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أهدي هذا الكتاب

للكنائس الكتابية المحلية

ولآلالف من القسوس والرعاة والخّدام

الذين يعلّمون كلمة هللا بأمانة

ببرهان الروح والقوة جهاًرا من على منابرهم

وسًرا في جلسات المشورة التي يقدمونها.

أرجو أن يكون هذا الكتاب مصدر تشجيع وتأكيد لهم

في تجديد ثقتهم بكلمة هللا وقوة الروح القدس 

على تغيير حياة البشر.

أصلّي أن تعود كنائسهم تنادي بالسلطان الروحي

الموجود بالكلمة المقّدسة والكافي 

لتقديم الشفاء للنفوس المجروحة والقلوب المتألمة.





التحّدي الخاص بي
أشكرك على فتح صفحات هذا الكتاب. ربما أنت واقف اآلن في قسم المشورة الكتابية في منفذ 
ك لهذا الكتاب، لتحصل على نظرة سريعة،  لبيع الكتب المسيحية وفي هذه اللحظة بالذات، أثناء تصفُحَّ
تُجيبك على سؤال الكتاب »لماذا ال ينبغي أن يثق المسيحيون في علم النفس؟«. وقد تكون عناوين 

الفصول كافية لتقودك إلى أحد أهم نقاشات وجداالت المسيحية الحديثة. 

هل أنت راعي؟ أم مشير؟ أم شخص مسيحي عادي؟ كائناًا من كنت، ستجد أن علم النفس لمس 
حياتك بطريقة أو بأخرى، إذ تنُشر الصحف والمجلت، ويُذيع التلفزيون، والبرامج اإلذاعية، بانتظام 
أحدث »النتائج« و»الدراسات« النفسية حول لماذا يتصرف الناس بالطريقة التي يتصرفون بها وكيف 

يمكن أن نتعامل مع األشخاص غير المؤهلين نفسياًا وكيفية مساعدتهم. 

قد ينبُع اهتمامك الواضح بالمشورة، أو على األقل بعلم النفس، من احتياج شخصي، إذ قد يكون 
وضعك الحالي هو أنك تتقابل مع طبيب نفسي أو مشير، وربما تواجه مشكلة مع أحد أطفالك، أو ربما 
أُصيب زواجك باضطراب وزعزعة األساسات، ومن الُمحتمل أن أحدهم قال لك أن لديك اضطراب 
بجرأة  يُعلن  كتاب،  يديك  بين  ترى  واآلن  النفسية.  األدوية  أحد  تناول  إلى  بحاجة  أنك  أو  ما،   نفسي 

أن المسيحيين ال يمكن أن يثقوا في علم النفس. 

ال أسعى إلى إضافة المزيد من الحيرة إلى حيرتك وألمك، بل إني أؤمن بضرورة المشورة؛ ولكنني 
أختلف مع اإلخوة األطباء النفسانيين، حول مصدر المشورة التي ينبغي أن يسعى المسيحيون للحصول 
عليها. إذا كنت تملك الشجاعة لتستكمل قراءة هذا الكتاب، سوف أشاركك أسبابي. قد يُدهشك أن أغلب 

الوثائق التي أقدمها كأدلة، من مصادر دنيوية.

عندما أتحدث عن علم النفس والطب النفسي في هذا الكتاب، أشير إليهما من جهة نوع المشورة 
التي يقدمها أي منهما، أو من جهة التأثير العلجي، أو الطريقة العلجية الُمتّبعة بهما، والتي تنطوي 
على مجهودات لتشخيص الحاالت ولتغيير السلوك البشري، من خلل تغيير أسلوب التفكير، ومواقف 
ليست  الكتاب،  هذا  الُمتّبعة«.  النفسية  العلجات  »بعض  من خلل  وذلك  والُمعتقدات  والقيم،  الحياة 
الئحة اتهام ضد جميع أشكال البحوث النفسية، مثل تلك التي تتعامل مع األسباب المادية للضطرابات 

النفسية، وتركيب المخ الفسيولوجي وطريقة عمله، أو غيرها من الدراسات، غير ذات القيمة.

أتباع  إلى  »الدمجيين«  مصطلح  ويشير  دمجي،  مشوري  نظام  إلى  »الدمج«  ُمصطلح   يشير 
هذا المذهب، وهم الذين يسعون إلى الجمع بين تعاليم الكتاب المقّدس والنظريات والممارسات النفسية 
أوضح  لكي  استخدمها  ولكني  إهانة ألتباعها،  أي  توجيه  المصطلحات  هذه  بذكر  أقصد  الدنيوية. ال 
الحقيقية  الكتابية  المشورة  أسلوب  وبين  ن،  الُمهجَّ الدمجي،  المشوري  النظام  هذا  اسلوب  بين  الفرق 

واألصيلة، بدقة. 
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المفاهيم  دمج  يفضلون  الذين  أولئك  دوافع  على  والُحكم  المهينة  األلفاظ  استخدام  تجنُّب  سأحاول 
والنظريات النفسية مع المشورة المسيحية، إذ ليس لدي أي نية لمهاجمة أي فرد، على الرغم من أنني 
التي تسود في مراكز  العديد من االفتراضات واالستنتاجات والنظريات والممارسات  أتساءل حول 

المشورة المسيحية.

وتحدثت  إليها،  واستمعت  النفس،  علم  نُقَّاد  بعض  بها  أدلى  التي  المريرة  الهجمات  قرأت   لقد 

النفسانيين المسيحيين،  النفس المسيحي واألطباء  أتباع علم  اللذين يصفون  الُكتُب،  مع بعض مؤلفي 
النقاط، ولكنني   بأنهم هراطقة كافرين. والبد أن أعترف بكل أمانة، بأنني أتفق معهم في العديد من 
ال أحب لهجتهم الحادة وال أُقدِّر أسلوبهم الساخر اللذع، وموقفهم الذي يميل إلى الحكم على اآلخرين. 
ولكني أفهم اإلحباط الذي يشعرون به بسبب أنهم ال يستطيعون الحصول على جلسة مشورية عادلة 

في الُمجتمع الكنسي. 

الكاتب، أو تعبيرات  ل نبرة صوت  أنها ال توصِّ المآخذ على »الكلمة المكتوبة« هي  واحدة من 
اآلن  تمكنت  إذا  لك،  الحقيقية  وبمحبتي  قلبي  في  يدب  الذي  الصادق  باإللحاح  تشعر  ربما   وجهه. 
من الجلوس بجواري على المائدة، فقد ترى بعض البريق في عيني، عندما أقتبس بعض التصريحات 
التي تكشف عن مدى حماقتنا نحن البشر، عندما نسعى للحصول على حلول من »الخبراء« النفسيين 
بدالاً من كلمة هللا التي لم يعتريها أي غش أو زيف. فأنا أكتب هذا الكتاب بروح الوداعة، وبتواضع 

ا القليل من الدعابة الشيقة. صادق، وبإدراك كامل لعيوبي وطبيعتي الخاطئة، مستخدماً

 أشجعك على قراءة هذا الكتاب من الغلف إلى الغلف! إقرأه بعناية وببطء، إذا لزم األمر، لكي 
تفهم لماذا أعتقد أن المسيحيين المؤمنين بالكتاب المقّدس تم التعامل مع مشاكلهم بصورة خادعة بوعود 

علم النفس الفارغة والخاوية.

ا  جيداً أعرف  ألنني  حيرة،  وكلّي  الكتاب  هذا  أكتب  أنني  تدرك  أن  القارىء  عزيزي  منك   أريد 
أعتقد  أنني ال  كما  المتناقضة،  األمور  والكثير من  الفكرية،  الخاصة، ومحدودياتي  لي ضعفاتي   أن 
الرأي  اتخاذ موقف يعارض  أن  الرغم من  الحق، وأن اآلخرين على خطأ، على  أملك  أنني وحدي 
السائد، قد يبدو على هذا النحو. أعترف بأنني لسنوات عدة، أرسلت رعيتي لعلماء النفس المسيحي، 
بسبب وجود مشاكل كبيرة في حياتهم تحتاج إلى مشورة، حتى بدأت البحث في القضايا التي أصبحت 

على بينة بها، من مخاطر دمج المشورة الكتابية مع التعاليم النفسية.

