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1 

 

 ملقدمةا

كتب مارتن لوثر في مقدمة كتابه الصغير الشهير "سؤال وجواب" يقول: 

ي ها أمور الدين وقد شهدتها فإلىي وصلت ـلها والت ني الحالة التي ُيرثيـ"دفعت

صدر كتيب ألاسئلة وألاجوبة هذا أو بيان  إلىزيارة قريبة العهد 
ُ
الكنائس ألن أ

املذهب املسيحي، وذلك بعدما أعددته في كلمات مختصرة وبسيطة. يا للهول، 

وبصورة خاصة من يعيشون في  ،ويا للمأساة التي شهدتها!! يبدو أن الناس

ليس لديهم أي معرفة من أي نوع عن العقيدة املسيحية وكثير من  ،القري 

 القسوس جهالء، ومعلمون غير مؤهلين". 

ما  علىس هذا الوصف الذي قدمه لوثر للكنيسة في أيامه ينطبق يلأ

من هذا املنطلق يتحدث الباحث في هذا البحث عن  ؟اليومنراه في الكنائس 

ها وعن ل الالهوتي والكتابي السليم املفاهيم املغلوطة للروحانية وعن املفهوم

واملشورة، والروحانية الحقيقية طبيعة العالقة بين الروحانية الحقيقية 

الشخصية السوية التي تحيا في عالقات سوية وصحية مع هللا ومع الذات و 

ا أن هنا  قاسم مشرر  بين الروحانية الحقيقة ومع لا  خر املختلف، مؤكدا
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والنضوج النفس ي والسواء النفس ي للفرد وأن العالقة بينهما عالقة طردية. 

طريقة  علىكما يحاول أن يبرز دور الفهم الصحيح للروحانية وتأثيره 

   1خدمة املشورة. علىومنهجية القائمين 

                                                           
1 Jim Wilhoit, Christian Education The search for meaning (Michigan: Baker book house company, 

1986), 17.  
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 التفكير الديني وتأثره بالثقافة املصرية

عصور وفررات زمنية فأطلقوا  إلىلقد قسم العلماء واملؤرخين التاريخ 

الفررة ما قبل القرن السادس عشر فررة القرون الوسطي أو العصور  على

املظلمة، ومع بداية القرن السادس عشر عصر إلاصالح والفررة ما بين نهاية 

( وبداية القرن العشرين " عصر الحداثة"، وأطلقوا 1150)القرن الثامن عشر 

القرن الحادي والعشرين الذي  إلىالفررة ما بين نهاية القرن العشرين  على

 نحيا فيه لان " عصر ما بعد الحداثة".

 ىعلواتسم عصر الحداثة بأنه العصر الذي تم فيه اخرراع الطباعة 

وكان أول كتاب ُيطبع هو الكتاب املقدس، وفي هذا العصر  يد العالم وتنبرج

ازدهار وتقدم العالم وبدأت  إلىظهرت اخرراعات علمية كثيرة أدت 

التكنولوجيا تغزو الحياة إلانسانية منذ ذلك الحين. وفي هذا العصر زاد سمو 

العقل واستخدامه، وأصبح كل ما ال يخضع للعقل فهو مرفوض وظهرت 

ن الدارسين للكتاب املقدس تنقد الكتاب املقدس وسميت مدارس كثيرة م
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وزاد إلالحاد وعدم إلايمان بوجود  إلىبمدارس النقد ألادني ودارس ي النقد الع

هللا بحجة أن إلايمان باهلل وبالكتاب املقدس هو نوع من الخرافات التي عفي 

 الزمن وأن هذا ضد العلم والعقل. عليها

فقد ازدادت التكنولوجيا بصورة أسرع أما في عصر ما بعد الحداثة 

 سنة املاضية يفوق  ينلدرجة أن ما تم اخرراعه في الخمس الاخرراعاتوكذلك 

 خررعه إلانسان في قرون سابقة. ما ا

عتبر هذا العصر هو عصر املعلومات التي أصبحت ُمتاحة بصورة وي

ة حكبيرة في كافة املجاالت. والرفاهية في الحياة واملعيشة أصبحت واض

بصورة ملموسة في كافة بلدان العالم إال أن إلانسان أدر  في ذلك العصر 

الذي اتسم بالقلق والخوف وعدم السالم نتيجة الحروب التي حدثت من 

 هللا إلىالعقل فقط، أنه يحتاج  على الاعتمادقبل في عصر الحداثة نتيجة 

اهلل إلايمان ب إلىلكي يملئ الفراغ الروحي والداخلي الذي لديه، وأنه في حاجة 

ل ه مصر؟أية حقبة نعيش نحن هنا في  والسؤال فيكلمة هللا.  إلىوالرجوع 

نعيش في العصور املظلمة، أم في عصر إلاصالح، أم في عصر الحداثة أم في 

 عصر ما بعد الحداثة؟
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ا، هو عملية عقلية بموجبها يفهم الفرد أو يعي أو إن "  التفكير عموما

ا ا معينا أو جوانب معينة في موقف ما. فالتفكير السليم ينش ئ  يدر  موضوعا

شياء ألا  علىإصدار ألاحكام السليمة  علىسلو  قويم ويعطي إلانسان القدرة 

والفكر  2وذلك عندما يتميز بالواقعية وباملنطق السليم وال يرتبط بالخرافة"

ب املقدسة والكت )النصوصالديني هو ما يعبر به إلانسان عن فهمه للدين 

، وعن طرق 3املقدسة(، وعن رؤيته الشخصية له، وعن انتمائه لهذا الدين

تطبيقه لهذا الدين في املجتمع البشري. والفكر الديني هو نتاج ما نفهمه نحن 

ا. حيث أن الدين في  إلىمن النص الكتابي، وهو الذي يحتاج  تجديد دائما

ا بش
ا
ا وحديث كل مميز وملحوظ، فقد استغرق مصر يستغرق املصريين قديما

الدين حياة املصريين القدماء واملحدثين، فكل مصري كان وال يزال يحرص 

. واملصري بشكل خاص في حياته العامة يبجل والتقاليدالدين والعادات  على

ا في الحكم  ا مهما  لاخرين، وقد ال يكون  علىالصالح والتدين ويجعلها مقياسا

ا ال  ىحتأن يظهر بهذا املظهر  علىولكنه يحرص  املصري في أعماقه متدينا

                                                           
 .77(، 1111)القاهرة: دار الثقافة، السحر والحسد في الكتاب المقدس  صموئيل رزفي، 2
 .11(، 2003)القاهرة: دار الثقافة، تجديد التفكير الديني في المسيحية  صموئيل رزفي، 3
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تعبد الفرد وإقامته  ازدادفي نظر لاخرين. وكلما  الاجتماعييفقد مركزه 

 4قيمته. زادتللشعائر الدينية كلما 

إن الدين له منزلة كبيرة لدي املصريين، كما أن كل ظواهر الطبيعة 

ا عوامل دينية، لهذا فإن رجال الدين ب إلىلديهم ترجع  مصر بل بالشرق عموما

يحتلون مكانة مرموقة، فهم يروا الحياة من وجهة نظر الدين، فالنسبة 

تأدية الصالة. والدين في مصر له تأثير كبير  علىالغالبة من الناس تواظب 

 لىعة والاقتصادية. حيث يعتمد املصريين في حياتهم الاجتماعيالحياة  على

 الدين أكثر من سائر الشعوب. 

 التي تشكل قطاع كبير من الشعب املصري، 
ا
وفي القرية املصرية مثال

الناس يجدون في رجل الدين امللجأ ألاساس ي لها في حل مشكالتها حيث تقررب 

الثلثين. ومعدل التوجهات  حوالي إلىمعدالت من يعتقدون في هذا من القرية 

لقرية اديني في والقيم الدينية تنتشر بقوة في القرية، ومع ازدياد الفكر ال

ألامية والجهل يزداد التعصب وتزداد التجمعات  إلىكبير باإلضافة  بشكل

الدينية، فالجماعات إلاسالمية تنتشر بقوة في القري. وبازدياد الفكر الديني 

تزداد القدرية وإلايمان بالقضاء والقدر والنصيب، ويصبح استخدام العقل 

                                                           
 .171(، 2000)اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  علم االجتماع الريفيغريب سيد أحمد،  4
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لتدين في القرية إال أن أنه تدين ضد الدين، وضد الروحانية. ومع زيادة ا

ظاهري به ازدواجية لذلك فالروحانية التي قد تكون منتشرة في الكنائس هي 

الروحنة(، لذلك تزداد القبلية واملشكالت في  –الروحانية الزائفة )الرروحن 

  5القرية نتيجة التدين.

ذا اوالاقتصادي في كتابه "م الاجتماعييقول الدكتور جالل أمين املفكر 

ا عن تطور املجتمع املصري خالل النصف الثاني من 
ا
حدث للمصرين" متحدث

ا يديه  ا قد ازدادت وانتشرت في  علىالقرن العشرين واضعا أمور كثير جدا

الالعقالني للدين الذي انتشر  مثل التعصب الديني والتفسير  املجتمع املصري 

العاملية الغنية التي أنفقت  الخريطة علىفي مصر مع بداية ظهور دولة بدائية 

إلاسالم بحجة  علىواستيالئها  وظهور أفكارها  الكثير من املال بغرض تمكينها

العربية وهم حامون  أنهم أصحاب الحرم املكي واملديني وهم أصل الجزيرة

املتسلف الذي  السنة في العالم وأنفقوا الكثير من غرض نشر فكرهم الوهابي

ا وضع يده  صور الوسطي في أوربايضعنا في عصر أشبه بالع  نقطة علىوأيضا

ضعف العامة من املصريين الذين يضعفون أمام املتحدثين باسم الدين، 

ازدواجية  إلىيرجع  كما يقدم تحليله عن التغريب وتدهور اللغة العربية الذي

                                                           
 .325 – 322نفس المرجع السابق،5
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ا وعشقهم للنمط الغربي مع طلبهم عدم التبعية  املصريين وعبد الناصر أيضا

 ننادي بمحو ألامية بدون أن نعلم  وال نعلم الغرض منه التعليمي بفنناد  لهم

ا  الغرض تدهور اللغة الذي يظهر في إظهار أنفسنا في حالة جهل باللغة   وأيضا

جدا  اليةعدرجة  علىوتمسكنا باللغة الانجليزية كي نظهر إننا مثقفون  العربية

بها املصريين  يتباهى أما ظاهرة ألافراح والسيارة الخاصة الذي الثقافة من

ط بالد النف إلىالذي انتشر مع الهجرة   الناس قدر ما يحملون من املال ليعرف

املنفصلين عن العقل،  تكلم عن الاستهال  واملتعة وبعد الانفتاح، كما

املادية التي  حسب املصالح التجارية علىوتشكيل رغباتنا وأحالمنا وأذواقنا 

 إلىوصل ألامر  حتىإال املصلحة الذاتية  ال تهدف من نشر أي منتج جديد

 استغالل الدين. 

 لىإومن شيوع الالعقالنية في التفكير الديني واتجاه الحركات الدينية 

التمسك املفرط بطقوس وخزعبالت كانت بريئة منها في العشرينات 

 التعليموالثالثينات، ومن تدهور مكانة اللغة العربية، وتدهور محتوى 

 6وانحطاط حال الجامعة املصرية.

                                                           
 .27-11(،1111)القاهرة: مكتبة األسرة،  ماذا حدث للمصريينجالل أمين،  6
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في مصر في عالم يسوده التشويش والحزن والقلق،  اليومإننا نعيش 

كما تتسع الفجوة بشكل هائل بين ألاغنياء والفقراء نتيجة الستشراء الظلم 

ي أن أربعين ف إلىأشارت التقديرات  املجاالت حيثوالفساد والجشع في كل 

ر خط الفقر، والفكر الديني ألاصولي املستراملئة من املصريين يعيشون تحت 

الذي انتشر في عقول الكثيرين من فئات الشعب بكل أطيافه في ظل عصر 

 العالم لان والذي يحيياهالعوملة والتكنولوجيا )عصر ما بعد الحداثة( الذي 

قاد بالد كثيرة لالنفتاح والتقدم دون مصر، ومنطقة الشرق ألاوسط بأكملها. 

ها غير واضحة املعالم، ومعظمها لذا تكمن امل ة بأنه شكلة في الثقافة املصرية

ة  ة والغيبية ة والرجعية  . والاستهالكيةيميُل إلى السلبية

ة بالتعاطية القشرية للدين، وغلبة الثقافات  تتميز الثقافة املصرية

، إلاخوان  ة على الثقافة العامة، فنسمع عن املجتمع القبطية الفرعية

ة، مجتمع الريف، الحضر، البدو. الثقافة املسلمين، عن ال جماعات إلاسالمية

ة  العامة املشرركة بهتت فانتشر التعصب والتطرف والعنف والعنصرية

ة لألخر.   والنظرة الدونية

ا اندثرت، ودخل الخطاب الدينية في أزمة  كما أنه اللغة املشرركة أيضا

ات، والرركيز على مواطن الخالف وخلق أعداء وهميين،  التفاصيل والفرعية
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دون مناقشة القضايا ذات الصلة بالتطور والانفتاح وقبول ألاخر والتسامح 

بداع ين، دون الا وبناء إلانسان، وانحصر دور الخطاب الدينية في الحفظ والتلق

، وهذه أكذوبة كبرى لإلحتماء  والابتكار، فنسمع أن ال اجتهاد مع النصة

وصة ليدخل اللصوص )لصوص الفكر ومعاول الهدم(.   7بالنصة

، تغطت  ون الشارع املصرية بالتدين الظاهرية وفقد الجوهر الداخلية
ه
تل

، وصل ألامر إلى وصف الثقافة  ة فياملرأة فازداد التحرش الجنس ية  املصرية

ها في وضع كارثية  إلىوضعها الح ، وإلى في ألاهرام حسب وصف جابر عصفور  بأنه

ةأو  وصف جالل أمين في الشروق، حسب وإلانحطاطالتدهور درجة   بالفهلوية

م عن "الفهلوية النمط  كما
ه
ار في القاهرة حين تكل ر عنها الدكتور حامد عمة عبه

ة". ة املصرية   8السائد في الشخصية

والكنيسة هي وليدة املجتمع التي تعيش فيه فأنه ال يوجد فكر ديني 

قام بمعزل عن تأثره بديانات أخري، وأن العبادة املسيحية والفكر الديني 

املسيحي في طورها ألاول لم ينشأ في جو من الفراغ الديني، فال توجد عبادة 

ل ب مسيحتنامن قائمة بذاتها دون تأثير بأي ش ئ حولها. وهذا ألامر ال يقلل 

                                                           
)اإلسكندرية، دراسة غير منشورة قٌدمت في بيت السالم بالعجمي،  مستقبل الفكر المشيخي في الثقافة المصريةصالح، عيد  7

2010). 
 نفس المرجع السابق.8
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ا حيث أنها قد استفادت بما وصل  ر من سبقوها من نو  إليهيزيدها قوة وتأثيرا

واستنارة، لكنها قد قدمته في قالب الهوتي متميز وإيمان رائع، وهذا هو إلاعالن 

 %100و إلهي، %100إلالهي الذي يكلمنا ويعلمنا من خالل ما لدينا، فالوحي 

الذي هو إله كامل وإنسان كامل، وهذا ما إنساني مثل الرب يسوع املسيح 

 ُيسمي بالتناقض الظاهري في إيماننا املسيحي. 

