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شكر وتقدير
 ،)CCEF(ا جزيالاً لزمالئي في مؤسسة المشورة والتعليم المسيحي شكراً
بيتلر ج���ون  ال��غ��الف.  ع��ل��ى  ب��وض��وح  أس��م��اؤه��م  تظهر   وال��ذي��ن 
تريب        وبول   ،David Powlison بوليسون  وديفيد   ،John Bettler
األكاديمي.  واتجاهي  الالهوتي  فكري  باستمرار  Paul Tripp يصيغون 
المسيحي  والتعليم  المشورة  مؤسسة  فريق  جعل  بل  وحدهم،  وليسوا 
)CCEF( بأكمله ومجلس إدارتها ذلك ممكناًا من خالل دعمهم وصلواتهم 

وشحذهم الشخصي لي.

سوزان التز Susan Lutz، زميلتي بالعمل والمحررة، هي الحزمة 
ثقافية،  ومحللة  متحرك،  لغوي  ودليل  األول،  الطراز  من  كاتبة  الكاملة: 

ا جزيالاً – مرة أخرى. والهوتية، ومشيرة. شكراً

كان لدى تالميذي في “المشورة وعلم وظائف األعضاء” بكلية الهوت 
ودراسات  عظيمة،  أفكار  دائم  بشكل  الكتابية  الالهوت  وستمينستروكلية 

ا لكم. للحاالت، ورؤى وأسئلة. شكراً

زوجتي، شارون Sharon، هي الشخص الذي يُبقي دراستي لالهوت 
نقاط  قوتها  مواطن  تغطي  رفيقة  ل��ديَّ  يكون  أن  العظيم  فمن   عملية. 

ضعفي وتستر محبتها خطاياي.





مقدمة
المخ،  عقد  بأنها  رسمياًا  العشرين  القرن  من  التسعينيات  أُعلنت   لقد 

وقد كان هذا لسبب وجيه.

ل���ف���ت���ت إص������اب������ة ال�����رئ�����ي�����س ري������ج������ان ب���م���رض   •
ال��وط��ن��ي  االن���ت���ب���اه   Alzheimer’s  ال���زه���اي���م���ر 
عملية  صعوبات  في  تسببت  والتي  الُمعيقة  المخ  أم��راض   إلى 

ال تُحصى وألم ال يوَصف لمئات اآلالف من األسر واألصدقاء.

كانت  التي  المخ  ألم��راض  محتملة  عالجات  األب��ح��اث  قدمت   • 
في السابق بال عالج.

قدمت التقنيات الحديثة آراء غير مسبوقة عن المخ.  •

العقل عالقة  حول  الجدل  اكتشاف  والالهوتيون  الفالسفة  أع��اد   • 
والجسد.

يكون  ربما  األخ��رى،  األح��داث  من  والمئات  األح��داث  لهذه  ا   ونظراً
من الدقة أن نقول أن التسعينيات من القرن العشرين كانت مجرد الظهور 

األول ألبحاث المخ المؤثرة. فالمزيد والمزيد لم يأت بعد.

المخ  أمراض  حول  ببحث  قمت  أن  منذ  بالمخ  ا  مهتماً طالباًا  كنت  لقد 
وجدت  الحين،  ذلك  ومنذ  السبعينيات.  في  للمخ  الكهربائية   والفسيولوجيا 
ا عندما نحاول فهم ومساعدة  ا جداً ا بدائياًا لوظائف المخ قد يكون نافعاً أن فهماً
اآلخرين. على سبيل المثال، تساعدنا معرفة وظائف المخ على إجابة أسئلة 
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عن اختالالت التوازن الكيميائي ومدى مالءمة األدوية النفسية. ويُمكنها 
أن تساعدنا على فهم األشخاص الذين تختلف قدراتهم على التعلُّم والتفكير 
عن قدراتنا. ويُمكنها أن تساعدنا كذلك على التمييز بين المشكالت الجسدية 

والروحية. في المادة التالية، أرجو أن أقدم بعض هذه المعلومات المفيدة.

أنني  إال  المخ،  عمل  طريقة  لفهم  متحمس  أنني  من  بالرغم  ولكن، 
أتساءل ما إذا كان المخ قد حصل على اهتمام مفرط. تأمل مثالاً في بعض 

ا. »االكتشافات« األخرى في التسعينيات والتي كانتأكثر إرباكاً

أصبح ريتالين هو الوصفة الطبية الشائعة لألطفال.  •

سيء  ليوم  نتيجة  الماضي  في  تٌعتبَر  كان  والتي  المزاج،  تقلبات   • 
أمل  خيبة  أو  األط��ف��ال،  م��ع  مسائي  ص��راع  أو  المكتب،   ف��ي 
في العالقات، تُعتبَر اآلن نتيجة الختالالت التوازن الكيميائي بالمخ، 
يريدون مساعدة  لمن  أو،  لالكتئاب  المضادة  باألدوية  ويتم عالجها 

أكثر طبيعية، بنبتة سانت جونز أو غيرها من األعشاب.

