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ملحوظة هامة

بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بتناول األدوية أو التوقف عنها، من الضروري 
االقتراحات  من  لمزيد  األم��ر.  هذا  في  الخاص  طبيبك  استشارة  ا   ج��داً

بهذا الشأن، انظر ملحق »ب« في نهاية هذا الكتاب.

Bill في الذكرى العطرة لـ

١٩٩8 -١٩5٠

»اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَقَْع َحبَّةُ اْلِحْنطَِة فِي األَْرِض َوتَُمْت 
فَِهَي تَْبقَى َوْحَدَها. َولِكْن إِْن َماتَْت تَأْتِي بِثََمٍر َكثِيٍر.«

)يوحنا ١٢: ٢4(



ملحوظة هامة للناشر
اإلش��ارة  أو  القول  إلى  يُفّسر،  أن  يجب  وال  يهدف،  ال  الكتاب   هذا 
بأن أي عقار بعينه، أو شركة أدوية، أو طريقة علج، أو تشخيص طبي، 
ذكرها  الوارد  األدوية  كل  وأن  ضار.  أو  خطأ  هو  مشوري  برنامج   أو 
ا  دوراً تلعب  أن  يمكن  العلمية  أو  التجارية  بأسمائها  الكتاب سواء  هذا  في 
اضطراب  أو  عقلي  م��رض  ع��لج  في  بحنكة  توظف  عندما  مناسباًا 
سفر  في  آسا  الملك  مثل  نسلك  اكتائبنا  في  نحن  هل  ولكن  خطير.  نفسي 
أي شيء  قبل  ونهرول  بكل سهولة  الثاني أصحاح ١٦، ونجري   الملوك 
بينما  العقاقير،  الراحة في  بحثاًا عن  العلجية والمشورية  المؤسسات  إلى 
الذي  التحدي  هذا هو  والصلة؟  المقّدس  الكتاب  في  الحل  نجد  أن  يمكننا 
يطرحه كتاب “هل يعالج الدواء األلم النفسي؟” وحيث أنِك أمسكِت بهذا 
الكتاب بين يديك، فعلى األرجح أجبِت على السؤال المطروح في عنوانه، 
والبد أنِك تبحث عن خيارات و »علجات« بديلة تكون أكثر فاعلية وتعمل 

وفقاًا للكتاب المقّدس. 

تحذير!

إذا كنت تتعاطين أية أنواع من األدوية التي تساعد على استقرار حالتِك 
النفسية ، من فضلِك ال تتوقفي عنها إال تحت إشراف مباشر من طبيبِك، 
ا  البطيء. وذلك ألن هذه األدوية تخلق نوعاً بالتدريج  تفعلي هذا  أن  على 
من االعتمادية واالعتياد عليها، وبالتالي قد تعانين من أحد آثارها الجانبية 

الخطيرة، لذا يحتاج طبيبِك متابعة هذه التغيرات. 
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تمهيد
وال���ك���ات���ب���ة  Elyse Fitzpartick  ص���دي���ق���ت���ي 
قاما  الكتاب،  هذا  تأليف  في  شاركتها  التي   ،Laura Hendrickson
بالخوض بشجاعة ورفق في منطقة في غاية الحساسية يخشى الكثيرون 
الكتاب ردات  من أصحاب الخبرة الخوض فيها. وال عجب أن يثير هذا 
انتظاره،  طال  الكتاب  هذا  فإن  ذلك  ومع  عديدة.  دوائر  داخل  قوية   فعل 

ونحن في أشد الحاجة إليه.

باأللم  المتعلق  التفكير  بمنهج  تختص  هامة  أسئلة  الكاتبتان  أثارت  لقد 
كثيرين  أن  حتى  اليوم.  مجتمعاتنا  في  ا  متجذراً أصبح  وال��ذي   النفسي 
األفكار  منهم هذه  وقبلوا دون وعي  تأثروا  قد  المخلصين  المسيحيين  من 
عليها  يؤكد  التي  باالفتراضات  التمسك  دون  القضية  تلك  حول  الشائعة 

صحيح الكتاب المقّدس.

هذا الكتاب سيتحّدى بعض المعتقدات الراسخة لألشخاص المخلصين 
بين  وحماس.من  غيرة  في  األفكار  بهذه  يتمسكون  الذين  النوايا  حسني 
والمشيرون،  النفسية،  الطبي والصحة  المجال  في  المتخصصون  هؤالء: 
والمعالجون، والكتّاب والمحاضرون والقادة من المسيحيين. كذلك سيتحّدى 
خيارات واستنتاجات الكثيرين ممن يعانون من األلم النفسي، كذلك سيتحدى 

مشورة األصدقاء واألقارب الذين يسعون في تقديم المساعدة لهم.

التيار  عكس  السباحة  ولماذا  القضية؟  هذه  لتناول  إذااً  الضرورة  فما 
والعلجية؟  الطبية  المؤسسات  من  كثير  تتبناه  ال��ذي  والعارم   السائد 
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اإلجابة: ألن الحق اإللهي يحرر الناس. 

 ، والقلق  والخوف  اإلكتئاب  مع  يصارعون  ممن  الناس  مليين  ألن 
يقدَّم لهم في أفضل األحوال استراحة قصيرة   ومشاعر أخرى مضطربة 
الدفينة  مشكلتهم  من  ا  مستمراً ا  تحرراً يجدون  ال  ولكنهم   ، آالمهم  من 

والمتسببة في آالمهم.

إليها  يُنظر  عندما  تمامااً  مختلفااً  معنىاً  تأخذ  مشكلتنا وصراعاتنا   ألن 

من المنظور األشمل لخطة هللا ومقاصده األبدية.

أنني أرى أن المنظور والمبادئ المقدَّمة في هذا الكتاب ستمنح األمل 
»يديروا«  أن  يمكن  هؤالء  بالفعل.  األمل  فقدوا  الذين  للكثيرين  والعون 
يطرقون  بحيث  هللا  نعمة  يختبرون  ال  لكنهم  ألمهم،  مع  يتعايشوا   أو 

على المشكلت الجوهرية التي ربما كانت السبب في آالمهم ومعاناتهم.

لهذا   Elyse و Laura تقدمها  التي  الواضحة  الكتابية  المعالجة  إن 
لألصدقاء  األهمية  غاية  في  ا  مصدراً الكتاب  هذا  من  تجعل  الموضوع 
تقديم  على  دعوتهم  ترتكز  الذين  والمشيرين  الكنائس  ورعاة  واألقارب 

النصح والعون للمتألمين.

لقد أطلعت إحدى الصديقات على مسودة هذا الكتاب قبل الطبع. وأظن 
الصفحات  في  السيدات  الكثير من  لما سيختبرنه  مثال  أن ردها هو خير 

التالية من الكتاب: 

نانسي، ال يمكنني االنتظار حتى يصدر هذا الكتاب. لقد كان سبب بركة 
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لي في التعامل مع خبراتي الماضية المحزنة. وال يمكنني االنتظار حتى 
بين  يُعد من  الكتاب  هذا  إن  أختي وأمي.  إلى  الكتاب  هذا  م نسخة من  أقدِّ

الكتب المغيَّرة للحياة، ويجب أال تخلو مكتبة أية امرأة منه.

