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أبنائي األحباء،
في هذا الشهر أود أن أناقش معكم مفهوم "اإلدراك الحس ي" ،وكيف أن اإلدراك الحس ي يؤثر على ديناميكية تعاملنا مع بعضنا البعض في حياة
الشركة .اإلدراك الحس ي هو االستعداد إلدراك صفات معينة عن طريق مثير أو حافز ،وهو امليل إلى إدراك أو مالحظة بعض الجوانب والحقائق
املحسوسة ،وتجاهل أو عدم االلتفات إلى جوانب وحقائق أخرى)1( .

وبالتأكيد هذا تحيز ،وعادة ما يكون هذا التحيز هو سبب معظم املشاكل التي تحدث داخل مجتمعنا الرهباني أو خدمتنا ،وتشتتنا عن هدف
دعوتنا.
ولعالج هذه املشكلة يجب علينا أن نخوض في داخلنا ...إلى اململكة التي توجد بداخل قلوبنا ،لكي تأتي توقعاتنا من نافذة السماء ،وليس من خالل
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خبراتنا األرضية" .أنت ْم م َن للا أُّ َيها ْ
األوالُدَ ،وق ْد غل ْبت ُم ُوه ْم ألن ال ِذي ِفيك ْم أ ْعظ ُم ِم َن ال ِذي ِفي ال َعال ِم" (1يو .)4 :4
ِ
ِ

لقد قيل إنه بناء على أشياء مثل :دوافعنا الداخلية ،عواطفنا ،توقعاتنا ،ثقافتنا ،أو شخصياتنا ...يمكننا صياغة واقعنا في املجتمع أو الخدمة
التي نوجد فيها ،وهذا يشوه الواقع الحقيقي الذي يجب أن نختبره .على سبيل املثال :إن كان شخصا ما بدافع داخلي من الشعور باالنتماء إلى املجتمع
الذي هو فيه ،قد بدأ في وضع أهمية كبيرة لعالقاته ،هذا الشخص ربما يكون حساسا جدا تجاه القرارات أو االختيارات التي يتخذها اآلخرين ،وهذه
الحساسية تنش ئ في اآلخرين شعورا إما بالرفض أو القبول تجاه هذا الشخص.
قد ينظر هذا الشخص إلى املجتمع الذي حوله كمجتمع منقسم إلى مجموعات ،وكثيرا ما يشعر بالعزلة عن اآلخرين .في املقابل ،شخص يركز
فقط على هللا لن يكون لديه مثل هذه املشاعر على األطالق.
وأيضا إن كان شخص يتحرك شعوره الداخلي نحو الكرامة ،هذا الشخص يرتاح في قربه من الرئاسات أو السلطات ،ويقاوم كل أحد يشكل
خطرا على مركزهم .ربما يكون هذا الشخص صلب في طرقه ،وسريعا في إدراكه لآلخرين أنهم غير مطيعين ،إن كانوا ال يلتزمون بقرارات الرؤساء
بسهولة ،في املقابل ،إن كان شخص يسعى ألن يكون األصغر في مجتمعه ،سيرى نفسه خادما للكل ،وال يضطرب بمثل هذه األشياء.
يمكننا أيضا أن نأخذ مثاال الختالف الثقافات عندما تأتي إلى أشياء معينة مثل االحترام :دعونا نتخيل أن كل أفراد املجتمع اجتمعوا داخل حجرة
واحدة ،واختبروا نفس الش يء في نفس الوقت ،ربما يكون الحدث ثابتا ،ولكن كل واحد سيكون له طريقة مختلفة تماما في تفسير هذا الحدث.
كيف يحدث ذلك؟!

 لقد قيل" :إن كل األشياء التي نؤمن بها ،والتي اختبرناها في حياتنا تؤثر على كيفية تفسيرنا واجتيازنا لكل أحداث مستقبلنا .إن خبراتنا السابقةتؤثر على خبراتنا الحالية")2( .

وإن كنا نختبر جميعا نفس الش يء ،قد أكون أنا في حالة استياء كلي تجاه بعض ا ألشياء ،لكن ربما يكون شخصا ما بجانبي ليس في نفس حالة
االستياء ،وبهذه الطريقة يجد الشيطان مجاال واسعا لخلق جو من االرتباك وسوء التفاهم واالنقسام.