للسلوك.  الحقيقي  السبب  هو  المخ  بأن  متزايد  شعور  لدينا  أصبح   • 
وما بدأ باقتراٍح بأن كيمياء المخ هي السبب األساسي لتعاطي الكحول 
لكل مشكلة  السبب األساسي  المخ هي  كيمياء  تضخم حتى صارت 

إنسانية بشكل حرفي.

الناس عقلهم،  بها بعض  يتَّهم  التي  الطريقة  قبل من  اندهشت من  هل 
ويجعلونه مسئوالاً عن بعض سلوكياتهم السيئة؟ شاهدت في أحد المرات 
أأسف  جعلني  والذي  المعروفين  السياسيين  بالتلفاز ألحد  ا صحفياًا  مؤتمراً
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بشدة على عقل هذا الرجل. فقد أُعلن مذنباًا بدون أي دليل حقيقي.

ا يُحتذى به في فترتي  لقد كان هذا السياسي المضاد للمخدرات نموذجاً
ا قانونية بشكل مستمر، إال أن أياًا منها  واليته. وبالرغم من مواجهته تهماً
 – المخدرات  وتعاطي  السياسية،  االمتيازات  وبيع  االختالس،  تثبت.   لم 
ا  ا. واآلن، تم القبض عليه متلبساً ا ولكنه لم يوَجد مذنباًا أبداً لقد كان يُتَّهم دائماً
مة. وتم تسجيل ذلك كله على شريط.  أثناء شراء واستخدام العقاقير الُمحرَّ

فماذا يفعل لكي يخرج من المأزق هذه المرة؟

بينما كان يتقدم نحو المنصة، صاح صحفيٌّ قائالاً، “لماذا فعلت هذا؟ 
لماذا كذبت علينا طوال هذه السنوات؟”

عقلي.  اختل  لقد  ذلك،  أفعل  لم  “أنا  قال  فقد  فورية.  إجابته  كانت   وقد 
ذل��ك!”  فعل  من  هو  مرضي  إن  ذل��ك.  فعل  من  هو  عقلي  ك��ان   لقد 
ا  شخصاً أن  من  سخط  مجرد  بل   – الندم  من  لمحة  أي  هناك  تكن   ولم 

ما قد طرح مثل هذا السؤال.

بالتأكيد سيختلق  أشاهد ذلك. فهو  بينما كنت  أن أهز رأسي  كان عليَّ 
إجابة أفضل من تلك! ال يوجد دارس حقيقي للمخ يُمكنه أن يقبل مثل هذا 
العذر. وظننت أن جميع الصحفيين سيسخرون منه في غضون دقيقة بسبب 

هذه اإلجابة.

حقاًا  أرض��ت  قد  إجابته  أن  وب��دا  أح��د.  يضحك  لم  لدهشتي،   ولكن 
بأحد  جاهلين  يبدوا  أن  من  خائفين  كانوا  ربما  حاضرين.  كانوا  من  كل 
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أبحاث المخ التي تدعم ادعاءات هذا السياسي. وربما لم يريدوا أن يهاجموا 
السبب،  كان  وأياً��ا  ضحية.  ليصبح  يتحول  قد  أنه  إذ  كوغد  ما  ا   شخصاً
فقد بدا أن السياسي نجح في إسكات نقاده. وانتقل بالفعل إلى موضوع آخر.

حضروا  م��ن  معظم  ق��ال  ربما  شخصي،  بشكل  سؤالهم  ت��م  إذا 
اللوم.  يتجنب  أن  يحاول  ببساطة  كان  الرجل  هذا  أن  الصحفي   المؤتمر 
ولكنهم سيشيدون به من أجل شيء واحد على األقل: فقد عرف كيف يتغير 
باللوم  يلقي  أن  هي  محاوالته  أفضل  كانت  عقود،  بضع  منذ  الزمن.   مع 
على نشأته. واآلن، وباتباع بعض االتجاهات الثقافية المعاصرة، فقد ألقى 

باللوم على عقله. ولم يجرؤ أي أحد على أن يتحداه.