ال، بل يجب أن ننسى فكرة المكتبة هذه، فهو كتاٌب يحتاج أن تمأل كلماته 
كل جوانب أفكار وقلب المرأة المتألمة. كذلك يوجد إجابات كتابية موثوق 

فيها.

مملوء  بقلب  نهايته  إلى  بدايته  من  الكتاب  هذا  قراءة  على  أشجعكّن 
بالصلة وذهن منفتح. وقد يكون أحد أهم وأنفع الكتب التي سوف تقرأينها 
تفكيرِك  الكتاب  يتحدى هذا  أن  المحتمل  ذلك، من   في حياتِك. فضلاً عن 
كيف  تشرح  رؤية  سيمنحِك  أنه  المؤكد  من  بينما  الجوانب.  من  كثير  في 
ا( أن تتحول إلى طريق نحو بركة  يمكن لمعاناتِك )ومعاناة اآلخرين أيضاً
عظمى ونمو مجيد، وقد يؤدي إلى إظهار مجد هللا في هذا العالم الساقط.                                                      

Nancy Leigh Demoss





 Lauraو Bill قصة
َم َفَراِئَضَك« »َخْيٌر ِلي َأنِّي َتَذلَّْلُت ِلَكْي َأَتَعلَّ

 )مزمور119: 71(

ا في عائلتنا المكونة من ثمانية أفراد،  كان بيل األخ األكبر المحبوب جداً
كانت  بينما  ا في حرفته،  ناجحاً والدنا  له.كان  التالية  أنا األخت  بينما كنت 
 أمنا ربة منزل ذكية ومخلصة. كانا أبوانا أبناء حقبة الكساد الكبير، وأرادا 
وأخواتي  وإخوتي   Bill ل�  وفرا  لذا  منه.  ُحرموا  ما  ألبنائهما  يقَدما   أن 

ا بالحب. ولي حياة رغدة وبيتاًا مملوءاً

لقد كان Bill طفلاً مختلفاًا؛ فقد كان فتى حاد الذكاء، ولكنه كان خجوالاً 
فترة  طوال  وأمان  سعادة  في  كلنا  وعاش  االجتماعية.  باللباقة  يتمتع  ال 
طفولتنا المبكرة، ولكن عندما انتقلنا إلى المراحل المتقدمة من التعليم بدأ 

كلنا يختبر مشاعر الرفض والتعيير من زملئنا في المدرسة.

يعاني وكان  تقريباًا،  أصدقاء  بدون  النضوج  مرحلة  Billنحو   كبر 
ا المهارات االجتماعية التي تحقق أكثر   من الوحدة الشديدة، ولم يتقن أبداً
بابن  رزقت  عندما  الحقة،  سنوات  وبعد  سطحية.  علقات  مجرد  من 
 Bill علَّق أكثر من قريب لنا بأن ،)Autism( يعاني من مرض التوحد 
حدة.  أقل  بشكل  ولكن  المشكلت،  نفس  من  يعاني  كان  يبدو  ما   على 

وعندما أدركوا ذلك، كان الوقت قد تأخر لفعل أي شيء تجاه األمر.
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عمره.  من  الثلثينات  أوائ��ل  في  بالسرطان  األطباء  تشخيص   جاء 
Bill، مما جعله يُصاب  نفسية  التدمير على  ا شديد  لهذا األمر وقعاً وكان 
وبالرغم  األدوي��ة.  من  ا  ع��دداً يتناول  أن  عليه  وك��ان  ا.  أيضاً  باالكتئاب 
لي  يتضح  الماضي  إلى  بالنظر  فإنني  بالتحسن،  تشعره  إنها  قال   أنه 
أن حالته كانت قد بدأت في حالة من التدهور البطيء، مما أدى في النهاية 

ا.  إلى وفاته بعد ذلك بخمسة عشر عاماً

ا أنه تعافى عاطفياًا  وعلى الرغم أن Bill هزم السرطان، فلم يظهر أبداً
واضطر  أخرى،  ا  أمراضاً األطباء  شّخص  السنين  وبمرور  اكتئابه.   من 
ا ذا جسم رشيق،  إلى تناول المزيد من األدوية. وكان Billفي البداية وسيماً
اآلثار  من  العديد  من  ويعاني  وبديناًا  مترهلاً  أصبح  األدوي��ة  بفعل  لكنه 

الجانبية. 

المحبين  نحن  أصابنا  ما  أشد  كان  في طباعه  المصاحب  التغيُّر  ولكن 
ا يتمتع بمسحة من خفة الظل الهادئة، وكان شاباًا  له بالحزن. لقد كان دائماً
ينسب  كان  ما  ا  وكثيراً وساخطاًا،  حزيناًا  أصبح  السنين  بتقدم  ولكن  رقيقاًا. 
لوالديه مسؤولية تعاسته، وكان يشتمهما بسبب إصراره، فيما كان يظن، 
كذلك  نشأته.  سنوات  مدار  على  احتياجاته  تسديد  في  فشل  أنهما   على 
الحفاظ  من  يتمكن  ول��م  نفسه،  ح��ول  ان��ط��واءاً  فأكثر  أكثر  ي��زداد   ك��ان 
له  العون  يد  تقديم  يحاولون  كانوا  الذين  ه��ؤالء  مع  إال  علقاته   على 

في مشكلته.

أّما بالنسبة لي، فإنني كمراهقة استجبُت لمشاعر الرفض بطريقة مختلفة 
عن Bill؛ فتمردُت، وتعاطيُت المخدرات، حتى أنني تسربت من التعليم 
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مستقرة  حياة  لبناء  االستقرار  معينة. وعندما جاء وقت  فترة  في  الثانوي 
حققُت  النهاية  في  أنني  غير  تأخرت.  قد  كنُت  نفسي،  أجل  من  وناضجة 
بالمسيح،  المهنية، وآمنُت  الدراسي والكفاءة  التحصيل  ا من  مستوىاً رفيعاً
وتزوجُت، ورزقت بابن. كذلك أصبحُت مكتئبة في العقد الثالث من حياتي 
الزوجية،  والمشكلت  الطويلة،  العمل  عندما غرقت تحت وطأة ساعات 
األدوية  من  ا  عدداً أتناول  أن  علّي  كان  وبالتالي  بطفل رضيع.  واالعتناء 

بشكل منتظم.

ا، وكنُت أصارع مع انعدام االستقرار العاطفي  وتغيَّرت طباعي سريعاً
في السنوات التي كنت أتعاطى فيها المخدرات، ولكن بعد عامين من العلج 
كنت قد أقلعت عن عادتي المدمرة، وبدا لي أنني طرحتها خلف ظهري 
بل رجعة. غير أن مضادات االكتئاب جعلتني أكثر اضطراباًا من أي وقت 
لقد كنت أعمل كطبيبة نفسية ممارسة، ولكني كنت أعذب نفسي  مضى. 
أحد؛  لمساعدة  أنني غير كفء  نفسي  في  أظن  كنُت  إذ  بسبب قصوري، 

ألنني كنت أرى نفسي في حالة من االضطراب الشديد. 

