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مقدمة
تايلر  ديفيد  بالدكتور  فيها  التقيت  التي  األول���ى  ال��م��رة  ��ر   أت��ذكَّ

الكتابية  المشورة  مؤتمر  في  ُنحاِضر  كنا  لقد   .)David Tyler( 
 )Dave( دايف  شاهدت  المحاضرة  قاعة  في  جلست  وإذ   ،Alabama 
إلى مرض.  الخطية  تحويل  تكلَّم عن عواقب  الحضور عندما  أشعل   وقد 

اهلل.  بكلمة  بشغفه  األخ��ص  على  بل  فقط،  برسالته  ليس  ُأعجبت،   لقد 

لقد عرفت أنني قد وجدت جندي زميل في معركة الدفاع عن الكفاية الكتابية.

 ،)Kurt Grady( جرادي  بكيرت  أيًضا  التقيت  المؤتمر  نفس   وفي 
يتم وصفها  النفسانية  األدوية  بأن  قوية  قناعات  ذو  وهو صيدلي مسيحي 
فرح  من  ياله  وليست عضوية.  روحية  األساس  في  هي  لحاالت   بإفراط 
أن أجد اختصاصّي طبي يفهم عواقب التلقين النفسي ويرغب في مشاركة 

رؤياه!

فت بمشاركة بعض الوقت مع هذين الرجلين  ومنذ لقائنا األول، لقد تشرَّ
النبيلين في لقاءات متنوعة ووجدت أن إعجابي يستمر في النمو. ولقد زرت 
 St. Louis للمشورة الكتابية الخاص بهما بالقرب من Gateway مركز
المشيرين  بتدريب  يقومان  إذ  العالم  حول  خدمتهما  تتضاعف  أن  وأتمنى 
الكتابيين بالتعاون من مدرسة Master`s Divinity للهوت والجمعية 

الدولية للمشيرين الكتابيين.

المتنامي  الكنيسة  ميل  تدرس  إذ  مفيًدا  كتابهما  ستجد  أنك  أؤمن  وأنا 
إلمراض جميع صور االضطراب الروحي. لقد ُكِتب للرعاة ولعامة الناس 
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وتفسيراته  اهلل  تعريفات  طلب  من  بداًل  السبب:  هو  وها  سواء،  حد  على 
والطوائف  والشيوخ  الرعاة  من  والمزيد  المزيد  يقبل  اإلنساني،  للسلوك 
بداًل  اإلنساني  النفس  علم  على  تتأسس  والتي  الدنيوية  الحياتية   النظرة 

متزايد،  بشكل  ضعيفة  كنيسة  هي  والنتيجة  المقدَّس.  الكتاب   من 
والتي لم تعد واثقة من رسالتها، أو إرساليتها أو دعوتها. لقد توقَّع بولس 
َوِبُغُروٍر  ِباْلَفْلَسَفِة  َيْسِبيُكْم  َأَحٌد  َيُكوَن  اَل  َأْن  »ُاْنُظُروا  كتب،  عندما  أيامنا 
اْلَمِسيِح«  َحَسَب  َوَلْيَس  اْلَعاَلِم،  َأْرَكاِن  َحَسَب  النَّاِس،  َتْقِليِد  َحَسَب  َباِطل، 

)كولوسي 8:2(.

نفسك  اسأل  مفتوح.  بذهن  الهام  الكتاب  هذا  قراءة  على  أشجعك   وأنا 
ما إذا كنت تؤمن حًقا بالكتاب المقدَّس وترغب في الثقة باآلب السماوي، 
الدنيوي. اسأل  النفس  ب� »االكتشافات« األخيرة في علم  ثقة  أكثر  أنك  أم 
معالجتها  يجب  حقيقية  مشكلة  هي  الخطية  بأن  تؤمن  كنت  إذا  ما  نفسك 
من خلل المبادئ الموجودة في كلمة اهلل أم أن الحياة بأكملها هي صراع 
مع االختلالت التي يجب أن ُتَحل علجًيا. افحص ما يحدث في الكنيسة 
عبر أمريكا وفي جميع أنحاء العالم عندما يقبل الناس النموذج المرضي 
للسلوك اإلنساني. اعرف كيف تعاونت الصحة العقلية والصناعات الدوائية 
الستعباد الجنس البشري لنظرة حياتية نفسانية. اكتشف ما إذا كانت الخطية 
والمشاكل  الكيميائية  االختلالت  أن  أم  الكيميائية  االختلالت  عن  تنتج 
الناتجة هي بسبب الخطية. اسأل نفسك بأمانة، هل أريد حًقا أن أعرف؟ 
وإجابتك سوف تحدد ما إذا كنت ستجد شفاًء دائًما لروحك أم تزييًفا ضعيًفا 

وبائًسا والذي ُينتج في النهاية المزيد من االرتباك.
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 )Dave( يقدمها دايف  التي  إذا فحصت الحجج واألدلة  أنك  أنا أؤمن 
وكيرت )Kurt( في هذا الكتاب، فإن إيمانك بكلمة اهلل وقدرته على تغيير 
لآلخرين  المعونة  تقديم  عند  ثقتك  تتعزز  وسوف  يتقوَّى.  سوف   الحياة 
قادر  من  أكثر  هو  ربنا  أن  ت��درك  عندما  الحياة  مع  مشكلتهم   في 
على شفاء العقول الحائرة والقلوب الجريحة. تذكَّر، »... َأنَّ ُقْدَرَتُه اإِللِهيََّة 
ِباْلَمْجِد  َدَعاَنا  الَِّذي  ِبَمْعِرَفِة  َوالتَّْقَوى،  ِلْلَحَياِة  ُهَو  َما  ُكلَّ  َلَنا  َوَهَبْت  َقْد 

َواْلَفِضيَلِة« بطرس الثانية 3:1.