يباركك الرب أثناء قراءتك لهذا الكتاب. صلتي هو أن تعود مرة أخرى إلى مياه كلمة هللا المنعشة 
النقية.

 Ed. Bulkly
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راعي كنيسة في مأزق

ا إلى شعب الكنيسة،  في صباح يوم األحد سار القس Clifford Chase إلى المنبر ونظر متفحصاً
أن  إلى يساره من شأنها  الثالث  التي كانت تجلس في الصف  الجذابة  المرأة  تلك  أن  أن يدري  دون 
 تغيّر حياته إلى األبد. Cliff، الذي يناهز من العمر ٣4 سنة، هو في بداية عامه السادس من خدمته 
في »كنيسة الكتاب المقّدس« اإلنجيلية، وهو خريج معهد مودي لدراسة الكتاب المقّدس ومعهد داالس 

اللهوتي وال يستطيع أحد أن يشكك في هويته اإلنجيلية الكتابية وتعليمه التقليدي المتشدد.

نظرت زوجة القس Miriam ،Cliff، في وجهه بثقة ممتلئة محبة. استمعت Miriam إلى المئات 
فكرت  المقّدس.  للكتاب  الواضح  تفسيره  إلى  االستماع  من  ا  أبداً تسئم  لم  ولكنها   ،Cliff عظات  من 
ا بعد عام«، ثم قالت لنفسها، »أوه، يا ليتني ضبطت له ملبسه  Miriam بفخر »إن وعظه يتحسن عاماً
بصورة أفضل هذا الصباح«. وبجوار Miriam يجلس أطفالهما، متمنين أن والدهم يقدم عظة قصيرة 

هذا الصباح. 

جاءوا  قد  المتألمين  من  الكثير  أن  تعلم  أنت  السماوي،  »أبي  يصلّي:  وبدأ  رأسه   Cliff  أحنى 
 هذا الصباح، منتظرين أن يجدوا في كلمك إجابات ألعمق احتياجاتهم. كم أنا أشكرك سيدي الرب 
والمنتجين،  السعداء،  البشر  نحن  لنصبح  نحتاجه  ما  كل  فيه  كشفت  الذي  الحق،  هي  كلمتك   ألن 
والكاملين، والمؤهلين اللذين صممتنا لنكون. يا روح هللا القدوس، أرشد قلوبنا أثناء استماعنا لصوتك 

الهادىء الخافت. أصلّي هذا في اسم يسوع الُمباَرك. آمين«.

والتقط  البعض،  وأسعل  أماكنهم،  في  تحرك  البعض  العظة،  إلى  للستماع  الحاضرون  استعد 
تيموثاوس  معي  »افتحوا  للحضور  ا  مبتسماً  Cliff قال  ثم  اآلخر.  البعض  وتنحنح  أنفاسهم،   البعض 
الثانية ٣ :16،17«. وبينما يفتح الجمهور بين صفحات الكتاب المقّدس بحثاًا عن رسالة تيموثاوس 
الثانية، ردد في داخله قائلاً »يا هللا كم أحب هؤالء الناس!«. وجلست إمرأة جذابة، وبدا أنها ذات مركز 

هام، في الصف الثالث على يساره. وتساءل عن من تكون هذه المرأة إذ لم يراها من قبل قط.

 ثم بدأ في قراءة النص الكتابي بصوته الجهوري القوي. »ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى بِِه ِمَن هللاِ، َونَافٌِع 
َعَمل  لُِكلِّ  ُمتَأَهِّبًا  َكاِمالً،  هللاِ  إِْنَساُن  يَُكوَن  لَِكْي   ، اْلبِرِّ فِي  الَِّذي  َوالتَّأِْديِب  لِلتَّْقِويِم  َوالتَّْوبِيِخ،  لِلتَّْعلِيِم 

َصالٍِح.« ثم قال: »ضع إصبعك في هذا الجزء وافتح معي، بطرس الثانية 1 : ٣ و 4«.

ا، »لن تكون خطبة اليوم قصيرة«.  ولمس ابن Cliff األصغر، »إريك، شقيقته بيكي بكوعه هامساً
وبحث عن قطعة من الورق ليرسم عليها، بينما يسمع والده يقرأ »َكَما أَنَّ قُْدَرتَهُ اإِللِهيَّةَ قَْد َوَهبَْت لَنَا 
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ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحيَاِة َوالتَّْقَوى، بَِمْعِرفَِة الَِّذي َدَعانَا« وأغلق إريك أذنيه عن سماع صوت والده وبدأ يرسم 
سفينة فضاء. 

»أريد أن أُبيِّن لكم اليوم أنه مهما كان حجم مشكلتك، فاهلل لديه الحل. نلحظ أن بطرس الرسول 
يقول أن هللا قد وهب لنا »كل ما هو للحياة والتقوى« وهو يمدنا بكل ما نحتاج من خلل »معرفتنا 

بالذي دعانا« - يسوع المسيح. كيف نحصل على معرفة المسيح هذه؟ من خلل كلمة هللا«.

الثالث.  الصف  في  تجلس  التي  المرأة  تلك  عيون  في  الدموع  يتجاهل  أن   Cliff يستطع   ولم 
التحول  في  وجهها  على  الموجود  الُمحِزن  التعبير  تحول  كلما  العظة،  في   Cliff استمر   وكلما 
إلى رجاء مترقب. كذلك بدا ملحوظاًا على الحاضرين التأثُّر، عندما حثَّهم Cliff على طلب الحكمة 

من كلمة هللا المقّدسة. 

إلى أقصى  اليمين  المنصة ذهاباًا وإياباًا من أقصى  المنبر وتمشى على  وتحرك Cliff من خلف 
اإلجابة  العلوم  في  تجد  لن  إجابات!  أي  التلفزيون  يملك  »ال  جهارةاً.  يتزايد  صوته  وأخذ   اليسار، 
على تساؤالتك! ال تملك علوم الفلسفة األجوبة! ال، يا أحبائي، لن تجد اإلجابات التي تحتاجها ألعمق 

احتياجاتك إال في كلمة هللا!«

وصاح واالس كرامر، أحد الشيوخ الحاضرين، قائلاً »آمين!« وصاح بيتر براينت، وهو مؤمن 
جديد غير مهندم وَرّث، صيحة وهمية متخيلاً أنه يضرب كرة القدم بعنف، قائلاً »أنت على حق!« 

وضحك اآلخرون عليه وتململوا في أماكنهم، إذ ُذهلوا من حماسته التي ال تتسم بأي وقار. 

الحاضرون  هنأه  الكنيسة،  باب  عند  الحاضرين  على   Cliff يسلم  كان  بينما  الخدمة،  إنتهاء  بعد 
على رسالته القوية. وقالت له ثيلما ترينت وهي تضغت على يديه »عظة جيدة!«. كانت أكبر قديسات 
ا. وأّكد واللي فيليبس قائلاً بصوت عال »واعظ قوي، ورائع!«  ع تسبيحها Cliff جداً الكنيسة سناًا وشجَّ

ا عن إعجابه. وضغط على يد Cliff وأومأ برأسه معبراً

عندما ذهب الحشد، سار Miriam Cliff، واألطفال إلى السيارة وأخذوها. نظرت Miriam له 
بابتسامة فخر وقالت »عزيزي، كانت هذه العظة أحد أفضل عظاتك!«، وقاطعت بيكي حديثهما وقالت 
 Cliff نعم، يا أبي، لقد كانت عظة رائعة! لقد جعلتني أريد أن أقرأ كتابي المقّدس أكثر«. ونظر« 
في مرآة السيارة إلى إريك. »ما رأيك يا بني؟« وهز إريك كتفيه في تجاهل تام، ووشت به بيكي قائلة 

»إنه حتى لم يستمع إليك يا أبي، فقد كان يرسم«.

ا!«  أجاب إريك بصوت عال »ولكنني سمعته أيضاً

»حقاًا؟ وعن ماذا وعظ؟«

نظر إريك إلى بيكي بثقة وأجاب »عن الكتاب المقّدس!«.
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ا، وهي مرتبكة وتحاول أن تهندم تنورتها »تخمين جيد«.  أجابت بيكي بصوت خافت جداً

ا في غرفة المعيشة يقرأ أوراق عظة األحد، رن جرس  وبعد ظهر ذلك اليوم، بينما كان Cliff جالساً
التليفون. تنهد Cliff إذ انتهى لتوه من قراءة الفقرة التي كان يقرأها، ورن جرس التليفون مرة أخرى. 