القطب  ثنائي  االك��ت��ئ��اب  ك��اض��ط��راب  حالتي  طبيبي   ش��ّخ��ص 
ا من األدوية.  )Bipolar Depression disorder(، وأضاف لي مزيداً
ا أمرأة رشيقة القوام، ولكن في ذلك الوقت ازداد وزني ستة  لقد كنت دائماً
بالتحسن،  ذلك شعرت  ومع  يتساقط.  وبدأ شعري  ا،  كيلو جراماً وخمسين 
بصحة  وسلمت  القطب،  ثنائي  باالضطراب  تشخيصي  بصحة  وسلمت 

طريقة العلج.
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بالتوحد، وانتقلت  ابني  الوقت. شخص األطباء حالة  لفترة من  وفقني هللا 
للعيش معه في والية Los Angeles ألشارك في البرنامج العلجي الذي 
أُخضع له، وواصلت العمل معه بعد استكماله للبرنامج العلجي، ورجعنا 
لكوني  واألق��ارب  األصدقاء  من  الكثيرون  وعلَّق  بيتنا.  إلى  أخرى  مرة 
ا صبورة ومتفانية. وأصبح لي نشاط في الكنيسة والمجتمع، وساعدت  أماً
وأخبرت  ا.  أيضاً التوحد  يعانون من مرض  أوالدهم  كان  أخريات  أمهات 
ا، أنني أصبت بمرض االضطراب  أخي Bill، الذي كان ال يزال متعثراً
بنفس  ا  أيضاً هو  مصاباًا  كان  ربما  أنه  نفسي  في  وفكَّرت  القطب،  ثنائي 
المرض، فقام بزيارة الطبيب،الذي أكد إصابته بمرض االضطراب ثنائي 
ا، وأضيف إلى جدوله العلجي نفس األدوية التي كنت أتناولها.  القطب أيضاً

ا لحياته المستقبلية . ابالتحسن، وبدأ يتنسم أملاً جديداً وقد شعر هو أيضاً

ولكن تحسني لم يَدم طويلاً. وبدأت حالتي تتدهور من الناحية العاطفية، 
ا. كنت أشعر باضطراب  وكلما مرت بضعة شهور يُضاف إلَي دواءاً جديداً
في عقلي، وكنت أصارع باستمرار مع مشاعر غير مستقرة. راودتني من 
جديد فكرة االنتحار بعد أن كنت قد توقفت عن هذه األفكار بعد أن أقلعت 
عن تناول المخدرات منذ سنوات سابقة. غير أن أفكار االنتحار جاءت هذه 
المرة بصحبة رغبة في االنتقام. كذلك كنت معذبة بمشاعر الخزي بسبب 

عدم استقرار حالتي، وإلخفاقاتي الشخصية الملموسة.

ا في إحدى الليالي عندما وجدت نفسي جالسة بجوار  ساءت حالتي جداً
وأمسكت  نائم،  وهو  سريره  على  أع��وام  خمسة  العمر  من  البالغ  ابني 
الذهاب أللقي  ثم  في خنقه  الرغبة  مع  يدي، وكنت أصارع  في  بالوسادة 
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قبل،  من  عنيفة  انتحارية  أفكار  تراودني  لم  الجسر.  فوق  من   بنفسي 
مرتعبة  وأنا  زوجي،  فأخبرت  علّي.  تتغلب  أن  كادت  المرة  هذه  ولكن 
ويغمرني الخجل من نفسي، بأنني بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى. اتصل 
ا. ويالها من زيارة غيّرت  زوجي براعي كنيستنا، ووافق على مقابلتي فوراً

حياتي! وهذا ما اتضح لي بعد ذلك.

أخبرني راعي كنيستنا أنني لسُت مضطرة أن أعيش على هذا المنوال. 
الذي أعانيه.  الذهني  العذاب  المسيح جاء ليحررني من ذلك  وقال لي أن 
نني  وأنني إذا تطلعت إليه ليمنحني الغلبة على األفكار التي تعذبني، فسيمكِّ
ا ليمنحني  من التفكير في أفكار تقودني إلى السلم بدالاً من اليأس. صلينا معاً
وحذرني  نفسي.  يغمر  السلم  بأن  وشعرت  أفكاري،  على  سلطاناًا  الرب 
يجب  أنني  غير  وقت،  أي  في  تعود  قد  األفكار  تلك  بأن  كنيستنا   راعي 

أن أقاومها بمواجهتها بالحق الكتابي.

لم أذهب إلى المستشفى في ذلك اليوم. وإنما فعلت ما أخبرني به راعي 
أفكار  عني  وذهبْت  التفكير.  في  الجديدة  الطريقة  بهذه  ونجحُت  كنيستنا، 
اإلحباط واليأس. وبعد إسبوعين كنت قد اقتنعُت أن األدوية تربك ذهني، 
وتجعل من الصعب أن أفكر في الحقيقة، لذا توقفت عن تناول هذه األدوية. 

وفي الواقع كانت األدوية هي التي ألقيتها من فوق الجسر وليس أنا! 

االضطراب  موضوع  في  هللا  كلمة  تقول  ماذا  دراس��ة  في  بدأت  ثم 
 النفسي، وتطبيق تلك الحقائق باستمرار أكثر فأكثر في حياتي. لم يحدث 
أصبحت  الوقت،  بمرور  ولكن  لحظة،  في  النفسي  اضطرابي  تلشى  أن 
عدة  بعد  بالسرطان  إصابتي  اكتشفُت  بعدما  ا. وحتى  واستقراراً ثباتاًا  أكثر 
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ا علجياًا شاقاًا  سنوات الحقة، جئُت بمخاوفي أمام المسيح، وتحملُت برنامجاً
على مدار عام كامل بدون أن أصاب باالكتئاب.

لطلب   Bill وسعى  اختبرتها.  التي  الروحية  بالطفرة   Bill أخبرت 
معونة راعي كنيسته، ولكن Bill كان ينتمي لكنيسة تشدد على الطقوس 
قائلاً:  كنيسته  راعي  اخبره  ثَم  ومن  مع هللا.  الشخصية  العلقة  من  أكثر 
“نحن ال نفعل هذا في كنيستنا”. واستمر Bill في صراعه مع مشاعره. 
لم يجد وصفة علجية تجعله  إذا  ا ما  يوماً أنه سيقتل نفسه فعلاً  وأخبرني 
ا  وتكراراً ا  مراراً وأخبرته  يستحقها.  مثمرة  حياة  وتمنحه  بالسعادة،   يشعر 
ا السعادة والحياة المثمرة بتناول األدوية فقط، وإنما يحتاج  أنه لن يجد أبداً

إلى علقة حيّة مع يسوع المسيح.

ا السعادة التي ينشدها،   وفي الليلة التي اقتنع فيها Bill أنه لن يجد أبداً
جراج  في  سيارته  دخل  وببساطة  رسالة.  أي  يترك  ولم  أحدااً،  يخبر   لم 

مغلق، وهناك رقد إلى األبد. كان Bill في الثامنة واألربعين من عمره. 

، وألزمُت نفسي  أنا أفتقده بشدة! وعاهدُت نفسي أن موته لن يمضي هباءاً
بإخبار اآلخرين عن السلم والرجاء الذي وجدته. إن هذا الكتاب يمثل ثمرة 
إخبار  معنى، ألن خسارته حفزتني على  الكلمة من  تحمله  ما  بكل  موته 

اآلخرين عن التحرير الذي يمنحه يسوع المسيح للنفس المتألمة.