   

،)Dr. Ed Bulkley( د. إد بالكلي  
رئيس الجمعية الدولية للمشيرين الكتابيين    
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الفصل األول

وصفة طبية للرجاء الزائف والشر
إستنتاجاته  إل��ى  يصل  عندما  اإلنساني  للسلوك  الطبي  النموذج  إن 
األسئلة  على  يجيب  ال  فهو  فعَّال.  وغير  أحمًقا  يكون  فإنه  المنطقية، 
السخافات  من  سيل  إلى  ويؤدي  جيدة،  خدمة  ُيقدِّم  وال  عليه،   المطروحة 

اللئقة بالسيرك الروماني.

).E. Fuller Torrey, M.D( إ. فولر توري، طبيب

من كتاب: موت الطب النفسي1

يعاني  ال��ذي  الشخص  ب��أن  يصدقوا  ألن  الناس  إنقاد  طويل،   لزمن 
نفسي  وع��لج  طبي  ل  تدخُّ إل��ى  يحتاج  الحياة  مشاكل  في  زي��ادة  من 
ومثل  »للمرض«...  ل  يتأهَّ بأن  »للمريض«  يسمحوا  وبذلك  ص،  متخصِّ
بالرغم  فنحن أصحاء،  نكن مرضى  لم  فإن  الرأي هو هراء خطير.   هذا 

من أننا قد نكون غير سعداء.

)Garth Wood( جارث وود

من كتاب: أسطورة العصاب2

ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهلِل

الرسول بولس، رومية23:3

1  E. Fuller Torrey, M.D., The Death of Psychiatry )Radnor, PA: Chilton books company, 1974(, p.24

2  Garth Wood, The Myth of Neurosis )New York, NY: Harper &Row Publishers, 1986(, p.1 
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مفردات جديدة

تريح.  أن  وُيمكنها  ُتلِهم  أن  ُيمكنها  قوية.  تكون  أن  للكلمات   ُيمكن 
الصاخب  الجمع  ُتهدِّئ  أن  وُيمكنها  للعمل.  تدفعنا  أن  للكلمات   ُيمكن 

وأن ُتسكِّن طفًل مرتعًبا. كلمات مثل “Sola Fide” )أي اإليمان وحده( 
والكلمات،  عالمنا.  ُتشكِّل  “الحرية”  مثل  وكلمة  المسيحية.  شكََّلت  قد 

 

لإلنسانية”  هائلة  قفزة  ولكنها  لإلنسان،  صغيرة  واح��دة  خطوة   “ه��ذه 
وتغيير  والسلوك.  األفكار  في  تؤثِّر  الكلمات  جيل.  تشكيل  في  ساعدت 
كلمة  في  لنتأمَّل  المدى.  بعيدة  عواقب  ُيحدث  أن  ُيمكنه  كلمة   إستخدام 
لم يكن مثل  فإن معناها منذ 100 عام  الحوار،  فإذا سمعتها في  »شاذ«. 
وبطيًئا.  هادًئا  الثقافة  على  الكلمات  تأثير  يكون  ما  غالًبا  اليوم.  تعنيه   ما 

في أحيان ُيعتَبر التأثير إيجابًيا، وفي أحيان يكون سلبًيا.

في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حدثت واقعة بارزة مرتبطة 
ًرا على الكرازة  بالكلمة في العالم اإلنجيلي. وكان لهذه الواقعة تأثيًرا مدمِّ
ت  وعلى تكريس المؤمنين. ومع ذلك، فبالرغم من العواقب المدمِّرة، مرَّ

هذه الواقعة بدون أن يلحظها الكثير من المسيحيين.

بها  ويتعامل  يرى  التي  الطريقة  في  كبير  تغيير  بدأ  الوقت،  ذلك  في 
الخاطئ  السلوك  تسمية  عن  الكنيسة  توقَّفت  فقد  الخطية.  مع  المسيحيين 
الذي  الجنسي  فالخاطئ  »مرًضا«.  تدعوه  وبدأت  »خطية«  والمنحرف 
للجنس. والسارق  كتب عنه بولس )كورنثوس األولى9:6( أصبح مدمًنا 
والسّكير  السرقة.  بهوس  مصاًبا  أصبح  األول���ى10:6(  )كورنثوس 
المتمرد  والطفل  للكحول.  مدمًنا  أصبح  األول���ى10:6(   )كورنثوس 
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الشارد«  العناد  »بإضطراب  مصاًبا  أصبح  الثانية2:3(   )تيموثاوس 
الزوج  فيها  التي  والعائلة   .Oppositional Defiant Disorder 
ُتعتَبر  تُعد  لم  بالمنزل، واألطفال ال يطيعون،  ال يعمل، والزوجة ال تهتم 
خاطئة؛ إنها مختلَّة. والكاذب أصبح كاذًبا قهرًيا. والمقامر أصبح مقامًرا 
»َوَأْعَماُل  القهري.  الوسواس  من  يعاني  شخًصا  أصبح  والوثني  قهرًيا. 
اْلَجَسِد َظاِهَرٌة، الَِّتي ِهَي: ِزنًى َعَهاَرٌة َنَجاَسٌة َدَعاَرٌة ِعَباَدُة اأَلْوَثاِن ِسْحٌر 
َبَطٌر«  ُسْكٌر  َقْتٌل  َحَسٌد  ِبْدَعٌة  ِشَقاٌق  ٌب  َتَحزُّ َسَخٌط  َغْيَرٌة  ِخَصاٌم  َع��َداَوٌة 

)غالطية19:5-21( تم إعادة تعريفها بإستخدام كلمات طبية نفسية.