ف المجاالت التي  هذا يعني أن مهمتنا في هذا الكتاب مضاعفة: أن نُعرِّ
يلقى فيها المخ القليل من االهتمام، وأن نبرز المجاالت التي يلقى فيه المخ 

ا( مفرطاًا. ا )أو لوماً اهتماماً

ا، صار  انتشاراً يبدو أن مشكالت اإلنسان أصبحت أعمق وأكثر  بينما 
الناس يبحثون في يأس عن حلول – وكلما كان هذا أسرع كلما كان أفضل! 
الصحيح  ال��دواء  قرص  تمكن  إذا  ا  رائعاً سيكون  كم  يفكرون،   فالبعض 
األمل عن طريق  هذا  تشجيع  ويتم  الجيني من حل مشكالتنا!  التغيير  أو 
لعالج  للمخ  ثورية  عالجات  أعتاب  على  أننا  إلى  تشير  التي  التقارير 

المشكالت التي كنا ننسبها من قبل للنفس.

أننا  نعرف  فنحن  ذلك.  من  بالرغم  ساذجين  لسنا  نحن   كمسيحيين، 
ال نستطيع أن نقبل كل ما نسمعه على نحو أعمى كما نفعل مع حق هللا. 
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المخ  عمل  طريقة  عن  تصلنا  التي  المعلومات  في  نفكر  أن  علينا   يجب 
التربية،  أو  المال،  عن  كانت  سواء  أخرى،  معلومة  أي  في  نفكر   كما 
المقدس.  الكتاب  عدسة  خالل  من  نراها  فنحن  سلوكياتنا:  أسباب   أو 
االكتشافات  ونقيِّم  نسمع  عندما  ونصلّي  وننتبه  نفكر  أن  منا  يتطلب  وهذا 

العلمية الحديثة.

بصراحة، ال يفهم العديد من الناس لماذا نحاول أن نفعل هذا. فهم يظنون 
...- حسناًا،  أو  الشك،  أننا ضيقو األفق، قديمو الطراز، ومرضى بجنون 
يُمكنكم أن تمألوا الفراغ. معظم الناس وصل إليهم االنطباع بأن الباحثين 
وصلوا  من  يقوم  ثم،  ببساطة.  الحقائق  ويقررون  معاملهم  إلى   يدخلون 
فبالرغم  البساطة.  بهذه  ليس  الواقع  ولكن  لنا.  بتقريرها  الحقائق  تلك   إلى 
علمية، بلغة  مغلّفة  إلينا  تصل  واالكتشافات  المالحظات  أن   م��ن 
الواقع،  في  نسمعها.  عندما  حقائق  مجرد  من  أكثر  تكون  أنها   إال 
وكما هو حال جميع المعلومات التي نستقبلها، تتم صياغة البيانات الخاصة 
بالمخ عن طريق مؤثرات مثل رغباتنا الشخصية وافتراضات ثقافتنا غير 

المعلنة.

تكون  إلينا،  لتصل  المخ  أبحاث  تنقيح  يتم  عندما  األحوال،  أحسن  في 
الخرب”.  “التليفون  من  طويلة  لعبة  عبر  تنتقل  مشوهة  رسالة  مثل 
تساهم  أو  تشارك  مذهلة  أداة  “المخ  قائالاً،  يهمس  األصلي  المخ  فباحث 
 في جميع السلوكيات.” ولكن الشخص األخير يسمع، “لقد أجبرني مخي 
 على فعل ذلك.” هذا هو ما نسمعه غالباًا من جيراننا أو نقرأه في الصحف. 
وقد كانت تلك هي الرسالة التي استخدمها السياسي في المؤتمر الصحفي 

في محاولة لالحتفاظ بوظيفته.
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ال تدعم األبحاث المسئولة تعليقات السياسي، وهذا مؤكَّد، إال أن بعض 
نتيجة  هي  تصرفاتنا  من  والمزيد  المزيد  أن  إلى  بالفعل  تشير  األبحاث 
همسات  األدلة  هذه  أثارت  ربما  وظائفه.  اختالل  أو  المخ  عمل   لطريقة 

قد أدت، عندما أُسيء تفسيرها، إلى األعذار التي قالها السياسي.

باللوم  نلقي  أن  منطقياًا  يكون  األحيان  بعض  في  المشكلة.  تكمن   هنا 
األمر  يكون  ال  أخرى  أحيان  وفي  سلوكنا،  بسوء  يتعلق  فيما  المخ  على 
اإلجابة واضحة.  السياسي،  هذا  حالة  في  نعرف؟  أن  يُمكننا  كيف  كذلك. 
الكتاب،  هذا  في  سنناقشها  التي  تلك  مثل  أخ��رى،  حاالت  توَجد   ولكن 