التكيُّف  أنا أعمل كمشيرة وكاتبة مسيحية.. ومازلُت أعمل على  اليوم 
مع مشاعري بطريقة ال تتعارض مع إكرام هللا، وخدمة عائلتي وكنيستي 

والمجتمع المسيحي األكبر، وهي عملية تستغرق الحياة بأكملها.
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مازلت أصارع في بعض األحيان، وأخفق أحياناًا أخرى؛ ألن العادات 
المتقلبة في الحياة ال يمكن اإلقلع عنها في يوم واحد. ولكنني ال أتناول أية 
ا، وأستطيع أن أشهد أن طريقة هللا في الحصول  أدوية منذ اثني عشر عاماً

على سلم القلب، حسبما ورد في الكتاب المقّدس، قد حررتني بحق. 

سواء  النفسية،  المتاعب  من  موقعِك  كان  أينما  المتألمة،  األخت  أيتها 
قمت  ال��ذي  الكتاب،  ه��ذا  أن  اعلمي  رج��اءاً  ح��ادة،  أو  متوسطة   كانت 
 ،Elyse Fitzpatrick المسيحية  المشيرة  زميلتي  بمشاركة  تأليفه   على 
 يحتوي على إجابات قادرة على مساعدتِك على البدء في رحلتِك للنتقال 
المسيح.  في  السلم  إلى  االضطراب  اإليمان..ومن  إلى  الخوف   من 
اإلجابات،  ليمنحِك  إليه  تتطلعين  بينما  يباركِك  المسيح  يسوع  الرب  ليت 

ا من إجابات المسيح لِك . وليت هذا الكتاب يكون جزءاً





مقدمة
تأوه قلبك

. تُثَبُِّت قُلُوبَُهْم. تُِميُل أُُذنََك«  هَ اْلُوَدَعاِء قَْد َسِمْعَت يَا َربُّ »تَأَوُّ
)مزمور10 : 17(

قلبِك؟  تأوه  هو  هذا  هل  تتوقف!  المشاعر  هذه  اجعل  أرجوك  يارب، 
تعرفين  عندما  تتشجعي  أن  بإمكانِك  وحدِك.  لسِت  فأنت  كذلك،  كان   إذا 
حقيقية  بنصرة  يتمتعن  كيف  تعلمن  لهنقد  حصر  ال  أخريات  نساء   أن 
ا  بعضاً ستجدين  الكتاب  هذه  صفحات  على  المتعبة.  المشاعر  هذه   على 
معاناتهن  خضم  في  هللا  إلى  تطلعن  نساء  عن  قصصهن..جميعها   من 
وتغيّرن. وعلى مدار خبرتنا وجدنا معظم السيدات الذين نقّدم لهن المشورة 
يدفع هللا عنهن  لماذا ال  أحياناًا  يتساءلن  المشاعر. فهن  يصارعن مع هذه 

آالمهن، ولماذا ال يستجيب لصلواتهن الطالبة معونته!

تجاه  باليأس  الشعور  في  تواجهينها  التي  الصعوبات  تسببت  ربما 
 .)١٠ )يوحنا١٠:  المؤمنين  يسوع  بها  وعد  التي  الغنية  الحياة  اختبار 
وربما جعلتِك تتشككين في إيمانك باهلل. ولكن الخبر السار هو أن الكتاب 
نتعامل  كيف  تعلِّمنا  أن  يمكن  محددة  مبادئ  بين صفحاته  يحوي   المقّدس 

مع مشكلتنا بطريقة رصينة وتكرم هللا في نفس الوقت.

وبينما نتعلَّم كيف نطبق هذه المبادئ، بإمكاننا أن نتمتع بالحياة الغنية 
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التي هي جزء من ميراثنا كأوالد هلل. إذا كنِت غير متأكدة بأنِك مسيحية، 
فأنِت بحاجة إلى قراءة ملحق )أ( اآلن.

لسِت بمفردِك

إن كنِت تؤمنين بالمسيح، بإمكانِك أن تثقي بأنِك ال تواجهين مشكلتك 
بمفردِك. لقد وعد هللا بأن يرافقِك، وأن يساعدِك على التعلُم والنمو. وعندما 
تشعرين باإلحباط، من السهل أن تظني أنك بمفردِك أو أن هللا قد هجرِك. 
ا  كثيراً يهم  األمر  يَعد  لم  بحيث  طويلة  لفترة  بوجودهللا  تشعري  لم  وربما 
الكتاب:  يقول  معِك.  هنا  بحضوره  نذكرِك  أن  اآلن  نريد  لذا  لِك.   بالنسبة 
وعضدتك  وأعنتك  أيّدتك  قد  إلهك.  ألني  تتلفت  ال  معك.  ألني  تخف   »ال 

بيمين بري« )إشعياء 41: 10(.

توقفي للحظات وتأملي في وعود هللا لِك. اقرأيها مرة أخرى بصوت 
الخاص بمحبته اإللهية  الحق اإللهي  مسموع حتى تستطيعين أن تسمعي 
لسِت مضطرة  بقربِك.  هنا  أنا  تخافي.  ال  قائلاً:  يخبرِك  فهو  لِك،  الدائمة 

لاللتفات هنا وهناك. أنا إلهِك.

سأقويِك  اآلن.  بعد  الشخصية  قوتك  على  تعتمدي  أن  عليِك  ليس 
وسأعينِك. وعندما تشعرين وكأنِك ستسقطين إلى األبد، سأرفعك وسأمسك 

بِك بيدي.

وبالتالي حتى إذا كنت تعانين عاطفياًا ونفسياًا اآلن، وحتى إذا كنِت خائفة 
في رحلة  تبدأين  وبينما  معِك.  أن هللا  فلتتذكري  متاعبِك،  في  التفكير  من 
استكشاف ذاتِك، لماذا ال تقضين وقتاًا اآلن لتصلّي وتطلبي من هللا أن يفتح 
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الشكر على وجوده  له  قّدمي  ثم  لمشاكلك؟  تبحثين عن حلول  وأنِت   قلبِك 
في حياتِك، وكيف تعزي هذه الحقيقة قلبِك.

الكتاب عن مشاعرنا، ال تنسي  يقول  لننظر ماذا  نتحول اآلن  وعندما 
مشاعرِك.  كانت  مهما  يتركِك..  ولن  معِك،  هللا  للتو.  ألجله  صليتي   ما 

وأن مواعيده أقوى من كل مشاعرِك.