الخلص.  رسالة  ُيضعف  األم��راض  فئة  ضمن  الخطية  َوض��ع   إن 
المقدَّس  الكتاب  لتفسير  اللغوية  التاريخية  الوسيلة  جانًبا  تنحي   فهي 
وتستبدلها بتفسير متمركز حول مرض الجسد. هذا التفسير ينظر لإلنسان 
اهلل.  أم��ام  مسئواًل  خاطًئا  إعتباره  من  ب��داًل  مريضة  ضحية  بإعتباره 

 

الكامل لإلنسان  الفساد  التوبة. وبذلك، فإن تعليم  إلى  الحاجة   وهو يستبعد 
لمخلِّص.  حاجة  هناك  تكون  وال  يختفيان  واإلث��م  والذنب  ُق��وِّض.  قد 
والتغيير؛  للتوبة  حاجة  هناك  تعد  فلم  التكريس.  ُيعاق  مماثلة،   وبطريقة 
باإلعتقاد  المؤمنون  وُيخَدع  الروحي.  والنمو  للتلمذة  حاجة  توَجد  وال 
سبيل  على  الُمحاسَبة.  يلغي  التفسير  وهذا  للشفاء.  وبحاجة  بأنهم مرضى 
ويتغيَّب  فهو مريض  باإلنفلونزا،  األشخاص مصاًبا  أحد  كان  إذا   المثال، 
المرض  على  ُيحاسب شخصًيا  ال  والشخص  خطأ  يوَجد  فل  العمل.   عن 
إدم��ان  ُيدعى  بمرض  مصاًبا  السكير  ك��ان  إذا  العمل.  صاحب  من 
مريض.  فهو  ذلك،  من  وبداًل  سلوكه؛  عن  محاسًبا  يعد  لم  فهو   الكحول، 

فهذا ليس خطأه.
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خطوة  عشر  اثنتي  إلى  يحتاج  هو  يتوب،  ألن  حاجة  لديه  وليست    
لكي يتعافى! المرضي يحتاجون للشفاء. الخطاة يحتاجون المسيح.

األصل  بإعتبارها  الخطية  لحقيقة  نظرتها  اليوم  الكنيسة  فقدت  لقد 
فالتعريفات  الناس.  للكثير من إضطرابات  والمصدر  المشاكل  للكثير من 
تغيَّرت، وظهرت مفردات جديدة مرتبطة  قد  الكتابية  )الكلمات(  والفئات 
الكنيسة.  بداخل  الكيميائية  واإلخ��ت��لالت  واألم��راض   باإلضطرابات 
سواء  والعلمانيين  القساوسة  ويقوم  اإلنساني.  النفس  علم  مفردات   إنها 
بتفسير المشاكل وصعوبات الحياة بإستخدام مصطلحات غير كتابية مثل 
ب  تشرَّ ولقد  بالنفس.  الثقة  ونقص  واإلختلل  والرهاب  واإلدمان  القهر 
المؤمنون ذات »التعاليم الغريبة« لإلنسان التي حذر بولس تيموثاوس منها 
تكاد  جديدة،  نة  مهجَّ مسيحية  يخلقون  وبذلك   ،)3:1( األولى  رسالته   في 
كلًيا إختلط  للقديسين  مرة  المسلَّم  واإليمان  النفس.  علم  عن  تتميَّز   ال 

 )Adler( وأدل��ر   )Rogers( وروج��رز   )Freud( فرويد   بنظريات 
المتسامحة  الكنيسة  بها  لت  تحوَّ التي  الكيفية  حًقا  المذهل  من  وغيرهم. 
بالعلمات  ألفة  أكثر  هم  المسيحيون  والنساء  فالرجال  فاسد!  إلى الهوت 
يجب  المقدَّس.  بالكتاب  ألفتهم  عن  المعاصرة  النفسية   والمفردات 
لوا الخطية إلى مرض على المنبر   على القساوسة إدراك أنهم عندما ُيحوِّ

أو في خدمتهم لآلخرين، فإنهم يعظون »بإنجيل آخر«. كتب بولس:

ُب َأنَُّكْم َتْنَتِقُلوَن هَكَذا َسِريًعا َعِن الَِّذي َدَعاُكْم ِبِنْعَمِة اْلَمِسيِح  ِإنِّي َأَتَعجَّ
ِإَلى ِإْنِجيل آَخَر! َلْيَس ُهَو آَخَر، َغْيَر َأنَُّه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدوَن 

 

ُلوا ِإْنِجيَل اْلَمِسيِح. )غالطية7-6:1( َأْن ُيَحوِّ
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هناك  زال��ت  فما  الخطية،  كلمة  عن  نظرها  الكنيسة  أعمت  وبينما 
مفرداتنا.  من  تماًما  تختِف  لم  فالخطية  واآلخر.  الحين  بين  منها  لمحات 
نقاشات جادة.  الكلمة في  يستخدمون  المتدينين«  وحتى األشخاص »غير 
آدم  الخطية، وبكلمات أخرى، خطية  يتكلَّمون عن   والمسيحيون ما زالوا 

 التي أدت إلى السقوط ونتج عنها طرده من جنة عدن. ولكن، يكون هناك 
والذنب  والخوف  والقلق  واإلحباط  الشخصية  الخطية  عن  قليل  كلم 
يصبح  وغالًبا،  تسببها.  التي  الجسدية  األعراض  أو  األخرى  والمشاعر 
المؤمنون وغير المؤمنين أكثر وقاًرا وعصرية عندما يتعلق األمر بالحديث 
ُيعتَبر  أن  يتعرض لخطر  أن  الشخص  يريد  النهاية، ال  ففي  الخطية.  عن 
 غير متسامح، أو عديم اإلحساس، أو رجعي أو ثوري. يجب على المرء 
أن يكون حريًصا أن يستخدم األحاديث واللغة )الكلمات( الُمصاَدق عليها 

نفسًيا والتي تكون غير توجيهية، وغير ُحْكمية وغير هجومية.

