبهايختغأنيرجوالتىالمسيحيالواقعأخالقيات

YIY



الثافيلفصل

المواقفأواألحوالاخالقيات
EthicsSituation

مقدمةأ

فيكتبواممنكئيروناألخالفيالتفكيرفيالمنهجلهذااوالنظريةلهذهمهدلقد
فيروبنسونجوناإلنجليزياألسقفوفهمالعشرينالقرنفيالمسيحيةاألخالق

األوساطفيكبرىضحةأثارالذىGodtoHonestدئةئخيصالمشهورممتابه
lCitySecularTheالعلمانيةالمدينةكتابهقيسككوهارفيلكوIالدينية

االخالقإلىظرواممنوآخرونفىءSsاألخالقإكتابهفيبونهيفروديتريش
وبولتيليكوبولنيبوررتشاردمثلالمسيحيةالوجوديةنظروجهةمنالمسيحية
وغيرهمبوقانورودلفليهمان
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اإلنجليكافماألمريكىالالهوتأستاذFletcherJosephفليتشرجوزيفأنال

نشراالذيكتابهفيمستفيضةبدراسةوشرحهاالنطريةهذهصاغالذيهوالمذهب

الجدبدةاألخالقاألحوالأخالقياتعنواناإلهوجعل7I19عامفي
MoralityNewTheEthicsSituationمناقشاتبدأتالكتابهذأصدورومنذ

يعارضراالخروالبعضيؤيدبعضهافيهءجاماحولتدوروفلسفيةالهوتيةحاية

عمليماتطبيقاتعدةوذكرنظريتهفليتشرشرحثمبهءجامماءأجزاعلىيعققأو
ResponsibilityMoralاألخالقيةالمسئوليةكتابهأفيوذللثالمجاالتبعضفيلها

lv1iعامفيصدرالذي

قراراتااتخاذعنداالنسانيتبعهاأنيمكنطرقثالثةهناكأنفليتشرجوزيفويرى

للناموسيأالمناقضواالتجاهLegalisticالناموسىاالتجاهبينتتفاوتوهياألخالقية
أخالقيالتفييراهالذيمنهجهويقعAntinomianناموسكلمنتماماالمتحررأو

نطرهوجهةمنالمتطرفيناالتجاهينهذينبينمعتدلموقففيالواقفأواألحوال

1

VfY11كالغربفيالمسيحيةعلىسادالذىهوالناموسىاالتجاهإنفليتشريقول

السيدأنمنوبالرغمالسبىبعدماإلىحتىاليهودفكرعلىالناموسيةسادت

ساداألسلوبهذاأنإالالناموسيةالفريسيةضدثاراالرسولوبولسالمسيح
تتجنبأنالكاثوليكيةالكنيسةحاولثوقدالمسيحيهالكنيسةفيالفكرعلى

الختلفةالفتاوىطريقعنوذلكاألدلىلالهوتتطبيقهافيأحياناالناموسيةهذه

هذهأنإالالحياةواقعمعمءتتالحتىوالقوانينالنواميسجمودلتخترف

األدلةطريقعنالطبيىللناموسالعقلىالتفسيرإلىتستندكانتالفتاوي
اللاالستدأووالمنطقالعقلإلىاالتجاهاتأقربأيAdductiveالتقريبية

اختراقحاولثفقدالبروتستانتيةالكناشأماDeductionاالستنباطى
األسلوبينكالأنإالالكتابيةاآلياتتفسيرفياالجتهادطريقعنالنامرسية

طبيعياناموساكانءسواالناموسيالتفكيرمنيتحررلمفليتشرنظرفي
كتابيأناموساأم

ويعتمدنواميسأيةمنتمامافيحررحAntinomianالالنامولساالتجاهأما

التفكيرمناألسلوبهذاتسللوقدمعئنموقففياللحطيالتصرفعلى

لهجومتفسيرهمءسوأوفهمهمءسونتيجةالمسيحيةالجماعاتبعضإلى



صورتينljاالتجاهذاظهروقدالناموسيةكلالرسولس

الواuذالنعمةتعليمفهمواءأسامنبعضعندكانتاألولىالصورةأ
تمامامتحررصالحةأعمالدونمجاناوالمتبرربالنعمةالخئصالمسيحيإن
بنعمةاألدبيةلحياتهوضامناالنعمةفيثابتاالمسيحيداموماناموسكلمن

لقبءهؤالعلىأطلقوقدكانامههيفعلهمايضيرهفلنلذلكالمسيح
كلأناعتقدواالذيLibertinismالتحررمذهبأوالحريةأنصارال

بولسخاطبهمالذينهمءوهؤالبالنعمةتبررواقدداموامالهمتحلءاألشيا
بالقولالرسول

لكنليتحلءاألشياكلتوافقءاألشياكلليسلكنليتحلءاألشياكل
هذاسيبيدواللةلألطعمةوالجوفللجوفاألطعمةءشىعلييتسلطال

fuأقدواللةللجسدوالربللرببلللزناليسالجسدولكنوتللث
ءأعضاهىأجسادآأنتعلمونألسغبقوتهأيضانحنوسيقيمناالرب
احاشـازانيةءأعضاوأجعلهاالمسيحءأعضاأفاخذالمسيح

Sl22

ئالrI6األولىرسالتهفيءهؤالأمثالالرسولبطرسحذركذلك
اللةكعبتدبلرللثسترةعندهمالحريةكالذينوليسكأحرارأ

بعضهيالالناموسىاالتجاههذافيهاظهرالتيالثانيةوالصورةب
لديهمإنالرأيهذاأصحابقالوقدالمعرفةءدعاأوالغنوسيةمذاهب

علىموقفكلفيروخLصهومامعرفةعلىخاصةتدرةأنفسهمفي
يتقيدونالفهملكلذءمبادىأونواميسأيةإلىاجةامدونحدة
Lijillهويتبعونهماأنذاكراءهؤالأمثالبولهاجموقدثريعةبأية

الشرأجنادمعارعيالمؤمنوانشباطينوتعاليممضلة
llJأ9حيةl1

ديةuاالوجوديةأنصاربعضأنيعتقدفليتشرجوزيفأنالمالحظومن

منالنوعهذايتبعونممنهمبوفوارديوسيمونترسارمثلالملحدة
CrItالناموسيةمنجهربالذيالمسيحيأنويرىوالالناموسيةالضالل



النارإلىالمقالةمنيقفزكمنهوإنماودمىالالناماالتجاهفييسقط
IIIذانها

المواقفأخالقياتفياألسالصياالتجاه2

tموقفكليواجهاينادالتيبنظريتهيأخذمنأنفلتشرجوزيةيرى
منيأخذهاأخالقيةءمبادىأوبقواعدتمامامتسلحوهوقراراتخاذإلىيحتاج
وتقديرباحترامءالمبادىهذهإلىوينطرالدينيةعقيدتهأواالجتماعيتراثه

يريدالتيالواقعيةالمشكلةيواجهأنيحاولوهوالطريقلهتنيرءأضواباعتبارها

يضعالالذىالالناموسىاالتجاهعنيختلفذلكفيوهوبإزاثهاقراراتخاذ

الأن4فيالنامولمىاالتجاهأصحابعنيختلفلكنهقيمأوءلمبادياعتبارأى
علىويكونفحسببهايشرشدوإنماءالمباديلهذهالحرفيةبالطاعةيلتزم

تلككانتإذاالواقعىالموقففيتوفيقيةولحأيةواتخاذنحالفتهااستعداد

هذاأصحابنظرفيالمطلقالوحيدالمبدأهىالتيالمحبةقضيةتخدمالحلول
النجاها

منشطراأوءاجزتسيرفليتشرتقديرفيالمواقفأخالقياتإن

الخلقيةاألحكامإلصداركأداةالعفلتقبلألنهاالطبيعىالناموسمعالطريق
مستقالنفسهااألفعالطبيعةفيكامنالخيربأنالقائلةالفكرةترفضلبههأ
أيضانفسهااألفعالطبيعةفيكامنالشروانوالنتائجوالدوافعالظروفعن

خيرماعمألإننقولاننستطيعفالوالنتائجوالدوافعالطروفعنمستقال
األحيانبعضفيخحراالعمليكونفقدذاتهفيشرماعمالوإنذاتهفي

أخرىظروففيشرانفسههوويكون

الناموسمعالطريقمنشطراالمواقفأخالقياتتسيرالوقتنفسوفي
منكمصدرالمقدسالكتابفيالوارداإللهياإلعالنبقبولهاوذلكالكتابى

4Aإليهتنطروإنماتفاصيلهفياإلعالنهذاإلىتنطراللكنهااألخالقر

وهيللناموسخالصةاللةجعلهاواحدةوصتةفيمعلنهوكماجوهرهقي
هذهيتئمأنيريدوهوفاإلنساننفسكمثلوقريبكإلهكالربتحب