وضع الورقة جانباًا والتقط سماعة التليفون

 »مرحبا؟«، 

أجابه صوت خافت متردد عبر الخط »القس Chase؟« 

»نعم.«

»حضرة القس، أنا Annette Pearson لقد حضرت اجتماع كنيستك هذا الصباح.« وفكر القس 
في نفسه قائلاً »إنها تلك المرأة الجميلة التي كانت تجلس بالصف الثالث«.

»كيف يمكنني أن أساعدك سيدتي؟«

 »أعتذر عن اتصالي بك يوم األحد، ولكنني أريد أن أتحدث إلى شخص ما. لقد أجبت هذا الصباح 
 على بعض أسئلة ظللت أسئلها لسنوات عدة. لقد ... لقد كنت أخضع إلى العلج النفسي منذ أن كنت 
في السابعة عشر من عمري، ولكن لم يصنع أي شيء مما خضعت له فرقاًا في حياتي، مثلما فعلت 

». عظتك اليوم. ألول مرة منذ سنوات، أجد رجاءاً

ا »أنا سعيد لسماع ذلك.«   أجابها Cliff مبتسماً

نظرت Miriam إلى Cliff وهمست متسائلة: »من؟« هز Cliff رأسه وهمس لها »سأخبرك 
بعد دقيقة.«

»قالت السيدة بهدوء، »لقد كنت اتسائل حول إذا ماكان بإمكاني تحديد موعد لجلسة مشورية معك.«

ة يا أنسة Pearson أنا ال أقدم مشورة، فأنا  »تنحنح Cliff وتحرك في كرسيه ببعض التوتر. »عاداً
أجد أن إدارة وإعداد عظاتي تستهلك معظم وقتي. ولكن يمكنني أن أشير عليِك بعدة أسماء لعلماء نفس 

مسيحيين متخصصين وأْكفاء.« 

، لقد ذهبت بالفعل إلى الكثير من علماء النفس  ا ال داعي لهذا. فكما قلت لك قبلاً »ياه، فهمت، ال شكراً
واألطباء النفسيين. وهم لم يساعدونني على اإلطلق. ولكنني اعتقدت أن لديك بعض اإلجابات الحقيقية 

ا، وشعر فجأة بالخجل من نفسه. بعد ما قلته هذا الصباح«. تألم Cliff جداً

»حسنا، أنسة Pearson، أنا على أتم اإلستعداد للحديث معك. ويمكنني أن أرتب موعد، في تمام 
الساعة العاشرة صباح يوم الثلثاء«
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ا يا حضرة القس. هذا لطف كبير منك. سأكون هناك في الميعاد«.  »أشكرك جداً

 Cliff القس  سكرتيرة  اتصلت  ا،  صباحاً العاشرة  الساعة  تمام  في  الثلثاء،  يوم  صباح   في 
على هاتفه وقالت: »يا حضرة القس، معي هنا مدام Annette Pearson وهي تريد مقابلتك.« فكَّر 

Cliff في نفسه »هي متزوجة!، هذا خبر جيد.« 

قال Cliff بهدوء وهو يتنفس الصعداء »دعيها تدخل يا جيني«. وتظاهر بأنه يدرس بينما ساعدت 
إليها وابتسم، وقال »أهلاً  القس. وبعد لحظة نظر  إلى مكتب  الدخول  السيدة Pearson على  جيني 

، سيدة Pearson، تفضلي بالجلوس.«  وسهلاً

»لم يستطع Cliff أن يتجاهل مدى جاذبية تلك المرأة بينما كانت تجلس واضعة إحدى قدميها فوق 
األخرى. بدت السيدة Pearson في الثلثين من عمرها، متأنقة في ملبسها، وكان شعرها األسود 
 Cliff الطويل مصفف بصورة جميلة تواكب الموضة، وتضع ماكياج بذوق رفيع. ومع ذلك استطاع

أن يرى وراء جمالها هذا، اضطراب وألم.

قال لها »ما هي أسئلتك؟« في محاولة منه ليُبدي احترافه وليَظهر بصورة واثقة.

»أريد أن أعرف كيف يمكن هلل أن يساعدني، أنا ذلك الكائن الُمحطَّم العصبي. أحيانا أتخيل أنني 
أسمع أصوات، كما أنني أجد صعوبة في قبول نفسي«. كانت يداها ترتعشان بشكل واضح، وبدأت 
ا.  لم يتغير الوضع سريعاً إذا  بأنه سيتركني،   تلوي في منديلها. »إن زواجي ينهار، وهددني هارولد 

أنا بحاجة إلى مساعدة، سيدي القس.« 

يا هللا!  كانتا مطويتان معا على مكتبه، وصلّى بصمت »ساعدني  يديه، والتي  إلى   Cliff نظر 
ماذا أقول لهذه المرأة«، وسعل بعصبية، وقال »في اعتقادك، ما هو سبب مشاكل زواجك؟« 

»هل يمكنني التحدث بصراحة؟« سألت Annette بينما مالت برأسها لألمام. 

»بالطبع.« يا هللا، أعطني حكمة! 

»علقتنا الجسدية تكاد تكون منعدمة.«

اختيارك  هذا  »هل  وسأل  تلحظه.  لم   Annette أن  وتمنى  تلقائية،  بصورة  ريقه   Cliff  بلع 
أم اختياره؟«

 نظرت إلى أسفل وأجابت »لو سألت هارولد سيقول لك أنه اختياري«، ثم أضافت »لكنه ال يفهم 
أن ما حدث لي وأنا طفلة ال يزال يؤثر علّي«.
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نظر Cliff إلى ساعة مكتبه، ووجد أنه لم يمر سوى أقل من خمس دقائق. وتساءل إذا ما كان 
ا التي بدأت تظهر على جبينه. »هل تريدين إخباري  بإمكانها رؤية تلك القطرات العرقية الصغيرة جداً

بما حدث لِك عندما كنِت طفلة؟« وفي سّره )أتمنى أن تقولي ال(.

»لقد تحرش والدي بي جنسياًا منذ أن كان عمري ثماني سنوات حتى أتممت الرابعة عشر. وعندها 
فقط جاءتني الشجاعة ألخبر أمي«، قالت هذا دون أن تُبدي أية مشاعر.

»وهل جعلت أمك والدك يتوقف عن التحرش بك؟«

»ال! بل قالت لي أنها ال تصدقني!« ونعتتني بأني كذابة دنيئة وصفعتني بشدة حتى أصيب وجهي 
برضوض. وعندما الحظت إحدى المدرسات الكدمات التي في وجهي، سألتني عن سببها، بدأت أبكي 
ا عن أهلي للخدمات اإلجتماعية  سة تقريراً وأخبرتها بما يفعله أبي معي من »زنا المحارم«. قدمت الُمدرِّ
عددهم  وصل  حتى   – آخر  إلى  ملجأ  من  ينقلونني  فترة  كل  وكانوا  للرعاية.  ملجأ  في   ووضعوني 
إلى 15- على مدى السنوات األربع التي تلت هذا الحادث. وخلل تلك الفترة تم اغتصابي ست مرات 

ا هربت.« من قِبَل الرجال في هذه الملجىء وأبنائهم. وأخيراً

ا، فقد قرأ عن مثل هذه الحاالت واستمع إلى بعض القصص  تفاجأ القس Clifford Chase جداً
المماثلة في بعض البرامج الحوارية، لكنه لم يسبق له التعامل بصورة مباشرة، مع أي شخص عانى 
ا سيدة Pearson، على كل ما جزتي  مثل هذه الُمعاناة. اتكأ إلى الخلف في كرسيه وقال »آسف جداً
فيه من ألم. فل عجب من أنك تجدين صعوبة في الثقة في الرجال. أود أن أساعدك؛ ولكن، بكل أمانة، 

أعتقد أن هذا األمر ليس في نطاق تخصصي«.

»ماذا تقصد؟« وبدأت تزحف على وجهها نظرة اليأس مرة أخرى.