الكلمات العالمية في مواجهة الكلمات الكتابية

اهلل  أعطاها  التي  العظيمة  اإلمكانات  أحد  هي  والكلم  اللغة  قدرة  إن 
لإلنسان. وبالرغم من أنها تبدو بسيطة، فإن اللغة هي أحد الخواص التي 
تميِّز اإلنسان عن سائر خليقة اهلل. وبين كل األشياء التي يفعلها اإلنسان، 
لإلنسان  نفسه  اهلل عن  بإعلن  يتأكَّد  الكلمات  د  تفرُّ إن  أهمها.   فالكلم هو 

اهلل  تكلَّم  وعندما  الحية.  الكلمة  هو  نفسه  المسيح  يسوع  كلمته.  من خلل 
والمكتوبة  المنطوقة  فاللغة  أهمية.  موِضع  إلى  اللغة  رفع  ففد  وكتب، 
أصبحت الوسط الرئيسي للحق. فمن خلل الكلمات، أعلن اهلل عن نفسه. 
الكلمات،  خلل  ومن  ومقاصده.  خططه  اهلل  أعلن  الكلمات،  خلل  ومن 
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ر العالم من حول آدم وحواء. قال اهلل لهم: ف اهلل وشرح وفسَّ عرَّ

»َأْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض، َوَأْخِضُعوَها، َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمِك 
َماِء َوَعَلى ُكلِّ َحَيَواٍن َيِدبُّ َعَلى اأَلْرِض«. َوَقاَل اهلُل:  اْلَبْحِر َوَعَلى َطْيِر السَّ
َشَجٍر  َوُكلَّ  اأَلْرِض،  ُكلِّ  َوْجِه  َعَلى  ِبْزًرا  ُيْبِزُر  َبْقل  ُكلَّ  َأْعَطْيُتُكْم  َقْد  »ِإنِّي 
ِفيِه َثَمُر َشَجٍر ُيْبِزُر ِبْزًرا َلُكْم َيُكوُن َطَعاًما. َوِلُكلِّ َحَيَواِن اأَلْرِض َوُكلِّ َطْيِر 
َماِء َوُكلِّ َدبَّاَبٍة َعَلى اأَلْرِض ِفيَها َنْفٌس َحيٌَّة، َأْعَطْيُت ُكلَّ ُعْشٍب َأْخَضَر  السَّ

َطَعاًما«. َوَكاَن َكذِلَك. )تكوين30-27:1(

تحدًيا  اهلل  سلطان  واج��ه  فقد  كذلك.  تكلَّم  الشيطان  ولكن  اهلل،   تكلَّم 

لقد كانت للشيطان طريقة مختلفة تماًما في شرح  وتم الطعن في كلماته. 
وتفسير عالم آدم وحواء:

اإِللُه،  الرَّبُّ  َعِمَلَها  الَِّتي  يَِّة  اْلَبرِّ َحَيَواَناِت  َجِميِع  َأْحَيَل  اْلَحيَُّة  َوَكاَنِت 
َفَقاَلْت ِلْلَمْرَأِة: »َأَحقًّا َقاَل اهلُل اَل َتْأُكاَل ِمْن ُكلِّ َشَجِر اْلَجنَِّة؟« َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة 
َوَسِط  ِفي  الَِّتي  َجَرِة  الشَّ َثَمُر  ا  َوَأمَّ َنْأُكُل،  اْلَجنَِّة  َشَجِر  َثَمِر  »ِمْن  ِلْلَحيَِّة: 
اُه ِلَئالَّ َتُموَتا«. َفَقاَلِت اْلَحيَُّة ِلْلَمْرَأِة:  اْلَجنَِّة َفَقاَل اهلُل: اَل َتْأُكاَل ِمْنُه َواَل َتَمسَّ
»َلْن َتُموَتا! َبِل اهلُل َعاِلٌم َأنَُّه َيْوَم َتْأُكاَلِن ِمْنُه َتْنَفِتُح َأْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهلِل 

«. )تكوين5-1:3( رَّ َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ

نحن نعيش في عالم حيث توَجد الكثير من التفسيرات لنفس مجموعة 
الحقائق. أحد األشخاص ينظر إلى فراشة ويتأثَّر بعظمة اهلل الذي خلقها. 
هذه  مثل  ُصنع  التطور على  بقدرة  ويتأثَّر  الفراشة  ذات  إلى  ينظر  وآخر 
الحشرة الرقيقة. أحد األشخاص ينظر إلى سلوك طفل ويرى مرًضا ُيقال 
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بأنه يحدث بسبب إختلل كيميائي في المخ والذي ُيمكن تصحيحه بإستخدام 
ًدا وخطية. العقاقير. وآخر ينظر إلى سلوك طفل فيرى تمرُّ

إنها ليست الحقائق )سلوك الطفل(، بل التفسيرات لهذه الحقائق )الخطية 
في مواجهة المرض( هي ما ُيمثِّل ُلب المسألة. فالكثير من تفسيرات العالم 
الحياتية  النظرة  اهلل ولذلك فهي غير متوافقة مع  ُتميِّز سلطان  والحياة ال 
بها.  ُيعتَقد  ال  الصحيحة  األشياء  ألن  ُتقال  ال  الصحيحة  األشياء   الكتابية. 

اهلل.  لحق  مناقًضا  تفسيًرا  وص��دق��وا  للحية  وح���واء  آدم  إستمع   لقد 
يستمع  واليوم،  الكلمات.  حرب  إندلعت  فصاعًدا،  اللحظة  هذه  ومن 
بداًل  للحقائق،  الحية(  تفسير  )أو  الخاطئ  اإلنسان  تفسير  إلى  المسيحيون 

من تفسير اهلل.