ا. حين تكون اإلجابة أقل وضوحاً

م الجزء األول  ولكي نساعدك على التفكير في هذه القضايا واألسئلة، يُقدِّ
المخ.  علوم  مع  للحوار  الضرورية  الالهوتية  المصادر  الكتاب  هذا   من 
علمية؟  أو  تكنولوجية  وليست  المصادرالهوتية  تلك  تكون   ولماذا 
األبحاث،  كل  خاللها  من  المسيحي  يفسر  التي  العدسة  هو  الالهوت  ألن 
ومن الضروري أن تكون عدستنا واضحة ودقيقة. لألسف، عندما يتعلق 
لذلك،  ونتيجة  خاص،  بشكل  ملطخة  عدساتنا  تصبح  المخ،  بعلوم  األمر 
يخلعون  الناس  الكثير من  أن  يبدو  الواقع،  تتحكم في رؤيتنا. في  فهي ال 
فالجزء  ولذلك،  المخ.  أبحاث  في  يفكرون  عندما  ا  تماماً الكتابية  عدساتهم 

ع نظاراتنا الالهوتية. األول سينظف ويلمِّ

فقد خلقنا هللا  ا:  تماماً األول صريٌح  الجزء  في  المقدَّم  الالهوتي  الهيكل 
كوحدة تشمل جانبين على األقل – الروح والجسد. فال يوجد أي شيء جديد 
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هنا. هذا تصريح الهوتي قد صمد لقرون. ولكن األمر الجديد هو تطبيق 
هذا الالهوت على بعض المشكالت العصرية.

الثاني  الجزء  يضع  المتشعبة،  وتطبيقاته  الالهوت  هذا   باستخدام 
التشخيصات  بعض  الثاني  الجزء  يتناول  العمل.  إطار  في  الالهوت  هذا 
منظور  من  وسندرسها  للمخ،  جميعااً  تُنَسب  والتي  الحديثة،  والخبرات 
كتابي. لن نناقش كل مرض وخبرة بالتفصيل. بدالاً من ذلك، سنتعلم طريقة 
التفكير التي تمكنك من التفكير بطريقة كتابية في المشكالت المحددة عندما 
وحكمة  بثقة  كتابي،  بشكل  الخدمة  من  سيُمكنك  بدوره،  وهذا،  تواجهها. 

وشفقة.





الجزء األول:

األساسات الكتابية





الفصل األول

من المسئول؟

»أظن أنني أعاني من اختالل في التوازن الكيميائي. ماذا يجب عليَّ 
أن أفعل؟«

»هل يجب أن يتناول طفلي عقار ريتالين Ritalin؟”

الزهايمر م��رض  غيره  لقد  الطريقة؟  بهذه  أب��ي  يتصرف   »لماذا 
ا.”  Alzheimer’s disease كثيراً

»منذ الحادثة التي تعرَّض لها، طُِرد ابني من خمسة وعشرين وظيفة. 
هل سيعيش معنا لبقية حياتنا؟«

»أنا غاضب من هللا ألنه جعلني مدمناًا للكحول. إن غيري ال يواجهون 
مثل هذا األمر. لماذا أصابني  بهذا المرض؟«

والحصول  جنسياًا  الشواذ  حانات  ارتياد  أتوقف عن  أن  الصعب  »من 
على المواد اإلباحية من شبكة اإلنترنت. كيف يُمكنني  أن أتوقف وأنا أميل 

للجنسية المثلية؟«

إن هذه بعض األسئلة الجديدة التي تجعل مساعدة اآلخرين تبدو أكثر 
ل أن نعتقد أن الكتاب المقدَّس كاٍف لإلجابة  ا هذه األيام. فنحن نفضِّ تعقيداً
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على األسئلة الحرجة في الحياة، ولكن هذه األسئلة تتحدى هذا االفتراض. 
ففي النهاية، ما الذي يقوله الكتاب المقدَّس عن اختالل التوازن الكيميائي، 
يستكمل  أن  يجب  ربما  كمرض؟  الكحول  وإدمان   ،Ritalin  وريتالين 
كل صديق ومشير ومعلم وراعي معرفته الكتابية بدورات في علم الوراثة 

والكيمياء العصبية Neurochemistry وإصابات وأمراض المخ.

ولكن يوَجد منهج بديل. فكِّر في هذا: ما نحن بحاجة إليه ليس بالضرورة 
هو المزيد من التعقيد في فهم المخ. بل نحن بحاجة إلى المزيد من االختبار 
يُمكننا  عندئذ  األسئلة.  بهذه  يتعلق  فيما  المقدَّس  للكتاب  والعملي   العميق 

أن نستخدم مالحظات علوم المخ لتوضيح الموقف الكتابي.