فالبد أن نفهم أن املسيحية ليست مجرد ديانة عادية كما في ألاديان، 

ا من خالل الوحي املقدس املعصوم، وهو  لكنها إعالن إلهي ُمقدم للبشر جميعا

كحق إلهي واضح. فالكنيسة  ما يجب أن تنفتح له القلوب والعقول وتقبله

تؤثر وتتأثر وأن العالقة بين الكنيسة واملجتمع ذهاب وإياب. لكن املؤسف أن 

إمكانية التأثير ضعفت عن إمكانية التأثر باملجتمع وثقافته في التفكير التي 

ة نحن ككنيسة  ا بالثقافة املصرية ، وبشكل خاص اليوماتسم بها. وتأثرا

ة لم تعشها الكنيسة  حالة يفنحيا  الكنيسة إلانجيلية من الفوض ى الفكرية

 ِ
ة
ة، وفي خر إلاسخاتولوجية )لا  ر فيِمْن قبل، فنحن نفك يات( بطريقٍة تدبيرية

ة،  ة، وفي الوحي بطريقٍة إسالمية العبادة والروحانية واملواهب بطريقٍة كاريزماتية
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ة، وفي ة، وفي الخالص بطريقة كالفينية لفرائض ا وفي الانتماء بطريقٍة الطائفية

ة!   9بطريقة أرثوذكسية

 أهمية دراسة موضوع الروحانية

ا خالل حياتنا  ا ومصطلحات دون أن  نستخدم اليوميةإنه كثيرا
ا
ألفاظ

نعي وندر  ماهية تلك املصطلحات. واعتقد أن ذلك هو حال املجتمع بأكمله 

الذي أصبح ُمغيب وُمعصب العينين عن فهم الحقائق. وقد تأثرت الكنيسة 

بحالة الركود الفكري والثقافي واملعرفي الذي يجتازها مجتمعنا املصري  اليوم

ون عن كل يبحث اليومفي هذه ألايام. وأصبح املصلين واملتعبدين في كنائسنا 

لكي يبعدهم عن الواقع وتحدياته  وُمغيب لعقولهمما هو خرافي ووهمي 

 دنا، حيث يلجأون الصعبة السيما في هذه الفررة الحرجة التي تجتازها بال 

ا من مواجهة واقعهم املرير كنوع من التسكين والتخدير لألآلم التي  لذلك هروبا

ا ومصطلحات ال يدركونها وال  واجه الفرد،ي
ا
ا يستخدموا ألفاظ وأصبحوا أيضا

يعرفون ماهية تلك املصطلحات، ومن ضمن تلك املصطلحات هو مصطلح 

ا  ا لكونه شائعا ا صحيحا هم وغير مفهوم فهما "الروحانية" الذي أصبح ُمبة

                                                           
)اإلسكندرية، دراسة غير منشورة قٌدمت في بيت السالم بالعجمي،  مستقبل الفكر المشيخي في الثقافة المصريةعيد صالح،   9

2010). 



 القس: عامد ا حسق   الروحانية والشخصية السوية 

 

  

13 

ا. فالناس في الكنيسة  يصفون ويطلقون كل من كان  اليومومتداول كثيرا

وعاظ في وعظه بأنه شخص روحاني، وكأن ذلك هو مقياس حماس ي من ال

 الروحانية عندهم.  

أضف لذلك ما شكلتها امليديا املسيحية في مفاهيم مختلفة عن 

الخدمة والروحانية حيث تحولت الخدمة كنوع من العرض وانتشرت ظاهرة 

ام النجوم الذين أصبحوا ذو جماهيرية  كبيرة صنعتها امليديا وهي ظاهرة الخدة

 بالتاليو شاشات التلفاز بشكل متكرر  علىوشعبية ملجرد أنهم فقط يظهرون 

ل امليديا ومواقع التواص علىأصبح مقياس الروحانية يقاس بنسب املشاهدة 

مما صنع هذا بدوره مقايس غير صحيحة للروحانية الحق حيث  الاجتماعي

 ،أصبحت املقاييس مرتبطة بكل ما هو ظاهري وسطحي وجماهيري وشعبي

ة )فوق طبيعية(. يمتلكه الشخص من مواهب روحية معجز وبمقدار ما ي

فأصبح كل من يمتلك موهبة مثل الشفاء أو التكلم بألسنة وإخراج الشياطين 

قامته الروحية، وامتالئه بالروح القدس. بدال من أن ٌتقاس بنوعية  علىدليل 

رركيز فأصبح ال العالقات الصحية التي يعيشها الفرد مع هللا ونفسه ولاخر.

املواهب الروحية أكثر من ثمار الروح كمقياس للشخص الروحي  على

 وللروحانية. 
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إن موضوع الروحانية ليس فقط من أكبر املوضوعات، بل من لذا ف

 الساحة الكنسية املعاصرة ملا فيه علىأخطر املوضوعات التي تفرض نفسها 

وأصبح  10.اليوم من تداخل وخلط وتشويش وتشويه في ذهن وقلب كنيسة

املؤمن العادي ال يستطيع التمييز بين الروحانية الصادقة وبين  اليوم

الروحانية الزائفة في وسط عالم تسوده الفوض ى والتشويش وبه خليط من 

ا لدرجة  الروحانيات املتنافسة املوجودة هنا وهنا  ويبدو أنها متشابكة جدا

  11وسط ذلك الخضم. في أن يجد له طريق في باليأسقد يصاب املؤمن 

، ماليو وترجع أهمية دراسة موضوع الروحانية ربما ألن هنا  بعض الكنائس 

روحانية باملرة، وألن أصحاب املواهب الروحية قد  ال تكون كمؤسسات، قد 

وهنا  كنائس تطرفت في استخدامها وتعاملها  12باملرة. روحانيينال يكونوا 

لب دراسة هذا املوضوع. 
ة
 مع هذا املوضوع لذلك تط

إن الروحانية كلمة عامة موجودة في معظم ألاديان، لكن يختلف 

املعني في كل دين. فهي كلمة كثيرة الاستخدام لكن ُيجهل مفهومها الكتابي 

مان إلاي إلىن ما أن تشير الصحيح. هذه الكلمة قد يستخدمها الكثيرون بدو 

                                                           
 .75، 74(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  10
 .13(، 2003، ترجمة فرج عزب حكيم )القاهرة: مطبعة الخالص، الروحانية الصادقةجيرالد ماكديرمت،  11
 .602 ،261(،P.T.W ،2005، ترجمة منيس عبد النور )القاهرة: كيف نفهم علم الالهوت المجلد األولر. ت. كندل،  12
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الروح القدس. فقد قال مايكل جاكسون املغني ألامريكي  إلىاملسيحي، وال 

املعروف عن نفسه في برنامج شهير ملذيعة أمريكية شهيرة تدعي أوبرا ونفري 

ا أن الطبيعة قد اختارته  أنه إنسان روحي ألنه يؤمن بوجود هللا، وقال أيضا

 New ageلعالم. وتعتبر جماعة العصر الحديث آلة ليأتي بعطية من هللا ل

الروحانية موقفة لكل ما تنادي به، وأنها قد يمكن أن تكون ال أخالقية. وربما 

ك الروحانية. وقد تعتبر تل علىهرطقة دينية وينبر ويؤكد  إلىينتمي شخص 

الهرطقة نفسها روحانية إذا كانت الكلمة تعني بالنسبة لها كل ما هو غير 

كل ما هو غير عادي. وقد تجد كنائس تنادي بأن املعرفة العقلية  مادي أو 

ا للروحانية كما كان ينادي الغنوسيون في القرون ألاولي للكنيسة بأن  أساسا

 املعرفة هي التي تقود للخالص. 

ا في نفس  ا وروحانيا وبهذه الطريقة من إلامكان أن يكون الشخص ملحدا

حيث يمكنك أن تجد من ينادي  الوقت حسب فكره وفهمه عن الروحانية

تأكيد إلانسانية،  إلىبأن الروحانية هي إلايمان بروح إلانسان، وهي الحاجة 

 13أو اململكة النباتية أو الحيوانية.

                                                           
 .251المرجع السابق، 13
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وتستطيع أن تجد الكثيرين الذين ينادون بأن الروحانية هي الرراجع 

ويرجعنا ملا نادت  اليومائسنا عن كل ما هو مادي، وهذا الفكر موجود في كن

به الهرطقة الغنوسية في العصور ألاولي للكنيسة عندما نادت بأن املادة شر 

إن كلمة  14وأن العالم املادي وامللموس شر وال يمكن أن يكون هللا هو خالقه.

الروحانية أصبحت كلمة مطاطية يستخدمها الكثيرون مؤمنين وغير مؤمنين 

ومواقفهم التي ينادوا بها فكثرت معانيها وخرجت عن  في التعبير عن أفكارهم

حدود إلايمان املسيحي والعقيدة املسيحية الكتابية مما جعل من هذا 

املصطلح مصطلح شائع وُمستخدم بأكثر من كيفية وطريقة. مما صنع ذلك 

وخاصة في عقول الشباب. لذا ينبغي أن  اليومتشتيت في ذهن وعقل كنيسة 

لمة الروحانية في ضوء إيماننا إلانجيلي وفي ضوء كلمة هللا نفهم ماذا تعني ك

عتبر من أهم مبادئ إلاصالح إلانجيلي.
ُ
التي ت

                                                           
 .103(، 1112)القاهرة، دار الثقافة،  1ج ،تاريخ الكنيسةجون لوريمر،  14
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 تعريف الروحانية :ماهية الروحانية

إن كلمة "الروحانية" كمصطلح ال يوجد في الكتاب املقدس، لكن 

توجد كلمات وعبارات مشتق منها هذا املصطلح مثل: روحي، روحيون، هبة 

كما أن املسيحيون  15روحية، صخرة روحية، مواهب روحية، بركة روحية.

ألاوائل لم يتكلموا عن الروحانية ولم تكن موجودة كمفهوم في القرون ألاولي 

اه  اليومللكنيسة. ويقول البعض أن ما يعنيه الناس  بالروحانية هو ما سمة

لح إن مصط John Reidويقول  16الرسول بولس "الحياة في املسيح".

"الروحانية" ظهر ألول مرة في القرن السابع عشر ليصف عمل روح هللا داخل 

هي "الصداقة" بين إلانسان وهللا، صداقة  إن الروحانيةإلانسان، كما يقول 

بني 
ُ
 17اعة.الجم علىالفرد و  علىالنعمة، وهذا املفهوم ينطبق  علىحقيقية ت

                                                           
 .75(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  15

 متاح علي شبكة اإلنترنت، وتم اإلطالع عليه  يوم 21/ 16

2http://www.orthodoxlegacy.org/Year4/040806Mathewes.htm                    

 .75(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  17

http://www.orthodoxlegacy.org/Year4/040806Mathewes.htm
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عرف السيدة ماري ميخائيل
ُ
ببيروت، رئيسة كلية الالهوت  ،وت

ا  على الروحانية "أنها الحياة الروحية، وهي تفهم وفهم إلانسان شخصيا

املسيح الخالصية، أي أنها هي أنماط القداسة في الحياة العملية  إلرسالية

الاعرراف بأن  علىوقد اعتاد استخدام الروحانية لتدل  18لإلنسان املؤمن".

بيعة ط علىرين تعتمدان طبيعة العالقة مع أنفسنا وطبيعة العالقة مع لاخ

ي اعررافنا بالحقيقة املعلنة لنا في املسيح الذ علىعالقتنا باهلل التي تعتمد 

 19هللا وهو الطريقة التي أعلن بها هللا نفسه لنا. إلىهو الطريق 

 إنادي جاء تعريف للروحانية يقول يإلفي موسوعة ألاديان ملارسيا 

 حوإنها الرو هللا في وسط العالم، الروحانية املسيحية هي قضية وجود أمام "

إلانسانية أمسك بها الروح القدس فجددها وأحياها. فالروحانية هي حالة 

ا بحث إنسانية تريد أن تجد هبة الشركة. يتوقع ملكوت هللا  وإنها وجودا

وخالص إلانسان، وال يمكن فهم الروحانية املسيحية إال بالعالقة مع 

كون، ويسوع املسيح مخلص الكون، والروح مفاهيمنا عن هللا لاب خالق ال

القدس مصدر حياة الكون، والكنيسة جماعة إلايمان، والحياة ألابدية. كما 

يقول الكاتب أنه ال يوجد روحانية خارج إطار العالقات، ألنها عملية 

                                                           
 نفس المرجع السابق. 18

19 Gordon. Wakefield, A dictionary of Christian spirituality (London: SCM press ltd, 1983), 13. 
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ديناميكية، حيث الروح باستمرار يتفحصنا، يغيرنا، وينمي كياننا بجملته. 