ملحوظة إضافية: إذا كنِت تعانين اآلن من أي اضطراب نفسي، فربما 
مقاصد  عن  أكثر  لتتعرفي  مباشرة  الثالث  الفصل  إلى  تنتقلي  أن  تريدين 
هللا وعنايته حتى في وسط معاناتك. بعد ذلك يمكنك الرجوع إلى الفصل 
األول والثاني اللذين يتضمنان مناقشة حول المشاعر يغلب عليها الطابع 
ولكنهما  لنفسِك،  لفهمِك  أهمية  يمثلن  الفصلن  هذان  أكثر.  األكاديمي 
ا ما، أو يمثلن صعوبة بالنسبة لِك في الوقت الحالي. يبدوان منفصلين نوعاً





الجزء األول

أجسامنا ومشاعرنا 

وإشكالية األلم





الفصل األول

ماذا حدث لي؟
»َكَما أَنَّ قُْدَرتَهُ اإِللِهيَّةَ قَْد َوَهبَْت لَنَا ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحيَاِة َوالتَّْقَوى، 

بَِمْعِرفَِة الَِّذي َدَعانَا بِاْلَمْجِد َواْلفَِضيلَِة«   )بطرس الثانية1: 3(

أحد  في   )Laura )أنا  مني   Julie اقتربت  ببعيدة،  ليست  فترة  منذ 
المؤتمرات التي كنت أحاضر فيها لتطلب نصيحتي فيما يتعلق باكتئابها. 
وسألتها قائلة: “هل تستطيعين أن تخبريني كيف بدأت مشكلتِك؟”  فاجابت: 
ا. في أحد األيام بدأت أشعر بالحزن بدون سبب واضح.  “لست متاكدة تماماً
وبمرور الوقت فقدت شهيتي للطعام، وكنت أجد صعوبة في النوم المنتظم 
ا بدون مبرر. أخبرني طبيبي الخاص أنني أعاني  بالليل. وكنت أبكي كثيراً
من االكتئاب، وأنني بحاجة إلى تناول بعض األدوية ألشفى منه. هل تظنين 

أن هذه األدوية ستفيد في شيء؟”

ظهور  قبل  حدث  ربما  شيء  أي  عن   Julie من  االستفسار   حاولت 
هذه األعراض بفترة قصيرة، وقالت لي إنها ال تظن أن ثمة تغيير ملحوظ 
قد حدث في حياتها قبل ذلك. ثم سألتها بعض األسئلة الهامة عن زواجها 

وعائلتها وعملها وحياتها الروحية.

يخلو  زواج  ف��ي  ت��ورط��ت  بأنها  تشعر  أنها   Julie  وأخبرتني 
 من الحب. فضلاً عن أن أخيها ذا العشرة سنوات يسبب مشكلت سلوكية 
المخدرات.  تتعاطى  وه��ي  أُمسكت  المراهقة  وأختها  مدرسته،   في 
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كذلك كانت Julie تشعر بالقلق بسبب احتمالية فقدانها لوظيفتها في أقرب 
وقت.

الروحية،  حياتي  بخصوص  “أّم��ا  قائلة:  حديثها   Julie  وختمت 
فأنا أصارع حقاًا مع فكرة لماذا يسمح هللا بكل هذه األشياء أن تحدث لي”.

الخطيرة!  المشكلت  من  كثير  لديك  إلهي،  “يا  وقلت:  لها   وتعجبُت 
إيمانهم  في  كانوا سيفقدون عزيمتهم ويتشككون  الناس  كثير من  أن  أظن 

باهلل، إذا كان لديهم بعٌض من مشكلتِك” .

لدّي  بأن  أعني  أنا  هكذا.  األمر  “ال،ليس  قائلة:  جولي  فاعترضت 
سأصاب  كنت  وأنني  ما،  بمرض  مصابة  أنني  أظن  ولكني  مشكلت، 
باالكتئاب حتى إذا لم يكن لدّي هذه المشكلت. إن طبيبي يقول إنه عندما 
ا، وليس مجرد مشكلت  يأتي عليِك االكتئاب فجأة هكذا، فإنه يمثل مرضاً
ا  تعانين منها. وقال لي إنه عندما يحدث هذا ، فأنت بحاجة إلى تناول عدداً

من األدوية”. 

من أين تنبع هذه المشاعر؟

Julie النساء ممن يختبرن مشاعر مضطربة تشبه مشاعر  كثير من 
وسيلة  أي  عن  ويتساءلن  لهن،  يحدث  ما  تجاه  باالرتباك  يشعرن  فإنهم 
ممكنة يمكن أن يجدوها لمواجهة هذه المشاعر.بعض النساء بعد محاولتهن 
قناعة  لديهن  أصبحت  الصحيحة،  اإلجابات  عن  البحث  في   لسنوات 
استعادة  على  القادرة  هي  فقط  األدوية  وأن  ا،  مرضاً تمثل  معاناتهم  بأن 
ا األطباء أصحاب النوايا الطيبة ربما قالوا لهن أنه  حياتهن الطبيعية. أيضاً
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األدوية. إلى  اللجوء  بدون  حالتهن  في  تحسن  أي  يترجيا  أن  يمكنهن   ال 
معاناتهن  بين  راب��ط  ثمة  هناك  أن  يلحظن  األخريات  النسوة  بعض 
والصعوبات التي يواجهنها، ويشعرن بعدم االرتياح تجاه فكرة تناول أحد 
العقاقير لحل ما يمكن أن يكون مشكلة عاطفية أو نفسية في المقام األول. 
ا يمكن  وهذا يبدو منافياًا للعقل، أليس كذلك؟ فلماذا ال نريد أن نتناول عقاراً

أن يريحنا من أوجاعنا النفسية؟

في هذا الفصل، سنتعلَّم ما يقوله الكتاب المقّدس عن تكويننا الجسدي 
ا ما يعلِّمه لنا الكتاب المقّدس عن منشأ مشاعرنا،  والروحي. وسنناقش أيضاً
العكس. أو  ا  تعقيداً مشكلتنا  تزيد  أن  يمكن  لها  استجابتنا  أن   وكيف 
ا كتابياًا عن طبيعتنا ككائنات بشرية خلقها  فضلاً عن ذلك سنقَدم لِك منظوراً
تفكري  لم  وربما  لِك،  بالنسبة  جديدة  المعلومات  هذه  ستكون  وربما  هللا. 
من قبل أن تتعلّمي عن الكيفية التي خلق هللا جسدنا عليها لتفهمي طبيعة 
القراءة، سترين أنه هناك علقة مباشرة  مشاعرِك. ولكن بينما تواصلين 
ا تبنين عليه قرارات أكثر  وواضحة بينهما. وما ستتعلمينه سيمنحك أساساً

صواباًا ووعياًا فيما يتعلق بمعاناتك النفسية والعاطفية.

التعرف على طبيعتنا الحقيقية
وجهة النظر الكتابية

طبيعة  ذوي  مخلوقات  أننا  على  تؤكد  الكتابية  النصوص  من  كثير 
ثنائية١ بمعنى أننا نتكون من جانبين مختلفين ومتميزين: الجسد أو اإلنسان 
١ يعتقد بعض المسيحيين أننا نتشكل من عنصرين )الجسد والنفس أو الروح(. بينما ينادي آخرون بأننا نتشكل من ثلثة عناصر 
في  الواردة  النظر  وجهة  يفسر  ما  وهو  عنصرين،  من  نتشكل  بأننا  القائل  بالرأي  الكاتبتان  تؤمن  والروح(.  والنفس  )الجسد 
الكتابية  النصوص  بين  من  عليها.  المتفق  الكتابية  المسيحية  المبادئ  مع  ا  أيضاً يتفق  بثلثة عناصر  القائل  الرأي  ولكن  الكتاب، 
التي تتحدث عن هذه الطبيعة الثنائية )أو الثلثية( ما يلي: مزمور ٢:٢٦، أخبار األيام األول ٩:٢8، إرميا ١٠:١7 ،١٢:٢٠، 
أمثال١٠:٢، أفسس٦:٦، تسالونيكي األولى٢3:5،  تثنية4:٩ ،١7:7،  الثالثة ٢،  مزمور ١4:١3٩،مراثي إرميا ٢٠:3، يوحنا 