بالنفس  وتتعلق  ل��ق��رون،  دارت  لمناقشة  باالستماع  تبدأ   مهمتنا 
ا  الذهن(، والمخ، وكيف يرتبط أحدهما باآلخر. )والتي تُسّمى أيضاً

النفس والمخ

كان المخ لقرون محطاًا لالنبهار البشري. فقد تساءل األطباء والفالسفة 
»هل يُمكن أن يكون هذا حقاًا هو موضع النفس الذي لطالما حير الكثيرين؟ 
وإذا كان األمر كذلك، فأين بالضبط توَجد النفس؟« منذ القرن الخامس قبل 
Alkmeon of Kroton الميالد، افترض الطبيب ألكمايون الكروتوني
نظرية معقولة إلى حد ما. فقد أشار إلى أن المعلومات الحسية مثل البصر 
واألصوات، أكثر أرضية وتشغل مساحات محددة من المخ. ولكن األفكار، 
المادية  غير  الخالدة  النفس  من  جزء  إنها  فروحية.  اآلخر،  الجانب   على 

وال يُمكن تحديدها مادياًا.
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الجسد،  أعضاء  بين  األسمى  هو  المخ  أن   Plato أفالطون   أعلن 
المخ،  من  المستدير  األسفل  الجزء  أن  فقد ظن  غريباًا.  كان  منطقه  ولكن 
المكان  هو   ،the medulla المستطيل  النخاع  باسم  اآلن  يُعرف  والذي 
فلم يكن واثقاًا   Aristotle أما أرسطو النفس.   الذي زرع ووضع فيه هللا 
البشرية.  النفس  فيه  توَجد  الذي  المكان  هو  القلب  أن  ظن  فقد  ذلك.   من 

د أو “غالية” تقوم بتسخين أو تبريد الدم. أما المخ فليس إال مبرِّ

النفس   Startos of Lampsakos المبساكوس  من  ستارتوس  وجد 
خطى  في  ا  سائراً  ،Shakespeare شكسبير  وقال  العينين!  حاجبي  بين 
 ،Pia matter الحنون األم  توَجد في  النفس  إن  اليونانيين،  الفالسفة   أحد 
أوب��را  وف��ي  ال��م��خ.  يغطي  ال���ذي  السحائي  الغشاء  م��ن  ج��زء  وه��و 
 )١ المشهد   ،٢ )الفصل   Troilus and Cressida  ترويلوسوكريسيدا 
أمه  “إن   :Thersites  of  Ajax لثيرسايتس  التابع  أياكس  ينتقد  كان 
 الحنون Pia matter ال تعادل قيمتها جزء من التسعة من قيمة عصفور.” 
ventricles ا كانت أن النفس تُقيم في بطينات المخ والفكرة األكثر شيوعاً
الدين،  اعتقد بعض رجال  فالبطينات ventricles، كما  السوائل.  المليئة 

هي المكان الوحيد بالمخ الذي به المساحة الكافية الحتواء النفس.

كل شخص اعتنق نظرية ما حول العالقة بين المخ والنفس، ومعظمها 
المخ  علوم  في  أُشير،  لقد  الحقيقة،  في  ع.  م��روِّ بشكل  خاطئة   كانت 

فيها  تعيق  التي  المدة  بطول  فقط  تُقاس  اإلنسان  “عظمة  أن  األقل،  على 
م.”١ أفكاره التقدُّ

1   G. W. Bruyn, ”The Seat of the Soul,“in Historical Aspects of the Neurosciences, ed. E. Clif  
     ford Rose and W. E. Bynum )New York: Raven Press, 1982(, 56.
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 قد يُجادل البعض بأن مثل هذا التعريف للعظمة ال يزال مرتبطاًا بالمخ 
يُنكر  أن  يقدر  ال  ا  أح��داً ولكن   ،Neurosciences العصبية   والعلوم 
جزئياًا  يُنَسب  قد  التطور  هذا  األخيرين.  العقدين  في  الهائلة   التطورات 
 ،Electron microscopes اإللكتروني  فالمجهر  التكنولوجي.  م  للتقدُّ
واألشعة المقطعية CT scans، وأجهزة التصوير الحديثة قد خلقت نوافذ 
األولى  النظرة  على  حصلنا  فقط،  قليلة  عقود  منذ  للمخ.  النظير  منقطعة 
واآلن،  البعض.  بعضها  مع  العصبية  الخاليا  بها  تتواصل  التي   للكيفية 
عشرات  وتكشف  الخاليا  لهذه  الجينية  األسس  ألغاز  المخ  أبحاث  تحل 
المخ،  باحثو  وتمكَّن  المخ.  اتصاالت  شبكة  ن  تكوِّ التي  الكيميائية   المواد 
لفضولهم  العنان  اطالق  من  التكنولوجي،  التعقيد  بهذا  متسلحون  وهم 
العلمي. وكانت النتيجة هي تأسيس بحث خالص وعلى األرجح سيؤدي، 
في خالل السنوات العشرين القادمة، إلى تطورات منقذة للحياة من أمراض 
مثل الشلل الرعاش Parkinson’s والزهايمر Alzheimer’s. بالنسبة 

لباحثي المخ، إنها حقاًا أوقات “عصيبة”.