اخرىاخالقيةقاعدةويرفضمعينةأخالقيةقاعدةيطبعأنيمكنهالوصئة
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jالنظريةبهدهيأخذشفإنالمئالسبيلوكلالحبةمتطلباتسببحلك
يتصدقمنكليكونوبذلكمطقةبكيفيةصالحعملالصدقةإنيقولال

مطلقاأمراوفعلهاالصدفةيجعلهذافإنوالصالحللخيرعامالاالخرينعلى
مطلقةستولياالفتراضعلىوقائمةمشروطةاألفعالأنلواقع09

categoricalNOTHypotheticalوالصالحالمطلقالخيرهيوحدهاوالمحبة
كرامتهويفقدهذليألجعلهماإلنسانوالصدفةالمساعدةتقديمكانفإذاالمطلق

الباطلوالتباهىالله3واعليهللسيطرةسبيالماإلنسانالمساعدةتقديمكانإذاأو
تعؤدوالصدقةالمساعدةكانتإذاأووباحمهأاالصالحالعملهذاحسابعلى

فإنوينتجيعملأنفيهيستطيعوفتثاوالكسلالتواكلعلىيتلقاهامن
خيراالحالةهذهفيالمساعدةأوالصدقةتكونفالالمحبةمعتتعارضكلهاهذه
وضرراشراتكونبل

الوصيةحرفيةاتمامهويينللناموساكبرالهمأناالتجاههذاأنصارويرى
أشكالتنوعتوضحكانتوإنالفتاويأنيرونكذلكبالنتائجمبالينغير

علىالفتاويهذهيأخذونالنايأنهوالواضحعيبهاأنإالالمحبةتطبيقات
توجدالأنههووالواقعمماثأليرونهموففكلكليطثقونهثابتقانونأنها

بروحالتصرفهواإلنسانعليهيقدرماوكلتمامامتشابهةأومتماثلةمواقف
الخطرلكناآلخرينباختباراتاإلنسانيسترشدأنيمنعماهناوليسالمسئولية

المطقالوحيدالمبدأهىالمحبةألنوذلكناوقانومبدااالختباراتهذهاعتبارلطهو

فهمعلىوتحرصبالمعلوماتتهغنجريييةالمواففأخالقياتفإنكذلك
وهوالمسيحىالمبدأتطبقلكىوتسعىتنوعهااعتبارهافيوتضعالمواقف

أنقبلءالدواتصفالوهىالواقعيةالطروففيبهااإللهبمواألمرالمحبة
للفعلجامدةولوائحمسمقةقواعدتضعالفهيولذلكجئداالحالةتفحص
بالمحبةعامألاإليمانيكونلكيدائئاتسعىلكنهااألخالقي

اتخاذفيمشابهاأسلوبايتبعونبالمسيحيةيؤمنونالممنكئيرونوهناك

بينهمالفرقلكنالمواقفأخالفياتأنصارمنأيضافهماألخالقيةقراراتهم
الوحيدالثاتجاالمطلقالمبدأليكونآخرمبدأيصعونانهمهوالمسيحيينوبين
األخالقأماذلكغيرأوالذاتتحقيقأواألممىالخيرمثلالمحبةمنبدأل
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الثابتالمبدأفهيءشىكلوبعدءشىكلقبلالقريبمحبةتضعفهىلمسيحية
مجردةءمبادىنحوتتجهالالمسيحيةفاألخالقلذلكواألخيراألولالمطلق
المسيحيةاألخالقلكناغالصدقأواألمانةأوالنقاوةأوالخيرمثل

باعتبارهاإلنساننحوتتجهشخصيةالنظريةهذهأنصارفكرحسب

معالمجردةءالمبادىتصطدموعندمااآلخرالشخصإلىتتجهإنهاالقريب
األولويةلهاويكونتتغلبالقريبمحبةفإنالملموسالقريبمحبةمبدأ

وليعمىإرشاديةءكأضواالختلفةءالمبادىمعتتعاملالمواقفأخالقياتإن
المناقشةتقبلالوتوجيهاتكأوامر

rالضميرإلىتنظرولكنهااألخالفيالحمنأوبالضميرتهغالمواقفواخالقيات
للضميرتضعفهىشخصئةققكةأوعقليةقدرةباعتبارهوليسوظيفةباعتباره
كائموضوعىءكشىوليسالقراراتخاذفيوظيفتهويؤدىيعملوهواعتبارا

مذهباصحابالحدسيونيقولكمافطرياشيئاأكانءسوااإلنسانكيانفي
أصحابأوللضميراإللهىاإللهامفكرةأصحابأوالخلقيةالحاسةأوالبصيرة
والدينوالمجتمعالبيئةتعاليمعنناتجالضميرأنيرونالذينالتجريبيالمذهب

تJLمحاتصفكلحةهوالمواقفأخالقياتمذهبانصارنظرفيفالضمير

الناسربعضيتصورهكماليسهوIcمسئوألتنامناسباقرارايتخذأناإلنسان
فلنستخرجفيهانبحثالتيءوالمبادىوالقوانينباللوائحمشحونةحقيبة
Vنستخدمهاقاعدة

اوكورنثوسروميةإلىرسالتيهفيالضميرعنالوسولبولستحدثولقد

ناقاكمجردوليساإلنسانيةللقراراتكموجهالضميرإلىنظركلتيهماوفي

IAالقراراتلهذه

fمراحلثالثفيالتاريخمرعلىالمسيحىاألخالقيالفكراجتازولقد

الالهوتأساسعلىللكمالصوراومثالياتؤصعتاألولىالمرحلةفي
والعقيديالكتابي

ءصيامحاولةعنعبارةوهواألدبىالالهوتنظامؤصعالثانيةالمرحلةوفي
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العمليللسلوكوقواعدءمبادىفيالمثاليةلصورة

لتالئمعمليأوتطييقهاوالقواعدءالمباديهذهاستخدامتمالثالثةالمرحلةوفي
التفسيرأوالفتاويطريقعنالواقعيةjالظرو

الئهأنوتجاهلتالناموسيةمخوطريقاالثالثالمراحلهذهكلكانتوقد
سهلةحلولهناكليستوأنهمعيقموقفكلفيباممهإنسانكليدعو

مسئوليتهيتحضلأناإلنسانوعلىنوعهمنفريدأيعتبرموقفكلألنيسيرة
قرارهاتخاذفي

هوواحداناموصاهناكأناعتبارمعاالتجاههذاتتبنىالمواقفوأخالقيات
ءأجزابافيأماالمحبةهوالناموسهذاعملكللثريعةهوIiالثابت

لكنبهااالسترئادويمكنشرائعوليستعامةءمبادىفهىالمثاليةالصورة

المحبةمعتعارضتإذاطاعتهاالحغمنليس

المسيحيميرللضالستةاألساسات

فينظريتهعليهايبنىالمسيحيللضميرأساساتستةفلتشرجوزيفيذكر
يلىفيماونلخصهاكتابهمناكبرالجانبتحتلوهيالمواقفأخالقيات

الجوهريرالحهيوحدهاالمحبة1

ءالمبادىمنوغيرهااألسايىالمبدأأوالمطلقةالقيمةهيوحدهاالمحبةأنيرىفهو
المحبةناموسسوىثابتةقيمةلهاألخالقفيءشىهناكفليسنسبىأوعارص

أنمنخوفاأسيرجنديينتحرأنتوافقالاألخالقفيالتقليديةنطرياتالإن

شرذاتهفياالنتحارأنترىألنهاالتعذيبقسوةتحتيالدهوأسراربرفقائهيشى
ويقارونذلكفياتجاهابالمواقفالمرهونةباألخالقياتيؤمنونمنيقبلتدبينما

احهيارهاحتمالرىوومواطنيهرفقائهحياةنحوبمسئوليتهيشعرالذيالجندىموفف

علىالجوهرفيالوحيدالخيرهىالمحبةألنلالنتحارفيضطرالتعذيبقسوةتحت
القرارفإنباالنتحارالجندئينصحونالالنظريةهذهأصحابأنإلىالنظرنوجهاننا

التياراألسخطورةتقديرمندقيقةحساباتبعديغأنيجبالجندفييتخذهالذى
غيرهيعرفهاالالتيالموقفجوانبوكافةيعرفها
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غيرهأءيثوالوحدهاالمحبةهوالمسيحياألخالقيالقرارعلاطكممعيار2

خاضعةاألخرىوالمعاييرالقيمكلوتجعلكلهالناموسمكانتأخذالمحبةنرىوهنا
الصارمةالسبتوصتةيكسرأنمستعداالمسيحالسيدكانالمنطلقهذاومنلها
Jمنخاموس11حررقدلديداالعهدإنالختانعنيتجاوزأذمستعدابولسن