ا. أعتقد أنِك بحاجة لطلب مشورة متخصصة«. »لقد تعلّمت أن أعرف حدود إمكانياتي جيداً

 »ولكنني اعتقدت أن بإمكانك كراعي أن تُقدم لي نصيحة روحية. اعتقدت أنك سوف تُظهر لي 
من الكتاب المقّدس كيف يمكنني العثور على السلم في قلبي«. وبدت عيناها تتوسل المساعدة. 

معهد  في  تعلمت  »لقد  وقال  أذنيه  خلف  تتصبب  كانت  التي  العرق  قطرات  ومسح   رأسه  هز 
الروحية.  المشاكل  مع  للتعامل  ليؤهله  اللزم  اإلعداد  الراعي  يُعّد  اللهوتي  التدريب  أن   اللهوت 
الُمعالج  يحتاج  حالتك،  مثل  الخطيرة  للضطرابات  فبالنسبة  بكثير.  ذلك  من  أعمق  مشكلتك   لكن 
إلى جانب دراسة اللهوت، أن يحصل على تدريب نفسي. وسوف تكون محاولتي لتقديم مشورة لك، 
محاولة غير متخصصة«. ثم التفت إلى حامل الكروت الموجود على مكتبه وقال »استطيع أن أوصي 

العديد من األطباء النفسيين المسيحيين المتخصصين في . . .م م . . . مشكلتك«.
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أسقطتهما  ثم  راحتيها  ووبسطت  يديها،  ورفعت  شيئاًا«  أفهم  ال  »أنا   Pearson السيدة   قالت 
في حجرها بل حول وال قوة. 

»ما الذي ال تفهمينه؟« 

»اعتقدت أنك قلت أن هللا لديه كل األجوبة على أعمق مشاكل حياتنا. وأن بإمكاننا أن نجد تلك 
اإلجابات في الكتاب المقّدس«.

ا  تردد Cliff قليلاً ثم أجاب: »نعم يمكننا العثور على إجابات لمعظم المشاكل، ولكننا نحتاج أيضاً
أن يكون لدينا فطنة ومعرفة بالبحث العلمي. لقد حصل علماء النفس على تدريب متخصص يؤهلهم 
يكونون  وعندها  اللوعي.  في  والمختفية  العمق  في  الموجودة  النفسية  المشاكل  أسباب  عن  للكشف 

قادرين على استخدام علجات فردية متخصصة لعلج إحتلالت وظيفية محددة«.

سألت السيدة Pearson »حضرة القس Chase، هل سبق لك أن خضعت للعلج النفسي؟«. 

اعترف القس قائلاً »ال، لم أخضع ألي علج نفسي.«

النفس  علماء  أن  بوضوح،  لك  أقول  أن  وأستطيع  النفسية،  العلجات  أنواع  لكل  خضعت   »لقد 
ال يملكون أية إجابات. فهم يتحدثون وينقبون عن األسرار بفضول ويحاولون تفسير سلوكك »لماذا 
تفعل ما تفعله؟«. ثم يجربون معك عدة علجات مختلفة. وعندما ال تأتي تلك العلجات بأي نتيجة، 
ا. إنهم يحاولون  يغمروك بكم هائل من الُمخدِّرات العصبية حتى ال تشعر بأي ألم. ولكن األلم يعود دائماً

ا للرحيل. تغيير أفكار الرأس، بينما المشاكل في القلب«، ووقفت استعداداً

احتج Cliff قائلاً »أنا أتحدث عن علماء النفس المسيحيين، وأنت تعلمين أنهم مختلفون.« ووقف 
ا.  ا أنه فشل فشلاً ذريعاً مدركاً

يفتح  ولم  معي.  منهم  واحد  يصلّي  ولم  مسيحيين.  نفسيين  وأطباء  نفس  علماء  إلى  ذهبت   »لقد 
سوف  بالتأكيد  أنك  واعتقدت  أفعل!  أن  مني  هللا  يريد  ماذا  لي  ليقول  المقّدس،  الكتاب  منهم   أي 

تساعدني«. وسارت نحو باب مكتبه.« 

»أتمنى أن أراكي في كنيستنا مرة أخرى يوم األحد المقبل« قال Cliff هذا الكلم ألنه لم يجد شيئاًا 
آخر ليقوله. 

التفتت ونظرت إليه وأجابت بشفاه مغلقة »أشكرك« وخرجت.



الجزء األول

نظرة على بعض  القضايا 



المشير النفسي المسيحي

 هدف الكتاب المقّدس األساسي بالنسبة للمشير النفسي هو أن يخبرنا 
 بالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن نسلك بها في علقتنا مع هللا، 

وال يفيدنا الكتاب في علج شخص ما لديه انهيار عصبي.

 

المشير الكتابي

 هل يفتقر الكتاب المقّدس إلى المعلومات اللزمة لفَهم تصرفات 
اإلنسان وكيف يمكنه أن يتغير؟

 إذا البد أن حياة المؤمنين منذ القرن األول وحتى تم اكتشاف علم النفس في نهاية الجزء 
ا. الثاني من القرن التاسع عشر، كانت بائسة جداً

كلمة اهلل

  »َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِويَّةُ، َوِهَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْهتُْم إِلَْيَها، 
َكَما إِلَى ِسَراٍج ُمنِيٍر فِي َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن يَْنفَِجَر النََّهاُر، 

ْبِح فِي قُلُوبُِكْم.«   َويَْطلََع َكْوَكُب الصُّ
 

)بطرس الثانية 1 :1٩(



الفصل األول

المشورة المسيحية اليوم

يتزايد االرتباك في الُمجتمع الَمسيحي اليوم حول أفضل طريقة لمساعدة الناس على التغلب 
على مشاكلهم الحياتية الشخصية. يعتقد البعض أنه ينبغي على المسيحيين عند الحاجة للمشورة، 
أن يخضعوا للمشورة الكتابية فقط، في حين أن آخرين يدعمون فكر ونظريات اإلرشاد النفسي 

بحماس طالما هو متفق مع فكر الكتاب المقّدس.

دمج علم النفس مع المشورة المسيحية

النفسيين  واألطباء  العلماء  إلى  بالرجوع  كنيستهم،  شعب  على  اليوم  الرعاة  معظم   يشير 
في حالة الحاجة إلى علج اضطراباتهم العاطفية والسلوكية الخطيرة، بناءاً على اقتناع  كامل 
بأن التدريب النفسي أمر ضروري للمشورة الفّعالة. وتدفع دور النشر المسيحية إلى الوجود 
ا النهائي من الكتب التي كتبها علماء النفس لمساعدة المؤمنين على حل مشاكلهم الحياتية.  تياراً
إنتاج  ويتم  بل  المسيحية،  والتلفزيون  اإلذاعة  قنوات  على  النفسيين  الخبراء  هؤالء  ويظهر 
كنيستهم  بإمكانهم مساعدة شعب  والكنائس  الرعاة  بأن  ُمعتقداتهم  لتوصيل  األفلم  سلسلة من 
على حل بعض المشاكل البسيطة، ولكن يجب أن يُعهد إلى »مستشارين محترفين« في حالة 

االضطرابات الخطيرة.