باإلشعاع  المقطعي  التصوير  بين  الفرق  نعرف  كمشاهدين ال  أننا  بما 
وفحوصات   positron emission tomography البوزيتروني 
 الجهود المحرَّضة Evoked Potentials، فإن غاية اهتمامنا بعلوم المخ 
قد تكون الجلوس في الصفوف الجانبية والتصفيق. فنحن ال نفهم ما يفعله 
التطبيقات  عن  المتفرقة  التعليقات  وتكون  ا،  جيداً يبدو  لكنه  المخ،  علماء 
المحتملة ألبحاثهم مشجعة بشكل خاص. لذلك فنحن نقول، “واصلوا العمل 

الجيد؛ ليت المعهد الوطني للصحة يمنحكم المزيد من النقود.”

ولكن هذا ال يخبرنا بما يكفي.
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ماذا تقول كلمة اهلل؟

الكتاب  هذا  غاية  فإن  ومذهلة،  معقَّدة  المخ  علوم  تكون  ما   بقدر 
هي أن يبقيها في مستوى أدنى من شيء أكثر إثارة. فهي تقع في منزلة 
أدنى من الكتاب المقدَّس، ونتائجها يجب أن تُقيَّم من خالل اإلطار التفسيري 
ا ألول وهلة. ففي النهاية، ما الذي  للتصنيفات الكتابية. قد يبدو هذا متهوراً
األفكار  ظل  في  وباألخص  المخ،  لعلوم  يقدِّمه  أن  المقدَّس  للكتاب  يُمكن 
الخاطئة الواضحة عن المخ والنفس والتي انتشرت في األزمنة الكتابية؟ 
العالم  في  له سلطان  المقدَّس  الكتاب  أن  نقول  أن  المنطقي  يكون من  ألن 

الروحي، وأن علوم المخ لها سلطان على المخ؟

قدر  من  يحط  الحقيقة  في  الوسط  الحل  هذا  لكن  معقوالاً،  هذا  يبدو  قد 
»توَجد  قولنا:  يشبه  هذا  اإلنسانية.  البصيرة  ويُعظِّم  المقدَّس  الكتاب  إله 
 بعض ميادين البحث التي لن نسأل فيها أوالاً، )ماذا يقول هللا؟( » الحقيقة 
 أن رأس الحكمة »مخافة هللا«، كما يوّضح سفر األمثال. وكل معرفة تبدأ 
ذلك؟«  نرى  أن  منا  هللا  يريد  وكيف  هللا؟  يقول  »م��اذا  نسأل  بأن   أوالاً 
آخر  وأي شيء  والسياسة  واالقتصاد  والمال  الجنس  الطريقةندرس  بهذه 
يستحق أن نفكر فيه بعناية. فكل شيء في الحياة يجب أن يخضع لسلطان 

الكتاب المقدَّس )الشكل١ . ١(٢.

ولكننا،  الخطأ؛  من  معصوم  المقدَّس  الكتاب  المقدَّس.  للكتاب  تفسيرنا  في  مخطئين  نكون  أن  بالطبع  يُمكننا    ٢
كمفسرين، لسنا كذلك. وبذلك، عندما يوَجد خالف بين الكتاب المقدَّس والمالحظات العلمية، فإن المشكلة قد تكمن 

في موثوقية المالحظة العلمية، أو في تفسيرنا للكتاب المقدَّس، أو كليهما.
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س والعلم الشكل1 . 1. ثالث عالقات محتملة بين الكتاب المقدَّ

يبدو  كما  المخ هي،  كتابية على علوم  تأسيس مراقبة  في  المشكلة  إن 
إلرشادنا.  المتوفرة  الكتابية  المبادئ  من  القليل  وجود  األول��ى،   للوهلة 

وها هي ثالثة منها:

لقد خلق هللا كل شيء. وبذلك، فقد خلق هللا المخ.  .١

تشمل  والتي  فالخليقة،  ولذلك،  الخليقة.  من  نتعلم  دعانا هللا ألن  لقد   .٢
المخ، يُمكن دراستها وفهمها بشكل جزئي.