يوم.  كل  الكلمات  لحرب  المنطقي  النمو  في  المسيحيون  ط   يتورَّ
إنها حرب أفكار. وبينما يفكِّر معظم المسيحين، بشكل مفهوم، في الحرب 
ندرك  فإننا  اآلخ��ر«،  بالعالم  و»إرتباطها  الروحية  أبعادها  حيث   من 

أنه يوَجد جانب فكري للحرب والذي ال يجب إغفاله. كتب بولس:

اهلِل  ِساَلَح  اْلَبُسوا  ِتِه.  ُقوَّ ِشدَِّة  َوِفي  الرَّبِّ  ِفي  ْوا  َتَقوُّ ِإْخَوِتي  َيا  َأِخيًرا 
َلْيَسْت  ُمَصاَرَعَتَنا  َفِإنَّ  ِإْبِليَس.  َمَكاِيِد  ِضدَّ  َتْثُبُتوا  َأْن  َتْقِدُروا  ِلَكْي  اْلَكاِمَل 

 

اْلَعاَلِم  ُواَلِة  َم��َع  اَلِطيِن،  السَّ َم��َع  َؤَس��اِء،  ال��رُّ َم��َع  َب��ْل  َوَل��ْح��ٍم،  َدٍم   َم��َع 
َماِويَّاِت. ِمْن َأْجِل ذِلَك  وِحيَِّة ِفي السَّ رِّ الرُّ َعَلى ُظْلَمِة هَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّ
يِر، َوَبْعَد  رِّ اْحِمُلوا ِساَلَح اهلِل اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم الشِّ

 

ُموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا. )أفسس13-10:6( َأْن ُتَتمِّ
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المسيحي.  السلح  في  المختلفة  العناصر  عن  ليكتب  بولس  ويواِصل 
وِح الَِّذي  هناك القطع الدفاعية وقطعة واحدة دفاعية وهجومية؛ »َسْيَف الرُّ
َكِلَمُة اهلِل« )أفسس 6: 17(. فإذا أمكن لكلمة اهلل أن ُتبَطل في حياة  ُهَو 
المسيحي، فإنه يبقى بدون سلح هجومي للمعركة. فهو يتعرض للضرب 
فبالنسبة  مضادة.  بهجمة  يقوم  أن  يستطيع  ال  ولكنه  األخ��رى،  تلو   مرة 
شخص،  ألي  بالنسبة  الشأن  هذا  وفي  حربي،  إستراتيجي  خبير   ألي 

ُيمكن لإلستراتيجية الدفاعية بمفردها أن ُتعتَبر إستراتيجية خاسرة.

والكلمات.  األفكار  تشمل  دفاعية  معارك  في  دائًما  الكنيسة  دخلت  لقد 
فقد كان هناك  الكنيسة.  الجديد وتاريخ  العهد  المعارك بطول  وتوَجد هذه 
جداالت حول هوية المسيح وطبيعته )متى13:16(. وقد كان هناك نزاعات 
خلفات  هناك  كانت  وقد  )أعمال18:17(.  الجسدية  المسيح  قيامة   حول 
اإليمان  جانب  إلى  موسى  ناموس  يحفظ  أن  المرء  على  كان  إذا   ما 

لكي يخُلص )أعمال5:15(

العالمية  الفلسفات  لتيموثاوس، تحدَّث عن قلقه بشأن  في رسالة بولس 
التي يتم تعليمها في أفسس )تيموثاوس األولى3:1(. ولقد استمرت معركة 
)الُمضلِّة(  الهرطوقية  األفكار  ظهرت  إذ  القرون  عبر  والكلمات  األفكار 
بالكنيسة  أدى  ما  هو  والفلسفات  األفكار  وتضاُرب  األخرى.  تلو  واحدة 
الُمبكِّرة إلى تنظيم تصريحاتها بالمعتقدات التعليمية، مثل ألوهية المسيح، 
الوسطى،  العصور  أثناء  ذلك.  إلى  وما  والثالوث  القدُّس،  الروح  وتميُّز 
العهد  بنقاوة  المرتبطة  األفكار  وحرب  الكنيسة،  إلى  اإلنحراف  زحف 
الجديد والخلص بالنعمة بمفردها من خلل اإليمان وحده بالمسيح يسوع 

تم خوضها بواسطة الُمصلحين.
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ُمتفائًل  وآمن  »مستنيًرا«  اإلنسان  أصبح  عشر،  الثامن  القرن   في 
أكثر  مستقبل  إلى  تؤدي  سوف  العلمية  ومناهجه  الفكرية  قدراته  بأن 
 إشراًقا بدون اهلل. وفي القرن التاسع عشر، ظهرت المشكلت والتحديات 

المناوشة  الكنيسة  خاضت  بدايتها،  منذ  والفرويدية.  الداروينية   من 
تلو األخرى في منافسة النظرات الحياتية واألفكار والكلمات.

والنظرة الحياتية هي مجموعة من المعتقدات التي ُتشكِّل الطريقة التي 
ينظر بها اإلنسان إلى عالمه. فهي العدسة التي من خللها ُيعالج اإلنسان 
طبيعية،  حياتية  ونظرة  كتابية،  حياتية  نظرة  ُتوَجد  حياته.  في  األحداث 
الحياتية  فالنظرة  الحياتية. إذن،  له نظرته أو نظرتها  إنسان  وهكذا. وكل 
الصحيحة هامة جًدا لفهم الكلمات واألفكار واألحداث والتصرفات. العديد 
من الخلفات بين األفراد تنجم عن نظراتهم الحياتية المختلفة. فالملحدون 
والمسيحيون، البروتستانت والروم الكاثوليك، واألرثوذكس، والكالفينيين 
واألرمن، وغيرهم لهم نظرات حياتية مختلفة. وفي كل حالة،  أنشأ اإلنسان 
محددة  )كلمات(  ونقاشات  أفكاًرا  ُتصفِّي  والتي  التعبير،  جاز  إن  شبكة، 
رة. وهؤالء الذين تختلف نظراتهم  مؤدية به إلى إعتقاد أو إلى حقيقة ُمفسَّ
الحياتية عادة ما يعتبرون أولئك الذين لهم آراء أخرى ُمخطئين. هل أنت 

ُمرتبك؟ اعلم هذا: كلمة اهلل هي الحق الُمطَلق!