Ijltloليستالمسيحيةاألخالقفإنولهذاالمحبةوهوالحقيقيجوهرهإلى
المحبةخدمةفياألخرىالفضائلكلتجعلهىوإنماوالتشريعاتالوصايامنمجموعة
الذىالمبدأهيالمحبةجعلعندمامحقاكانأوغسطبنوسالقديسإنفليتشرويقول
تريدهماافعلوعندئذباهتمامأحـث9المشهورعبارتهفقالالوصاياكلعنهتصدر
أىالالناموسيينمنلكانترغبهماافعلثمبعاطفةأحبJuأوغسطبنوسأنولو
فيماكثيرايفكراإلنساذتجعلوعنايةباهتمامالمحبةلكنهواهمحسبيسيرونالذين
ليسالمسيحيةاألخالقفياألولفالسؤالمسئوألتصرفأيتصرفوبذلكيريده
أريدذاAمولكنهأتصرفكيف

rالمحبةتوزيعهيالعدالةألنواحدءيثوالعدالةالمحبة

بالعدلالمحبةعالقةعنومسهبةمفصلةدراساتاألخرىاألخالقنطرياتوفي
منهمئطقبطنوبخاصةلكثيرينحيرةتسئبوالعدلالمحبةبينللتوفيقالمحاولةألن

يرونألنهموالعدالةالمحبةبينيساوونالمذهبهذاأصحابلكنالختلفةالفتاوى
وهىالدقيقةحساباتهاتحسبأنالمحبةوعلىءاألقرياكلتشملالقريبمحبةأن

فإذاالعدلطبقتقدتكونفإنهاوبذلكبالمحبةأحقأيهمالترىموقفكلتدرس

الدمكمئةيعطىلمنفيهيختارأنعليهكانموقفامستشفىفيمقيمطبيبواجه
عجوزرجلإلسعافأمLأطفالثالنةلهاشابةألمإلسعافيعطيهاهللديهالوحيدة
التوزيعكيفيةفيعقلهاستخدمألنهعدلالهوهذاكاناألمإسعافاختارفإذاسكير
أيضاالمحبةعنتعبيراهذاوكان

الأمعاطفياإليهنميلكناءسواللقريبايخردةإراهيالمحبة4

يستحقالمنإلىتتجهفهىخئرةإرادةلكنهاعاطفياميالليستالمسيحيةفالمحبة

5متىإنجيلفيالمسيحالسيدقالكمامعهايتجاوبالمنتحرموال

فإنناإليناوالمسيئينءاألعدانحوعاطفةتكوينأخهاعلىالمسيحوصئةفهمناأنناولو
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لنائريبأيكونأنيمكنإنسانأىأنلناببينالصالحالسامريمثلإنمرائينكون

UJتدالمحبةأنذلثعلىيترتبفإنهعاطفيأميالليمستالمسيحيةالحبةات
بالتأديبالمحبةتقضيفقدإليهمتوجهلمنورمصدرصاألوقاتبعضفيتكونأ

وللبنيانمفيدةدائماستكونبالقطعلكنهاوالتقويم

وسائلهاتبررغايةالمحبة0

رفيالالغايةإنالتقوالتىالقاعدةمناقشةبالواxيرأنالناستعودولقد
لتلكإطالفهمفييستندونكثيرونالعبارةهذهفيالنطرإعادةالواجبمنلكنالوسيلة
نقولأنناقوميزعمكماعلينائفتزىrALADVروميةفيالرسولفولعلىالعبارة
كانءاالفتراذلكألننحتلفهناالمقصودأنإالالخيراتتأفطلكيالسيئاتلنفعل

صنعمنليستالغايةفإنوهنااللةبريبينالبشرإثمإنيقولونالمسيحيينأنبزعم
البعثرأفعالعالنظربصرفاللةنعمةعملهيوإنماهوتقديرهمنوالاإلنسان

الغايةءضوفيإالنعملهعملأليتبريريوجدالفإنهالعمليةالحياةواقعفيأما
هدفبالأعمالناكلكانتوإالإليهانسعىالتى

أماومميلتهاتبرركغايةالمحبةفإنالمسئوليةروحفييتصرفاالنسانمدLم

للوقوعمعرضفإنهاإلدراكعدمأواألنانيةوبروحمسئوليةدوناإلنسانتصرافإذا
أيضاالغاياتفيبلالوسائلفيفقطليسالخطأفي

ومكانهابزماكارهنالمحبةقرارات1

واالنناهوداالموقفإنالمسبقةالقراراتمناألخالقياتيحرروهذا

الراهنالموقفءضوفيأيواآلنهناقرارهاتتخذوالمحبة

تقولالمديرينأحدمكتبأمامالفكاهةسبيلعلىمكتوبةلوحةأوعبارةتوجد

الحقائقبذكرزعاجيIVدiقرارىاتخذتلقد

FactsthewithmeConfusetDonupmadeisMindMy

التىوالقوانينبالقواعدمسمقةقائمةلديهمالذينالناموسيينأسلوبهووهذا

Wالوصفةيكتببطبيبأشبههذافيوهمالراهنالموقفحقائقإلىالنظردونيطيقونها



فيالطبيةدراساتهعلىءبناالمرضعنحماعهلمجردأوالمريضمناظرةقبللطئة
للمريضالواقعتةوالخالةالطروفيدرسأندونالكتب

كنموذجالمواقفأحدمناقشة4

Sمعرضوفياألخالقيةالمسئوليةالمواقفأخالقياتكتابهفيفليتشر

اتخاذحوبةعلىبهاليدللالفعليةوالمواقفالقصصمنكبيراعددانظريتهشرح
وتشابكهاالمواقفهذهلتعقيدنظراثابتةومعاييرءمبادىتطبيقبمجردأخالفيقرار

بشأنهاواضحرأىءإبدادونالمواقفبعضتركوقدإزائهاالنظروجهاتوتنوع
أبطالهااتخذهالذىوالمسلكالفعليةالقصةسرداألخرىالرواياتبعضفيأنهكما

ءللقاريالحكموترك

كثيراأنالواقعيةالرواياتمنالهائلالعددذلكيستعرضوهوالكاتبشعروقد
أنويندرالشرقييننحنمشاعرناتصدمقدالتىالغربيةالحياةبأساليبمرتبلىمخها

إلهااإلشارةأوالرواياتهذهاقتباسعنالكاتبأحجملذلكألمثالهانتعرض
يشكومنقتلأيEuthanasiaالرحـيمالقتللموضوعفلتشرتعرضكذلك
المضنيةآالمةعنفضالمثتشبهالمريضفيهويبقىشفائهفيأملNNعضامرضا

العنايةاوالمكلفالعالجتقديمبوقفوذلكأهلهوطاقةطاقتهتفوقالتيوالمعاناة
اإلشارةالكاتبتجئبوقدنجاحهامنميئوسعمليةءإجراعناالمتناعأوالمركزة

فنيةألمورويتعرضمسهبشرحإلىيحتاجأنهإذالدراسةهذهفيالموضوعهذاإلى
بهااإللمامالعادىءالقارىعلىيصعبمتقدمةطبتةمعرفةإلىتحتاجوعلمية

مزليعرضباالجهاضتتعلقمشكلةعنافوذجهذايقدمبأنالكاتبويكتفي
الحقيقةتأكيديعيدأنيريدأنهإالواحدةمشكلةءازاالختلفةءلآلراخاللها

حالةيترموقفكلأنوهيالمواقفأخالقياتنظريةأنصاربهايتمسكالتى
عمأللهامماثلةتبدوتNIعلىاألخالفيالقرارتعميميصحوالنوعهامنقريدة
ومكانهابزمانهارهنالمحبةقراراتأنوهوإليهاإلشارةالسابقبالمبدأ

زميلةالعقليةاألمراضمستشفياتإحدىفينزيلمريضاغتصبViNعامفي
واتهالفتاةوالدوغضبالفعلهذانتيجةحملوحدثبالشيزوفرنيامريضةله

مزمبكرةمرحلةفيالفتاةبإجهاضالمستشفىتقومبأنوطالبcباإلهمالالمستشفى
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يمنعالجنالطالقانونألنذلكعنامتنعواىالمستشففيالمسئولينأنإالالجنينياة
األمأنحيثولكنمؤكدحقيقيلخطراألمحياةتعرضحالةفيإالاإلجهاض

يسمحالفالقانونلذلكالجنينلكوكذفسيولوفيسليهةكانتالخالةتلكفي
ءالجنيننفسهىبريئةنفسقتليعتبرهألنهباإلجهاض

نستوضحأنأوألفعلينااالموهذاحيالالنطروجهاتنحتلفنناقشأنأردناإذا
متوازنغيرمريضءاعتدانتيجةباجمراهحدثقدلملاهذاأنفنذكرحقائقه
والفسيولوجيةالجسمبةالناحيةمنلكننفسياومذعورةعقليامريضةفتاةعلىعقليا
األموتلدالحملشهورتكتملأنويمكنالجنينوكذلكصحيحةالصغيرةاألمفإن

بسالمطفلها

المتمسكونالناموسيونيقولباإلجهاضالحملهذاءإنهايجوزهلنسألثم
ذاتهفيشروالقتلالقتلمننوعأيعتبرفهويجوزالإنهالشريعةنصوصبحرفية

Jjكدفاعالحربحالةفيأوالنفسعنالشرعيالدفاعحالةفيإالبهالسماحيمكن
ويمتنعونالحروبفياالشتراكيرفضونالمدتقينبعضكانوإنالوطنعنلثرعى