 ،Talbot تالبوت  ومعهد   ،Denver دنفر  معهد  مثل  اللهوت  معاهد  من  الكثير  يقتنع 
ومدرسة الهوت الثالوث اإلنجيلي TEDS، وجامعة ليبرتي Liberty، ومعهد مودي للكتاب 
إذا  بأنه  المسيحية،  اللهوت  Fuller، وغيرها من مدارس  اللهوتي  فوللر  المقّدس، ومعهد 
رغبت الكنيسة في أن تظل متصلة بثقافتنا المعاصرة، عليها أن تدمج بين علم النفس والكتاب 
المقّدس في تقديم المشورة. يوظِّف معهد داالس اللهوتي Dallas أحد أشهر األطباء النفسيين 
المسيحية  كولورادو  جامعة  تعرض  كما  فيها.  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كعضو  المسيحيين 

درجة في الدراسات المشورية، مبنية على نظريات لعالم نفسي مسيحي شهير.
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العديد  من  االستفادة  »يمكننا  بأنه  المقّدس  الكتاب  دراس��ة  كليات  إحدى  رئيس   يؤمن 
 : ح برأي الدمجيين المعروف قائلاً من األفكار المفيدة من )مجال المشورة الدنيوية(.«1 ويُصرِّ

ا وتنكشف فيه مدى رقة وهشاشة  »نحن نعيش في زمن تتزايد فيه الحياة تعقيداً
والصراعات  المتزايدة  االنكسار  حاالت  من  الكثير  خلل  من  الغالية  النفوس 
المشورة  معركة  ساحة  في  هؤالء،  أحزان  إهدار  على  نجرؤ  ال  نحن  الٌمعقدة. 
المقّدس أو تستخدم حلوالاً ُمبسطة  الكتاب  تُقحم عناصر ومقاييس  التي  الُمهملة، 

وغير مؤهلة، تُغرق هؤالء التعابى في نهاية المطاف في يأس عميق.«2

بالكتاب  والتزامه  للرب  تكريسه  عمق  لمدى  الكامل  وإدراكي  هللا  لرجل  إحترامي  بقدر 
ا بأنه لم يفحص هذا األمر بشكل كاف، في محاولة منه لتحقيق  المقّدس، إال أنني مقتنع تماماً
ر على أن المشورة الدنيوية لديها الكثير لتقدمه  إتزان بين علم النفس والمشورة الكتابية، فهو يُصِّ
ح إلى أن المشورة الكتابية تُنتِج »حلوالاً ُمبسطة وغير مؤهلة«٣ وفيما يبدو أنه يتفق  للكنيسة ويُلمِّ
مع الرأي السائد الذي يجتاح الكنيسة اليوم - الذي يدَّعي أنه بدون الفهم والمعرفة التي يُضيفها 
علم النفس الدنيوي، ستكون المشورة التي يقدمها رعاة الكنائس وخدامها، غير كافية للتعامل 

مع جروح اإلنسان الُمعاصر العميقة.

هل نحتاج إلى علم النفس اليوم؟

بنفسه  الرسول  يُجيب  خدمته؟  أثناء  للُمحتاجين  المشورة  يُقدم  بولس  الرسول  كان   كيف 
إِْنَساٍن،  ُكلَّ   Noutheteo ُمْنِذِريَن  بِِه  نُنَاِدي  :2٨ »الَِّذي   1 كولوسي  في  السؤال  هذا  عن 
َوُمَعلِِّميَن ُكلَّ إِْنَساٍن، بُِكلِّ ِحْكَمٍة، لَِكْي نُْحِضَر ُكلَّ إِْنَساٍن َكاِمالً فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع.« ثم يحذرنا 
الرسول في كولوسي 2 : ٨ قائلاً »اُْنظُُروا أَْن الَ يَُكوَن أََحٌد يَْسبِيُكْم بِاْلفَْلَسفَِة َوبُِغُروٍر بَاِطل، 

َحَسَب تَْقلِيِد النَّاِس، َحَسَب أَْرَكاِن اْلَعالَِم، َولَْيَس َحَسَب اْلَمِسيِح.«

هل أسأت فهم ما يقوله الرسول بولس؟ هل الرسول بولس ُمخطيء في قوله أننا سنجد كل 
ما نحتاجه من حكمة في المسيح؟ هل نحن في حاجة إلى ما يقّدمه علم النفس من أفكار لتوفير 
ا  تعقيداً أكثر  بالفعل  هذا  في عصرنا  الحياة  تُعتبر  هل  للمسيحيين؟  النفسية  اإلحتياجات   أعمق 

1  Joseph M. Stowell, »A Multitude of Counselors,« in Moody, May 1991, p. 4. 

2  المرجع السابق.

٣  المرجع السابق.
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مما كانت عليه في أيام بولس؟ يبدو أن أولئك الذين يعتقدون أننا في حاجة إلى المعرفة التي 
يقدمها علم النفس، يفكرون بهذه الطريقة. 

يُجادل أستاذ علم النفس المشوري بمدرسة الهوت الثالوث اإلنجيلي TEDS والُملتزم بمبدأ 
دمج علم النفس الدنيوي مع المشورة الكتابية، بأن الحقائق النفسية تندرج تحت فئة اإلعلن 
الكتاب  مبادئ  مع  تتعارض  وال  كانت صحيحة  إذا  الجديدة  المفاهيم  قبول  يُمكن  وأنه  العام، 

المقّدس. ويقدم هذا المثال:

المشاعر  ندفن  عندما  أننا  على  معي  يتفقون  المسيحيين  جميع  أن  »أعتقد 
ا مثل القٌرح، والنوبات القلبية.   السلبية، ندفنها حية، وأن هذا الفعل قد يسبب أمراضاً
هذه العملية صحيحة بدرجة ال يُمكن إنكارها، ولكنك ال يمكنك أن تجدها السيما 
ا لنعتنقه ونستفيد منه؛ وإذا لم  ا، إذاً في الكتاب المقّدس. ولو كان ما أقوله صحيحاً

ا، فلنتركه.«4 يكن صحيحاً

صحيحة  العملية  »هذه  كانت  ما  إذا  حول  النفس  علم  أستاذ  مع  يجادل  أن  للمرء  يمكن   
 بدرجة ال يُمكن إنكارها« وحول معني أن »يدفن المرء مشاعره السلبية.« لكن المشكلة األكبر 
المقّدس  الكتاب  أن  يقول  أنه  النفسية صحيحة. كما  إذا ما كانت اإلكتشافات  هي كيفية تحديد 

يصمت بشأن حالة اإلنسان كما هو حاله مع التقنيات الحديثة: 

علم  عن  أو  سياراتنا،  تشغيل  لطريقة  إرشاد  كتيب  ليس  المقّدس  »الكتاب 
الفيزياء، أو كتيب يتحدث عن الكيمياء، أو حتى عن علم النفس. ومع أنه يحتوى 
على تصريحات تتعلق بعلم الجيولوجيا، وعلم األنثروبولوجيا، وعلم النفس والتي 
المقّدس  الكتاب  هدف  أن  إال  العلم،  من  الفروع  هذه  مع  متوافقة  تكون  أن  البد 
بها في علقتنا مع هللا،  أن نسلك  ينبغي  التي  بالطريقة  أن يخبرنا  األساسي هو 

وليس ما يجب علينا القيام به عندما يُصاب أحدهم بإنهيار عصبي.«5

 هل يٌفترض بنا أن نفهم من هذا الكلم، أنه ال توجد أي علقة بين علقة اإلنسان باهلل، 
وبين إصابته بانهيار عصبي؟ هل الكتاب المقّدس صامت بالفعل بشأن قضايا الصحة النفسية؟ 
الكيميائية؟  المواد  بعض  خلط  أو  السيارة  ضبط  عملية  النفسية/العاطفية  المشاكل  تُشبه  هل 

4  Lynn Garrett, »Is Christian Psychology Possible?« in Wellspring, Fall 1991, p. 7.

5  المرجع السابق
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منهما.  كل  حل  وطريقة  الروحية  والمشاكل  النفسية  المشاكل  بين  فرقاًا  الدمجيون  يرى   كما 
النفسي  يُعالج األمراض العضوية، والطبيب  البشري أن  أنه ينبغي على الطبيب   فهم يقولون 

أن يُعالج العقل، وعلى الراعي أن يتعامل مع الروح.

ون على أنه يجب علينا أن نستخدم علم النفس مع المشورة الكتابية يدَّعون  أولئك الذين يصرُّ
أنه »على الرغم من أن الكتاب المقّدس  كله حق، إال أنه ليس كل الحق موجود في الكتاب 
المقّدس.«6 بل ويقدمون أمثلة على ذلك قائلين أنه: »يوجد في الرياضيات، والطب، والفيزياء، 
والجغرافيا وعلم الكائنات البحرية والعديد من المجاالت العلمية األخرى، الكثير من الحقائق 
العلمية التي لم يرد ذكرها في الكتاب المقّدس. وأن هللا في حكمته سمح للبشر بإكتشاف حقائق 

كونية لم يتم اكتشافها أو مناقشتها في الكتاب المقّدس«.7 

الرياضية  الصيغ  بكل  قائمة  لنا  يسرد  لم  المقّدس  الكتاب  أن  بالفعل  نجد  وبينما    
وال بكل اإلجراءات الطبية الحديثة، ولم يوضح كل قوانين الفيزياء وخواص المادة، ولم يتطرق 
 إلى كل المناطق الجغرافية، وال كل فصائل وتصنيفات أنواع الكائنات البحرية، إال أنه ينبغي 
الروحية  الحقائق  العلوم بصورة مباشرة مع  تلك  أياًا من  يتعامل  أنه ال  ا  المرء جيداً يتذكر  أن 

األساسية والضرورية لإلنسان.