لة حياتية غير متوقعة من التحول املستمر والتجدد فإن روحانيتنا هي رح

 20املستمر"

في إحدى املؤتمرات الدراسية بالواليات املتحدة قد عرةف املتحدثون 

الروحانية بربطها بمبادئ إلاصالح مثل مركزية هللا املطلقة، وأن العالم هو 

 هيميدان عمل هللا للخالص، والكنيسة هي عائلة إلايمان، وأن حياة الروح 

الرزام بفرح ال هروب. فالروحانية املصلحة هي الرزام وممارسة يقودان نحو 

حياة متوازنة بين الخدمة والتأمل. كما أن الروحانية املصلحة تستلزم 

ا منفتحين  ديدة ج ألساليبالتواضع وتدعو لإلصالح املستمر، وأن تكون دائما

ا بنور جديد ألجل  إلينايصل بها هللا    21.تعليمنافهو يشرق دائما

يقول الدكتور القس مكرم نجيب في تعريفه للروحانية أن " الروحانية 

للفرد والجماعة هي صدق اختبار لحضور هللا الحي في شخص يسوع املسيح، 

وطريقة تفكير كتابية والهوتية، تنتج أسلوب حياة داخل حضارة معينة وفي 

و في مكان وزمان معينين، سواء داخل الكنيسة في طرق العبادة والخدمة أ

                                                           
 . 76، 75(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  20
 .76المرجع السابق،  21
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ويقول أحد التعريفات 22ية. فالروحانية مفهوم وممارسة."اليومالحياة 

أنها النمط الذي يحدد صياغة حياتنا، وهي استجابة الختبارنا  علىللروحانية 

  23هلل كوجود حي فينا وحولنا.

هي تلك العالقة الحية  إن الروحانيةومن كل ذلك يمكن أن نقول 

يعة مع هللا والتي تنتج ثمر حقيقي وحي في طب واملثمرة واملمتلئة بالروح القدس

العالقة مع أنفسنا ومع لاخرين وتجعل هنا  تصالح وقبول مع الذات ومع 

لاخرين وأنها تلك العالقة املتجددة باستمرار بفعل عمل الروح القدس الذي 

 يعمل فينا.

                                                           
 .77(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  22

23 Haward L. Rice, Reformed spirituality (Louisville: John Knox press, 1991), 45.  



21 

 

 مفاهيم مغلوطة عن الروحانية

ا  ا في هذه ألايام الخلط في املفاهيم عن الروحانية، خصوصا زاد كثيرا

ستخدم بدون ما أن تشير 
ُ
املسيحية وإلايمان املسيحي. كما أن  إلىوأنها قد ت

البعض يعتقد أن الروحانية هي الانعزال عن العالم وعدم الاهتمام بكل ما 

ة هي الصالة بنبر  وآخرين يعتقدون أن الروحانية هو مادي وملموس وغير ديني.

صوت مختلفة عن صوته الطبيعي، وحين يبكي، ويزرف الدموع بغزارة في 

ا  الصالة، وحين يحقر الجسد ويذله فبهذا يكون شخص روحي. ويعتقد أيضا

آخرين أن الروحانية ضد العقل وأنها تعني الالعقالنية وتجميد العقل، 

يعتقد البعض من يستخدم عقله وال يفكر. و  فالشخص الروحي هو الذي ال

ر عمشا علىالناس أن الروحانية هي حين تعظ بطريقة حماسية تلعب فيها 

تجعلهم يبكون، مع العلم أن الباحث  حتىمهم الناس وأحالمهم وآمالهم ولا 

ليس ضد طريقة وعظ بعينها فهي تختلف من شخص آلخر حسب طبيعة 
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ة الروحاني وسمات الشخصية، لكن كباحث أدين ذلك الفكر الذي يعتقد أن

 هي سمة من يفعلون ذلك دون غيرهم.

هنا  من يفهمون الروحانية على أنها عدم الاعتداد باملنطق وإلاغراق 

في الغيبيات وعدم تشغيل العقل, وهنا  من يرونها إلاغراَق في الزهد 

ف وإهمال ألامور املادية، وآخرون يرون هي زيادة فررات التعبد 
ة

والتقش

سبيح والانشغال بالكرازة، وحتى في فهمنا آليات الكتاب والصالة والصوم والت

ل هذا املوضوع  نا أن نفكر في العالقة بين الجسد يعلاملقدس ولكي نؤصة

 القدرات الروحية في إلانسان التي تجعله 
ا
والروح، والروح والعقل وأيضا

ر من الجو املحيط عن طريق إرساء القيم الروحية التي  يسمو فوقه ويغية

عة هللا السامية، وهكذا يستطيع أن يثري وجوده الزمني بمعني تصف طبي

     أوسع من الزمن وهكذا يربط نفسه باألبدية.. هذا هو إلانسان الروحي. 

إن املشكلة الحقيقية تكمن في إننا نستخدم بعض التعبيرات في عقولنا 

ند فإن مفهوم اللفظ عوبالتالي بمدلوالت ومضامين ومعانا مختلفة ومتنوعة، 

الواحد يختلف عن مفهومه عند لاخر، وبذلك فإن مادة املناقشة تكون 

مختلفة، ونتائجها تكون مختلطة ومتباينة بالرغم من أننا نستخدم نفس 

أنها عدم  علىألالفاظ. لذلك كمثال، فإن هنا  من يفهمون الروحانية 
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يات لغيبالاعتداد والاستعانة باملنطق العادي، ويعتبروها أنها إلاغراق في ا

وعدم تشغيل العقل في سلوكنا وتصرفاتنا. وهنا  الذين يرون الروحانية 

إنها إلاغراق في الزهد والتقشف وإهمال الاهتمام باألمور املادية  على

إنها زيادة فررات التعبد والصالة والصوم  علىوالجسدية، والبعض يرونها 

، الخالص للخطاة والتسبيح، والانشغال بالكرازة باإلنجيل وتقديم رسالة

  24ة في الكنيسة والعكس.الاجتماعيوتهميش البرامج الثقافية أو 

والسبب الرئيس ي وراء كل هذه املغالطات في الفهم عن ماهية 

أن الكنيسة املصرية عاشت في حالة من  إلىالروحانية يرجع باألساس 

وهذا ما نراه في  مما جعلها متغربة عن الزمان. لكثير من القرون الانعزالية

 تغييب العقل والانسحاب من املجتمع.  إلىالعبادة والررانيم التي تدعو 

 لىعذلك وتركز  علىفالخطاب الديني والعبادة في كنائسنا تشجع 

الالهوت الفردي، دون الالهوت الجماعي. ويري لاب متي املسكين أن الكنيسة 

ا في جعل لا  حتىقد مرت بثالثة أطوار منذ العصر الرسولي  ن، تسببت ضمنا

                                                           
 .11(، 2002)القاهرة: دار الثقافة،  حول أزمة الدين واألخالق في المجتمع المعاصرفايز فارس،  24
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الكنيسة تفرةط في عالقتها بالعالم، وطرحت عنها نير مسئوليتها الخطير الذي 

 الرب يسوع. عليهاوضعه 

الرب واستعالن ملكوت هللا  مجيءوهو إلاحساس بقرب  الطور ألاول:

ا " وكانوا يظنون أن ملكوت هللا عتيد أن يظهر في الحال" )لو  (. 11: 15سريعا

ا. وقد  ساس عاشتهإلاحهذا  الكنيسة منذ عصر الرسل وظلت تعانيه كثيرا

م أهل تسالونيكي لكي يبعد عن فكره إلىكتب الرسول بولس رسالته الثانية 

(. وهذا الاعتقاد تسبب في إصابة الكنيسة بفتور من 1تس 1هذا الاعتقاد )

 جهة مسئوليتها ألاساسية املستمرة الطويلة ألامد من جهة العالم وتكميل

 25عملها فيه من اجل ملكوت هللا.

وبمطلع القرن الثالث برز عنصر آخر جعل الكنيسة  الطور الثاني:

تدخل مرة أخري في نفس هذا الشعور، ولكن بإحساس آخر ضد العالم وهو 

إحساس ال بالغربة فقط بل بالعداوة الشديدة، وذلك بسبب بدء الاضطهاد 

 ذه بمنتهي القسوة وإلاصرار. لكنالذي نظمه العالم الوثني ضد الكنيسة ونفة 

ا من انكماش الكنيسة  هذا الشعور بالعداوة والانفصال عن العالم زاد جدا

ا لإلنجيل، وظلت  علىوجعلها تقصر أمانتها وحبها وعطفها 
ا
أوالدها فقط، خالف

                                                           
 .13(، 1110)وادي النطرون: دير القديس أنبا مقار برية شيهيت،  المسيحي في المجتمعمتي المسكين،  25
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ألارض الغارق في  علىالسامري املجروح الساقط  علىالكنيسة تروح وتجئ 

وهي تجوز مقابله بروح الكاهن والالوي املتعصب، دمائه الذي هو العالم 

 26يأكل الفصح. حتىوبروح إلانسان املتطهر الذي ال يريد أن يتنجس 

ومع حركة الاضطهاد والاستشهاد، وفي اتجاه موازي لها  الطور الثالث:

ا  ا ما، قامت حركة أخري يمكن أن نعتبرها احتجاجا ا ومتأثر بها نوعا تماما

ا ضد العالم وحكوماته ومظامله إنما في مظهر سلمي ومقاومة سلبية 
ا
صارخ

 لىإمن الدرجة ألاولي. هذه هي حركة الرهبنة التي انطلق فيها الناس فرادي 

لجبال والقفار والبراري يعيشون، بل بالحري يموتون عن العالم، في تبتل ا

مطلق وعبادة صامتة والتصاق باهلل يفوق العقل. وبهذا تكون الكنيسة قد 

أخذت أقص ي مواقفها السلبية ضد العالم في هؤالء ألاشخاص الذين هجروا 

ا ونبذوه باعتباره موطن الخطيئة والفساد.  27العالم نهائيا

ا إن ه فصلت الكنيسة عن العالم مدة  حتىذه العوامل تآزرت معا

 إلارسالياتالقرن السادس عشر حينما بدأت حركة  حتىطويلة من الزمان 

لخدمة العالم في كافة ألانحاء، ثم تلتها موجة أخري أكثر أصالة في القرن 

                                                           
  .15، 14رجع السابق، نفس الم 26
 .15نفس المرجع السابق،  27
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وجه العموم ظلت الكنيسة تحمل في  علىالثامن عشر والتاسع عشر. ولكن 

بغضة  إلىكان أسهله أن ينقلب  العالم ماا روح حذر شديد تجاه أعماقه

وعداوة بسبب ترسبات هذه العوامل الشديدة التي كانت باستمرار ال تزال 

الة في ذهن الكنيسة وضميرها. حيث تأثر املسيحيون في مصر  28حية وفعة

  باتجاهين شكال الروحانية إلانجيلية املعاصرة:

 The))روحانية البيوريتان( التطهري  الاتجاههو  ألاول: الاتجاه

Puritanism)  الذي جاء مع بعض املرسلين ألاوائل وهو ينادي بأن ملكوت هللا

منفصل عن ملكوت العالم وال مجال للمصالحة بينهما أو املشاركة سوي في 

خدمة املحتاجين. لدرجة أن البعض اعتبر أن الدولة تعمل للشيطان وأن 

يتعارض ومطالب الدولة وأن املؤمنين في ألارض غرباء ونزالء  إلايمان املسيحي

عن العالم الشرير ورفض الخدمة العسكرية أو العمل مع  الانفصالم عليهو 

 29في مدارس وجامعات الدولة. التعليمالدولة أو 

هو املوروث الديني القبطي وما ُيسمي باالتجاه الرهباني  الثاني: الاتجاه

ة، لىإاملصري. ولقد ساهم هذان التياران بشكل كبير، في صياغة روحانية انعز 

                                                           
 .17، 16(، 1110)وادي النطرون: دير القديس أنبا مقار برية شيهيت،  المسيحي في المجتمعمتي المسكين،  28
 .102(، 2015)القاهرة: دار الثقافة، األقباط والثورة أندريه زكي،  29
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فأصبح الشائع أن الشخص الروحي هو الشخص الزاهد املرراجع أو املنسحب 

 علىمن العالم. وهذا مما زاد بشكل أو بآخر انغالق املسيحيين في مصر 

والتقوقع أمر إيجابي يجب أن يؤكدوا  الانغالقفسهم، بل واعتبروا أن هذا أن

 30.عليه

                                                           
 نفس المرجع السابق. 30



21 

 

 مصادر الخلط في فهم الروحانية

يوجد كثير من التشويش والتشويه والخلط في فهم الروحانية وهذا 

وجود مفاهيم  إلىهذا الخلط والتشويش، و  إلىسببه أنه هنا  مصادر أدت 

مدار التاريخ الكنس ي، ومن ضمن هذه  علىمغلوطة عن الروحانية الكتابية 

 املصادر:

 روحانية الحرفية التشريعية الجامدة أوال:

سمي باملدرسة 
ٌ
من مظاهر هذا املصدر هو ألاصولية الحرفية وهي ما ت

ن أالحرفية في التفسير والتي تتوقف عند ظاهر النص الكتابي، غير مكررثة ب

للنص قرينة وخلفية حضارية وثقافية وتاريخية. كما أنها ال تدر  حقيقة 

تطور وتدرج إلاعالن، وهكذا تأخذ النصوص ولايات مستقلة ومنفصلة، في 

غير تمييز بين املبدأ الكتابي الثابت والجوهري واملطلق، وبين ما هو حادث 

ا محاولة ومتغير ونسبي. ومن مظاهر هذه الحرفية التشريعية الجامد ة أيضا
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فهم الدين والكتاب املقدس بوضعه في قوالب جامدة من اللوائح 

والتشريعات التي ال تنتهي، وقوائم الحالل والحرام، في سيل من الفتاوى 

وألاحكام. والنتيجة هو تشوه مفهوم الروحانية والدين، وضياع املبادئ 

 31الجوهرية الكتابية.

 :روحانية الفكر ألافالطونيثانًيا: 

لقد تأثر الفكر املسيحي بذلك الفكر فأنتج ما يسمي بالروحانية 

قال أفالطون إن هللا هو  ( حيثDualismألافالطونية أو ما ُيسمي بالثنائية )

، مثل 
ا
املهندس املعماري الذي أوجد املخلوقات من أشياء موجودة سابقا

 
ا
 هناويستخرج منها فكرة خلق جديد، من حجارة موجودة  شخص يبني بيتا

وتبني مفكرون مسيحيون في العصور  الباني يبني من ش يء موجود من قبل.