مطلقااإلجهاضيجوزفالاألمحياةيهددالالحملهذادامUوضميرياعنها

يترتبلماالقسوةمننوعاالشريعةتطييقفيالصرامةهذهأنالبعضيرىوقد

المولودالطفلإصابةاجتماالتعنفضاللألممحرجةمواففمنالحالةهذهفيعليها
األواجبأنيرونالناموسيينلكنالوراثةعواملبسببعقليةأونفسيةبأمراض

حياةأنعنفضألالطاعةهذهبسببخيرااللةيعوضهاوقدالشريعةطاعةهو

ليستأمورفييتدخلواأنللبشريجوزوالءيشاكمابهايعملاللةيدفينفسهااألم

األحياةأنيقررواأنللبشرليسأنهيرونالناموسيينبعضإنبلسلطانهممن
الطفلأوالجنينحياةمنأهم

البثرىالتدخلعدمويرىالطبيعىبالناموسيأخذالكاثوليكياألدبىوالالهوت
النفسعنالشرعىالدفاعحالةفيإالالقتليحرموهوالطبيحيةاللةأعمالفي

اإلجهاضتمنعالكاثوليكيةالكنيسةفإنولذلكالقتلبنمةمترضدشريرعدوضد

rNباأذىإيقاعأوعدوانايقصدالالجنينألناألملحياةالجنينخهديدحالةالحتى
باالجهاضقتلهيجوزوالالعدواننمةمنءبرىإذافهو
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منهمالمتحررونأماتقريباالموقفنفسيتخذونالبروتستانتمنالناموسيون
الوقتعنءواألطباالفالسفةأقوالفيباحثينالتقريبيةاألدلةإلىيلجأواأنفيحاولون

لمجيزونثماالروحفيهدخلتمستقلةحئةنفسافيهالجنيناعتباريمكنالذي

وعقليةكتابيةأدلةعلىالحصوليحاولبعضهمأنكمامبكرةمرحلةفياالجهاض
الجسديةالصحةمنأهمتكونقدبلتتنساوىوالنفسيةالعقليةالحياةصحةأنتبين

نفسهالطفلوربمااألمتقىباعتبارهااإلجهاضبفكرةيسمحوناألساسهذاوعلى
المشكلةلهذهتوفيقياحالمجدونوهكذااكبرشرمن

تحرصرالتيالمحبةمبدأيعتبرونهمابدافعفإنهمالمواقفأخالقياتمذهبأنصارأما

غإرسيولدالذىالمنتطرالطفلأجلومنبلعليهاالمجنىاألموسعادةصحةعلى
ةبالوراثةوالتعاسةالمرضعوامللكلومعرضاالذكرياتأسوأمعهحامألفيهمرغوب

منازعبالخيرأنهويرونالخالةهذهفياإلجهاضمجئذون

المواقفألخالقياتوتقييمنقد5

واجزثادالتتفكيرفيمابصورةموجوداكانالنظريةهذهمضمونأنمنبالرغم
بحضريواجهونوهمالناسمنكبيرعددأسلوبوفيواألخالقيينالالهوتيينبعض
illلهذامنطمةصياغةكتابيهفييقألمأناستطاعفليتشرجوزيفأنإالعمليااقف

وبذلكلهاعنواناليكوناألحوالاوالمواقفأخالقياتالتعبإرلهاواختارالنطرية

ماتفقواممنالكثيرينبتأييديحظىأنواستطاعباحمهالنظريةههنهربطقديكون
وتطرفوالرأيفيخالفوهمنلعناتنفسهعلىجلبالوقتنفسوفيالرايفي

هذاإنtiقمنومنهموالزندقةواإلباحيةبالكفربعضهماضهمهحتىعليهالهجومفي
األخالقمنوخاليةالمسيحيةمنخاليةالنظرية

فيفسنجدبإمعانالنظريةهذهودرسنااألولىالفعلد5رعلىتغلبناإذاونحن
للضعفىوأخرللقوةوجوها

كجوالالئقموقعهافيالمحبةوضعتأنهاالتظريةهذهفيالقوةوجوهفمن1

المسيالسيدعليهسارالذيالنهجعلىالناحيةهذهمنوسارتاإللهيةياLصا

ممقائمةمقذماالنبىاموسىمنجديدةصورةيكنلمالذىالمجدله
واللةصورةعلىمخلوقأباعتبارهباإلنساناهغولكنهوالشرائعالنواميس
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أنعنفضالهذاعليهالناموسيةتفرضهاالتيوالنواهىلألوامرعبداجعله
وجهت5األخالفيالقراراتخاذفيومسئوليتهاإلنسانحريةأكدتالنطريةهذه
أخالقيقراراخاذعندءالمريتجذهأنيجبالذياألدلوبأوالمنهجإلىالنظر

التىالنظرياتمنغيرماعنمتفيزةهذافيفكانتالمتغيرةالمواتفءضوفي
وهكذاواألحوالالظروفعنبمعزلوتقييمهااتهاiاألفعابوصفتهغ

مجرداكثرصتاألموربهيعابمالذيباألسلوبيمأنعلىاإلنسانشجعت
منطريقهأعنولهربالقراراتخاذءعنامنبهايستريممسلماتعلىاالعتماد

الخاصةمسئوليته

Yيستطبعإنسانكلأنتفترضفهيالنظريةهذهعلىالماخذبعضنرىأنناإال
وهذابهويقومللقريبخيرهوlاويعرفويطبقهاألمحبةمتطلباتيعرفأن

ماcIالتظريةأصحابتعبيرحسبالمحبةحساباتإنصحيحغيراالفتراض

ألهوائهللتحثزمعرضفاإلنساناعتباراتلعدةللغايةعسيرةالبشرمنتتطبه
اإلنسافيوالقلبجدامتسعةكلمةفالمحبةالمحبةباسمقصرفاتهوتبريرالخاصة
لكوبنهيرغبكماالمحبةيفسثرأنويمكنالمقدسالكتابقولحمسبخادع

علىللحكمصحيحامعياراالبشربذاتيةالممسوخةالمحبةتصيرأنيمكنال
ألفعالا

بعمللهيسمحوضعفييكونالالمواقفبعضفياإلنسانفإنكذلك

معيارإلىيحتاالحالةهذهفيوهوالذاتيةبدوافعهمندفعايكونألنهأأحسابات

واقتنعتعلمهاقديكونالذاتيوتفكيرهأحاسيسهعنمسئقلةامحددةقيمةأوواضح
لنفسهيبررهقدسلوكفيالتمادىعنلتردعهبها

للمحبةاألولويةأعطىقدفليتشروجوزيفروبنسوناألسقفمنكالأنويبدو

الناموستكميلهيفالمحبةذاخهاالمحبةمضمونحسابعلىاألخرىالقيمكلفوق
فوقهوتسموالناموستتجاوزأنهاذلكمعنىبلالناموستلغيأنهاذلكمعنىوليس

الحرفيالناموسإليهايصلالقدالسلوكمنأعلىمستوياتإلىباإلنسانوتصل
ءالمبادىتتضمنالقريبمحبةأنإلىمشيراالمحبةمضمونلنايقدمالرسولوبولس
بعضكميحببأنإالءبشىألحدمديونينتكونواالبفولهالعشرالوصايافيالواردة
التسرقالتقتلالتزنالألنالناموساهمـملفقدغيرهأحبمنألنبعضا
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تحىأنالكلمةهذهفيمجموعةهيأخرىوصيةكانتوإنتشتيماالبالزورشهد
13روميةالناموستكميلهيفالمحبةللقريبشراتصنعالالمحبةكنفسكقريبك

810

متإنجيلفيءجاماإلىفليتشروجوزيفروبنسوناألسقفمنكلأشارلقد

السبتفيويأكلونهاالسنابليقطفونوكانواالمسيحالسيدتالميذجاععندمأ12
دضمعهومنهوجاعحينداودأنالمسيحلهمذكرالفريسيونانتقدهموعندما
السبوخغفقطللكهنةإالاكلهيحليكنلمالذىالتقدمةخبزمنوااللةبيت

بقولهحديثهالمسيح

أاإلنساالحاجةأنيرونالمواقفأخالقياتوأنصاربيحةsNرحمةأريدإنى
21تطرحهالذىالناموسنوعيةتجاهلوالكنهمالناموسعلىأولويةلهاومتطلبانها

السبحفظوصتةبينالمسيحالسيدساوىالحالةهذهففىجانبأوالحاجة
هـوعلىاليهودشريعةفيالطقصىالناموسوبينالكتبةبهارهافسالتىوتطبيقاتها
أعهأجلمنالعبادةوسبالمتعلقةالوصايابعضعنالتجاوزيمكناألساس
العنتهىالتىالوصاياجميععالتجاوزيعنىالهذالكنوالرحمةالضرورة