يحتاج المسيحيون ألن يبدأوا في التفكير في المسيحية بإعتبارها ليست 
بإعتبارها  بل  بها،  نؤمن  التي  األفكار  والقطع من  األجزاء  مجموعة من 
تم تصميمها في األصل.  - نظرة حياتية شاملة، كما  إدراكي كامل  نظام 
طبيعتها  ه  يشوِّ سوف  المنفصلة  أجزائها  إلى  حياتية  نظرة  أي  تكسير  إن 
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يؤدي مناِفسة  أخرى  أجزاء محددة من نظرة حياتية مع   الحقيقية. وخلط 
افتراضاتها.  تحمل  حياتية  نظرة  فكل  وال��ف��وض��ى.  االرت��ب��اك   إل��ى 
مع غيرها.  متوافقة  تكون غير  ما  غالًبا  االفتراضات  من   وكل مجموعة 
دائرتان  مثل  تتشابه،  قد  مختلفة  حياتية  نظرات  من  محددة  أجزاء   ولكن 
متماثلتان  فهما  البعض.  بعضهما  فوق  بتان  مركَّ اختلًفا ضئيًل  مختلفتان 
تقريًبا، ولكن ال ُيمكن التوفيق بينهما بسهولة. على سبيل المثال، رجلن 
لإلجهاض  معارضين  كلهما  يكونا  قد  مختلفتان  حياتيتان  نظرتان   لهما 
وأخلقهما.  سياستهما  في  متشابهين  يكونا  وقد  للختيار.  مناصرين  أو 
ولكن، تحدث مشكلة هامة عندما تندمج عناصر كبرى من نظرات حياتية 
متعارضة. فالنتيجة، أي »اإلنتقائية«، تستعير من نظرات حياتية متنوعة، 

وهي ممارسة شائعة في المشورة »المسيحية« اليوم.

إن علم اإلنسان الكتابي، والذي ُيعلِّم بأن اإلنسان قد ُصنع على صورة 
اهلل وشبهه، تتحد مع علم اإلنسان الطبيعي التطوري، والذي يرى اإلنسان 
الناتجة،  اإلنتقائية  والتكاملية  ر.  متطوِّ بيولوجي  كائن  مجرد   باعتباره 
خلط  طريق  عن  مرًضا  الخطية  تدعو  النقي،  الدنيوي  النفس  علم  مثل 
للعالمين  صحيحة  تكون  ألن  محاولة  إنها  متناقضتين.  حياتيتين  نظرتين 
بواسطة  المسيحي  اللهوت  مع  النفس  علم  تكاُمل  إن  وببساطة،  كليهما. 
مؤمنين مخلصين ولكنهم ُمضلَّلين قد أجاز في المجتمع المسيحي تصنيف 
مقتنعة  الكنيسة  أصبحت  لذلك،  وكنتيجة  مرًضا.  بإعتبارها   الخطية 
بأن األنظمة والنظريات الُمحَكمة، والمؤسسة على نظرات حياتية متنافسة، 
مزج »حكمة«  بولس  الرسول  يدين  اهلل.  لكلمة  هامة  وتكملة  إضافة  هي 
اإلنسان الخيالية أو نظرته الحياتية مع حكمة اهلل الحقيقة ونظرته الحياتية:



19

وصفة طبية للرجاء الزائف والشر

ُيَعلُِّمُه  ِبَما  َبْل  ِإْنَساِنيٌَّة،  ِحْكَمٌة  ُتَعلُِّمَها  ِبَأْقَوال  اَل  َأْيًضا،  ِبَها  َنَتَكلَُّم  الَِّتي 
)الكلمات(.  وِحيَّاِت  ِبالرُّ )األفكار(  وِحيَّاِت  الرُّ َقاِرِنيَن  اْلُقُدُس،  وُح  ال��رُّ

)كورنثوس األولى13:2(

الكتابية،  والكلمات  نفسًيا.  ويتكلموا  ُيفكِّروا  أن  المسيحيون  اعتاد  لقد 
كلمات  عالمية،  بكلمات  استبدالها  تم  القدس،  الروح  علَّمها  التي  الكلمات 
حماقة،  ُتعتَبر  والتي  الصادقة،  اهلل  كلمات  اإلنسانية.  الحكمة   ُتعلمها 

»مصاب  مثل  كلمات  حكمة.  ُتعتَبر  والتي  اإلنسان،  بكلمات  إستبدالها  تم 
بهوس السرقة« ِو»مدمن للكحول« )الكلمات التي تعلمها الحكمة اإلنسانية( 
يشير  وال  الخاطئة.  للسلوكيات  تلطيفية  كلمات  فهي  ُمضلِّلة.  كلمات  هي 
مدمًنا  أو  السرقة  بهوس  مصاًبا  بإعتباره  إلنسان  مطلًقا  المقدَّس  الكتاب 
للكحول. إن كلمة اهلل تشير إلى الشخص الذي يسكر بشكل معتاد بإعتباره 
النموذج  في  سارًقا.  ُيدعى  معتاد  بشكل  يسرق  الذي  والشخص  سّكيرا. 
المرضي هو يحتاج إلى الشفاء، بينما في نموذج اهلل هو بحاجة ألن يتوب، 
وأن يخلع عادته الخاطئة، وأن ُيجدِّد ذهنه، وأن يلبس البديل الكتابي. يجب 
ر  على المسيحيين استخدام الكلمات التي ُيعّلمها الروح القدس إذ أنها ُتصوِّ

بدقة حقيقة اهلل. كتب الرسول بولس:

ُاْنُظُروا َأْن اَل َيُكوَن َأَحٌد َيْسِبيُكْم ِباْلَفْلَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطل، َحَسَب َتْقِليِد 
النَّاِس، َحَسَب َأْرَكاِن اْلَعاَلِم، َوَلْيَس َحَسَب اْلَمِسيِح. )كولوسي8:2(

إستخدمها  التي  المحورية  العبارة  هي  المسيح«  حسب  »وليس 
طريقها  شقت  التي  الحياتية(  )النظرة  التعليم  نظام  ليصف   بولس 
مقابلة  ف��ي  اإلن��س��ان  حكمة  تضع  الفلسفة  كانت  لقد  كولوسي.   ف��ي 
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 مع حكمة اهلل. وعلى مدى قرون، اتَّخذت »حكمة اإلنسان« أشكااًل مختلفة، 

تنوَّعت  لقد  الحاضرة.  أيامنا  في  المرض   - الخطية  حركة  ذلك  في   بما 
آخر، أو  مظهر  في  موجودة  دائًما  كانت  ولكنها  والثقافة،  الزمن   مع 

لكي تستبدل كلمة المسيح الوافية بحكمة اإلنسان.