ألاولى مثل أكليمندس وأوريجانوس ما قاله أفالطون واعتبروا أن هذا الفكر 

ل منها 
ة
جيد ألنه يحل مشكلة وجود الشر، ألن الشر موجود في املادة التي شك

مصدر الشر هو املادة  . إذنأي في ألادوات التي استخدمها هللاهللا العالم 

وفي القرنين الثاني والثالث دخل الالهوتيون املسيحيون في وليس هللا. 

وضد الغنوسية وفكر أفالطون. فالثنائية  مناقشات حادة ضد هذا الرأي

                                                           
 .15(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  والكنيسةالروح القدس مكرم نجيب،  31
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تنادي باستخدام مبدأين منفصلين. مثال تقسيم العالم إلى شر وخير والفكرة 

ففكر  32ح ولكن املادي شر الغنوسية هي أن العالم الروحي جيد وصال

أفالطون والغنوسية كانت من مظاهرها اعتبار أن كل ما هو مادي شر وأن 

الجسد شر وأن ألاهم في الكيان إلانساني هو الروح أو النفس التي ستخلص، 

وتذهب للسماء، وأن ال قيمة هنا في الحياة الحاضرة. ال قيمة للجسد أو املادة 

رة بل أو املال أو الفكر، أو الحض ارة أو الفنون. ألنها محظورات ليست خية

ر هذا الفكر من الجنس في العالقة الزوجية، وقلل من قيمة  شريرة. وقد حقة

 33العلوم إلانسانية والطبيعية.

ا: 
ً
  (The Puritanism)روحانية البيوريتانثالث

رن والقظهرت تلك الروحانية في إنجلررا ما بين القرن السادس عشر 

ا عن  السابع عشر حيث ظهرت فرق التطهريين البيوريتان التي تطرفت كثيرا

بعض  علىفكر لوثر وكلفن، لكنها أرادت تطهير الكنيسة من خالل الرركيز 

ألافكار كاالعتقاد أن ملكوت هللا منفصل عن ملكوت العالم وأنه ال مجال 

 لىع للمصالحة بينهما أو املشاركة سوي في خدمة املحتاجين. وأن املؤمنين

                                                           
)القاهرة: كلية الالهوت اإلنجيلية،  محاضرات غير منشورة " محاضرا ت عقيدة مشيخية"دارين كينيدي. ترجمة وائل حداد. 32

2001.)  
 .16(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  33
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م الانفصال عن العالم الشرير ورفض الخدمة عليهألارض غرباء ونزالء و 

في مدارس وجامعات الدولة، كما  التعليمالعسكرية أو العمل مع الدولة أو 

نادوا بأن املعمودية ليست لألطفال بل للكبار الذين اختبروا إيمانهم باملسيح، 

موا لبس الذهب، والفنون بجميع أنواعها، ووس ائل إلاعالم خاصة وحرة

ي كما ظهر في القرن التاسع عشر ف التليفزيون، ورفض العالج الطبي وألاطباء.

(  التي Methodismإنجلررا وأمريكا حركة أخري تسمي "حركة القداسة")

معمودية الروح القدس كاختبار البركة الثانية والحب الكامل في  علىركزت 

 34حياة القداسة الكاملة والتنقية ألاخالقية الداخلية.

  (الجديدة )الحركة الكاريزماتية روحانية الخماسينيةرابًعا: 

إن الخماسينية القديمة قد اهتمت باملحتوي واملضمون، وقدمت 

عقيدتها ودور الروح  علىمن الكلمة من وجهة نظرها، وركزت  مهاعلىت

القدس، وجعلوا من املضمون واملحتوي هو أساس لقبول وشركة أي شخص 

معهم. أما الخماسينية الجديدة )الحركة الكاريزماتية( والتي نمت منذ عام 

في معظم صفوف الطوائف املتنوعة، ونشاط  حلقات درس الكتاب  1510

صالة في ألاماكن املتجاورة، وقلة الوعي العقائدي مع ألاسف ومجموعات ال

                                                           
 .11، 17المرجع السابق ،  34
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ا   لىعمواهب الروح القدس أكثر من الرركيز  علىبين املسيحيين ركزت كثيرا

يدة والعق التعليمثمار الروح. كما قللت من قيمة املحتوي والفكر، ومن قدر 

ات ار حساب العاطفة والاختبار، واهتمت بالعالمات الخارجية، والاختب على

الشخصية، وأغفلت املضمون واملحتوي مما يجعلهم يسيرون في خط مواز 

التجاه الالهوتيين املتحررين الذين ال يؤمنون باملحتوي أو الحق الكتابي. ال 

نستطيع أن ننفي غني العاطفة، وحرية الاختبار لكن عندما يغيب املحتوي 

وألاسطوري وتلك الفردي والقدري، الغيبي  واملضمون، فقد يظهر الاتجاه

سمي بروحانية التفريغ العاطفي.
ُ
 35ت

 الروحانية السوبر الجديدةخامًسا: 

ال ُيعرف من أين أتت تلك الروحانية لكنها عبارة عن خليط من كل 

ش ئ، وأهم ما تنادي به هو إنكار املسيحية الكتابية. واعتبرت الحوار الفكري 

ا غير روحي حيث رفضت وهاجمت املعرفة وال حكمة والعقل ألنها اتجاها

اعتقدت أن بولس الرسول في إلاصحاحين ألاول والثاني من الرسالة ألاولي 

الفكر الغنوس ي الذي انتشر في الكنيسة آنذا  بأنه  علىكورنثوس في رده  إلى

ا في الروحانية  فعل ذلك. فاتخذت من موقف بولس مثال وتوجه لها. وازديادا

                                                           
 .35(، 2006رة: مطبوعات إيجلز،) القاهبماذا يفكر اإلنجيليون في أساسيات اإليمان المسيحي  واين جرودم،  35
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ا بشكل مالبسهنادوا بتحقير الجسد، وبتغير نبرة  م، الصوت في الصالة، وأحيانا

 36كما رفضوا أي أنواع للفنون.

                                                           
 .100(، 2003)القاهرة: دار الثقافة،  الروح القدس والكنيسةمكرم نجيب،  36
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 املفهوم الكتابي والالهوتي الصحيح للروحانية

بدأت ثورة إلاصالح بناء على فكرة الخالص بالتبرير بالنعمة بواسطة  

 أكملإلايمان وقد وضع لوثر هذه الفكرة تحت امليكروسكوب، أما كالفن 

الطريق بأن ربط الفكرة بكل فروع الحياة فقد استطاع أن يعمل نظرة أوسع 

من لوثر ألنه أتى بعد هدوء ثورة لوثر واملشاكل، لذلك فكر بطريقة أعمق 

بأن أخذ خطوة للخلف ونظر بمنظور كتابي واسع للحياة. حاول الالهوتيون 

ا هدف الالهوت تفسير كل الوجود من خالل ميالد وحياة وموت املسيح وهذ

ح. 
َ
صل

ُ
 النظامي امل

قد توصل كالفن لهذا الفكر الالهوتي كنتيجة لدارسة الكتاب و 

املقدس. وقد ربط كل ش يء في الخليقة بمفهوم الهوتي يرى العالم من خالل 

الروح القدس والكتاب املقدس، بما أن املسيح له السيادة على العالم فكل 

تعمله في حياتك هو غير مسيحي وغير ش يء يمكن ربطه بالالهوت. فال ش يء 

مرتبط بالالهوت. ألنك في كل لحظة تتعامل مع املسيح من إلامكان أن تعيش 
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ملجده أو تنكر وجوده فهو رب لحياتك أثناء خدمتك أو أثناء تناولك إلافطار. 

نحن ال نفصل بين الالهوت وكل نواحي ومواضيع الحياة. فالفكر املشيخي 

ع كل مواهبنا تح ت قوة الروح القدس. ولقد هاجم البعض املشيخيين يجمة

 ة من العواطف و إلىباعتبار أن طريقة التفكير هذه ميكانيكية وعقلية وخ
ا
فعال

 في بعض فررات من التاريخ، لكن هذا ال يجعلنا نضع 
ا
كان هذا حقيقيا

العواطف ضد املنطق. ولكن الحقيقة أن الفكر الالهوتي املشيخي يخاطب 

الث ث على= عاطفة وعقل وسلو (. فالالهوت املشيخي مبني إلانسان كله )

  37 نظام إداري = إرادة(. –عبادة= عاطفة  –أركان )عقيدة= فكر 

وفكرنا الالهوتي أكاديمي دراس ي يهتم بالدراسة الجادة فلقد اهتم 

ا، ا جدا ا كبيرا ا بدراسة الكتاب املقدس بلغاته ألاصلية اهتماما  املصلحون كثيرا

ا بدراسة كتابات آباء الكنيسة في القرون ألاولي. وقد جاءت  كما اهتموا أيضا

ا مما 
ا
حركة إلاصالح كنتيجة طبيعية لهذه الدراسات الجادة، وذلك انطالق

وجدوه من تناقض صارخ بين نصوص الكتاب املقدس وبعض كتابات لاباء 

احية أخري.  وممارسات من نتعاليم من ناحية وما تقدمه الكنيسة آنذا  من 

 يتضمن العقل، 
ا
والفكر املشيخي ليس ضد العقل. بل إلايمان املشيخي دائما

                                                           
)القاهرة: كلية الالهوت اإلنجيلية،  محاضرات غير منشورة " محاضرا ت عقيدة مشيخية"دارين كينيدي، ترجمة وائل حداد.  37

2001.) 
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ال يمكننا أن نرفض هذه فيجب أن يكون لدينا بعض ألافكار عما نعمله. و 

ا لم نستطع فهمها أو إدراكه هية في الكتاب املقدس ملجرد أنناعالنات إلالإلا 

 . واختبارها بشكل كامل

يس ضد العقل، لكنه في بعض ألاحيان يكون فوق فاإلعالن إلالهي ل

أؤمن كي ”العقل، لذلك اتخذ كالفن منطق القديس أغسطينوس القائل 

كمنهجية الهوتية وفلسفية في فهم إلاعالنات إلالهية “ أعقل، وأعقل كي أؤمن

 في كلمة هللا. 

كون فوق إلادرا  العقلي فاإليمان ليس ضد العقل، بل إلايمان قد ي

ذلك" إلايمان الباحث عن بد أن يكون إلايمان الحقيقي هو لذلك ال  لإلنسان،

  الفهم" كما قال القديس أنسلم في تعريفه لإليمان.

 ليهاعخص املبادئ ألاساسية للفكر إلانجيلي التي يتفق ـويمكننا أن نل

عتبر ملخص إلعرراضات لوثر الخمسة والتسعين، 
ٌ
كل البروتستانت والتي ت

صلحة  عليهاوالتي ُبنيت 
ُ
. (Five Solasواملعروفة بالــ ) الروحانية إلانجيلية امل

 38 :مبادئ إلاصالح إلانجيلي عليهاونطلق 

                                                           
 (. 2007)القاهرة: دار الثقافة،  اإلنجيليون أسماء ومفاهيمعبد المسيح استفانوس،  38
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 "Sola Scriptura الكتاب املقدس وحده." (1

 "sola Gratia" وحدها.النعمة  (1

 "Sola fides  " إلايمان وحده (3

 ""Sola Christosاملسيح وحده.  (3

 sola Deo Golria""مجد هللا وحده  (3

املسيح إن الروحانية إلانجيلية مركزها شخص وعمل الرب يسوع 

إذ تبدأ عملها داخل إلانسان عندما يقبل الرب يسوع " "Sola Christosوحده. 

ا عندما يقبل إلايمان الشخص ي بكفاية  في قلبه مخلص ورب وسيد، وأيضا

الصليب. وهي نفس الوسيلة التي يقبل بها إلانسان املثقف  علىعمله الكفاري 

 أو البسيط، شخص الرب يسوع. 

وإن هذه الروحانية التي بدأت فينا بقبول املسيح، تستمر وتنمو 

بحياتنا في املسيح. حيث أن مصطلح الروحانية لم ُيذكر في الكتاب املقدس 

أنها  لىعتصفها ألاناجيل لكن يصفها الرسول بولس بأنها "الحياة في املسيح" و 

فها أنها " إلاتحاد في املحبة"، ويص على"إتباع املسيح"، ويصفها يوحنا الحبيب 

أنها "سياحة املسيحي". وهذا يعني أن  علىكاتب العبرانيين والرسول بطرس 

الروحانية هي عملية ديناميكية داخل املؤمن تقوده للنمو في الحياة املسيحية 
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صورة عينها صورة الرب يسوع املثال والقدوة باإليمان تلك ال إلىلكي يصل 

  39واملحبة.

والروحانية إلانجيلية الصحيحة هي روحانية تتناغم مع الروح القدس 

عالقة املؤمن بالروح القدس هنا ولان. وهذا يعني عدم إحزان  إلىأي تشير 

صلة حميمة به وأن ندعه يعمل فينا  علىالروح القدس داخلنا وأن نكون 

صورة ومثال الرب يسوع. فالروحانية  علىليغيرنا طوال رحلة إيماننا لنصير 

هي حياة ممتلئة بالروح القدس وهذا يعني أن في الامتالء بالروح القدس 

الذي يأمرنا به هللا في الكتاب املقدس يجعلنا نثمر ثمر الروح فيصبح سلوكنا 

ا   صالحا
ا
ا ينتج عمال ا عمليا

ا
ت فيصبح إلايمان ليس ميبالروح وفي النور سلوك

 صالحة.
ا
 40في ذاته بل عامل باملحبة وينتج أعماال

أن يعطينا مواهب روحية  علىإن عمل الروح القدس فينا ليس قاصر 

، لبنيان جسد املسيح، الكنيسة، في املحبة. كما الاحتياجللمنفعة أي حسب 

ا   وبرهانا
ا
قد الروح فالحياة املمتلئة ب علىأن املواهب الروحية ليست دليال

كانت كنيسة كورنثوس مملوءة باملواهب الروحية لكن كان يوجد فيها مشاكل 

                                                           
 .53، 52(، 1117)القاهرة: دار الثقافة،  الروحانية الجذور والثمارمكرم نجيب،  39
 .260 ،261، (P.T.W ،2005عبد النور )القاهرة: ، ترجمة منيس كيف نفهم علم الالهوت المجلد األولر. ت. كندل، 40
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: 3كورنثوس 1أخالقية كثيرة لذلك يدعوهم بولس "جسديين ال روحيين" )

كورنثوس 1(. فقد اهتموا باملواهب الروحية أكثر من اهتمامهم بروحانيتهم )1

ا أفضل ( لي13كورنثوس1( لهذا كتب بولس إصحاح املحبة )11 ريهم طريقا

 41(.31: 11كورنثوس 1)

فالروحانية إلانجيلية الصحيحة، هي عمل نعمة هللا داخل القلب 

ا. أنها نعمة القداسة.  ا خارجيا ا عمليا
ا
إلانساني، عمل داخلي ينتج ويثمر سلوك

فالروحانية هي دعوة لحياة القداسة، والقداسة في ضوء مفهوم الروحانية 

لجهاد ية االيومعصمة زائفة بل تتطلب في طريق الحياة  ال تعنيإلانجيلية 

 لىعوالصراع إلايجابي نحو الغلبة. إنها روحانية قداسة تتطلب توبة مستمرة 

مستوي الفرد والجماعة، روحانية موت عن الخطية كل يوم، وحياة هلل في 

  42املسيح.