والشهوةالزوروالشهادةوالزناوالسرقة

لكننااإلنسانحريةتؤكدكانتوإنالمواقفأخالقياتنظريةفإنوأخيرا

نتداونحننشعروالالفداعملعلىالمؤسسةالمسيحيلحريةخاصااعتبارافيهانجد

ابصراعفيالمسيحىوالجهادوالتواضعالتوبةإلىالمسيحيبحاجةوأسلوبهاأفكارهأ

المسياألخالقفيأتجاهنانشرحعندماالتاليالفصلفينقدمهأننرجوماوهذا
المسيحيالواقعأخالقياتالتعبيرعليهأطلقناالذى
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الثالثلفصل

المسيدحيالواقحأخالقيات
RealityChristiantheofEthics

الفكريةالكاتبرحلةعنمقدمةا

فيوهوالشخصيةاللمحاتبعض3فيءالقارىيستأذنأنالكاتبيرجو

دتهAقالتيالظروفويشرحئرليفالمسيحىالواقعأخالقياتفياتجاهاتهشرحمعرض
ءللقاريمعاوناالتقديمهذايكونفربماإليهوالدعوةالفكرياالتجاههذاتكوينإلى
واالختالفاألتفاقوجوهحيثمنوعالقتهاالنجاههذاخصائصبعضإدراكعلى
الخاصةوتجربتهالفكريةرحلتهأنكماإليهااإلشارةيسبقتالتىالنطرياتمع

فائدةذاتتكونقدالغربيةالثقافةلعواملتعرضمحافظةشرقيةييئةمنكمسيحي
وتستأسرالغربيةالحضارةبريقيشهوجهمالذينالعربىشرقنافينطرائهمنلكثيرين
يضالحطاالعالموسائلبسببجداصغيرأبحأصقدعالمفيأفكارهمأساليبها
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المسيحيةاألخالقفلسفةالكاتبيدرسأناإللهيةالعنايةترتيبمنكانقد
الالهوتيةبرنستونكليةفيالعلياالدراساتقسمفيكطالبمرةألولوتطبيقاتها

LehmanPaulليهمانبولالدكتورالروفيسورهوجليلأستاذيدعلىبأمريكا

مسيحىإطارفياألخالقالشهيركتابهبعدأصدرقداألستاذهذايكنولم
ContextChristianainEthicsأخالقياتعنفكرهمضمونعلىيحتوىالذى

منتطلكانتالنظريةهذهمصامينأنإالEthicsKoinoniaالمسيحيةالشركة
الالهوقيالفكربعمالقةصلةعلىالكبيرالالهوقاذلكوكانومناقشاتهمحاضراته

برونروإميلنيبورراينهولدمثلمنهمبعضايدعوفكمانوأمربأوردافييثالح
فيطويلةأمسياتيقضونبالذاتالعلياالدراساتطالبوكانطالبهليحاضروا

برنستونفيليهمانالروفيسورمنزلفيsyهؤمعومناقشةحوار

الغريىلمالعافيالتفكرحريةبهرتهوقدالطالبءهؤالمنواحداالكاتبكان

المحافظالشرقيتراثهيكنلمتجاوزاتمنصاحبهابماصدمتهالوقتنفسفيلكنها

حسبتتنوعوإنماالبيئةباختالفتتأثرالالمسيحيةالعقيدةأنفمعبسهولةيتقتلها
بالبيئةكثيراتتأثرالمسيحيةاألخالقتطبيقاتأنإالالمقدسالكتابتفسيراختالف

مناقشةبكليرخبالصدرواسعليهمانبولاألستاذوكاناالجتماعيةوالظروف
الحروففوقالنقاطيضعأندائمايحاولالفكرمتوقدالوفتنفسفيكانلكنه

الشرقفيالسائدالمجامالتبأسلوبمتأثراكانالذيالكاتبيألفهالمبصراحة
أنبعدفيماتشحعلكنهوالمناقشةالحوارفيا3مترالبدايةفيالكاتبكانلذلك
بيتفيوالالهوتيماألساتذةمعالطويلةالمناتشاتتلكوكانتويناقشيسأل

تبئنماأهمولعلوالمصارحةالحوارعلىلهوتدريبألفكرهءإثراليهمانالبروفيسور
المتزمتينبعضسلوكيغففاناللذينوالزيفءالريامقدارالمناقشاتتلكنتيجةله

الحملعسرةثقيلةأحماأليحزمونالمسيحالسيدعصرفيالفريسيينمثلكانواالذين
r2tتيحركوهابإصبعهمأنيريدونالوهمالناساكتافعلىويضعونها

واإليمانوالرحمةالحقالناموسأئقلويتركونوالكمونوالشبتالنعنعونيعشر
rrYrمت

الكالمبينالفجوةتمألأنتستطبعمسيحيةأخالقيةنظريةإلىالخاجةظهرتلقد
1r41Lعامفطالمسيحيةالشركةأخالقياتعنليهماناألستاذكتابظهرفلماوالعمل

كبيرحدإلىبهاقتنعالمسيحيةلألخالقمتكامالمنهجاالنطريةهذهفيالكاتبوجد
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عننظريتهئرفليتجوزيفأعلنبعدماءالشىبعضاضزتةالقناعهذهأنال
ليمانانمنوبالرغمليهمانبولأقوالببعضفيهاواستشهدالمواقفأخالقيات

الكاتبعليهااطلعوكتبمقاالتفيشديدانقداالمواقفأخالقياتنطريةانتقد
Contextualالسياقأخالقنظرياتمنوهماالنطريتينكلتاأنظهرأنهإال

EthicsتعتمدانLفنظريةالواقعفيتحقيقهايصعبافتراضاتعلىكبإرد

المسيحىالواتعفينجدهأنيتعذرالشضجمنكبيراقدراتفترضالشركةأخالقيات
ههذرأىفيفالمسيحياإلنسانتواجهالتىالختلفةالضغوطأماموبخاصة
الشركةألناألمرتلقىحالةفيوليمىواقعيةحاضرةحالةفيدائمايكونالنظرية
التجارباعتبارهافيتضعالالنطريةهذهلكندائمةبصفةحياتهتشكلالمسيحية

واألنانيةالذاتيةروحفيهوتغذىالشركةهذهإطارمناإلنسانانتزاعتحاولالتي
سبيلهيقومرادعإلىتحتاجالتى

عملعلىقادرالعاديالمسيحيأنتفترضالمواقفأخالقياتنطريةأنكما
الذاتيةءاألهواعنمتنرهااألخالقيقرارهليتخذالدقيقةالمسيحيةالمحبةحسابات

صحيحغيرافتراضوهذا

الرضامنحالةاالنسانعندتخلققدالنطريتينهاتينمنكالأنالكاتبشعروقد
عنهعمرالذىالضروريوالحذرالنفسمراجعةمزايامنتحرمهاألخالقيةقرارافعن

اللآلخرينكرزتLمبعدحتىوأستعبدهجسديأقمع5بقولهمرةالرسولبولس
qYYكو1مرفوضانفسىأناأصبر

مصريةنظروجهةمناألخالقيدرسأنعينيهنصبانكاتبوضعلذلك
الفكرتاريخعلىواطلعوالتفكيروالبحثالدرسفططويالزمناوقضىمسيحية
الطروفبهحمحتمابقدروغربايثرقاالكنيسةعصورمختلففياألخالفي

القيمبينالتوازنيحفظأنهيرىذىالالتوجههذاإلىتوصلأنإلىواإلمكانات
المسيحىاإلطارفطالواقعمقتضياتوبينالنقتةالمثاليةصورمهافيالمسيحية

بمعزلالمسيحيةاألخالقندرسأننستطبعالأنناهياالتجاههذافيءالبدونقطة
المسيحيةالحياةألنذلكالمسيحيةيالحياةالمرتبطةوالمجاالتالموضوعاتساثرعن

جوهرعنمستقلةكشريحةفيهاألخالتياتإلىالنطريمكنالمتماسكنسيجعنعبارة
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كبيرخطروهناكالمسيحىوالجهادوالعبادةالمسيحيةوالتربيةالمسيحيإليمان
عنمستقلةكقضيةاألخالقيالقراراتخاذموضوعإلىنطرواإذاالباحثونلهيتعرض
معئراالدوامعلىليكونالمسيحيحياةفيالمستمرالقدسبالروحالمسيحالسيدعمل
للوصولالخطيةضدالمستمروالصراعلهاللةبغفرانتمتالتىالمصاعحقيقةعن
كلهلمالعاوصيرورةاللةءأبنااستعالنيتوقعالذيالمباركءوالرجاالقريبمحبةإلى

ولمسيحهللرب

المسيحيةواألخالقالمسيحياإليمان2

البدايةنقطةأنناsذالثالثالبابالمسيحيةفياإلنسانعنالسابقةدراستنافي

عقليةافقةyمجردليساإليمانهذاوغفرانهاللةبرحمةااليمانهييحيةالمسالحياةفي
الطاعةبدونالثقةهذهلالنسانتكونأنيمكنواللهوتسليمبالثهشخصئةثقةلكنه

