
 

   المسيحىرمدخل الى الفك

   الفكر – الفن –ما هى منجزات اإلنسان ؟ العلم : مدخل 

  مجردمحتوى هو قمة األنشطة البشرية آلنه الفكر 

  .) ؟ أى أنه ال يستطيع أن يتوقف عن هذا لماذا حيوان (  حيوان مفكر أو حيوان عاقل اإلنسان

  التفكير هو صفته الذاتية التى يقوم عليها آيانه 

   ، ألنه يملك وعيًاهقائن مرا هو آلهذ

   ،، وفنائه وشقاء وجوده) محدوديته ( الوعى هو الذى يجعل اإلنسان يدرك تناهيه ألن 

  )أمثلة ( الوعى هو الذى يضع اإلنسان فى مواجهة العدم ، والعبث ، والالمعقول 

  :ولكن عن أى نوع من التفكير نتكلم 

  ، السياسيين ، البسطاء فة ، الفنانين ستفكير العلماء ، الفال

  :ولكن هناك سمات مشترآة 

  التفكير سلوك مهارى ، أى ينمو بالخبرة والتدريب 

  ) نحسب حساب النفقة ( التفكير معناه إستبعاد الرعونة والعشوائية 

  ... يعقوب يرسل الهدايا الى عيسو –بولس يرفض أن يصطحب مرقس فى رحلته الثانية : مثال 

  هارة راقية ، تستبعد اإلستجابة المباشرة السريعة هى مهارة ولكنها م

  ...القياس ، اإلستدالل ، اإلستقراء ، : وهناك مظاهر متنوعة لهذا النشاط الفكرى مثل 

  بمعنى آخر اإلنتقال من المعلوم الى المجهول 

  وهى مهارة تحتاج الى آثير من التعليم والتدريب آما تكلف صاحبها آثيرا من المشقة 

  :ر والوجود التفكي

آيرآجارد الوجود ، بينما اعتبر إعتبر باسكال الفيلسوف المسيحى أن التفكير هو الوجود ، غير المفكر غير موجود 

  أوسع من مجرد التفكير ، بل هو خبرة حياتية بها من العواطف واألهواء ما هو أآبر من مجرد الفكر 

سان لم يخلق ليفهم الحياة بل ليعيشها ، وأتعس الناس هو من التفكير حليف الشقاء ، وأن اإلن: بعض الناس يقولون 

  يراقب نفسه ويراجع ويتأمل فى تصرفاته ، هذا ال ينعم بحياة طبيعية تلقائية على الفطرة 

  : السعادة هى حياة البسطاء 

  )الدؤلى  ( وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم  ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 

  )الطغرائى ( والحظ عنى بالجهال فى شغل    مستمعا أهبت بالحظ لو ناديت

  وربما آان هذا صحيحا ولكنها ستكون سعادة الشعورية ومن منا يريد لنفسه أن يكون سعيدا من حيث ال يدرى ؟

لقد آثر اإلنسان المعرفة على البقاء فى جنة عدن ، وقصة أندروميدا عن الغرفة المغلقة توضح لنا أن هذا مستحيل 

  . لإلنسان السوى ، أن يقبل الحياة فى سعادة دون أسئلة بالنسبة



 

، وهو .... ولكن اإلنسان ال يشقى ألنه يفكر ، بل يفكر ألنه يشعر بالشقاء ويتساءل دائما عن مصدر الشر واأللم والظلم 

  .يفكر ألنه يمل من حياة ليس فيها إال إشباع إحتياجاته 

  ون ، وما ينبغى أن يكون ، وليس ما هو آائن بالفعل ما آان يمكن أن يك: فهو دائما يتساءل عن 

  وليس لنا حيلة فى هذا فالضمير البشرى يشعر بالشقاء لذا يبحث عن المثاليات والمجتمعات الفاضلة 

اإلنسان هو الوحيد إذن الذى يفكر ويقلق ويبحث ذاته ، ألنه الوحيد الذى يعانى الهم والقلق والشر والخوف والسأم 

  .الموت والخوف من 

ما (  ذاته عملية ممتعة ، المتعة ليست فى إمتالك الحقيقة بل فى الجهد الذى نبذله للوصول إليها ولكن التفكير فى حد

، فهذا الجهد هو الذى ينمى ملكات اإلنسان وهو الذى يكون الخبرة التى تنتقل من ) قيمة إمتحان نعرف آل إجاباته 