 صإن الروحانية الحقيقية هي التقديس الذي ُيعتبر أحد أبعاد الخال 

الثالثة )تبرير، تقديس، تمجيد( في مفهوم إلاصالح إلانجيلي، الذي يعلم أن 

الخالص يتم بالنعمة املمنوحة باإليمان باملسيح يسوع، وأنها عملية مستمرة 

                                                           
  .262، 261المرجع السابق،  41
 .55، 54(، 1117)القاهرة: دار الثقافة،  الروحانية الجذور والثمارمكرم نجيب،  42
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طوال الحياة. التقديس يعني فرز أو تخصيص وهي عملية تتلو التبرير أو 

ة ست مثل روحانيالتجديد وبذلك تكون الروحانية الصحيحة والحقيقية لي

( بأنها يمكن أن تكون ال New ageالعالم )كما يراها أتباع العصر الحديث

أخالقية. فالروحانية الصحيحة مصدرها الروح القدس وأنها عملية تقديس 

لقداسة ا إلىمستمرة. وهذا ال يعني أننا كاملون. فالتقديس عملية نتدرج فيها 

 43(.30: 2إال بعد التمجيد )رو أي النضوج وليس الكمال الذي لن نصل له 

القداسة، وينتج ثمره فينا هو  إلىإن نفس الروح القدس الذي يقودنا 

ا يعطي املؤمنين مواهب روحية، لكن الذي نجده هذه ألايام في كنائسنا  أيضا

هو أن املؤمنين يهتمون باملواهب الروحية أكثر بكثير من اهتمامهم بالثمر، 

اب الواضح يعلم بأن إلانسان قد يمتلك مواهب الكت التعليمبالرغم من أن 

ا في التقدم الروحي.   روحية وال يكون ناضجا

فالنضوج الروحي ليس هو امتال  مواهب روحية بل هو ذلك النضوج 

ا ولكن املشكلة تكمن في أننا نميل في قياس تقدمنا في  ا عمليا
ا
الذي ينتج سلوك

هل نحن نلعن؟ هل  أساس معايير سطحية وخارجية مثل. علىالتقديس 

السينما؟ تاركين املعايير الجوهرية والحقيقية  إلىنشرب الخمر؟ هل نذهب 

                                                           
 .265 ،266 ،267(، P.T.W ،2005القاهرة: )، ترجمة منيس عبد النور كيف نفهم علم الالهوت المجلد األولر. ت. كندل،  43
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في قياس روحانيتنا وقداستنا كمقدار املحبة التي عندنا تجاه لاخرين وسمة 

الصبر التي يجب أن يتسم بها ألاتقياء. ويرجع السبب في ذلك هو أن قياس 

 44ثير من قياسها بثمر الروح.الروحانية باملظاهر السطحية أسهل بك

الروحانية إلانجيلية الصحيحة تؤمن بأن حياة ألايمان ال تعطي 

حصانة من ألالم واملشكالت والضيقات كجزء طبيعي من الحياة في العالم، 

ولكنها تعطي نعمة في كيفية مواجهة لاالم والضيقات، وقوة الغلبة فيها 

الكتابي ضد ما ينادي به الهوت  التعليموالرزكية والتأهيل من خاللها. وهذا 

الرفاهية أو إنجيل الرخاء والغني وهو أن املؤمن الحقيقي هو من يعيش في 

  45غني وصحة وازدهار.

إن الروحانية إلانجيلية تؤمن بعقيدة الخلق وبعقيدة الفداء، وهذا 

ا، وأن فداء هللا يشمل إلانسان كله  يجعلها تري أن كل خليقة هللا حسنة جدا

ا وبذلك تؤمن بسيادة املسيح  ا وجسدا  لىعالذي أصبح بجملته للمسيح روحا

ا من مجتمعنا وحضارتنا وقضايانا،  العالم واملادة، وبدعوة هللا لنا لنكون جزءا

أساس قيم وفضائل  علىضوء إيماننا باألبدية، و  علىوأن نعيش الحاضر 

                                                           
 .274، 273(، 2000، ترجمة نكلس نسيم سالمه )القاهرة: مكتبة المنار، حقائق وأساسيات اإليمان المسيحير. ك. سبرول،  44
 .55(، 1117)القاهرة: دار الثقافة،  الروحانية الجذور والثمارمكرم نجيب،  45
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يلية ال ترفض وأخالقيات إلايمان املسيحي. ولذلك فإن الروحانية إلانج

الفنون والعلوم ولاداب بل تعتبرها عطية من عطايا هللا لخير رعاياه، والرتقاء 

  46إلانسان وسموه.

الروحانية إلانجيلية تؤمن بالعبادة الحية املشبعة املتكاملة التي قيها و 

يستمتع الفرد بتمجيد الرب ال بالعبادة الجامدة املقفرة. وتؤمن بعبادة تربط 

غير الحياة باستمرار في ضوء الكلمة املقدسة، كما  حتىوالحياة، ببن الفكر 
ُ
ت

تؤمن بأهمية التعبير العاطفي في العبادة وبدور املشاعر وببركة الاختبارات 

 ي واملضمون كما هو في كلمة هللا.ولكنها تؤمن أن أساس إلايمان هو املحتو 

ون قط بدتحدث الفقر الروحي، والعبادة العاطفية ف الجافةفالعبادة 

أساس فكري، ال تغير، وتنتهي بازدواجية الحياة. فالروحانية إلانجيلية تؤمن 

بعبادة تجمع بين الفكر الذي يغير الحياة وبالعاطفة التي تشبع القلب، فهي 

التقاء غني الكلمة في العقل بفيض من املشاعر في القلب. فالعبادة الحقيقية 

هير الخيال بجماله، وتغذية العقل هي انفتاح القلب لسكني محبة هللا، وتط

 47بحقه، وتسليم إلارادة ملشيئته

                                                           
 .51، 57المرجع السابق،  46
  .51، (1117)القاهرة: دار الثقافة،  الروحانية الجذور والثمارمكرم نجيب، 47
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إن الروحانية إلانجيلية تؤمن بحياة التوازن الذي يضع إلانسان في  

وضعه الصحيح والذي يصنع "إلانسان الجديد املعاصر" كما يسميه إلرن 

ر عناص علىتروبلد في كتابه" إنسان جديد لعصرنا الحاضر" والذي يقوم 

ا هي حياة التقوى الداخلية التي تبع من حياة الصالة،  ثالثة مجتمعة معا

وحياة الخدمة العملية التي تضمد جروح العالم كأفراد أو نظم اجتماعية، 

 48وحياة التعمق الفكري الذي يتماسك به العنصران لاخران.

إن الروحانية الصحيحة هي الخروج عن الذات والتناغم مع محبة 

قة محبة هللا لنا. تلك الحقي علىبمعني أنه نصبح روحيين عندما نعتمد  هللا

ا نرددها ونعظ بها لكننا في أحيان كثيرة ال نقدرها وال نفكر فيها  التي كثيرا

غم محبة هللا لنا بالر  علىوالاتكال  االعتمادبعمق، ربما لتداولها وشيوعها. ف

هللا  محبة علىي يعيش ويتكل من إننا خطاة هو إلايمان ذاته. فاإلنسان الروح

  49محبته هو هلل. علىله ال 

الروحانية هي عالقة حية متجددة مع هللا أي تعني العيش مع هللا 

لذلك أحد دالئل الروحانية الحقيقية هي الحب ألن هللا محبة ويدعونا للحب. 

                                                           
 .61، 60المرجع السابق،  48
 .262(، P.T.W ،2005، ترجمة منيس عبد النور )القاهرة: كيف نفهم علم الالهوت المجلد األولر. ت. كندل،  49
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فالروحانية هي محبة هللا ومحبة لاخر أما ما نراه في أحيان كثيرة من تمركز 

ول الذات وأنانية في إطار ممارسات وطقوس دينية هذا يسمي بالرروحن. ح

لاخرين وبهموم وبقضايا العصر وهي  باحتياجاتفالروحانية هي الاهتمام 

تعني الوقوف بجوار الفقير واملظلوم واملنسحق، وهي تعني قبول غير مشروط 

  للمخطئين وللمهمشين وللمنحرفين.

اس الن علىمعين من املمارسات الروحية  والروحانية ال تعني فرض نوع

بل تعني التنوع والتعددية في طرق العالقة الشخصية باهلل، كما أنها ليست 

الحق  تمييز  على تمتلك القدرةضد الجسد واهتماماته. والروحانية الحقيقية 

ا إلىفهي تقود 
ا
ا ص فكر صحيح يأتي بسلو  قويم والروحانية تنتج الهوت حيحا

ال تتعارض مع العقالنية  والروحانية الصحيحة  50 ونافع للتطبيق في الحياة.

بل إن بعض الفالسفة اعتبروا أن العقل ليس ضد إلايمان أو الروحانية بل 

 51هو أحد القدرات الروحية التي يمتلكه إلانسان.

إلايمان املسيحي الذي يختبره  علىإن الروحانية الصحيحة تؤكد 

" "Sola Scriptura   وحدهالكتاب املقدس  من خالل الكلمة املكتوبةإلانسان 

                                                           
 .264المرجع السابق،  50
 .13(،  2002افة، )القاهرة: دار الثق حول أزمة الدين واألخالق في المجتمع المعاصرفايز فارس،  51
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فعندما وقف مارتن لوثر زعيم إلاصالح إلانجيلي في املحاكمة البابوية قال 

كلماته الشهيرة التي تؤكد أن املرجعية الوحيدة للروحانية إلانجيلية هي كلمة 

 :هللا حيث قال

إن لم أقتنع من الكتاب املقدس واملنطق الواضح، ال يمكنني أن أقبل "

ا ما ناقضوا بعضهم.إن ضميري  سلطة البابوات واملجامع الكنسية، ألنهم كثيرا

هو أسير لكلمة هللا. فال أستطيع ولن أتراجع عن أي ش ئ، ألن السير ضد 

ا. وها أنا أقف هنا. وال أستطيع ع ا وال آمنا مل ش ئ آخر. الضمير ليس صحيحا

 ليساعدني الرب. آمين". 

وبالنسبة لجون كلفن يري جون أن الكنيسة تستمد سلطتها إلالهية 

تذوق  أقل علىكلمة هللا فقط. وأنه ال أحد يستطيع الحصول  علىباستنادها 

للعقيدة الصحيحة والسليمة إذا لم يكن تلميذ حقيقي للكلمة املقدسة. 

كفاية كلمة هللا إلعالنه بها عن نفسه بأن قال: "أن الوحي  علىكلفن  ويؤكد

ا من السماء لكن جل ما أسعد هللا هو أن يقدس  رسل يوميا
ُ
والنبؤات ال ت

خالل عمل الروح  املقدسة ومنألابد في الكلمة  إلىذكري إعالنه عن نفسه 

شخص يسوع  علىنتعرف  حتى، 52القدس الذي يساعدنا في فهم املكتوب" 

                                                           
52 (U.S.A:Verse Press, 2011), 2,3,4.95 John Calvin Man of God's WordPeter Barnes,  
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ونؤمن بأنه هللا املتجسد وأنه املخلص الشخص ي لنا من كل خطايانا،  املسيح

ا فالبد أن نفهمه في ضوء  ا سليما ولكي نستوعب هذا املبدأ إلاصالحي استيعابا

حة في نوعين 
َ
صل

ُ
عقيدة إلاعالن إلالهي. حيث آمن أغلب الهوتيي الكنيسة امل

إلاعالن من خالل  -1 ) العامبدون الفداء )إلاعالن  إلاعالن-1 من إلاعالن:

وهو إعالن هللا في املسيح يسوع الكلمة املتجسدة،  53الفداء ) إلاعالن الخاص(.

والتي تشهد عنه الكلمة املكتوبة )الكتاب املقدس(، وكذلك الكلمة املشروحة 

ح بأن الوعظ هو كلمة هللا حيث ورد 
َ
صل

ُ
واملوعوظة حيث ينادي التقليد امل

الهلفيتي الثاني بأن "الوعظ بكلمة هللا هو نفسه تعريف الوعظ بإقرار إلايمان 

 فقط باالستنارة التي يقدمها الروح القدس كلمة هللا ويصير 
ا
الوعظ فعاال

 ".لعقولنا

 الدائرة املركزية: يسوع املسيح

  الدائرة الثانية: الكتاب املقدس.