معاوالتواضع

الكاملةالئهإرادةتحقيقعنعاجزاسيظلاإلنسانأنلنايؤكدالمسيحىوالواقع
الحلولقبولأوالتواكلإلىيدعوهالهذاعجزهولكنالكاملاللةناموسوطاعة
قدامهوماإلىويمتدءوراهوماينسىأنعليهإنماالذاتعناوربيسيرالتوفيقية
المسيحفيعليادعوةإليهااللةيدعوناالتىالجائزةتلكلنوالial9إلىويسعى
أخالقياتحسبيتصرفأنفعاليضطرفقدالحياةكتاب3fفيلبىأيسوع
وأهماحمىوقيمءلمبادىمخالفتهتجنبسبيلفيوالقيمءالمباديبعضفيخالفالسياق
التزاماتمنالمسيحيةالشركةعليهتمليهوماالراهنالوجودىالموقففيمنهانسبيا

االرتياحبكامليشعرالأيضامحدوديتهويدركمسئوليتهيدرككإنسانولكنه
ءيخطىفايتشرجوزيفاقتبسهالذىالتعبيرحدعلىأوضميرهيخذروالالعمللهذا

ىالذالمجتمعمعمتضامنأنهيشعروالتواضعالمسئوليةبروحولكنه91بشجاعة
يشعروهنااللةوصئةلخالفةاضطرهالذىالموقفهذاعليهفرضوالذىفيهيحيا

يضطرالحتىالمجتمعهذافيوتغيرإصالحأداةيكونأنهوالمسيحيواجبهبأن
أوالحقيقةيخفيانيكذبأنيضطرفمنالعملهذامثلتكرارإلغيرهأوهو

الخراباولغيرهالتعذيبأوالموتتجنبسبيلفياللةلشريعةمخالفاماعياليعمل

العالميةالحربءأثنافيالسريةالمقاومةرجالاوالجواسيسبعضمعحدثكمالوطنه
هذهفيخيراصارقدمثالالكذبأنمعتبرا4انواالطمئنبالراحةيشعرالالثانية
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إليهاضطرولكنهشراسيطلالكذبولكنالمواقفأخالتياتتقولكمالخالة
اللةإلىتائباالمؤمنيأقيوهناريرالثفيؤصعقدالعالمألناكبرشراليتجنب
وصلفيماغيرهمعأيضامتفامنألنهولكنللوصاياكسرهأجلمنفقطليس
معرفتهLفييسعىأنبالتزامهيشعرثمالموقفهذااستدعتحالةمنالمجتمعإليه

JWاهذهمثلإلىتؤدىالتيالمستبذةالجائرةالحكمنطملتغييروطاقته

الموففولكنالطبيعيةاألوضاعفيومكانزمانلكلصالحةستظلءفالمبادىإذا
الصالحةءالمباديهذهلتطبيقمجاأليتركلمالشرير

وغفرانهاللةبرحمةاالنسانيؤمنالساميةءوالمباديالعليابالقيماإليمانفمع

العالمفيالصااللةقصدلتحقيقويسعىويتوبويعترففيتواضع

الشرينأهوناإلنسانفيهايختارلمواقفالعمليةالحياةفيكئيرةأمثلةنجدانويمكن

سنأخذلكنناالجوانبمتشعبهووالطالقالزواجموضوعفيالمئالسبيلوعلى
مجتمعنافيدLححواريثورإذعدمهمنالطالقبجوازيختصالذىهومنهجانبا

جمعهماوأنالزوجيةرباطقدسئةيعلمناالمقدسالكتابإنالقضئةهذهبسبب

سوفأنناإالالعبارةلهذهالختلفةالتفاسيرعنالنطروبصرفإنسانيفرقهالاللة

حاJبزوجينرyاألتصلأنيحدثولكنالبسيطبمعناهاصحيحةنعتبرها

بينهماالتوفيقفيالخلصةاألصالحوسائلكلوتفشلبينهماالحياةفيهاتستحيل

فيعىابئأوروحيإنجازأيتحقيقعنعاجزينوتحاسةنكدفيالزوجانويعيش

بالعقدشخصياتهمءوتمتلينفسياتهمفتتحطمالداألوعلىالحالةوتنعكسحياتهما

الطرفينأحديلجأوقدالمجتمعفيعالقاتهموعلىمستقبلهمعلىتؤثرالتيالنفسية
IIالزوجيةرباطمنالتخفصأولهالكيدأواآلخربالطرفللتنكيلشريرةأساليب

أنيمكناbلألمرةالمقبلةاألجيالبمستقبليضرمنهعودةالطريقإلىبالتوجه

يكرهاللةفإنخيرالطالقإنيقولأنأحديستطبعالالموقفهذافيإلحليكون
أينولكنبهيشيرأويطلبهأنللمؤمنيصحفالوبالتالى7يخمالالطالق

أفضليكونقدولكنهمكروهاالنفصالإنالزوجينهذينحياةفياإليمانوأيناللة
بيدهعنفإنكذلكباالنفصالالزوجينءيهنىأنأحديستطيعوالالسيثةالحلول

سعيدايكوذلنالكنيسةأوالدولةكانتءسوابهالحكـمأوالطالقتوقيعحق
ماتماحزنبكلبذلكيشيرقدولكنهبالطالقأوالجسمافيباالنفصاليحكمان

VA



كفهالجسدحياةيهددألنهالجسدمنعضوايستأصلأنيضطرالذىالطبيب
إلىتنبهاأيضاوهىضروريةتكونقدلبههامحزنةبلمفرحةمناسبةليستإحما

درجةعلىيكونلكىوالشبابءالنشيتربيةفيومجتمعوكنيسةةكأسمسئوليتنا
فالمشكلةالمصيرهذامثلفييسقطالحتىواالجـماعىوالنفسىالعاطفيالنضجمن

المجتعفيأعمقأسبابإلىترجعفبذورهاالحياةجوانبباقيعنمستقلةليست

المبكروالتوجيهالمسيحيةوالتربيةالمسيحىالتعليمضعفمظاهرمنمظهروهى
الكنيسةمسئولياتأهممنوهذهللشباب

استطاعتأنهاتصورهاهيالجديدةاألخالقنطرياتبعضفيالضعفنقطةإذ
ئتخىأنءبذكااستطاعثألنهاالعملىوالتطبيقالمثاليةبينالفجوةلعبورحالتجدأذ

اإلنسانفيسشرجمالئمةتوفيقيةحلوألفهابدأللتضعالمطلقةوالقيمءالمبادىجانبا
باإليمانوعالقتهاببعضبعضهاالمشكالتارتباطتتجاهللبههاذلكعلىاللةويشكر

معاالحياةجوانبكليتناولانيجبالذيالمسيحي

اإليمانمنطلقمنالمسيحيةاألخالقعلىغالبةتكونأنيجبالتيوالصفة
ءجااإلنسانسقوطإنالطاعةفىبالتقصيروالشعورالتواضعصفةهيالمسيحى
لناإلنسانلكنوالشرالخيرعارفاكالئهسيكونأنهتصورعندماءللكبريانتيجة

وفسادتفكيرهلنقصيتخبطوسيطلكاملةبصورةالمعرفةهذهإلىيصلأنيستطبع
أؤمنقالالذىكذاكالتواضعطريقعناإلخالصطريقيتلمسأنوعليهإرادته

إيمافيعدمفأعن

المسيحيةباألخالقوعالكعهالنضج3

النضجمنقدراتفترضأنهاذكرناالمسيحيةالشركةأخالفياتلنظريةنقدنافي
النضجحياةفيخطوةتقدمكلماالمسيحىبأنإقرارنايعنيوهذاالواقعفينجدهقلما
قرارهاتخاذعندوإدراكأوعيأوأكثرالمسيحيةالشركةمتطلباتمعتجاوبااكثركان

تعبرحدعلىيكونإذتلقائيأأخالقياسلوكايسلكأنعلىقدرةوأكـراألخالقي
األمرتلقيحالةفيوليسواقعيةرةحاحالةفيالنظرية5هذ

إلىيسعىالذىللمسيحيبالنسبةوبخاصةمستمرةعمليةالنضجأننرىونحن
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المسيحقامة0ملإلىكاملإنسان

vtr1أأ

مكوفإلىللدخـولوبساطتهماألطفالتصديقلنايكونأنيطلباللةأنومع
بعدفيمانكونوالالمسيحيسوعالربمعرفةوفيالنعمةفيننموأنيريدنالكنه
النامفيخدعهمرجكلبهموثميلالبشريةالمذاهبأمواجتتقاذفهمأطفاال

441أJالضالإلمطبالحيلةويقودوخهم

نحودائفايسعىلكنهالنضجلإلىوملأنهيذعىانالمؤمنيستطيعوال
الحعبتربيةالمسيحيةاألخالقغأنالضروريمنكانلذلكالسامىالهدف

إنسافيهدفMaturityوالنضجالنضجحياةنحوهوتدرلاالنسانفياألخالفي
النهكرفيعنهيختلفاإلنسانيالفكرفيالنضجومعنىأيضامسيحىهدفانهكما