(1) McLeod, S. (1970, January 01) Saul McLeod. Retrieved from
http://www.simplypsychology.org/perceptualset.html
(2) Stangor, C. (2014, September 26). Principles of Social Psycology-1st International Edition. Retrieved
from http://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/individual-and-culuture-differences-in-personperception/

قد يمكننا سرد العديد من األمثلة ،ألن هناك كثير من املواقف قد تواجهنا في حياتنا املشتركة يمكن تفسيرها بطرق مختلفة اعتمادا على الشخص
ً
ً
املفسر ،ومع ذلك أود أن أركز على كيفية عالج هذا األمر .وبغض النظر عن كيفية إدراكنا للمور ،كيف "نفتكر فكرا واحدا ولنا محبة واحدة
ً
ً
بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا" (فيلبي  .)2:2العالج هو ،وسوف دائما يكون ،الجهاد الداخلي نحو فضيلة االتضاع.
يحدثنا القوي القديس األنبا موس ى األسود على اإلفراز الحقيقي" :التمييزالحقيقي ال يأتي إال باالتضاع الحقيقي .فاالتضاع هو البرهان األول
لصيانة كل ش يء (ليس فقط كل ما تصنعه بل أيضا كل ما تفكر فيه) ،ويكون ذلك باالعتماد على اآلباء .فل تثق في حكمك على كل ش يء ،بل
ُ
تذعن لقراراتهم في كل نقطة ،وتتعرف على تمييز الصالح من الطالح بواسطة تقاليدهم .وهذه الطريقة تعين الشاب ،ال لكي يسير في الجانب
ً
األيمن من طريق التمييزالحقيقي فحسب ،بل وتحفظه ساملا من كل مكائد العدو وحيله .فإنه ال يمكن أن ُيخدع من كان يسير ،ال حسب حكمه
مقتفيا آثار اآلباء .ويحاول ّ
ً
عدونا املاكر أن ينتصر علينا حين نكتم أفكار الخطية في داخلنا ،وذلك بحسب تعاليم اآلباء القويمة.
الخاص ،بل
فالفكر الخاطئ َيضعف بمجرد اكتشافه")3( .
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يح َ ي ُس َوع ْأي ًضا :ال ِذي ِإذ ك َان
أبنائي املباركين ،لتكن دوافعنا الداخلية مثل التي كانت
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وضع نفسه وأطاع حتى املوت موت الص ِل ِ
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ضا" (فيلبي :2
اح ٍد ِإلى ما هو آلخ ِرين أي
اح ٍد ِإلى ما هو ِلنف ِس ِه ،ب ْل ك ُّل و ِ
اس ِبين بعضكم البعض أفض َل ِمن أنف ِس ِهم .ال تنظ ُروا ك ُّل و ِ
ب ْل ِبتواض ٍع ،ح ِ
.)4 ،3
لنا ملكوتا في داخلنا مملوء من جميع الخيرات .وذلك إن كنا نغير اتجاه تركيزنا من توقعاتنا الشخصية ...ثقافتنا ...وشخصياتنا ،ونجعل دوافعنا
الداخلية تساق باالتضاع الذي تعلمناه من ربنا يسوع املسيح ،يمكننا إذن أن نسعى نحو كمال محبتنا لبعضنا البعض ،ونسعى لنخدم اآلخرين،
بدال من أن نخدم أنفسنا.
عندما نمر بأي موقف يجلب علينا أفكار سلبية أو مشاعر سلبية ،يجب علينا أن نصارع سريعا ضده ،ونركض نحو امللكوت ونذكر أنفسنا بأن
ال نثق في حكمنا الشخص ي ،بل نثق باألولى في حكم اآلباء الشيوخ وحده .وبالتالي يجب علينا أن ال نخفي شيئا من أفكارنا ،بل نجعل كل أفكارنا
مكشوفة في االعتراف ،ونتأكد من صحتها ،لنعلم إن كانت أفكارنا تسير وفقا لوصايا هللا.
أن املفتاح يا أحبائي هو أن نجاهد ،وأن نظل نجاهد لنحيا حياة مرضية هلل.
ليقويكم هللا ،ولتمل بركته حياتكم جميعا.
واملجد هلل دائما أبديا .آمين.

( )3القديس يوحنا كاسيان :حياته ،كتاباته ،أفكاره – مناظرة  ،2فقرة رقم ( 10التمييز أو اإلفراز) لألب موسى -القمص تادرس يعقوب
ملطي – مطبعة األنبا رويس  -1998ص 101-100