ويجيب الدمجيون على هذا الكلم قائلين:

»يُجادل بعض نُقَّاد علم النفس حول وجهة النظر التي تقول أن هللا لم يسمح 
للبشر باكتشاف أي حقائق عن العلقات الشخصية، والصحة النفسية، وأساليب 
الشخصية  القرارات  ُصنع  وطريقة  النفسية،  واالضطرابات  المشورة،   تقديم 
أو أي مسائل أخرى تتعلق بالتعامل مع الضغط وضغوط الحياة اليومية. وتقول 
وجهة النظر هذه أن هللا سمح للبشر بإكتشاف الحقيقة في كل مجاالت دراسة علوم 

اإلنسان تقريباًا، فيما عدا علم النفس.«٨

العلوم  بين  الكبير  الفرق  تمييز  على  قادرين  غير  الدمجيون  معظم  أن  هي  المشكلة 
الموضوع مطوالاً في وقت  ب� »العلوم االجتماعية«. وسنتداول هذا  الطبيعية وبين ما يسمى 
النفس ضروري ليومنا هذا؟ يبدو أن الدمجيون يؤمنون بهذا   الحق. ويبقى السؤال: هل علم 
6  Gary R. Collins, Can You Trust Psychology? )Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988(, p. 94.

7  المرجع السابق.
٨  المرجع السابق.
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 ألن »بعض المشاكل التي يمر بها اإلنسان لم يرد ذكرها في الكتاب المقّدس«.٩ إذ يعتقدون 
أن »الكتاب المقّدس لم يُكتب ليكون كتيب األسئلة واألجوبة  للمعونة الذاتية، ُمغطياًا كل مشكلة 
بشرية محتملة. كما أنه ال يدَّعي عن نفسه أنه كتاب متخصص في سرد أساليب تقديم المشورة 

أو أساليب حل المشاكل الشخصية.«1٠ 

 ال، بل الكتاب المقّدس يقول بوضوح أنه أكثر من ذلك بكثير فهو كلمة هللا و»ُموًحى بِِه 
، لَِكْي يَُكوَن إِْنَساُن هللاِ َكاِمالً،  ِمَن هللاِ، َونَافٌِع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّأِْديِب الَِّذي فِي اْلبِرِّ

ُمتَأَهِّبًا لُِكلِّ َعَمل َصالٍِح.« ) تيموثاوس الثانية ٣ :16،17(.

فيها،  الدخول  اختيار  عليه  التي  الكلية  بنوع  ما،  طالب  المقّدس  الكتاب  يُخبر  ال   بالطبع 
امتياز  الشخص  من  ينزع  ال  فاهلل  حياته.  شريك  اسم  الزواج  على  ُمقبل  لشخص  يُعطي  وال 
القديسين،  المشيرين  نصيحة  عن  فضلاً  السليم،  وحسه  وخبرته،  عقله،  استخدام  ومسؤولية 
محددة  حقائق  تطبيق  على  تنطوي  القرارات  من  األنواع  تلك  ولكن  مهمة.  قرارات   لُصنع 
المقّدس  فالكتاب  الدمجيين،  المقّدس، وليس مبادئ عالمية دنيوية. وخلفاًا لمنطق  الكتاب   من 

يُقدم المبادئ المطلقة، التي إذا تم اتباعها، ستُجيب على كل مشاكل اإلنسانية.

غير  واالكتئاب  األكل  اضطرابات  مع  للتعامل  اللزمة  المبادئ  المقّدس  الكتاب  م  يُقدِّ  
والعديد  والقلق،  المريرة،  والذكريات  األطفال،  معاملة  وإساءة  الدراسي،  والفشل   الُعضوي، 
من مشاكل العصر الحديث األخرى. وبالتالي يكون الدمجيون مخطئين بشكل صارخ عندما 
العصر  في  المشيرين  إلى  البشر  بها  يأتي  التي  المشاكل  أغلب،  وربما  »العديد،  أن  يقولون 

الحديث لم يتم طرحها في الكتاب المقّدس«.11

على الرغم من أنهم يعترفون بأنه »يُمكن استنباط غالبية مبادئ السلوك من الكتاب المقّدس، 
النفس  دراسة  بأن  الدمجيون  يؤمن  الحديث«12  العصر  مشاكل  على  تطبيقها  يُمكن  أنه  كما 

البشرية أمر ضروري، لمساعدة المؤمنين الذين يُعانون من مشاكل عميقة: 

ب  »هناك أوقات كثيرة يتمكن فيها المشير المسيحي الُملتزم، الحسَّاس والُمدرَّ
على استخدام أساليب علم النفس والتعامل مع النفس البشرية، من مساعدة الناس 

٩   المرجع السابق، صفحة ٩.
1٠   المرجع السابق.

11  المرجع السابق ص ٩6
12  المرجع السابق.
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باستخدام تكنيكات وأساليب خاصة بعلم النفس وبواسطة الفهم واإلستنارة النفسية 
التي سمح هللا لنا باكتشافها، والتي لم يَختر أن يُعلن عنها في الكتاب المقّدس. ... 

ا بأن لديها كل اإلجابات على كل مشاكل الحياة«1٣ لم تّدعي كلمة هللا أبداً

تعقيدات القرن العشرين

ر الدمجيون على أن المشاكل التي نواجهها اليوم تختلف كثيرا عن تلك التي عانى   لماذا يُصِّ
كان  بل  الحديثة.  النفس  علم  اكتشافات  من  ليس  فاالكتئاب  الماضية؟  القرون  في  البشر  منها 
على الناس أن تتكيف مع األمراض، وخيبات األمل، واإلحباطات، والزيجات غير السعيدة، 
وارتباكات الحياة، ومع الخمول والكسل، والمسكرات والخمور، والسلوك الشاذ والغريب منذ 

سقوط اإلنسان في الخطية. )تكوين ٣(

النظريات والعلجات  للبشرية صحة عقلية أفضل منذ دخول  النفسية  الدراسات  لم تجلب 
بدالاً  وعقلياًا  نفسياًا  اضطراباًا  أكثر  صار  المجتمع  بأن  أدلة  هناك  العكس،  على  بل   النفسية. 
يوم  في  العقلي«  »المرض  يسّمونه  ما  يزداد  قد  الحياتية.  التغيرات  مع  التأقلم  في  النمو   من 
من األيام بقدر تزايُد عدد علماء النفس واألطباء النفسيين الذين يمارسون العلجات والمشورة 

حتى يسيران جنباًا إلى جنب في علقة طردية.

هل قّدم لنا علم النفس حقاًا المعرفة األساسية عن سلوك اإلنسان، واحتياجاته، والحلول لكل 
اضطراباته؟ وهل يفتقر الكتاب المقّدس إلى المعلومات اللزمة لفهم أسباب تصرفات البشر 
ا البد أن نُشفق على جميع قّديسي العلّي الذين  وكيف يُمكن تغييرهم؟ إذا كان األمر كذلك، إذاً
كافحوا مع مشاكل حياتية منذ أيام آدم، وإبراهيم، وموسى، وداود، وإشعياء، ودانيال، ويسوع، 
وبولس. كم نحن محظوظون ألننا لم نحيا في أيام الكنيسة األولى، عندما كان مصدر العلج 
الوحيد هو كتابات األنبياء والرسل، جنباًا إلى جنب مع خدمة القديسين المعاصرين لهم والروح 
القدس. كيف كانت حياة المؤمنين بائسة منذ القرن األول وحتى الجزء األخير من القرن التاسع 

ا. عشر عندما تم »اكتشاف« علم النفس أخيراً

أنا ال أجادل في حقيقة أنه بإمكان المشيرين الكتابيين أن يلتقطوا بعض األفكار والملحظات 
واألمثلة وأساليب العلج العامة المفيدة من علم النفس، والتي يُمكنهم من خللها توصيل الحلول 

1٣  المرجع السابق.
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اإللهية للمشاكل اإلنسانية. ولكن هذا يختلف عن قبول »اإلكتشافات والنتائج البحثية« النفسية 
على أنها حقائق أساسية عن طبيعة اإلنسان، وطبيعة مشاكله، واحتياجاته، وإيجاد الحلول.