مالذاتالتحقيقبأنهئعرفوالسيكلوجبةعيةبئاالنظروجهةمنفهوالمصيحثى

وإمكاناتهقدراتهويستخدموئخيرجويكمليستوفياالنسانأنايالذاتلئفخالل
بقدرويتجنبلذأتهJمعقوتقدإلىيصللكىوالنفسيةوالبدنيةالعقليةالختلفة

عنفكرتهمنتنبعالمجتمعفياالنسانتصرفاتأنوحيثالنفسيالصراعاإلمكان
بينرقيقخيلىوهناكاوراثاتحقيقفيأساسيعاملالذاتتقملفإنلذلكتهذ

واالعجاببالنفسالئقةوبينوالغرورالذاتتقديروبينالذاتءورثاالذاتإنكار

تحئاجصعبةمعادلةالمتقاربةاالتجاهاتتلكبينمتوازنةدرجةالوالوصولبالنفس
الطفولةمنذالتربيةفيخاصأسلوبإلى

خاللمنالذاتتحقيقمجردمنتقدمااكثرخطوةالمسيحيةفيالنضجمفهوملكن
ذأتهإعطائهضاللمنلذاتهاإلنسانتقثلهوالمسيحيةفيفالنهضجالذاتتقئل
خاللمنذاتهويتقبلتقحلهاخاللمنذاتهيحققاالنسانأنأيولآلخرينفة

المقدسالكتابكانلهذاالمسيحيةالتربيةأسلوبهوهذاوللغيرلئةالذاتهذهءإعطا

يسوعوالرباللةمعرفةفيبالتقدمدأئمايغالروحيافؤأنلنايوضحأنعلىحريصا
بالقوةيتأيدواأنأفسسأهلألجليصليالرسولبولسإنالمتفاضلةونعمثهالمسيح
ميعمعتدركواأنتستطيعوأحتىلهمويقولالباطناالنسانفياللةبروح

لكىالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوتعرفواوالعلووالعمقوالطولالعرضهوماالقديسين

إليهمكثبمنالرسولبطرسويوصيأ895ةأفاللةءملكلإلىتمتلثوا
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معرفةوفيالنعمةفيانمواولكنيقولصمءاألرديابضاللينقادواأنمنيحترسوان

المسيحيسوعومخلصتاربنا
Yبط

فهمهطريقعنألئةشخصعلىيتعرفأنيجبلتةنفسهاالنسانيعطيفلكى
عنإعالنهيالمقدسالكتابفياللةءوأسماصفاتهمجموعهىالتياللةلشخصية

المحبالقدوسالطاهرالرحيمالغفوراألمينالصادقفهووشخصيتهوصفاتهاللةذات
صفاتهآخرإلىالشفوق

يتحلأنينبغىالتىالصفاتالوقتنفسفيوهىالمطلقةالقيمهىاللةفاتو
المؤمنينيطالبالمسيحوالسيدالمحدودةالنسبيةبمعانيهاتؤخذحينوذلكاإلنسانبها
غيرءوالعطاالمحبةفي55tAfمتالسمواتفيالذيأبيهمءابنايكونواأن

نطيربلللمؤمنينيقولالرسولوبطرساللةبصفاتيتصفواأننجعنىالمشروط

قديسينكونوامكتوبألنهسيرةكلفيقديسينأيضأأنغكونواآدعاىالذالقدوس
11517jبط1قدوسأناألنى

هيوالتىاللةصفاتهيالتىالمطلقةالقيمالناسلتعليمملخةضرورةفهناكإذا
بداناأننالوالمسيحيةاألخالقيهددكبيرخطروهناكالمسيحيةاألخالقعاييرأيضأ

التىالجديدةاألخالقنظرياتترؤجهاالتييالمفاهيمدناyألووعلمناهافيهاالتفكير
مستوحاةالواقعفيفهىجامدةءمبادىوتعتبرهاالمطلقةوالقيمءالمبادىقدرمنتقلل

كإنسانإمكاناتهحدودفيبهايتصفلكىاإلنسانيسحىالتىاللةصفاتمن
طبيعةيعبرعنألنهصالحوهواللةصفاتعنتعبيرالواقعفيهواألدبىوالناموس

يسمىماوهذاروحيكمخلوقاإلنسانطبيعةفيناموسهالئهوضعلقدالصالحةاللة
اإلنسانسقطعندماأنهإالبالخليقةالبشرجميعفياللةغرسهالذىالطبيعيبالناموس
داخلهفيالمغروساللةلناموسإدراكهتشؤهأووقلطبيعتهفسدتاللةوصمةبحصيانه

هذاخاللومنالمقدسةالكتبفياإللهياإلعالنطريقعنناموسهاللةأعلنلذلك

طبيعةوهبهايصورتهعلىخلقهالذياللةشخصيةعلىاإلنسانيتعرفالناموس
وعبادتهاللةلطاعةيسعىفهولذلكالخالقهذاسوىيشبحهاأنيمكنالروحية

ويحتاجومنكسروساقطوعاجزضعيفأنهيكتشفاللةلطاعةاإلنسانيسعىوإذ
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اكملكإعالنالمسيحيسوعالربشخصيةاإلنجيللهيكشفوهناالغفرانلى
المسيحفيمجاناالغفراننعمةلهقذماللةأنويعرفالغافرةالفاديةاللةطبيعةعن

ألنهالغفرانهذايتقئلأنيستطبعأنهويدركانكسرماويجبروضعهإليهيعيدلكى
المصالحةيختبرأنيستطبعوبذلكاللةمعالتجاوبعلىقادرةإرادةذاتعاقلةشخصية

ليسدتهمدينأنهويدركاللةمعاإلنسانعالقةتنموالمسارهذاوفياللةمع
ءبناتمتالتىالمصالحةنعمةأجلمنولكنوإمكاناتمزايامنلهمابكلفقط

ولآلخرينلتةنفسهءعطانحواإلنسانيتجهلذلكالمسيحفيالمجانيةاللةعطبةعلى

وهناالناموستكميلهيالتىبالحبةاللةمعالغيرلمصالحةأداةأيضاهويكونلكى
والخاجةاإلنسافيبالضعفاإلنسانيشعرإذالذاتتدليلفيالمبالغةبينالتوازنيغ

المسيحفيإليهااللةرفعهالتيبقيمتهيشعرSإالذاتلال3إفيالمبالغةوبيناللةإلى

ولآلخرينلثةالذاتهذهإعطائهطريقعنذاتهاإلنسانيتقحلوهكذا

معرفةبدونيتيانيمكنالأوضحناكماوهوالمسيحيةفيالنضجطريقهوهذا
أعلنهاالتىوصاياهحسبالسلوكأوطاعتهنحووالسعيصفاتهأىاللةشخصية
المطلقةللقيمإدراكهدوناإلنسالنعنداألخالفيالحستربيةجمكنالفإنهولذلك

لبهـهاالكاملةالناموسبمطاليبءالوفاعنعاجزةاإلنسانطبيعةكانتوإنحتى

علمفيئعرفماوهذانحوهساعيةسامكهدفالكمالإلىمتطعةدائماستطل

الروحىوالجهادبالتقديسالالهوت

المسيحيةواألخالقالروحقالجهافى4

إلىينظرمنءويخطىمتماسكنسيجقبلمنناvالمسيحيةالحياة

للحياةالكتابىالمتكاملالمفهومعنبمعزلوالتزاماتهاالمسيحيةاألخالقمتطلبات

المسيحية

طاعةمجردكأنهاجامدةناموسيةنطرةالمسيحيةاألخالقإلىينظرونمنهناك
وهيميزاتهاأهممنالمسيحيةيحرمونبذلكوهموالنواهياألوامرمنلمجموعة
المحبةمنتنبعالتيالمبدعالخآلقحلراحياةآخرربتعبأواللةأوالدمجدحرية
ولقدوالمتنوعةالمتغترةومواففهاالحياةظروفمعنةJrبوعيتتجاوبالتىالمسئولة

صورةيرسمالذيالفنانبموففاألخالفيالقراراتخاذعمليةالدارسينبعضشئه
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محتفظاعنهاالتعبيرفييبدعالفئانفكرفيمعينةحقيقةعنتعترمبتكرةريدة
موقفكلأنباعتباروذلكلهاأسيرايكونأندونالرسموقواعدبأساسيات

نستطبعNإذأيضانوعهفيفريدقرارإلىيحتاجفهولذلكنوعهفيفريدايعتبر
2اآلليالخاسبكبرناجمتكررةموالبصيغفيالمواقفنضعأن

نطرهمفياألخالقألناإلبداعوهذاالحريةهذهمثلإلىيفتقرونوالناموسيون
وتشريعاتبقواعدآليشبهالتزام

علىيسودأنيجبالذىالمبدأهىالمحبةأنيعتبرونفمناالخرالجانبومن
يتعرضونقداألخالقيةالقراراتاتخاذعنداألولويةلهوتكونءالمبادىمنغيره
لعملثمراالمحبةكونحقيقةمتجاهلينالمسيحيةالفضائلسائرعنالمحبةعزللخطأ