 . الدائرة الثالثة: الوعظ

                                                           
  (،P.T.W ،2005القاهرة: )، ترجمة منيس عبد النور كيف نفهم علم الالهوت المجلد األولر. ت. كندل،  53
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من قصور في فهم واعتقد أن كثير من الروحانيات املغلوطة نابعة 

وتفسير الكتاب املقدس حيث من بركات إلاصالح إلانجيلي أن يكون الكتاب 

املقدس في متناول الجميع لكن لكل جواد كبوة فقد أصبح تفسير الكتاب 

لكن الناس بدون الدراسة الواعية والعميقة للنصوص الكتابية والدراسة 

للنص،  وألاصيل الحقيقيالجادة للنصوص في لغاتها ألاصلية ملعرفة املعني 

أساس علمي ومنطقي وهو ما  علىلذا أصبح هنا  حاجة ماسة لعلم مبني 

كلمة يستخدمها الالهوتيون للداللة  Hermeneuticsُيسمي بالهيرمنيوطيقية 

علوم  في كل عليهعلم تفسير الكتاب املقدس. إنها ألاساس الذي ُيعتمد  على

الالهوت. فأهمية التفسير املدقق للكتاب املقدس، ليست من املغاالة في 

، كما أن إساءة تفسير الكتاب املقدس، ليست أفضل من عدم إلايمان ش يء

بأن الكتاب املقدس، هو إعالن هللا التام والنهائي،  الاعررافبه. ما الفائدة من 

تفسير قويم لكلمة هللا  علىوم فالروحانية الصحيحة تق 54ثم ُيساء تفسيره

العقل واملنطق. ومن أهم ما  علىكلمة هللا و  علىأسس الهوتية مبنية  علىو 

مدارس التفسير املختلفة ومعرفة  علىيفيدنا به علم التفسير هو التعرف 

الفرق بينهما وإيجابيات وسلبيات كال منها وكيفية استخدام كل مدرسة 

                                                           
 .121(2016الرابطة اإلنجيلية بالشرق األوسط،  ، ترجمة صموئيل بدروس )القاهرة:بلبلة كاريزماتيةجون ماك آرثر،  54
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املدرسة الرمزية،  -1 55ة هي ثالث مدارسبطريقة صحيح واملدارس التفسيري

ونستخدمه في حدود استخدام كتاب العهد الجديد لها بمعني أن ما رمزه 

ا   -1الكتاب نرمزه ليس أكثر من ذلك  -3املدرسة الحرفية: تكلمنا عنها سابقا

املدرسة الروحية )التاريخية( امللرزمة بالنص وتلك هي املدرسة التي اتبعها 

)تبع  Bullinger به نادىهو ما  لتفسير وأهم ما يميزهااملصلحون في ا

زوينجلي في زيورخ وهو صديق كالفن( بأننا يجب أن نتمسك بخمسة نقاط 

    إرشادية أساسية في تفسير الكتاب:

 56خمسة نقاط محورية لتفسير الكتاب املقدس

يجب أن يفسر الكتاب املقدس بواسطة الكتاب املقدس، الفقرات  (1

، بمعني أن الكتاب املقدس يفسر ألاكثر 
ا
 بواسطة ألاكثر وضوحا

ا
غموضا

نفسه" ألن الكتاب وحدة واحدة، وهو ما يقابل "قارنين الروحيات 

 Scripturaبالروحيات" وقد عبر املصلحين عن ذلك في مصطلح "

Scripturam Interpretatur". 

                                                           
 .30، 21(، 2012)القاهرة: دار الفكر اإلنجيلي، اإلنجيليون واألخر  إكرام لمعي، 55
)القاهرة: كلية الالهوت اإلنجيلية،  محاضرات غير منشورة " محاضرا ت عقيدة مشيخية"دارين كينيدي، ترجمة وائل حداد. 56

2001.) 
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ب. تيجب أن يسعى القارئ لفهم إلاطار اللغوي والتاريخي وموقف الكا (1

هذه كتبها أشخاص متأثرون بالفلسفة إلانسانية واستخدام 

  الدراسات ألاكاديمية.

يجب أن يبحث القارئ عن نور فهم الكنيسة التاريخي للفقرة. هذه  (3

  النقطة ال تلغي قراءات لاباء والتقليد.

"إن أية تفسيرات أصيلة للكتاب املقدس سرزيد الحب هلل والحب  (3

مركزية  علىحدة الكنيسة وطهارتها التي تستند . وتزيد من و لإلنسانية"

  املسيح وحق هللا املطلق في الكلمة املقدسة.

إن كل التفسيرات الصادقة للكتاب املقدس تفررض قلب مفسر يحب  (3

 هللا ويسعى لعمل مشيئته.

 57ثالث أخطاء يجب تجنبها في التفسير

 حساب التفسير الصحيح علىمعني معين  علىتجنب إلاصرار  (1

 للنصوص الكتابية. الدراسة السطحية تجنب (1

 ذلك. إلىال تروحن النص أو تلجأ للمجاز ما لم يدعك النص  (3

                                                           
 .121(2016، ترجمة صموئيل بدروس )القاهرة: الرابطة اإلنجيلية بالشرق األوسط، بلة كاريزماتيةبلجون ماك آرثر،  57
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 58:قضايا متعلقة بتفسير الكتاب املقدس

ا  الجيد:أهمية التطبيق  (1 عملية التطبيق أو أصول التفسير مهمة جدا

بسبب القرارات التي يجب اتخاذها بشأن ما هو نسبي، وما هو مطلق. 

و الالهوتية أ الليبراليةما يمكن أن ُيدعي  إلىوالقرار الخاطئ إما يقود 

همت أجزاء الرسالة التي  الليبراليةالرزمت. أما 
ُ
الالهوتية فُتمارس متي ف

املستقبل ألاصلي وجميع الناس(  إلىطلقة )الرسالة هي في الحقيقة م

املستقبل ألاصلي فقط(. وأما الرزمت  إلىأنها نسبية )الرسالة  على

همت أجزاء الرسالة التي هي في الحقيقة 
ُ
لرسالة ا)نسبية فينتج متي ف

تقبل املس إلىالرسالة )مطلقة أنها  علىاملستقبل ألاصلي فقط(.  إلى

 ألاصلي وجميع الناس(.

ي ه العقالنية الزائفة: العقالنية والروحانية الزائفة منهجان متطرفان (1

أن نضع العقل فوق كلمة هللا. فيقرر املفسر بنفسه ما هو حقيقي من 

                                                           
 (، 2007) القاهرة: الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة وكلية فاريتاس، أصول تفسير النصوص الكتابية  بني ولفاردت، 58
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الرسالة الكتابية وما ليس بحقيقي. يظهر تأثير هذا في إنكار معتقدات 

أساسية لإليمان، مثل قيامة وصعود املسيح، ليس فقط من قبل غير 

ا من قبل بعض الالهوتيين. فتصبح الكنائس ميتة  املؤمنين، لكن أيضا

نضع  هي أن الروحانية الزائفةوتنتفي العالقة الحية مع املسيح الحي. 

البشرية فوق كلمة هللا. فأقرر أنا بنفس ي، من خالل إلالهام أو  الروح

اها أو الرؤيا، ما يقوله الكتاب املقدس وما ال يقوله  الاستنارة التي أتلقة

أن الذي  الانتقائيفيقولون أصحاب هذا املذهب الروحاني إلالهامي 

روحه وال يستخدم عقله  علىيفسر الكتاب املقدس يجب أن يعتمد 

ا  ، " قارنين (1: 3كو 1قتل ولكن الروح يحي " )بحجة أن " الحرف يكثيرا

 . (13: 1كو 1الروحيات بالروحيات" )

أن نتجنب  عليناوجود الروح القدس في عملية التفسير: إذا كان  (3

أن ندر  دور الروح القدس  عليناالعقالنية والروحانية الزائفة، لذا 

ل ن نتجاهل أذهاننا، بفي التفسير. فالروح القدس ليست وظيفته هو أ

إخضاع أذهاننا هلل لكي نقدر أن نفهم ونطبق الكتاب  علىمساعدتنا 

املقدس بشكل أفضل. فاإلعالن إلالهي ليس ضد العقل بل فوق العقل 

" أؤمن كي أعقل، وأعقل كي  أوغسطينوسلذلك كما يقول القدس ي 
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للعقل لكي يفهم ويستوعب  الاستنارةأؤمن". فالروح القدس يعطي 

اب الكتاب املقدس في كتابته.  كلمة هللا كما أرشد كتة

الطاعة ولزومها للتفسير الكتابي: هنا  مجاالن يجب أن ينمو فيهما  (3

ا أفضل وطاعته  املؤمن طوال حياته، هما فهم الكتاب املقدس فهما

ا  هم، جنب. فأطيع كي أف إلىلرسالته أكثر. فالفهم والطاعة يسيران جنبا

 وأفهم كي أطيع.

بين التفسير الصحيح وإلارشاد الشخص ي: عندما نتعامل مع  الاختالف (3

املطلق، يجب أن نقدمه كذلك ألن هللا يريد أن يتكلم بسلطان 

ا ال يستند  ا شخصيا املطلق،  علىبواسطة كلمته. أما إذا كان إرشادا

فيجب أن ُيقدم كذلك وبتواضع ألني ربما أكون أسأت فهم إرشاد هللا. 

  .ي ال ُيعلم وال ُيعممفاإلرشاد الشخص 
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 والروحانية املزيفة حقيقيةالروحانية ال

إن الحياة املسيحية عندما يكون لها تأثير وسيرة طيبة فحينئذ يكون 

ذلك نتيجة حتمية للروحانية الصادقة التي تكون ليست مجرد مظهر خارجي 

القدس. إن الروحانية سطحي لكنها عمل داخلي في النفس البشرية بالروح 

عندما تكون صادقة قد تساعد في عملية الشفاء النفس ي حيث إنها تساعد 

 عالم أوسع وأرحب.  إلىأن ينقل نقطة تركيزه في مشكالته  علىإلانسان 

ويمكن أن تقدم الروحانية الصادقة تهدئة للنفس، فتساعد إلانسان 

ه. وقد تساعد حلول ملشكالته، نابعة من داخل نفس إلىالوصول  على

ة قد تساند إلانسان  الروحانية الصادقة الشخص على اتخاذ قرارات صحية

 في
ا
 التوقف عن ممارسة إدمان ما.  مثال

هذا النوع من الروحانية يعمل في إلانسان ليغيره من الداخل ويساعده 

ا، وتلك هي املعجزة الحقيقية أن يتغير إلانسان  على صورة  لىإأن ُيشفي نفسيا
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فالروحانية الصادقة هي التي تساعد إلانسان أن يكون إنسان حقيقي أفضل. 

وأن يفهم ذاته في ضوء معرفة هللا فتحرره من كونه عبد آلمر ما وتساعده 

ا أنه ليس إله. فالروحانية الصادقة هي التي تساعد إلانسان  أن يدر  أيضا

 59 أن يدر  محدوديته.

ها إلانسان إلىلتي يصل والروحانية الصادقة هي حالة من الحميمية ا

ا ال أنن علىمع هللا، والنفس، ولاخرين. والروحانية الصادقة هي التي تؤكد 

عندما نعود ألنفسنا. ومن املستحيل أن ننفتح  إلىيمكن أن نقررب من هللا 

 لاخرين. فالعالقات الصحيحة مع علىأنفسنا بدون أن ننفتح  علىهللا و  على

 روحانية صحيحة وصادقة.  النفس ولاخرين ومع هللا هي

ا التصالح مع ماضينا،  فالروحانية الحقيقية والصادقة تتضمن أيضا

ر  أن ند علىومع تاريخنا ألاسري، ومع سمات وعيوب شخصياتنا، وتساعدنا 

حقيقة عجزنا ومحدوديتنا كما تتضمن قبولنا غير املشروط لآلخرين 

عندما ال تمارس الروحانية املسيحية بالطريقة الكتابية السليمة و  )النعمة(.

ا  شخص ال علىفأنها ليست فقط تفقد دورها إلايجابي، بل أنها تؤثر سلبيا

وهذا ما يسمي بــ "إلاساءة الروحية" وتصبح روحانية زائفة ومثال ذلك عندما 

                                                           
 .17، 16(، 2005، )القاهرة: كنيسة قصر الدوبارة أوسم وصفي، الروحانية والتعافي 59
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لنوال  رطالصالة بطريقة متسلطة أو كنوع من الش علىيحث القادة الدينيين 

القبول أو الشفاء أو رض ي هللا أي بطريقة خاطئة وبعيدة عن الالهوت 

قدم الصالة كأنها فرض علىالنعمة وليس  علىاملسيحي املبني 
ُ
 ألاعمال حيث ت

قدم 
ُ
أنها نوع من العالقة الصادقة. ومثال آخر  علىأو طقس أو واجب وال ت

ا  يحدث عندما يمارس الروحيون إلاساءة عندما يفرضون  ا واحدا أسلوبا

كل البشر. فالروحانية الحقيقية هي التي تقبل التعددية في  علىللروحانية 

هاتهم وطبائعهم  الاختبار واملمارسة الروحية بحسب اختالفات البشر وتوجة

  60النفسية.

يعرض لنا جاري توماس في كتاب " الطرق املقدسة" تسعة طرق يقررب 

ن الذين يشعرون باالقرراب الشديد من بها البشر من هللا: فهنا  الطبيعيو 

هللا وسط الطبيعة، وهنا  الحسيون الذين يحبون هللا بأحاسيسهم 

رون خدمات العبادة بوسائل حسية بصرية وسمعية. وهنا   ويقدة

التقليديون الذي يشعرون باالقرراب من هللا من خالل الطقوس والرموز 

وا الاقرراب من هللا من خالل والنظام غير املتغير. وهنا  النسا  الذين يحب

الوحدة والبساطة. بينما هنا  النشطاء الذين يقرربون من هللا عن طريق 

                                                           
 . 33، 32، 31، 21، 22، 21 ،(2005)القاهرة: كنيسة قصر الدوبارة اإلنجيلية،  أوسم وصفي، الروحانية والتعافي 60
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ا أفضل  علىمجابهة الشر والجهل واملرض والظلم ويعملون  جعل الحياة مكانا

ا الرعاة الذين يحبون هللا من خالل  من خالل العمل مع هللا. وهنا  أيضا

من  لىعوالاستماع ألنين املتعبين والصبر  ماحتياجهمحبة لاخرين وتسديد 

 يحتاجون للوقت لكي ينضجوا ويشفوا. 

وهنا  الحماسيون الذين يقرربون من هللا من خالل الاحتفال، وهؤالء 

يشعرون بحضور هللا في وسط التسبيح القوي الذي يتغني بالقوة والنصرة. 

خصية والصلوات وهنا  املتأملون الذين يحبون هللا من خالل العبادة الش

ا هنا  العقالنيون الذين يحبون هللا بعقولهم من خالل  التكريسية. وأخيرا

 61الدراسة والبحث.