العبرانيين4:١٢.
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الخارجي  اإلنسان  الباطن(.  )أو  الداخلي  اإلنسان  أو  والروح  الخارجي، 
»أنِت«  إنه  عنِك..  ويعرفونه  بِك  المحيطون  اآلخرون  يراه  ما  كل   يمثل 
الداخلي،  إنسانِك  يمثل  اآلخ��رى،  الناحية  من  اآلخ��رون.  يعرفها   كما 
»الذهن«،  أو  »النفس«،  أو  »القلب«،  المقّدس:  الكتاب  يدعوه  ما   وهو 
ويتخذ  يشعر  و  يفكر  ال��ذي  منِك  المستتر  الجزء  وهو  »ال���روح«،  أو 
القرارات٢. هذا اإلنسان الداخلي يمثل حقيقتِك التي يراها هللا ويتفاعل معها 
)صموئيل األول١٦: 7 ، العبرانيين 4: ١3(. يمثل إنسانِك الداخلي مصدر 
ا من اإلنسان الخارجي   النشاط الذي يمكن قياسه في المخ، والذي يعتبر جزءاً

أو جسدِك المادي.

حزنها  يُظهر  جسدها  فإن  داخلها،  في  بالحزن  امرأة  تشعر  فعندما 
نستطيع  ما  ا  وكثيراً وأفعالها.  صوتها،  نبرة  وفي  وجهها،  على   خارجياًا 
 أن نخمن أفكارها ومشاعرها أو اختياراتها في الداخل، ألن كل ذلك يؤثر 
التعبيرالخارجي  يمثلن  وسلوكنا  كلمنا  إن  الخارج.  في  يحدث  ما  على 
»اإَِلْنَساُن   : قال  عندما  هذا  يسوع  علّم  لقد  الداخلية.  حياتنا  عن  للجسد 
يُر  رِّ الشِّ َواإِلْن��َس��اُن  الََح،  الصَّ يُْخِرُج  الِِح  الصَّ قَْلبِِه  َكْنِز  ِمْن  الُِح  الصَّ

فَُمهُ«   يَتََكلَُّم  اْلقَْلِب  فَْضلَِة  ِمْن  فَإِنَّهُ   . الشَّرَّ يُْخِرُج  يِر  رِّ الشِّ قَْلبِِه  َكْنِز   ِمْن 
)لوقا 6: 45(.

والخيارات  والمشاعر  األفكار  إلى  تستجيب  أجسادنا  أن  الواضح  من 
ملحوظة.  جسمية  تغيُّرات  طريق  عن  الداخلي  إنساننا  في   المتولدة 
عندما  وجنتينا  وتحّمر  ال���دم،  ضغط  يرتفع  ال��م��ث��ال:  سبيل  على 

٢ أحياناًا يستخدم الكتاب المقّدس كلمة “ذهن” لإلشارة إلى اإلنسان الداخلي )الباطن( عندما يصف أفكارنا، وكلمة “إرادة” لإلشارة 
إلى اإلنسان الداخلي عندما يتحدث عن الخيارات، ويستخدم كلمات أخرى للمشاعر عند اإلشارة إلى العواطف. ولهذا السبب يروق 
م اإلنسان الداخلي إلى ثلثة مكونات فرعية: الذهن، اإلرادة، العواطف. نحن نرى أنه من السهل أن نطلق على  للبعض أن يقسِّ
اإلنسان الداخلي ببساطة بكلمة “ذهن” عندما نناقش مسائل متعلقة بالتفكير، وكلمة “إرادة” عند الحديث حول االختيار، وكلمة 

“قلب” عند اإلشارة إلى العواطف. وسوف نتبّع هذا األمر باتساق خلل صفحات هذا الكتاب.
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ا  أيضاً تؤثر  المادية  أجسدنا  فإن  عكسياًا،  ينطبق  الشيء  نفس   نغضب. 
 على أفكارنا ومشاعرنا وخياراتنا. فعلى سبيل المثال، زيادة ضربات القلب 
ظل  في  حتى  بالقلق،  الشعور  لنا  تسبب  أن  يمكن  تعالج  ال   عندما 
عدم وجود أي شيء يقلقنا في الواقع. كذلك األلم الجسدي والمرض يمكن 

أن يّولد مجموعة متنوعة من االستجابات العاطفية المؤلمة أو السلبية3. 

النظرة الكتابية للبشر

3  تصف سلسلة الدراسات الكتابية )The Spirit of Reformation( التي أصدرتها دار نشر Zondervan في عام ٢٠٠3 
اإلنسان الداخلي )الباطن( في حواشي سفر األمثال كما يلي:

واللسان   ،)١3:١5( الوجه  تعبيرات  ذلك  في  بما  )أمثال١4:١3(،  الجسد  في  القلب  يتحكم  الكتابي  اإلنسانيات  علم   في 
)١3:١٢ ،٢8:١5(، وكل أعضاء الجسد األخرى )٢3:4-٢7 ،١8:٦(. كما تنسب النصوص الكتابية إلى القلب وظيفة التحكم 
في الوظائف الفسيولوجية )انظر3:١7 ،١٢:٢4(، وتصفه بمركز الخبرات العاطفية )انظري ١٢:٢5، ١٠:١4 ،3٠، ١5:١5 

 .)١٢:٢4 ،3:١7،
كذلك القلب يفكِّر ويتأمل ويتمعن )٢:٢4(، ويخطط )١4:٦ ،١8، ٩:١٦(، ويعمل كساحة داخلية حيث تتخذ القرارات. كذلك القلب 
يقبل ويثق في األمور الدينية )5:3(. ويرتبط نشاطة األخلقي بروابط وثيقة إلى وظيفته المتعلقة بحياة التقوى )انظري٦:٢5، 
توجهاته ومن  يحدد  للقلب  الذي  الميل  أو  التوجه  ١4:١5، ١7:٢3، 7:١5، ١٦:١7 ،٢٠، 3:١٩، ٢:٢4، ٢3:٢٦-٢5(.هذا 
ثم سلوكيات المرء )قارني خروج 5:١4، ٢١:35، عدد ٩:33، ملوك األول ٢7:١٢، 37:١8(. وألن القلب هو منبع النشاط 
العاطفي والعقلي والروحي واألخلقي للمرء فلبد من الحفاظ عليه قبل أي شيء )أمثال٢3:4(. والغريب أنه بالرغم أن العينيين 
واألذنيين هم بمثابة ممرات إلى القلب )٢٠:4-٢3(، فإن القلب هو من يحدد ماذا تسمع األذنان وماذا ترى العينان )4: ٢3-٢٦(.

 

يتفاعل
 مع اهلل

تعبيرات الوجه األفكار والمشاعر

اإلنسان الخارجي

اإلنسان الداخلي

القلب 
أو الذهن

واإلختبارات من اإلنسان الداخلي 
تؤثر على اإلنسان الخارجي

الكالم                                                 
وضعية الجسم

استجابات جسمانية:
0 ضربات القلب، 

0 ضغط الدم، 
0 رعشة.. 