ا يتمتعون بالنزاهة والصدق.  دارسو كلمة هللا يجب أن يكونوا أشخاصاً  .3
وصادقين  أبحاثهم  في  منتبهين  يكونوا  أن  يجب  فالعلماء   ولذلك، 
لتتناسب  النتائج  يشوهوا  أو  يلفقوا  أال  ويجب  للنتائج.  تقريرهم   في 

مع برامجهم الخاصة.
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استحضار  على  تساعدنا  ال  ولكنها  وحقيقية،  جيدة  مبادئ  إنها 
والنتيجة  اليوم.  ا  تخصصاً األكثر  الحوارات  إلى  المقدَّس  الكتاب   حكمة 
أعلى مستوى  في  المقدَّس  الكتاب  نضع  نظرياًا  أننا  من  بالرغم  أنه   هي 
تفسيراتنا  على  لتسود  كلمة هللا  نستخدم  ال  عملياًا  أننا  إال  المخ،  علوم  من 
ا  رئيساً يشبه  المقدَّس ألن  بالكتاب  الحال  ويصل  العصبية.  العلوم   لبيانات 

ال يمتلك أي قوة حقيقية – فيكون في أفضل حال ُدمية على شكل ملك.

لبعض  البيولوجية  العلوم  على  الفعال  سلطانه  المقدَّس  الكتاب  فقد  لقد 
ل كانت أوبئة الكوليرا Cholera في القرن التاسع  الوقت. وأحد نقاط التحوُّ
الكنيسة  اعتُبرت  و١84٩،   ١83٢ عام  األولين  الوباءين  أثناء  عشر. 
هذا  من  ولألسف،  بالوباء.  يتعلق  فيما  السلطان  ذو  والمشير  المفسِّر  هي 
 المنصب المرموق، قامت الكنيسة باختالق تفسيرات مبسَّطة وغير كاملة. 
 فقد فسرت أوبئة الكوليرا عادة باعتبارها أدلة على الجزاء اإللهي للخطية. 
ا  ا بشكل خاص ألن الفئات األدنى من المجتمع كانت كثيراً وقد كان هذا مقنعاً
ما تصاب بالوباء، وليس أفراد الفئات المتوسطة والعليا المستقرين مادياًا 

وهم أعضاء الكنيسة النموذجيين.

ويُمكن  اإللهي  للتأديب  نتيجة  يكون  أن  حقاًا  للمرض  يُمكن   بينما 
كذلك  الممكن  من  أنه  إال  والتوبة،  النفس  لفحص  الحاجة  إلى  يشير   أن 
قولنا  إن  الحقيقة،  الشخصية. في  بالخطية  المرض غير مرتبٍط  أن يكون 
ا عن الخطية الشخصية هو في الحقيقة بدعة قديمة  بأن المرض ينتج دائماً
ا لم تعلِّم الكنيسة في القرن التاسع  ترجع إلى زمن أيوب ومشيريه. فلماذا إذاً
ع  تشجِّ لم  ولماذا  مرتبطين؟  بالضرورة  ليسا  والمرض  الخطية  أن   عشر 



26

لماذا تلقي باللوم على المخ؟

نفهم  لكي  ساقط(  أنه  من  )بالرغم  المخلوق  للعالم  الدقيقة  المالحظة  على 
غير  الالهوتية  الكنيسة  كانت عدسات  ربما  أكثر شمولية؟  بشكل  األوبئة 

منقحة وغير قادرة على تفسير تلك المشكالت بطريقة ُمجدية.

النهاية.  في  خسائره  حقق  المقدَّس  للكتاب  الدقيق  غير  االستخدام  هذا 
بحثاًا  الكنيسة  إلى  أحد  يتجه  لم   ،١8٦٦ عام  الكوليرا  وباء  حدث   فعندما 
الصحية  المبادرات  إلى  االهتمام  بؤرة  تحولت  بل  مفيدة،  إجابات   عن 
وبدالاً  المقدَّس.  للكتاب  الشرعي  الُحكم  دائ��رة  تقلصت  وبذلك   العامة، 
الخاصة،  مملكته  العلم  َحَكم  العلم،  فوق  المقدَّس  الكتاب  يكون  أن   من 

وحصل الكتاب المقدَّس على جزء صغير غير جوهري.

سؤالهم.  فور  األمريكيين  معظم  د  يؤكِّ كما  السماء،  في  يزال  ال  هللا 
حياتهم.  في  معنى  ذات  مركزية  حقيقة  تعد  لم  وج��وده  حقيقة  ولكن 
وتبررت تحذيرات القساوسة الفاهمين في عام ١83٢؛ فاالنشغال بالمادة 
الروحية  بقدر ما أزاحت االهتمامات  لم تهزم  التجريبية  التفكير  وعادات 
طريقهم  في  ثابتة  بخطى  يسيرون  األمريكيين  أن  يبدو  السالفة.   لألجيال 

ألن يصبحوا أرض »الملحدين العمليين«.3

يُهَزم،  لم  المقدَّس  فالكتاب  ذلك.  المخ  علوم  في  الموقف  يشبه   اليوم، 
يعودوا  لم  الباحثين  والعديد من  بالموضوع.  ولكنه أصبح غير ذي صلة 
يزعمون،  كما  سلوكياتنا،  فكل  المادية.  غير  النفس  فكرة  من  ا  نفعاً يجدوا 

يُمكن أن تُفسَّر بكيمياء وفيزياء المخ .