في كنائس كثيرة وبالد عديدة قد كفروا بالرعاية  الناس كم من

واملشورة والشفافية والانفتاح وذلك بسبب جروح غائرة تركها في قلوبهم 

أنفسهم ولم يصونوا هذه ألامانة، سواء عن  علىقادة روحيون ائتمنوهم 

املنابر. أو من خالل تعرضهم  علىمن  حتىطريق إفشاء ألاسرار آلخرين أو 

لالستغالل من كل نوع، من خدام كانوا يظنونهم أياد إلهية ممتدة لهم 

للمعونة، لكن لم تعاملهم هذه ألايادي بالرحمة املنتظرة، بالطبع الخدام 
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ن للخطأ ولكن لكونهم في موقع املسئولية، فإن أخطاءهم والقادة بشر معرضو 

ا من البشر العاديين. هذا يضع  قع عاتق كل من هو في مو  علىتصبح أشد تأثيرا

مساعدة الناس أال يعيش ويتعامل مع لاخرين بتلقائية تكاد تقررب من 

نا أن نكون واعين كيف أن كلماتنا لها تأثير وسلوكيتنا علىإلاهمال، وإنما 

 مكن أن تتسبب في جروح غائرة تحتاج لسنين لشفائها. ي

ا أنهم قد يعكسون في مرات  يجب أن يتذكر الخدام الروحيين دائما

كثيرة موقف هللا نفسه، ويا لها من مسئولية. لذلك أنه من املهم أن ُيظهر 

 نمخدومه ميمنع  حتىالخادم ضعفه وإنسانيته بكل طريقة مناسبة وذلك 

 62ك املخدوم أال يخلط بين مواقف الخادم وموقف هللا.هه ويسمح لذلأليت

لذين يستعجلون الثمر في اعدم صبر القادة وكم من أناس جرحوا من 

فهمهم الخاطئ ومناداتهم بأن عملية التغيير إلالهي تتم نتيجة ل حياة الناس

بشكل دراماتيكي في حياة إلانسان وال يعلمون بأن التغيير عملية مستمرة 

ا )التقديس(  م شخصا ويتم بالتدريج وباستمرار، كما أنه من الصعب أن أقية

ا أو غير ناضج.  على  أنه ناضج نفسيا
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فالنضج النفس ي والنمو هو طريق وليس حالة. فالنضج النفس ي هو أن 

 تغيير ألاولي وتطوير الثانية. إن الالهوت علىقوتي وأعمل  ضعفاتي ونقاطأميز 

ي أو الدراماتيكي، بالفعل، هو الهوت يقود الذي ينادي بالتغير اللحظي املعجز 

زيادة إنكارنا ويقوي شعورنا بالخزي املستمر فهو يعوق مسيرة نمونا  إلى

وتقدمنا. أما الالهوت الذي ينادي بالتغير املستمر طيلة الحياة هو الهوت 

 يدعم مسيرة نضوجنا الروحي والنفس ي. 

عتقد أن الدراسة الكتابية والالهوتية الصحيحة لهذه القضية أو 

ستؤكد لنا أن التغير املستمر طيلة الحياة هو القاعدة، والهوتنا املشيخي 

صلح ينادي بذلك حيث أنه ينادي بأن ركائز الخالص ألاساسية هي التبرير 
ُ
امل

الذي يتم بقبول املسيح كمخلص شخص ي والذي ربما نعلم الوقت الذي 

قبل فيه املسيح كمخلص شخص ي أو ال نعلم، والتقديس الذي هو موازي ن

ألارض. أما التغير الدراماتيكي ال  علىللتعافي يستغرق وقت مسيرة حياتنا 

يمكننا أن ننفيه وال ننكره لكنه ليس القاعدة بل هو الاستثناء، فاملعجزة 

 عمل استثنائي يستخدمه هللا لُيعلن عن نفسه.



51 

 

 أهدافه -نشأته  –ماهية علم املشورة 

ام . وهي بشكل عاليومإن خدمة املشورة هي الفريضة الغائبة في عاملنا 

مساعدة وتشجيع الفرد لكي  إلىعملية واعية مستمرة بناءة ومخططة تهدف 

واتجاهاته وقدراته، وخبراته ومشكالته،  واستعداداتهيفهم نفسه، وميوله 

ن يستخدم وينمي كل إمكانياته أو نواحي قصوره، ونواحي تفوقه وحاجاته. و 

أقص ي درجة، وأن يتخذ قرارته ويحل مشكالته بنفسه لكي يصل الفرد  إلى

ا. إلى ا واجتماعيا   63تحقيق ذاته، والتوافق شخصيا

 واملشاكل مشاركة التحدياتومنذ القدم فإن إلانسان يجد الراحة في 

التي يواجها كفرد إلنسان آخر نظيره، وهذه حقيقة كونية ال يمكن إهمالها 

بالعالقة باآلخر هي حاجة إنسانية أصيلة تؤكدها قصة الخلق في سفر 

التكوين. فآدم بالرغم من عالقته باهلل التي قبل السقوط لم تكن تشوبها 

ا بشائبة، كان يحتاج إلنسان نظيره. لقد كان هللا مختلفا  ما ا عن آدم مرتفعا
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قدر ما أعطاه هللا له من فكر  على، وباقي مخلوقات الخليقة لم تكن ال ُيقاس

 التواصل معه.  علىوعاطفة وإرادة تتيح لهم القدرة 

الحاجة ألاصلية في تكوين آدم هو أن يقيم عالقة وتواصل  تلذا كان

 ضعه. فخلق هللاالند للند مع كائن نظير له ال فوقه يخضع له وال تحته ُيخ

ا نظيره حواء. نحتاج للبشر لنعطيهم ونأخذ منهم، ونختبر معهم كل  آلدم معينا

 64 أعماق الحياة بل وأعماق محبة هللا.

قرار في حياتنا، فنحن في  التخاذلذا عندما تصعب ألاشياء ونحتاج 

كثير من ألاحيان نحتاج شخص آخر ليسمع وينصت لقصتنا وبذلك يمكننا 

ا تساعدناار جيدة من الحوار أن نأخذ أفك في اتخاذ القرارات السليمة.  معا

 لالهتمامفاإلنسان في حاجة  care العادي الاهتمامومن هنا بدأ ما ُيسمي 

بأحد آخر كما يحتاج ملن يهتم به فهذه هي طبيعة الجنس البشري كله. فنحن 

ن تعيش أ تستطيعبشر البد أن نهتم بعضنا البعض ألننا كائنات اجتماعية ال 

ا تحول  رعاية داخل  إلى Careإلانساني العادي  الاهتماممنعزلة. ثم رويدا

والرعاية هي نظرة خارج الذات تجاه  .Pastoral Careالكنيسة وهي ما نسميه 

لاخر بالحب كما يبينه لنا هللا في املسيح يسوع. والرعاية هي عمل الكنيسة 
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مشاكلهم فالرعاية تمثل دور الخاص بنفوس الناس و  الاهتمامبكاملها في 

 65مجتمع إلايمان في وسط العالم.

وبعد انتشار نظريات علم النفس، والتي ساعدت في دراسة إلانسان 

ات، إلانسان في املستشفي باحتياجات لالهتمام، وتأسست مراكز واحتياجاته

والكنائس، والسجون وغيرها. وقد أثرت تلك الدراسات والنظريات في 

، واحتياجاتهمتفهم الناس،  علىي، وساعدت الرعاة الالهوت الرعو 

الرعاة في الكنائس يدرسون ويطبقون بعض من  أن بدأ إلىوشخصياتهم. 

 ر النفس بكثيالذي سبق علم  الاجتماعجانب علم  إلىنظريات علم النفس، 

من الزمن في التعامل مع شعبهم ورعيتهم ال سيما وسط ازدياد ألازمات 

في العالم املعاصر حيث أصبحت الرعاية فقط بالنمط  والضغوط الكثيرة

ا  ة الراعي في الكنيس علىالقديم بدون تخصص ودراسة ال تكفي وأصبح لزاما

 في املجتمع وفي رعايته للكنيسة، ونتج 
ا
ا لهذا العلم ليكون فعاال أن يكون دارسا

" املشورة الرعوية وهو علم Pastoral Counselingعن ذلك علم جديد وهو"

هتم بالرعاية والشفاء في آن واحد. وهي تعني خدمة أكثر للناس الذين ي
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يتعرضون ألزمات الحياة، وهي مشورة تجمع ما بين نظريات علم النفس 

 66وإلاجتماع وعلم الالهوت.

ومن عباءة الكنيسة والالهوت الرعوي خرجت املشورة وهي ترجمة 

ا غير طلب الن "Counselingللكلمة صيحة أو إلاستشارة " والتي تعني شيئا

ا لها في الوسط  الطبية التقيليدية من طبيب نفس ي. والتعبير ألاكثر انتشارا

ألاكاديمي العربي " إلارشاد النفس ي" وعلم املشورة تبني مناهج علم النفس 

بدون خلفية الهوتية وقد بدأت املشورة كعلم قبل بداية القرن العشرين 

نفس ي ال كالسلوكية للعالمختلفة متأثرة بنظريات ومدارس علم النفس امل

لذات س ونظرية اإلىسكنر، والتحليلية لسيجموند فرويد، واملعرفية ألبرت 

  67لكارل روجرز.

إن هدف املشورة العام هو أن يحيا إلانسان حياة أفضل بأقل توترات 

ن املتاعب التي تعطله ع علىممكنة، وأن يقوم بوظائفه في الحياة والتغلب 

لوظائف. وليس الهدف من املشورة التشخيص والتصنيف القيام بهذه ا

، هذا التصنيف علىالدواء بناءا  وبالتالي يصفللمرض كما يفعل الطبيب 
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لكن هدف املشورة تدعيم طالب املشورة ليواجه حياته وتصحيح ما تحتاجه 

من خالل عالقات  الاجتماعيالتوافق  إلىلتصحيح، ومساعدته ليصل 

 لاتي: إلىمتفاعلة وجيدة مع لاخرين. ويمكننا تلخيص أهداف املشورة 

 Self Understandingتفهم الذات أوال: 

إن تفهم الذات يعني أن يفهم الفرد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه. 

تقييم الذات باستمرار وبشكل إيجابي وموضوعي في نفس الوقت.  علىوالقدرة 

وهنا  الكثيرون عندهم اتجاهات مدمرة نحو ذواتهم نتيجة لصغر النفس 

والدونية الذي يعانون منه، وهذه رؤية غير مرزنة للذات فرري البعض إما 

يهول من قدر نفسه، والبعض يهون منها. هنا دور املشير بأن يبصر املستشير 

ا مع نفسه  بما يدور في نفسه وفي العالم من حوله، ويساعده ليجري حوارا

Self Talk  ليمكنه من خالل الحوار أن يكون صورة مرزنة عن ذاته وعن

لاخرين والعالم املحيط به. ليتمكن من التعامل إلايجابي مع لاخر، والقدرة 

 68التواصل معه، والثقة به. على
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 Self Actualizationتحقيق الذات ثانيا: 

أن الفردانية أو ما ٌيسمي بالتفرد  علىاملشورة هو أن تؤكد  الياتمن 

ال ُيدع إلى أن إلانسان ينحصر  التعليمهو أحد أركان الشخصية املرزنة وهذا 

عن التبعية عندما  تعاليم املسيححول ذاته دون الخروج لألخر وال هو ضد 

أشررط أول شرط من شروط التبعية وهو إنكار الذات. فإنكار الذات ال يعني 

محو الذات وشطبها وال يعني إنكار مواهبي وقدراتي بل يعني أن نعطي املجد 

 أساس كتابي علىهلل عند استخدام تلك املواهب والقدرات. املشورة تقوم 

ن أ علىألاساسيات فهى مسئولة والهوتي ومساعدة الشخص أن يحيا بهذه 

 69تصحح الفكر الخاطئ عن طبيعة املبادئ املسيحية.

ا: 
ً
 Self acceptationتقبل الذات ثالث

يعد تقبل الذات أحد شروط الصحة النفسية، وهو أن يتقبل الفرد 

ذاته، بإيجابياتها وسلبياتها وألا يرفضها أو يكرهها. وتقبل الفرد لذاته ال يعني 

ي عن الذات، بل إن هذا التقبل ال يمنع أن ينتقد الفرد ذاته، الرضا السلب
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وأن يحاسبها، وأن يقيم سلوكه باستمرار. وإن لم يتقبل إلانسان نفسه ال 

 70يستطيع تقبل لاخرين في عالقات معه.

  Self Developmentتطوير الذات رابًعا:

النقائص، ومناطق الضعف، والتخلص من  علىهو محاولة التغلب 

العيوب أو التقليل من أثرها. ومحاولة تأكيد نقاط القوة فيها. ويستطيع 

 أن علىإلانسان أن يغير في ذاته عن طريق التعلم حيث أن قدرة إلانسان 

ا  إلانسان وهي أكثر ألامور إثارة للدهشة حول  علىيتعلم هي أكثر ألاشياء تأثيرا

التعلم ومن ثم تعديل سلو  نفسه أو  علىفقدرة إلانسان هذا إلانسان. 

ع يستطيع التكيف م حتىتعديل ذاته هي أعظم القوي املوجودة في إلانسان، 

 71متغيرات الحياة التي تواجهه.

   Supportاملساندة خامًسا: 

زادت وتنوعت ألازمات التي يتعرض لها الناس في هذه ألايام، والتي قد 

اندة املس إلىاج حتىتفقدهم توازنهم فال يمكنهم مواجهة املواقف لذا زاد إلا 

 لىإيستطيع مواجهة ألازمات. واملساندة تحتاج  حتىوالتشجيع بشكل خاص 
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قدمه املشورة بنوع م
ُ
ن التخصص تدريب وتأهيل ملن يقوم بها وهذا ما ت

 72والوعي.