0 إلخ
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وجهة نظر المذهب المادي

يعلِّمنا الكتاب المقدس أننا نتّكون من جانبين متمايزين ولكن متفاعلين: 
اليوم  الناس  من  كثير  وبينما  الداخلي.  واإلنسان  الخارجي   اإلنسان 
يؤمنون - في تناقض مع هذا التعليم الكتابي - بأننا نتشكل فقط من الجسد. 
هذه النظرة تُسمى المذهب المادي، وهي تمثل االعتقاد بأن العالم المادي 
)الذي يمكن قياسه والشعور به( هو كل شيء في الوجود. كما أن مؤيدي 
المذهب المادي ال يؤمنون باهلل، أو الحياة األخرى، أو اإلنسان الداخلي. 
كما أنهم يفكرون أن اإليمان الذي تتمسك به بقوة ال يزيد عن كونه استثارة 

متولدة لبعض التشابكات العصبية في المخ.

المادي  المذهب  نظر  بوجهة  نؤمن  أن  نقدر  ال  أننا  الواضح  من  يبدو 
ذلك،  من  وبالرغم  كذلك؟  أليس  الوقت،  ذات  في  المسيحية  والنظرة 
التفكير  إلى  عرضة  نكون  المقّدس  بالكتاب  نؤمن  ممن  منا   فالكثيرون 
األمر  يتعلَّق  عندما  وذل��ك  ال��م��ادي،  المذهب  أصحاب  طريقة  على 

بصحتناالجسدية.

وبالرغم أننا نؤمن بعالم داخلي غير مرئي فّعال فيما وراء العالم المادي، 
فإننا أحياناًا ما نفقد رؤيةهذا العالم الداخلي عندما نفكِّر في الكيفية التي تعمل 

بها أجسادنا.

إليمانِك  للغاية  الهام  من  أنه  القائل  الرأي  توافقين  أنِك  متأكدون   نحن 
بصحتِك.  الخاصة  ال��ق��رارات  عليه  ا  بناءاً تتخذين  كأساس  يعمل   أن 
ولكي يحدث هذا، أنِت بحاجة إلى فهم كيف أن نظرة المذهب المادي للجسد 

تتناقض مع التعاليم الكتابية عن الطبيعة البشرية.
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معتقداتنا تصيغ استنتاجاتنا

المسؤول  العضو  هو  المخ  بأن  يؤمنون  المادي  المذهب  أصحاب   إن 
ومشاعرنا  أفكارنا  بأن  ويؤمنون  واالختيار.  والشعور  التفكير   عن 
ويعتاد  المخ.  في  الكيميائية  المواد  توازن  على  فقط  تعتمد  واختياراتنا 
يمثل  إدراك  من  نختبره  ما  بأن  القول  على  المادي  المذهب   أصحاب 

ا من النشاط الكيميائي الذي يحدث في المخ . ببساطة جزءاً

كنتيجة  فقط  تتولد  أفكارنا  بأن  المادي  المذهب  أصحاب  يؤمن   كذلك 
المخ  وظائف  بين  ما  صلة  أظهرت  العلمية  الدراسات  ألن  المخ،  لنشاط 
هؤالء إليها  ينظر  التي  البيانات  وهذه  وخياراتنا.  ومشاعرنا   وأفكارنا 
 صحيحة؛ إذ إن المخ يتغيَّر بالفعل حينما يفكِّر اإلنسان أو يشعر أو يختار،
يصل  التي  االستنتاجات  أن  غير  بالفعل.  قياسها  يمكن  التغيرات  وهذه 
 إليها أصحاب المذهب المادي بناءاً على هذه البيانات خاطئة، ألنهم يبنون 

هذه االستنتاجات على اعتقادهم بأن ال يوجد سوى العالم المادي.

اعتقدُت  إذا  استنتاجاتنا:  تصيغ  معتقداتنا  أن  كيف  عن  مثال   إليِك 
أحب  ما  )وه��ذا  المحيط  إلى  انظر  فعندما  مسطح،  األرض  كوكب  أن 
حدود  بالتأكيد  يمثل  أراه  الذي  األفق  أن  سأظن  فإنني  كل صيف(،   فعله 
وحدها،  الحقيقة  يمثل  بعيني  أراه  ما  كل  أن  اعتقدُت  وإذا  العالم.   هذا 
وأن األرض تبدو فعلاً مسطحة! فإنني ربما أسخر ممن يحاولون إخباري 

بأن األرض كروية.
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ا نفسر ما نراه بناءاً على ما نعتقد فيه. فإذا اعتقدت أنك تتكون  نحن جميعاً
من جسد خارجي وإنسان داخلي، فمن ثَم ستفسر مشكلتك النفسية بشكل 

يختلف عما إذا كنت تعتقد بأنك تتكون فقط من جسد مادي.

البد العلمية  البيانات  تفسير  فإن  للمسيحين،  بالنسبة  عليه   وبناءاً 
وان ينطلق من افتراض ثابت ال يتغير، أال وهو كلمة هللا صحيحة وكافية. 
وبالتالي فإن تفسيرنا لكل ما نراه ونسمعه البد وأن ينطلق من هذا اإلعتقاد. 
وعندما ننظر إلى حقائق علمية من خلل المنظور الكتابي، فإننا سنصل 
أصحاب  إليها  يصل  التي  تلك  عن  مختلفة  استنتاجات  إلى  النهاية  في 
المذهب المادي عندما ينظرون إلى ذات الحقائق العلمية من خلل منظور 

افتراضاتهم .

الكتاب  إن  وهي:  الكتاب،  هذا  يتناولها  أساسية  نقطة  إلى  يقودنا  هذا 
المخ(  )وليس  المرئي  غير  الداخلي  اإلنسان  أن  بوضوح  يعلِّمنا   المقدس 
ومشاعرنا   ،)١٢  :4 )العبرانيين  ون��واي��ان��ا  أف��ك��ارن��ا  م��ص��در   ه��و 
 )رومية ٩: ٢(، وخياراتنا )متى ١5: ١8(. وحينما يتحدث الكتاب المقّدس 
 ع��ن أف��ك��ارن��ا، ف��أح��ي��اناً��ا ي��س��م��ى اإلن���س���ان ال��داخ��ل��ي »ال��ذه��ن«
النصوص  تتحدث  أخ��رى  مواضع  وف��ي   .)٢  :١٢  ،  7  :8 )رومية 
 ،  ٢١  :7 مرقس   ،  ١٩  :١5 )متى  ألفكارنا  كمنبع  قلوبنا  عن   اإللهية 
بالضبط  تستخدم  التي  الكلمة  شيء  في  تهمنا  ال   .)١٢  :4  العبرانيين 
التي نستخدمها،  الكلمة  أياًا ما كانت  الداخلي، ولكن  إلى اإلنسان  لإلشارة 
نريد أن نتذكر أن أفكارنا ومشاعرنا وخياراتنا تنبع من اإلنسان الداخلي، 

وليس الجزء المادي من المخ .
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يمكن  وال��ذي  الحقيقي  الكيميائي  النشاط  ف��إن  صحيح،  ه��ذا  وألن 
اإلنسان  أو  القلب  في  يجري  لما  ا  انعكاساً ببساطة  المخيمثل  في  قياسه 
دكتور يلّخص  وسلوكياتنا.  ومشاعرنا  أفكارنا  مصدر  وليس   الداخلي، 
Edward T. Welch - وهو أستاذ جامعي لللهوت التطبيقي - التفاعل 
ا  بين اإلنسان الداخلي والمخ على هذا النمو: »يبدو األمر وكأن القلب دائماً

ما يترك بصماته على المخ« 4. 