3   C. E. Rosenberg, The Cholera Years (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 213.
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الكحول؟  إدم��ان  ح��ول  ت��دور  التي  األب��ح��اث  على  مطلع  أن��ت   هل 
بيوتنا مغلفاًا  أبواب  إلى  يُمكن أن يصل  ذاته مذهل، ولكنه  البحث في حد 
بنظرية تنادي بعدم وجود نفس. إن شرب الخمر إلى درجة السكر يُدعى 
ا يصدر عن الجسد، وليس النفس. وإذا أشرت إلى أن الخطية  اآلن مرضاً
المعاصرون  ب  يُرحِّ كما  بنفس  بك  ب  يُرحَّ فسوف  الخمر،  إدمان  تسبب 
ونظرية   Startos of Lampsakos المبساكوس  من   بستارتوس 
الماضي، غريب  تكون صوتاًا من  أن  يُمكنك  به.  الخاصة  العين  حواجب 

األطوار وليس ذي صلة بالموضوع.

م المشورة  فكِّر في بعض المشكالت العملية األخرى. لنقل أن راعياًا يقدِّ
ا  معاً تصارعا  وقد  شديد.  اكتئاب  من  تعاني  وهي  أبرشيته  أبناء  من  لفتاة 
إحدى  روت  ثم  الكتئابها.  كتابي  حل  وجود  من  واثقان  وهما  لسنوات، 
المضادة  العقاقير  استخدام  مع  الشخصية  خبرتها  المكتئبة  الفتاة   جيران 
بجارتها،  الخاص  النفسي  الطبيب  إلى  المكتئبة  الفتاة  فذهبت  لالكتئاب. 
وبدأت تتناول الدواء، فانقشع اكتئابها. ال شك أن هذه المرأة ستعتبر علوم 
المقدَّس.  الكتاب  عن  بمشكلتها  يتعلق  فيما  وسلطاناًا  بصيرة  أكثر   المخ 

فقد جربتهما كليهما، لكن الدواء كان أكثر فاعلية.

بروزاك إلى  االستماع  كتاب  مستهل  في  الحالة  دراس��ة  عن   وم��اذا 
 Listening to Prozac ؟4 فهي تصف رجالاً انتهى ولعه بالمواد اإلباحية 
االنغماس  الرجل سيعتبر  هذا  أن  تعتقد  العقار. هل  هذا  تناول  أن   بمجرد 
الروحي  التغيير  يكن  فلم  ذلك.  يفعل  لن  بالتأكيد  خطية؟  اإلباحية   في 

4   Peter D. Kramer, Listening to Prozac (New York: Viking, 1993), ix-xi.
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هو ما أزال رغبته؛ بل كان تالعب الدواء بكيمياء المخ هو ما فعل ذلك. 
لذلك، فهو يجادل بأن النفس إذا كانت موجودة، يُمكن تغييرها عن طريق 

وصف األدوية وليس الكرازة باإلنجيل.

يُمكن للقائمة أن تستمر. فأنت تعرف بالفعل الجدل الدائر حول األسس 
الوالدين،  الغضب، وعصيان  أن  تدرك  المثلية. وهل  للجنسية  البيولوجية 
باعتبارها  كذلك  توَصف  والزنا  والسرقة،  العقاقير،  وإدم��ان  والقلق، 
مشكالت بالمخ وليست مشكالت مرتبطة بالخطية؟ قلما تصل أبحاث المخ 
 في حد ذاتها إلى تلك االستنتاجات. ولكن بمجرد أن يتم الهمس بالبحث، 
عن طريق التليفون الخرب، إلى نشرة أخبار الساعة السادسة أو إلى الوعي 

القومي للصحة النفسية، فإنه يُحاط غالباًا بهذه التفسيرات.

القرن  في  الكنيسة  أخطاء  نتجنب  أن  نريد  اليوم،  مسيحيين  باعتبارنا 
المخ،  عن  الناس  يقوله  لما  نستمع  أن  نريد  المرة،  وهذه  عشر.  التاسع 
ر تصنيفات كتابية واضحة وقوية، ونقدِّر العلم والكنيسة كليهما أثناء  ونطوِّ

هذه العملية.