اإلعالن بأن الناس مرضى

جسدًيا.  مرًضا  تعني  »مرض«  كلمة  كانت  الستينيات  منتصف  في 
شذوذ  أو  تبديل  أو  تغيير  ح��دوث  كانت  المرض  لتحديد   والحيثيات 
وظائف  وعلم   Anatomy التشريح  )علم  الوظيفة  أو  التركيب   في 
وغير  لية  التدخُّ االختبارات  تحدده  كما  للجسم   )Physiology األعضاء 
وبحسب  الجسماني.  الفحص  خلل  ومن  المريض  تاريخ  أو  لية  التدخُّ
ف بإعتباره »تركيب أو نشاط   قاموس ويبستر الشامل، فإن المرض ُيعرَّ
جزء  أي  ف��ي  أو  ككل  الحي  الكائن  ف��ي  ش��اذ  أو  مختل   فسيولوجي 
 من أجزائه.«3 واإلختلالت في هذه النتائج تجعل من الممكن ألي طبيب 
سبيل  على  غيابه.  أو  المرض  وجود  بين  ُيميِّز  أن  أمراض  أخصائي  أو 
المثال، يقوم طبيب األسرة بعمل مزرعة للحلق ويكتشف وجود البكتريا 
المغنطيسي  الرنين  فحص  نتائج  األشعة  طبيب  ويقرأ  الُمعدية.   الِسَبحية 
يأخذ  الجلدية  األمراض  وطبيب  المخ.  في  ورم  وجود  إلى  تشير  والتي 
األمراض  أخصائي  يكتشف  حيث  المعمل  إلى  وُيرسلها  شامة،  من  عينة 
الموضوعية )مزرعة  الوسائل  أو إختلل. وبإستخدام  عدم وجود مرض 
الحلق، فحص الرنين المغنطيسي، العينة، وغيرها( إلكتشاف اإلختلالت 

3  Marckwardt AH, Cassidy FG, McMillan JB )eds.( Webster Comprehensive Dictionary. 
    International Edition.)J. G. Ferguson Publishing Company, 1992, Volume 1(, p.365.
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الفسيولوجيا  أو  التشريح  إن  تشخيًصا.  يضع  أن  للطبيب  ُيمكن  الجسدية، 
المختلة تؤكِّد وجود أو غياب المرض.

وناقد  نفسي  طبيب  وهو   ،)Dr. Thomas Szasz( ساز  توماس  د. 
معروف للطب النفسي ومؤلف لمئات األبحاث والكتب، يقول عن المرض:

المرض  تعريف  مشكلة  ح��ول  ج��دال  ي��وَج��د  م��ا  ودائ��ًم��ا   »كثيًرا 
هذا،  نفعل  وعندما  منطقية.  أو  طبية  أو  علمية  قضية  كانت  لو   كما 
األشخاص  وأن  أشخ��اص،  يضعها  التعريفات  أن  حقيقة  نتجاهل  فإننا 
 المختلفين لهم اهتمامات مختلفة، وبذلك، فإن التعريفات المختلفة للمرض

فين«4 تعكس ببساطة االهتمامات واإلحتياجات المتباعدة للُمعرِّ

ويواصل ساز )Szasz( فيقول:

ف المرض  »... إن الخطوة األولية الحاسمة التي أتِخذها هي أن ُأعرِّ
فه أخصائي األمراض... بإعتباره خلًل كريبًيا أو وظيفًيا في الخليا  كما ُيعرِّ
أو األنسجة أو األعضاء أو األجسام. وإذا أظهرت تلك الظواهر المعروفة 
الوظيفية،  أو  التركيبية  اإلختلالت  هذه  بمثل  نفسها  العقلية   باألمراض 

إًذا فهي أمراض، وإن لم تفعل، فهي ليست كذلك.«5

مرض.  وج��ود  تحديد  إلى  يسعى  عندما  الطبيب  على  قيود   توَجد 
العلمي.  باألسلوب  ومحدوًدا  ومربوًطا  ُمقيًَّدا،  الطبيب  كان  الماضي،  في 
وبحسب  موضوعية.  اختبارات  إلى  استناًدا  اكتشافه  يتم  المرض  كان 

4  Thomas Szasz, The Idea and Its Consequences. )New York, NY: John Wiley and Sons, 1987(,          
     p.17.

5  Ibid., p. 12.
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باألساليب  األمراض  إكتشاف  من  فبداًل  اليوم،  الرائجة  الحديثة  الحيثيات 
ح بأن الشخص مريض استناًدا فقط إلى شكواه  الموضوعية، ُيمكن أن ُيصرَّ

وإلى الرأي الشخصي لُمقدِّم الخدمة الطبية.

على سبيل المثال، يشكو أحدهم، »أيها الطبيب، أنا أعاني من الصداع 
ألسابيع عديدة ماضية.« فيجيب الطبيب، »لديك ورم في المخ. وأنا بحاجة 
فسألته،  لقد ُصدمت  الباكر.«  الصباح  في  لك عملية جراحية  أجري  ألن 
قلت  »لقد  الطبيب،  يقول  المخ؟«  في  ورم  لدي  أن  تعرف  أن  لك  »كيف 
 بأنك تعاني من الصداع.« وفي عدم تصديق ُتجيبه، »ولكن أيها الطبيب، 
األنفية،  الجيوب  في  إلتهاب  بسبب  الصداع  هذا  يكون  أن  ُيمكن   أال 
أو إنخفاض في مستوى السكر في الدم، أو إرتفاع ضغط العين، أو الضغط 

العصبي، أو قلة النوم؟«

فقط  استناًدا  بالمخ  جراحية  عملية  يجري  أن  للطبيب  ستسمح   هل 
إلى شكواك وإلى رأيه الشخصي؟ بالطبع ال! فالجراحة أمر خطير. وتناول 
شخصية  أساليب  بواسطة  تشخيصه  تم  وقد  ُمعلن  عقلي  لمرض   عقاقير 
وحدود  روابط  فإن  مرًضا،  الخطية  ُتدعى  عندما  خطير.  أمر  أيًضا  هو 

الحس الجيد ُتزال ويتم إعلن الناس بإعتبارهم َمْرَضى بطرق شخصية.