غالباًا ما يُشير الدمجيون إلى »حقائق نفسية عن سلوك اإلنسان« لم يرد ذكرها في الكتاب 
المقّدس. ومع ذلك، سنرى في الفصول القادمة أن الكتاب المقّدس تناول كل »ضعف إنساني« 

وقدَّم الحقائق اللزمة لتحقيق النضج الكامل للبشر.

انتقادات دنيوية لعلم النفس

بصورة عامة، يثق المؤمنون بصورة كبيرة في علم النفس. بسبب وجود العديد من القادة 
المسيحيين المحترمين الذين يعبّرون عن آراءهم التي مفادها أن الكنيسة بحاجة إلى أن تقتبس 
الدنيوية  المسيحية  أن  المستغرب  من  فليس  للمشورة،  ا  أفكاراً الدنيوي  النفس  علم  أنظمة  من 
تتمسك بعلم النفس وتضعها في مكانة عليا. ومع ذلك، ال يدرك غالبية المسيحيون، أنه في حين 
أن ثقة الكنيسة في اإلرشاد النفسي تنمو وتتزايد، يتزايد عدد النقَّاد الدنيويين لعلم النفس من جهة 
العدد، ومن جهة األبحاث التي تكشف عن المزيد من الشكوك حول كل ما يزعمه علم النفس، 

وحول العلجات التي يقدمها، وحول مكانته العلمية، ونسبة نجاحه.

النفس؟«  بعلم  تثق  أن  يمكنك  »هل  كتابه  من  األول  الفصل  في   Gary Collins  يبدأ 
بهذا التصريح:

الرغم  النفس. على   ال يثق بيرني زيلبرجلد Bernie Zilbergeld في علم 
خبرته  من  الرغم  وعلى  بيركلي،  من  عليها  حصل  التي  الدكتوراه  شهادة   من 
النفس  علم  مجال  في  كباحث  وسمعته  سنة،  إثنتي عشرة  لمدة  ممارس  كمعالج 
وكمؤلف، إال أنه كتب كتاب لينقد مهنته. وكتب فيه قائلاً أن العديد من اإلستنتاجات 
له بصورة  الترويج  أمر »تم  المهني هو  فالعلج  ليست سوى خرافات.  النفسية 
ُمفِرط.«  بشكل  تقديره  وتم  فيها،  ُمبالغ  بصورة  استخدامه  وتم  الحد،  عن  زائدة 
 قد نتمكن من تجاهل هذه االنتقادات في حالة إذا ما كان من يوجهها هو صحفي 
أو كاتب الهوتي )دخيل( أي ليس على علم بكل ما في هذه المهنة من مميزات. 
ولكنها جاءت من عضو في نقابة المهنيين النفسيين، مر بكل التدريبات المنصوص 
له  وأتيحت  النفسي،  للعلج  نفسه  هو  وخضع  السريري،  النفس  علم  في  عليها 



24      لماذا ال ينبغي أن يثق المسيحيون في علم النفس؟

 فرصة مقابلة 14٠ مريض نفسي، وأجرى مناقشات تبادلية، وجدالية، ومطولة، 
مع أربعة عشر زميل مهني متخصص.«14

الكتاب  ومبادئ  فكر  على  المبني  النفس  علم  عن  م��اذا 
المقّدس؟

تقوم  وممارساتهم  نظرياتهم  كانت  إذا  النفسيين  األطباء  في  ثقته  يبرر  أن  للمرء  يمكن    
على مبادئ الكتاب المقّدس بدالاً من النظريات السلوكية التي ابتدعها البشر. ويمكن للشخص 
العادي أن يلحظ،  أن هناك الكثير من علماء النفس المسيحيين الذين يستوفون هذا االختبار. 

 : ولكن يعترف أحد هؤالء المعالجين النفسيين المشهورين قائلاً

السريري  أو  اإلكلينيكي  النفس  علم  في  الدكتوراه  درجة  اخذت   »عندما 
)كما يطلقون عليه(، افترضت أنني أعرف كيف أقدم مشورة للبشر الذين يعانون 
ا  مراراً الجامعية  دراستي  في  تعلمته  ما  دراسة  أعدت  قد  كنت  وإذ  مشاكل،  من 
بكفاءة  ممارسته  وأجيد  به  أؤمن  كنت  ما  أغلب  بأن  جلياًا  لي  اتضح  ا،  وتكراراً
عالية كمعالج نفسي متمرس، كان مبنياًا على أساسات »علم الدراسات اإلنسانية 
باكتفاء  ا  شديداً إيماناًا  تؤمن  والتي  اإلطلق،  الثابتة على  Humanism«15 غير 
اإلنسان الذاتي. وكمسيحي ملتزم بمبادئ الكتاب المقّدس عن اإلنسان، لم أستطع 
أن أوفق بين المفاهيم النفسية التي تدربت على ممارستها وتطبيقها وبين معتقدات 
ممارسات  على  التأثير  قليلة  المسيحية  الحقائق  وبدت  األساسية  المقّدس  الكتاب 
اإلرشاد التي أقوم بها في مكتبي الخاص بالمشورة، وكانت في العديد من النقاط 

متناقضة بشكل قاطع مع سلوكي المهني القويم.«16

14  Gary R. Collins, Can You Trust Psychology? )Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988(, p. 17.

ا أو جماعة، وتُفضل  15  هي مجموعة من وجهات النظر الفلسفية واألخلقية التي تُركز على قيمة وكفاءة اإلنسان، سواء كان فرداً
الفلسفة  في  اإلنسانية  والُمنزلة. وتشير  الثابتة  العقائد  أو  المذاهب  والتجريبية( على  )العقلنية  التفكير واالستدالل  ا منظومة  عموماً
والعلوم اإلجتماعية  إلى اتجاه يؤكد بشكل خاص على فكرة »الطبيعة البشرية«. وقد أصبحت العديد من الحركات اإلنسانية في 
العصر الحديث منحازة بقوة إلى الدنيوية، حيث يستخدم مصطلح اإلنسانية  عادة كمرادف للعتقادات غير التوحيدية فيما يتعلق 

بأفكار مثل المعنى والهدف. )الناشر(.
16  Lawrence J. Crabb, Jr., Basic Principles of Biblical Counseling )Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 1975(, pp. 11-12.
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تُبنى  أن  البد  الكتابية  المشورة  مبادئ  كل  »أن  قائلاً  حديثه  استكمل  ألنه  عليه   أُثني 

نفسه  عن  أعلن  محدود  ال  إله شخصي  حقًا  هناك  بأنه  تُعلن  التي  األساسية  المبادئ  على 
بوضوح في كلمته المكتوبة، يسوع المسيح«.17 

ا أجد أنه على المسيحيين أن يتشككوا في أنظمة المشورة التي يضعها أمثال هؤالء؟  لماذا إذاً
المشورية،  نظرياتهم  من  العديد  مع  اتفق  ال  إنني  إال  واستقامتهم،  في صدقهم  أشكك  ال  فأنا 
 والتي أؤمن بأنها متأثرة بشدة بتعاليم البشر النفسية وغير المثبتة. وباعتراف خاص منهم، نعلم 
أن هدفهم هو دمج مبادئ علم النفس مع مبادئ المسيحية من أجل تشكيل نظام مشوري أفضل. 
يُقارن  فهو  المصريين.«1٨  »سلب  باسم  النهج  هذا  المسيحيين  النفسيين  االطباء  أحد  ويدعو 
هذا التكيُّف مع المفاهيم الدنيوية، بشعب إسرائيل عندما سلبوا المصريين وأخذوا أغراضهم 
يأخذون  كانوا  إسرائيل  شعب  أن  هو  المقارنة  هذه  مشكلة  مصر.  أرض  من  خروجهم  أثناء 
يستولون  بالدمج،  المؤمنين  أن  حين  في  األخرى،  المادية  الثمينة  واألشياء  والفضة،   الذهب 
أشبه  المعادية لخطة هللا لإلنسان. واألمر  العالمية  النظر  والفلسفات، ووجهات  المفاهيم  على 
المصريين.  سلب  تشبيه  من  أكثر  الخاطئة،  كنعان  أرض  لممارسات  إسرائيل  شعب   بتبني 