  )خبرات اآلباء النساك : مثال ( جيل الى جيل 

  بدونها ال تكتمل إنسانية اإلنسانضرورية التفكير إذن حاجة 

 فى البداية آان السائد هو التقليد ، ثم إنتقل اإلنسان الى عصر التفكير وأصبح مستحيال أن يعود الى عصر التقليد 

والمحاآاة مرة أخرى ، وهذا هو المقصود بحرآة التاريخ ، أو أن الزمن ال يعود الى الوراء وهو ما يسعى إليه 

  .بكل قواهم ، ليس بهدف تحقيق السعادة للناس ، بل بهدف اإلستيالء على السلطة أيا آان نوع السلطة الرجعيون 

ولكن حتى من يفكر يحتاج الى أن يراجع أسلوب تفكيره وليس يتوقف عن التفكير ، ليرى إلى أى مدى نجح أسلوبه فى 

  تفسير الظواهر التى تحدث حوله ، ويتجنب الشطحات الذاتية جدا 

يبقى أن نقول أن التفكير السليم هو الذى تقديم غاية مقنعة للحياة ، ويبرر لإلنسان ما يعانيه ، ويحفزه على مواصلة و

فالفكر يسم الحياة بسمة التعقل ، والحياة تسم العقل بسمة الواقع ، وآلما زاد حظ اإلنسان من الفكر . الحياة بشكل عاقل 

  لفاعلة ه من الحياة العميقة الخصبة اظزاد ح

، وال يقبل الخضوع " المجرد " الفكر هو صورة من صور النشاط الحى الذى يقوم به آائن ال يستطيع أن يحيا على 

  لألفكار الجاهزة 

  "البد للمرء من أن يعمل آرجل فكر ، وأن يفكر آرجل عمل " 

  :حدود العقل 

  فهم الذات  -معرفة العالم المادى 

    داخل نفسهولكنه يستشعر أشياء ال يفهمها

  نحن ندرك األشياء من خالل الحواس ، الى أى مدى نثق فى حواسنا ؟

  نحن نلون معرفتنا بإنفعاالتنا ، فكيف نكون مجردين ؟

  وهنا يأتى دور المسيح ، لتجديد الطبيعة التالفة بالخطية

  :ومشكلة اإلنسان المفكر الحقيقية هى الغرور والكبرياء 

  ل وهلة طالسم مغلقة ، وسيفترض أنه يملك الحقيقة المطلقة الوحيدةفسوف يصطدم بأسرار تبدو ألو

  :وهنا يجب أن نفرق بين مفهومين للثقافة 



 

صقل الذهن والذوق والسلوك ، بأسمى ما أنتجته البشرية مت تراث فى الفن " : للصفوة " الثقافة بمفهومها الرفيع 

  ... والتاريخ والعلم 

والعرف ، وآل قدرات لكل المعقد الذى يشمل المعرفة والعقيدة والفن والقانون واألخالق ا: فهوم اإلجتماعى مالثقافة بال

وهو يحدد . والتى تترجم فى النهاية الى موقف من الحياة والناس " وعادات إآتسبها اإلنسان آفرد فى المجتمع 

   .مجتمعه مسئولية المثقف المفكر تجاه من حوله فكلما إزداد ثقافة إزداد إلتزاما بقضايا 

  :ولكن رب المجد والكنيسة تقدم الحل 

  اإلتضاع أمام عمل الروح القدس داخل النفس

   التمسك بالعضوية فى الجسد الواحد

  

   !!٢١أمراض وظواهر تحدث لألسف فى القرن ال 

  الغيبية  •

  المفهوم العقابى للحياة األبدية •

  هدف الحياة هو حجز مكان فى الجنة  •

   عاطفية العالقة مع الدين عالقة •

  تهميش العقل والخوف من التعددية  •

 العجز عن أخذ القرار  •

  

  :أمراض مجتمعية 

  التفكير فى زمن التكفير  •

  خطف مكانة فى المجتمع بأية وسيلة ولو غير مشروعة  •

 .قيمة اإلنسان تقاس بالمظاهر  •

  "ه العصرآيف نواج"ولكن آل من هذه المسائل يحتاج الى مقال مستقل أآثرها موجود في آتابنا 

  ممدوح شفيق/مهندس

  ٢٠٠٣ يناير -بهجوره     لقاء خدام ابرشية نجع حمادى 