يكون  أن  الضروري  ليس من  بأنه  تقول  اليوم  التشخيص  حيثيات  إن 
بالمرض.  الشخص  ُيصاب  لكي  الجسم  تركيب  في  خلل  أو  تغيير   هناك 
يفشل  أو  غريب،  بشكل  أو  سيئة،  بطريقة  يتصرف  الشخص  كان   فإذا 
مريض.  بأنه  التصريح  الممكن  فمن  النفس،  ضبط  ممارسة   ف��ي 
مريًضا.  يكون  أن  البد  آخر،  إنساًنا  يقتل  الذي  الشخص  النهاية،  وفي 
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فاألشخاص الطبيعيون ال يقتلون أو يتصرفون بطرق شريرة. ففي األعماق، 
يوَجد شيء صالح بداخل كل إنسان، صحيح؟ خطأ. )انظر إرميا 17: 9(. 
يقول الكتاب أن قايين قتل هابيل وقد دعا اهلل ذلك خطية. وداود قتل أوريا 
يَرٌة: َقْتٌل،  ودعا اهلل ذلك خطية. قال يسوع، »أَلْن ِمَن اْلَقْلب َتْخُرُج َأْفَكاٌر ِشرِّ
َتْجِديٌف« )متى19:15(. وكل واحدة  َشَهاَدُة ُزوٍر،  ِسْرَقٌة،  ِفْسٌق،  ِزنًى، 

 

من هذه الخطايا تم إعلنها اآلن باعتبارها مرًضا. لم يقل يسوع أنها تخرج 
من قلب مريض، بل من القلب الذهن الشرير تخرج الخطية.

لت مصاعب ومتاعب الحياة اليومية  إن صناعة الصحة العقلية قد حوَّ
سلوكي.  إضطراب  لديه  المتمرد  فالطفل  ُمعَلَنة.  أمراض  إلى  المألوفة 
القلق  والشخص  غذائي.  اختلل  لديه  األكل  في  ُيسرف  الذي  والشخص 
لدى  التكيُّف  في  اضطراب  ويوَجد  مزاجي.  اضطراب  لديه  المكتئب  أو 
الشخص الذي ال يستطيع أن يتأقلم مع وظيفته الجديدة. والمرأة المتفاخرة 
ُيقبض  الذي  والشاب  النرجسية.  الشخصية  اضطراب  لديها  والمغرورة 
 عليه بشكل متكرر بسبب تخريبه للممتلكات أو إزعاجه لآلخرين أو السرقة 
وحاالت  للمجتمع.  المضادة  الشخصية  إختلل  فلديه  أيًضا.  مريض  هو 
وحتى  بالعمل  الرضا  عدم  بين  تتراوح  سريرية  عناية  تتطلب  قد  أخرى 
المسائل الدينية مثل الشك في إيمان المرء أو قيمه. واألشخاص الُمعرَّضون 
وُمنَتَهكون ومجروحون  ُمدمَّرون  اآلن  هم  المألوفة  الحياة   لخبرات 
ومصابون ومرضى. وهم بأنفسهم غير قادرين على التعامل مع أمراضهم. 
النفسي،  المرض  على  يستدل  لكي  ًب��ا  ُم��درَّ »خبيًرا«  يتطلب   فاألمر 

ص وُيصنِّف وُيميِّز خبرة اإلنسان. ولكي ُيشخِّ



24

التشخيص المخادع

ونفعله.  به  ونشعر  نقوله  ما  ر  ُيفسِّ أن  الدنيوي  النفس  لعلم  سمحنا   لقد 
حًقا  األشياء  هذه  تعنيه  وما  وأفعالنا،  وأمزجتنا  كلماتنا  لنا  ر  ُيفسِّ  فهو 

الحياة  في  حادثة  عن  ما  شخص  يقوله  فما  وعي«.  »الل  مستوى  على 
النفسي  الطبيب  طريق  عن  األحيان  من  كثير  في  تفسيره  يتم   وتأثيراتها 
النفسي  الطبيب  ُيقدِّم  ثم  وصفه.  يتم  عما  تماًما  تختلف  والتي  أفكار  إلى 
له إلى ضحية  تشخيصه كحقيقة، وُيطبِّقها على موقف الشخص، بينما ُيحوِّ

ومريض مدى الحياة.

وتعاقب األحداث يشبه اآلتي:

يتم إنشاء نظرية الضحية بواسطة الطبيب النفسي؛  .1

يتم تطبيق النظرية، بإستخدام اللغة الباطنية لعلم النفس الدنيوي،   .2
على حالة الشخص؛

تقوم النظرية بتحويل خبرة الشخص إلى إختلل أو مرض؛  .3

الطبيب النفسي فقط هو من يعرف كيف ُيمكنه أن ُيقدِّم اإلغاثة؛  .4

إذن، ُتخلق الحاجة للطبيب النفسي.  .5

الخبرات  ل  ُيحوِّ البعض،  يدعوه  كما  اإلمراض،  أو  النفسي  اإلخلل 
س والخوف والحزن  والمشاعر االعتيادية إلى حاالت ُمختلَّة. فالقلق والتوجُّ
بالقلق  فالبعض ُيصابون  الحياة.  والشك هي نموذجًيا جزء من اختبارات 
عندما يركبون المصعد أو ُيحلِّقون بالطائرة؛ وآخرون عندما يكون عليهم 
الخوف  ُيصيبهم  قد  البعض  الناس.  من  كبيرة  مجموعة  أمام  يتكلموا  أن 
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السبب ا�صابي = أثًرا مرضًيا