 : وأنا أقّدر الطبيب النفسي الذي اعترف قائلاً

النوايا  من  الرغم  وعلى  السهلة.  بالمهمة  ليست  الدقيق  الفحص  مهمة  »إن 
يسهُل  أنه  إال  المقّدس،  الكتاب  مبادئ  اتباع  استمرارية  في  ترغب  التي  الحسنة 
المقّدس،  الكتاب  محتويات  في  المساومة  تحاول  مفاهيم  بدخول،   السماح 
تسع  من  يقرب  ما  النفس قضوا  علماء  غالبية  مخيفة. ألن  تفكيرنا بصورة  إلى 
قضاء  على  تجبرهم  مهنتهم  وألن  الكليات،  في  النفس  علم  دراسة  في   سنوات 
متابعة  أجل  من  عملهم  مجال  في  القراءة  في  قراءتهم  أوقات  من  كبير   وقت 
تفكير  »أسلوب  ر  نطوِّ أن  علينا  محتم  يبقى  واستحداثاته،  المجال  تطورات  كل 
مختلف.« إذ أن نتيجة هذه التدريبات الشائعة والكارثية في نفس ذات الوقت هي 
أننا نميل إلى رؤية الكتاب المقّدس بعدسات علم النفس عندما تكون الحاجة ُملحة 

إلى أن ننظر إلى علم النفس بعيني الحق الكتابي.«1٩

17  المرجع السابق، صفحة 17.
18   Lawrence J. Crabb, Jr., Effective Biblical Counseling )Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1977(,
p. 47.

1٩  المرجع السابق، ص 4٨
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التفكير النفسي

يقول ذلك الطبيب النفسي في االقتباس السابق، أنه ال مفر من أن علماء النفس سيفكرون 
النفس  المؤمنين أن يتشككوا ويأخذوا الحذر من أن علماء  بطريقة نفسية. لذلك يتوجب على 
المسيحيين قد تبنوا الكثير من المفاهيم التي تساوم في محتويات الكتاب المقّدس في تفكيرهم. 
من السهل أن يدرك أي شخص مطلِّع على النظريات النفسية أن المفاهيم الدنيوية تكمن وراء 
الكثير من تلك األنظمة والنظريات النفسية، وال سيما في مجال الدوافع الموجودة في اللوعي 

والحاجة إلى العودة إلى الماضي لتحقيق الشفاء في الحاضر.

أساسياًا  أن جزءا  التقليدي  النفسي  الطب  وليام جلسر William Glasser »يرى   يقول 
من العلج النفسي هو سبر أغوار ماضي الشخص، بحثاًا عن جذور مشكلته النفسية«2٠ يرى 
الطب النفسي أنه إذا كان المريض يرغب في تغيير طريقة تفكيره وتصرفاته، عليه أن يفهم 

دوافعه الموجودة في اللوعي.

تُعتبر  النفسي.  اإلرشاد  فرضيات  من  أساسية  فرضية  اللوعي  على  التركيز  هذا  يُعتبر 
العقيدة السائدة في علم النفس هي أنه »لكي تتمكن من فهم فقدان ابنتك لشهيتها )نهام عصبي، 
اضطرابات األكل Anorexia Nervosa( أو عدم ثقتك بنفسك، يجب أن تبحث عن هذا الفهم 

خارج الكنيسة، أو على األقل مع راع حاصل على تدريب نفسي.«21

ا ومبني على أرضية كتابية. ولكن يكمن الخطر  أقر بأن بعض ما يكتبه الدمجيون يُعتبر مفيداً
في أساسات الفكر الدمجي، المبني على مفاهيم وُمعتقدات نفسية بدالاً من أن يستقر على تعاليم 
الكتاب المقّدس اإللهية. تقول النظرية النفسية السائدة أنه إذا كنت تريد أن تتغير من الداخل 
أن »تفحص وتتحرى عن مدى فشل ونقص  الخارجي، يجب عليك  ذلك في سلوكك  ليظهر 
 علقاتك الرئيسية حتى تواجه خيبة أملك العميقة«22. ويؤمن المشيرون التابعون لهذه العقيدة 

20   William Glasser, Reality Therapy )New York: Harper 8c Row Publishers, 1965(, pp. 42-43.

21   يقول كراب Crabb أن هذا الرأي هو »مبرر بشكل كبير. فالكنائس تُبسِّط فهمها لمشاكل البشر إلى حد يرثى له. إذ يتألق عدد 
ال بأس به من الناس في جهلهم، بسبب إصرارهم على أننا ال نحتاج أن ننظر إلى داخل اإلنسان.« 

)Dr. Larry Crabb, Inside Out [Colorado Springs: NavPress, 1988], p. 51(. ال أعرف أي مشير كتابي يؤمن 
بعدم وجود حاجة للبحث داخل قلب اإلنسان. فالمشير الكتابي الحقيقي يعتقد ببساطة أن على المرء أن ينظر إلى القلب من خلل عدسة 

الكتاب المقدَّس، دون المساس بمصفاة علم النفس.
22   Crabb, Inside Out, p. 107.
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بأن »الشعور الحاضر )الحالي( بخيبة األمل الشديدة، يمد الشخص بطاقة أمل ورجاء تجعله 
يتحمس للمستقبل.«2٣ 

وسيتفق معي معظم المسيحيين على أنه من أجل حدوث تغيير حقيقي في حياة الشخص، 
البد من أن يعمل الروح القدس في قلبه ليُخرج منه »خليقة جديدة« )كورنثوس الثانية 5 :17(. 
ا إلى خيبة األمل واأللم،  ولكن يؤمن العديد من الدمجيين بأن جميع العلقات اإلنسانية تؤدي حتماً
فاًا الخطية  وأن معظم المشاكل تنبع من »أسباب داخلية خفية.« ويكتب عالم نفسي مسيحي ُمعرِّ
: »تَنبُع معظم العادات التي نعجز عن السيطرة عليها من محاوالتنا  على أنها خيبة أمل قائلاً
لتخفيف التوتر الشديد غير الُمحتَمل، الذي ينجم عن فشلنا في التعامل مع خيبة رجاء أعمق 

رغباتنا لبناء علقة ما«24. 

علينا  يجب  وأنه  النفس«25  حماية  »خطية  هي  المدمرة  الخطايا  أكثر  أن  الدمجيون   يرى 
ح عالم نفسي بصورة رسمية »أنه كلما دخلنا   أن نُعانق خيبة أملنا وجروحنا العميقة. ويُصرِّ
الكلم  بهذا  ح  يصرِّ بالكامل.«26  خطايانا  مواجهة  من  تمّكنا  كلما  إحباطاتنا،  عمق   إلى 

كما لو كان حق كتابي. 

ا  لكن قد يسأل شخص، لماذا ينبغي للمرء أن يحتضن جروحه ويعود إلى إحباطاته مراراً
نحيا  أن  البد  الحاضر  آالم  لعلج  أنه  يقول  الذي  المفهوم  هذا  الدمجيون  وجد  أين  ا؟   وتكراراً

من جديد في آالم الماضي، في الكتاب المقّدس؟ 

لست أهدف إلى تناول أنظمة المشورة الدمجية نقطة نقطة ونقدها. إال أنني أجد أنه من المهم 
أن نفهم أنه على الرغم من ثقتي بأن العديد من الدمجيين ملتزمين بعلقتهم مع شخص المسيح 

إال أن نظرياتهم المشورية تظهر متأثرة وبشدة بمبادئ ومفاهيم نفسية غير مثبتة علمياًا. 

2٣   المرجع السابق، صفحة 1٠٨.
24   المرجع السابق، صفحة ٩6.

25  المرجع السابق.
26   المرجع السابق، صفحة 1٠.