روحألنمعاومماسكمتجانسالقدسالروحثمروأناإليسانفيالقدسالروح
المتكاملةالكاملةوفضائلهبصفاتهالبشرقلوبفيالعاملنفسهاللةهواللة

قبل511rغالطيةأهلإلىرسالتهفيالرسولبولسأننالحظونحن

بالروحيسلكواأنالمؤمنيندعاالجسدأعمالوبينبينهويقابلالروحئمريذكرأن
الذيالصراعوهووالروحالجسدبينالصراععنثوتحذالجسدشهوةيكملوافال

الشرأجنادضدالروحيةباألسلحةتسفحهويستلزمالخطبةضدمجاهداالمؤمنيعيشه
A6أ1Y4عبحيةولرا

منيأقيNالجهاهذااألخالقيللمسعىمستمرةضرورةالروحىفالجهادإذا
هوإلنماالحياةفيالضعفمواطنعلىلالنتصارالبشريةاإلرادةسعىلمجردأوفراغ
نعمةعملويقبلروحيايستتيرأنبحداإلنسانفياللةروحعملفاعليةمنينتج
لهتعريفاونجدالتقديسلفظإالعملهذاعلىيطلقالالهوتعلموفياللة
بائهالختصرالناالأصولكتابفي

ونزداداللةصورةحسباقواناجيعفينتجددبهالذيالمجانيةةاللنحمةعملهـ
للبرونحياالخطيةعننموتفشيئاشيثاإنناحتىقدرة

بتقديسيغاوهذااألبدإلىبهواقتعاللةتمجيدهىالعطساإلنسانغايةإن
التعئدحياةأنإلىنشيرأنينبغىوهتااالنسانقداممةهياللةإرادةألناإلنسان
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أنويمكنالقدادآلحياةفيللنموضرورةالمؤمنينجاعةومعالشمخصيلفردي
مسعاهافيالنفسترويضأوIdisciplineالروحيةالرياضةمنأنوعاالعبادةنعتبر
الفاضلةاألخالقيةالحياةنحو

تحدثالوسخصيتهاالنسانحياةفيالهامةالتغييراتانالخبرةمننعلمونحن

وأساسيةجوهريةالتغييراتكانتوكلماوقتأوتستغرقتدريجياتأقيولكنهافجأة

بالمحبةالذاتءعطامثلالطموحةبمطاليبهاالمسيحيةوالحياةأطولوقتإلىاحتاجت
ومنفيهاالسإريبدأونمنعلىسهألأمراليستالمسيحقامةءملإلىالداثموافو

زمنإلىاحتاجواالمسيحيةالحياةفيشوطأقطعوامنأننعرفالمؤمنيناختبارات

والحاجةالضعفمنبمزيدشعرواواالختباراتاأليامبهعتقدمثوكلماطويل

الكمالعنبعيدينزالواماأنهموأدركوا

إلىبالمسيحاإليمانمنلحظةفيبهاإلنسانينتقلنحتصرقصيرطريقيوجدفال

طريقالمطلوبةالمسيحيةوالحياةاإليمانبينفالطريقالمسيحيةالمحبةلحياةالعمليالتطبيق

تحتاجالتىالمتمردةواالنفعاالتالثائرةالشهواتفهناكوالعقباتبالصعوباتءملي

األخالقيةقرأراتهفيتتحكموالتياإلنسانفيالمتأصلةالعاداتوهناكانضباطإلى
حتىطويلطريقفيعليهاوينتصروالمعطالتالحقباتهذهيتخطىأنالمسيحيوعلى
aLهشطروالجماعيةالفرديةوالعبادةوعمقهاوعرضهاAطوفياللةمحبةأبعادتمتلكه

الحيطوهىالهدفهذاإلىطريقهفيوهواالنسانيسلكهالذىالطريقهذامن

21زواألعمالااليمانبينأوالمسيحيةوالحياةالعقيدةبينيربطالذى

اللةرتثهاالتيالنعمةوسائطويستخدمالطريقهذافييسإراالذىوالمسيحى
الدائمالنفسوامتحانكالصالةالروحينئوهفيلإلنسانمساعدةعوامللتكون

فييكونالفرائضوممارسةاألتقياالمؤمنينمعوالشركةالكلمةةءوقرااللةأمام
الوسائلىهذهيهملعحنالمسيحيةالمحبةمتطلباتإدراكإلىأقربحالة

يكونالالمحبةلمتطباتاإلدراكهذامثلأنإلىالنطرنوجهأنيفوتناالأنهإال

الواردةاألساسية3المبادىعنبمعزلالضميرأوالداخلياالرشادbمجرعلىمبنئا
إنكارهيمكناليقينيأمرالمؤمنينفلوبفيالقدسوح7اعملإناللةوصايافي
يكونأنالطييعىمنفإنهلذلك3Cذاتهاللةهوالقدسالروحاننالحظأنينبغيإنما
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واحداللةألنلهاوموافقااللةئريعةمعومتناسقامتمشياالمؤمنينضمائرفيهرشا
إرشادأنيتصؤرمنءويخطىوطبيعتهاللةصفاتعنتعبيرهىوالشريعةيتغئرال
يراتفسرتفسإذاالمقدسالكتابفيالمعلنةاللةشريعةطللأويلغىلالنساناللة

اللةلطاعةسعيهفيوالمجتهدقصدهفيانحلصللمؤمنيعطىالقدسوالروحصحيحا
المحبةنورفياللةشريعةمعيتفقبمامعئنموقففيالمسئولللتصرفخاصاإرشادا
يخدعونقدمنهناكألنذلكللغايةجوهريالقصدفيواالخالصالمسئولةالواعية

اإلنسافيفالقلبداخلياإرشاداذلكويحسبونأهوائهمءوراوينساقونأنفسهم
مدنسةأوموسومةتكونقدالضمائروبعضYإرمياءشىكلمنأخدع

اإلنسانداخلفياللةصوتمعبأمانةتتجاوبأنعليهافيتعذربالخطة

القداسةمناهجفيشوطايقطعوالموالذينالمسيحيةالحياةفيالمبتدئينفإنكذلك
الحياةطريقفيترشدهمقواعدإلىيحتاجونالكنيسةإلىاتهمءوإنئماأعمارهمكانتائا

للمخاطريتعرضونالحتىبأيديهميمسكمإلىيحتاجونألطفالKفهمالمسيحية
المرنمعنهاJقاالتىالربوصاياأهميةتبرزوهنا

1051زملسبيلىرyjكالمكلرجليسراجأ

مزpفرائضكحفظفيئثبثطرفيليتتمامائخقظأنبوصاياكتأوصيأنت

المسيحءملقامةقياسإلىلينموبهاويتقوىاللهبكلمةيتغذىأنيجبالمسيحى3إ1
ملتزموهواالختياراتمنمجموعةأمامفيهنفسهيجدمعيضاموقفايواجهوعندما
علىليحافظءالمباديأحديحالفأنعليهيفرضمااختياروكلأحدهاباختيار
ءضووفيالقدسحrJاإرشادتحتالمسثولةالحبةقانونيطبقأنفعليهآخرمبدأ

يخفيأنطبيبيضطرفقدإلجهاينتميالتيالمحبةشركةوالتزاماتلنةالمعأدئةشريعة
وتجنباانعنويةروحهإضعافخشيةسألهإذاالمريضعلىالخطيرالمرضتفاصيل

خوفاويصيبهالمعتدييهاجمأنإنسانيضطروقدتحقيداحالتهيزيدتدنفسياليهار
لخاطرتجنباءاألعدايضللأنمخلصمسيحىيضطروقد4Aعدوامنءاألبرياحياةعلى

بالدهلهاتتعرضقدجسيمة

أنالمسيحيعيجبإذالمسئوليةبروحتتيأنيجبالقراراتهذهمثلأنإال
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اتخاذعندالطريقأخطأقديكونلئال212فيورعدةبخوفخالصهتمم

الشخصيةمصلحتهأوبأنانيتهتأثرأوقراره

النوازعيهادنوالالضميريوقظمسئولتفكيرإلىدائماتحتاجعظمىلمسئوليةإنها

مشيئةمعتتعارضذاتيةIأهدالتحقيقالنامويرأوالمحبةاستغاللتحاولالتيالبشرية
كلمتهفيالمعلنةاللة

ونعمتهوكفرانهاللةرحمةإلىيحتاجأنهيدركفالمسيحيوبعدههذاكلوقبل
فييجدالوقتنفسوفيومسئوليةبحذريتصرفعينيهقداماللةخوفيجعلوإذ

ميخاالنبىلسانعلىالربويقولالقلبيمألالذيالسالموغفرانهونعمتهاللةمحبة
وتحبالحقتصنعأنإالالربمنكيطلبهاLوصاهومااإلنسانأيهاأخبركقد

68ميخاإلهكمعمتواضعاوتسلكالرحمة
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