الرؤية الكتابية:

إنساننا الداخلي )الباطن( وإنساننا الخارجي

 

                                                                                                                                                      
                                                                                              

القلب أو الذهن يفكر ويشعر ويختار، وهذا ينطبع على المخ، وينتج في شكل كلمات وأفعال .
 Edward T. Welch , Blame it on The Brain )Philipsburg N.J.: P&R Publishing, 1998.(, 48   4

واألشكال التوضيحية التالية ستساعدك على استيعاب الفوارق بين الرؤية الكتابية ورؤية المذهب المادي .

اإلنسان 
الداخلي

                                                                                                
األفكار

المشاعر
اإلختيارت

يحفز يؤثر

اإلنسان 
الخارجي

تعبيرات الوجه
الكالم

وضعية الجسم
استجابات جسمانية

التفاعالت 
الكيميائية 

فى المخ
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وجهة نظر المذهب المادي:

ال وجود لإلنسان الداخلي

 التفاعالت الكيميائية في المخ تّولد لدينا األفكار والمشاعر والخيارات، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى وظائف جسمانية مختلفة.

وبالتالي يمكن تلخيص الرؤية الكتابية كما يلي:

هللا  كلمة  أن  وهي  ا  أبداً تتغير  ال  ثابتة  بفرضية  المسيحيون  يتمسك   •
صحيحة.

يعلِّمنا الكتاب المقدس أننا نتكون من جانبين: الجسد المادي، واإلنسان   •
الداخلي .

هناك تفاعل واسع النطاق بين جسدنا وإنساننا الداخلي. يؤثر جسدنا   •
المادي على إنساننا الداخلي، والعكس بالعكس.

                                                                                                
األفكار

المشاعر
اإلختيارت

يؤثر

اإلنسان 
الخارجي

التفاعالت 
الكيميائية 

فى المخ
تعبيرات الوجه

الكالم
وضعية الجسم

استجابات جسمانية



35

 ماذا حدث لي؟

نقِدم على سلوك  التي تحدث في مخنا عندما  التغيرات  بشكل عام،   •
الداخلي.  إنساننا  في  تتّولد  القلق  أو  بالحزن  نشعر  عندما  أو   ما 
المكان  ليس هو  المخ  قياسها ودراستها، ولكن  يمكن  التغيرات  هذه 
الكتاب  من  شرحنا  وكما  والمشاعر.  األفكار  هذه  منهه  تنبع  الذي 

المقّدس، فإنها تنبع من إنساننا الداخلي غير المرئي5. 

هل يمثل األلم النفسي مرًضا؟

الرؤية  على  بشدة  يعترض  المادي  المذهب  أنصار  من  صديقنا  إن   
الكتابية، وستجده يقول إن المخ وهو في حالة صحية سليمة يّولد مشاعر 
واألفكار  المشاعر  أن  وي��رى  ا.  جيداً ا  وسلوكاً مريحة  وأفكار  سعيدة، 
ا، وحالة غير مريحة وغير مرغوب فيها ناتجة  والسلوكيات السلبية مرضاً

عن خلٍل ما في المخ.

هل هناك سبب آخر أللمنا النفسي؟ ماذا يحدث إذا بدأِت تشعرين بألم 
لوقف  ا  أقراصاً تأخذين  هل  بطنِك؟  أسفل  األيمن  الجانب  في  ا  جداً شديد 
األلم، أم أنِك ستخضعين للفحص لتري إذا ما كنِت مصابة بالتهاب الزائدة 
الدودية؟ إن ألم البطن يمثل إشارة بأن شيئاًا ما ليس على مايرام في بطنِك، 
األفكار  أو  العاطفي  األلم  الطريقة،  بنفس  ذاته.  حد  في  ا  مرضاً يمثل  وال 
قلبك  في  يرام  ما  على  ليس  ما  شيئاًا  بأن  إش��ارات  تكون  ربما   المحزنة 

أو في إنسانك الداخلي .

مجهزة  تكون  أيدينا  بين  التي  السيارات  فإن  ا  أيضاً الطريقة  بنفس 
بإشارات تحذيرية حتى نعرف عندما يكون هناك مشكلة ما في المحرك.. 
ا ما يسخدم الكتاب المقّدس كلمة “ذهن” لإلشارة إلى الجزء الخاص بالتفكير لإلنسان الداخلي )أو القلب(. وألن المخ يمثل  5   كثيراً

ا من الجسم المادي، وليس اإلنسان الباطن، لذا فإن كلمة “ذهن” ليست مرادفة لكلمة “مخ”. جزءاً
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األلم،  اختبار  بإمكانية  أجسادنا  خلق  النعم  جزيل  السماوي  أبونا   هكذا 
عندما  ونحن  أجسادنا.  أجل  من  تحذيرية«  »كإشارة  يعمل  األلم  وهذا 
فنحن نفحص سيارتنا،  )التابلوه(  المفاتيح  لوحة  إشارة تحذيرية في   نرى 
وال يمكننا تجاهل األمر أو وضع شريط الصق أسود اللون على اإلشارة 
بألم  نشعر  وعندما  منها.  لإلنزعاج  مضطرين  لسنا  ألننا   التحذيرية 
أقراص  بأخذ  نكتفي  وال  ليفحصنا.  للطبيب  نذهب  فنحن  جسدنا،  في  ما 
مسكنة على أمل أنها ستنهي المشكلة. وبالتالي مثلما ال تعالج أدوية األلم 
التهاب الزائدة الدودية وإنما تحجب األعراض فقط، فإن األدوية التي تعمل 
بالفعل  نعاني  أننا  تقول  التي  األعراض  تحجب  أن  يمكن  مشاعرنا   على 

من »خلل ما في القلب«.

ا لمشكلة ما في القلب،  األلم النفسي ال يُعد مرًضا.. وإنما يمثل عرضاً
كلمة  أن  تذّكري  الدودية.  الزائدة  اللتهاب  إشارة  البطن  ألم  يكون  مثلما 
لإلشارة  المقّدس  الكتاب  يستخدمها  التي  الكلمات  إحدى  هي   »القلب« 
فإننا نعاني من »خلل  الكتابي  الداخلي.وبالتالي طبقاًا للوصف  إنساننا   إلى 

ما في القلب« عندما نصارع مع أفكارنا ومشاعرنا ورغباتنا .

احتمالية  بالضرورة  تستبعد  ال  الحقيقة  ه��ذه  أن  الحظي   رج��اءاً 
ا على مشاعرنا، مثلما يحدث عندما  أن المشكلة الجسمانية ربما تؤثر أيضاً
الداخلي  إنساننا  أن  تذكري  بالقلق.   الشعور  القلب  زيادة ضربات  تسبب 
يمكن أن يؤثر على صحتنا الجسمانية، وصحتنا الجسمانية يمكن أن تؤثر 
تمثل  »السلبية«  المشاعر  فإن   ، عام  بشكل  ولكن  الداخلي.  إنساننا  على 

ا لمشكلة ما في إنساننا الداخلي . مؤشراً
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ماذا يمكن أن تخبرنا به مشاعرنا ؟

 

 