 Communicationالتواصل سادًسا: 

في الحياة هي العالقات، وكثير من مشاكلنا نابعة من  ش يءإن أصعب 

فقر في التواصل في العالقات لذا مساعدة إلانسان ليتصالح مع نفسه ومع 

لاخرين ومع هللا هو دور أساس ي وهدف هام تقوم به املشورة وهذا هو قلب 

  .Reconcilingايماننا املسيحي وهذا ما ُيسمي باملصالحة 

هذا املبدأ الالهوتي الهام وهو  علىتقوم  والروحانية الحقيقية

املصالحة مع هللا من خالل قبول  إلىاملصالحة التي تعني أن إلانسان يحتاج 

بناء  الي وبالتعمل املسيح الكفاري في الصليب ألنه يعيش في حالة عداوة هلل 

ذلك يستطيع إلانسان أن يتصالح مع نفسه عندما يدر  أن قيمة ذاته  على

ا بذلك املفهوم الحقيقية  هي في املسيح وليس في إنجازاته أو أعماله، وأيضا

يستطيع أن يتصالح مع لاخرين عندما يتعامل معهم من خالل هذا املبدأ 

النعمة و هي ببساطة تعني الحب الغير مشروط وهذا املبدأ  علىالذي يؤسس 
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ا هأساس ي في املشورة فقبول إلانسان كما هو ومساعدته ليدر  ذاته ويقبل

كما هي ليتصالح مع نفسه أمر مهم بشكل عام في العالقات الصحية وفي 

 عالقة املشير باملستشير. 

فاملشير الذي يملك هذا النوع من الروحانية املسيحية يستطيع من 

خالل هذا املبدأ مساعدة الناس دون إدانتهم أو إصدار ألاوامر وألاحكام عنهم 

ا. فكم من عالقات أسرية وغيره ا من العالقات مكسورة وتحتاج لنعمة مسبقا

 73 هللا التي تظهر في املشير ملساعدتة اصحابها في اسرراداد العالقة واملصالحة.

 Guiding and behavior modificationإلارشاد وتعديل السلوك سابًعا: 

إن معظم سلوكياتنا في معظم ألاحيان مكتسبة من البيت واملدرسة 

ا يتسبب في بعض املشاكل  ا معينا
ا
واملجتمع الذي نعيش فيه، وقد يكون سلوك

 التعليمو  إلارشاد الروحي إلىفي حياتنا هنا يلزم تعديله وتغييره وقد يحتاج هذا 

ن ت إلانسان بيالديني. حيث أن هنا  ارتباط واتحاد في التسامي بأخالقيا

املشورة والروحانية. ففي تعديل السلوكيات يحتاج الفرد ملشورة مرتبطة 

مفهوم النعمة لتساعد الفرد  علىباإلرشاد الروحي والروحانية املؤسسة 

                                                           
 .52، 51(،2010)القاهرة: المؤلف،  ضوابط ومهارات في المشورة الرعوية صموئيل رزفي، 73
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للتغيير من سلوكياته الخاطئة لكن البد أن يشعر الفرد بالقبول الغير 

املسيح مع الخطاة  مشروط أوال قبل أن نطالبه بالتغيير وهذا ما فعله

 والعشارين حيث قبلهم أوال ثم تغييروا. وهذا جوهر الهوتنا إلانجيلي 
ُ
صلح امل

كلمة هللا قد تساعد املشورة في  علىالروحانية الحقيقية املؤسسة  لذلك

   74القيام بدورها بأفضل طريقة ممكنة.

املشورة هي عملية  وهدفها بأنويمكن أن نلخص مفهومنا عن املشورة 

مدي مراحل حياة إلانسان املختلفة لتحقيق  علىوتوجيه لحياة الفرد  تعليم

عده كما أنها تسا ة والروحية.الاجتماعيكافة املستويات الفكرية و علىالنمو 

تكوين عالقات صحيحة باهلل وبنفسه وباآلخرين. واملشورة هي مساعدة  على

ذه املعرفة ة وتتحول هتغيير الذهن ليستنير الفكر باملعرفة السليم علىالفرد 

يكون إنسان كامل في كل الجوانب الطبيعية منها  صحية لكيسلوكيات  إلى

ن لكي ما يكو  وإصالح لإلنسانوالروحية والنفسية وأنها عملية إعادة تأهيل 

لق  على
ُ
كما يري الباحث أن أولي الخطوات  75.عليهاصورة هللا ومثاله التي خ

أن  لىعالفرد هي أنها تساعده  وتعليموتوجيه التي تقوم بها املشورة في إعداد 

هي تلك العملية التي  أن املشورةيدر  ذاته ويحققها. حيث يري الباحث 

                                                           
 .24، 23(، 2014: دار الثقافة، )القاهرة كيف تساعد اآلخرين دليل المشير الناجحابر، رامز عطاهلل، جوزيف ص  74
 .3(، 2001)القاهرة: كلية الالهوت اإلنجيلية،  مذكرة في مقدمة التربية المسيحيةمفيد جميل،  75
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أن يكتشف ذاته حيث تجعله يحيا ذاته املتفردة وأن ال  علىتساعد الفرد 

يحيا بذات مزيفة ليست ذاته الحقيقة عن طريق تقليد لاخرين. كما أنها 

أن يكتشف قدراته وإمكانياته وأن يميز الفروق بينه وبين  علىتساعده 

أن يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة في شخصيته  علىلاخرين وتساعده 

تلك  لىإتطوير ذاته بقبولها وبتغير ما يستطيع تغيره لكي ما يصل  علىويعمل 

 يسوع.الشخصية املرزنة كما كان الرب 



70 

 

 بين الروحانية الحقيقية واملشورة طبيعة العالقة

وسط عالم متحير ومضطرب ووسط متطلبات الحياة املعاصرة 

الصعبة. نجد البشر يتنافسون ويتصارعون ألجل تحقيق تلك املتطلبات، وفي 

وسط كل هذه الاضطرابات والصراعات نجد إلانسان رويدا رويدا يفقد معني 

يمة ق أمام عينيه فتتضاءل الحياة وهدفها بسبب مشغوليات تلك الحياة.

ا أخر غير دوره ويسلك في الحياة  إلىالحياة وقيمة نفسه ويضطر  أن يلعب دورا

متع بحياته وفاقد للمعني تبذات مزيفة ليست ذاته الحقيقة وهو غير مس

اس الن والقيمة ألنه ربما ال يقبل ذاته أو ال يعرفها، أو ألنه يخاف أن يواجه

 الخارجي.  حتىمان الداخلي وال أل بحقيقته ألنه ال يشعر با

هنا يظهر دور املشورة في أن تساعد إلانسان على أن يصحح أوضاعه 

وحياته وفكره عن نفسه. وهذا يتم عندما تساعد املشورة الفرد أن يحيا 

ن إ اليومبذاته الحقيقة فهي ليست قاصرة على فئة عمرية معينة. فنجد 

الكثير من الشباب ينخرطوا في عالقات جنسية وعالقات اعتمادية نتيجة 
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خوفهم من أن يكونوا أنفسهم ومحاولة التمسك بدور أخر بالهروب من 

 الذات. 

ية هي محاولة لسد جوع دفين للحب من خالل ممارسات االعتمادف

الذهن أي هي ناتجة عن  علىوعالقات وأشياء وربما طرق تفكير مسيطرة 

فراغ داخلي وجوع للحب يجعل الفرد يحاول أن يجد مصادر خارجه ليسدد 

 76وليشعر باألمان. الاحتياجذلك 

إن مساعدة الشخص أن يجد ذاته بمعني أن تكون صورته الذاتية 

عن نفسه صحية وموضوعية هو أمر مرتبط ارتباط وثيق بمعرفة هللا بشكل 

 حيحة وهذا ما تقدمهسليم وأن تكون الصورة الذهنية عن هللا لديه ص

)الروحانية الحقيقية(، فالذي يستطيع أن يعرف ذاته يستطيع أن يعرف هللا 

والعكس كما علم الالهوتي الكبير جون كلفن إنه يوجد ارتباط وثيق بين 

 معرفة هللا ومعرفة الذات. 

ا حيث إن  تعاليم وقبول الذات أمر مرتبط بعقيدة الخلق أيضا

ثاله صورته وم علىهللا لإلنسان حيث خلقه هللا حول طريقة خلق  املسيحية

                                                           
 .33، 21(، 2005اإلنجيلية،  )القاهرة: كنيسة قصر الدوبارة الروحانية والتعافيأوسم وصفي،  76
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ا تساعد الفرد  ر ذاته ويقبلها بكل ما فيها  علىورأي أنه حسن جدا أن يقدة

أن يطور من شخصيته ليصبح إنسان كامل كما  على التعليمويساعده ذلك 

لتي قد وا عليهاتلك الصورة عينها التي خلقه هللا  علىوليصبح  هللا،يريد 

تشوهت بعد السقوط في الخطية التي جعلت إلانسان يتغرب عن ذاته وعن 

كما أن ذلك مرتبط بعقيدة كهنوت جميع املؤمنين حيث أن الفرد عندما  هللا.

يدر  أنه مدعو لكي ما يكون من ضمن رعية هللا ولكي ما يحيا بامتيازات 

له ة مع لاخرين و الكهنوت حيث يستطيع التقرب هلل بمفرده وأنه له شرك

ه أن يدر  قيمت إلىهدف في الحياة وهو أن يعلن هللا لآلخرين فإن هذا يقوده 

في فكر هللا كما أنه سوف يدر  معني للحياة وسوف يجد ذاته في داخل 

 جماعة املؤمنين أو جماعة الكهنة. 

ا عقيدة الكفارة حيث نجد  أن هللا قد ومعرفة الذات أمر يدعمه أيضا

ال  ذاته التي ولكي يدر الصلب لكي يفدي إلانسان  آالمل كل تجسد واحتم

ن . لذا أري أأوغسطينوسيستطيع أن تجد الراحة إال في معرفة هللا كما قال 

هي أن تساعد الفرد أن يعرف ذاته وتساعده أن  اليومالدور ألاول للمشورة 

 رمرتبط ارتباط وثيق بجوه التعليميقبلها ويطورها ويحيا بها وأن هذا 

 من الخلق والسقوط  تعليمنا
ا
املسيحي ومرتبط كل الارتباط بعقيدة كال
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والفداء ومعرفة هللا وبعقيدة كهنوت جميع املؤمنين. ألن الوعي بالذات قد 

أن يعرف دوره في وسط الجماعة وأن يكون شخص مؤثر  علىيساعد الفرد 

ت القاأن يقيم ع علىفي مجتمعه املحيط به. فمعرفة الذات تساعد الفرد 

مدي  علىصحيحة باهلل وباآلخرين، وعملية إلادرا  للذات هي عملية مستمرة 

مراحل إلانسان العمرية املختلفة فتبدأ بالطفولة وتستمر حتى الكبر 

يعرف مواهبه ويطورها لكي يستخدمها  علىواملشيب. فاملشورة تساعد الفرد 

 لفائدة مجتمعه املحيط به.

بد أن يكون لها أساس كتابي والهوتي لذا يري الباحث أن املشورة ال 

حقيقية، وهذا ال يعني أنها ال يمكنها  بفاعليةليمكنها أن تقوم بدورها 

الاستفادة من العلوم إلانسانية ألاخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع 

والفلسفة، فاهلل أوجد تلك العلوم ملساعدة إلانسان لكي يحيا حياة أفضل 

والروحي والعقلي. كما أن  الاجتماعينفس ي وقدر كافي من النضوج ال على

املشورة يجب أن تتعامل مع كل ألاعمار املختلفة بكيفية تتناسب مع كل فئة 

د مساعدة الفر  إلىعمرية. ويري الباحث أنه البد أن توجه املشورة مجهوداتها 

ت من كل الررسبا التشافي علىلكي ما يعرف ذاته كما أنها البد أن تساعده 

 لىعالناتجة عن الخبرات السيئة في الرربية في املاض ي. واملشورة املبنية 
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التشكيل بطرقة صحيحة من خاللها  علىروحانية سليمة تساعد الفرد 

صورة املسيح، وهي عملية مستمرة طوال  إلىيستطيع إلانسان أن ينمو 

 77.تنا للقريب )التقديس(زيادة محبتنا هلل، ومحب إلىالحياة، وهي كل ما يؤدي 

ذلك فإن العالقة بين طريقة فهم الروحانية ومنهجية  على وبناءا 

املشورة عالقة طردية بمعني أنه لو كان مقياس الروحانية من قِبل بعض 

القادة الدينيين يقاس بعدد ساعات الصالة التي يقضيها الشخص 

 ألاسلوب الوحيدوباملمارسات والطقوس الظاهرية في الصالة. ويعتقدوا أن 

 علىللروحانية هو أسلوبهم هم في عالقتهم باهلل، فإن ذلك سوف يؤثر 

بالتالي و الطريقة التي يستخدمونها في املشورة ملن يخدمونهم في كنائسهم، 

بعد املخدومين  سوف
ُ
ال تخلو تلك الطريقة للمشورة من إساءات روحية قد ت

يمارسون تلك الطريقة في  عن الحياة املسيحية وعن هللا، ربما ألنهم ال 

ا آخر، وربما ألنهم ال يستطيعوا أن  صلواتهم وروحانيتهم بل يمارسوا نوعا

يصلوا فررات كثيرة. فإنه عندما ال تمارس الروحانية املسيحية بطريقة كتابية 

                                                           
 .1(، 2001)القاهرة: كلية الالهوت اإلنجيلية،  المحاضرة الثالثة مسيحيةالتربية المقدمات  مادة محاضراتسامي عياد،  77
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ا  املؤمن  ىعلسليمة فإنها ليس فقط تفقد دورها إلايجابي بل إنها تؤثر سلبيا

 78وهذا ما يسمي "باإلساءة الروحية".أو العابد أو املخدوم 

ومن إلاساءات الروحية هو أن تقدم وتعلم الكنيسة وقادتها لإلنسان 

مقدار حبك هلل  علىأن العالقة مع هللا أي الروحانية البد أن تكون مبنية 

عن الروحانية خطأ ألنه ينقل للمخدومين  التعليمأدائك الروحي. وهذا  علىو 

 علىالنعمة إلالهية وليس  علىسيحي املبني صورة خطأ عن الالهوت امل

عمل يسوع املسيح الكفاري وتزداد الروحانية  علىألاعمال. فالروحانية مبنية 

عندما تزداد داخلنا حقيقة أن هللا يحبنا بالرغم من خطايانا، وأن عمله 

 79الصليب هو مقياس وبناء للعالقة معه. علىالكفاري 

مض وبه لبس كثير. إال أن ألامر إن الروحانية قد يكون موضوع غا

يج من  الجوهري الذي نحتاجه كبشر، هو شعورنا باألمان يحيط بنا ويسة

حولنا، وأن نعرف هدف ومعني للحياة. والروحانية تجعلنا نعرف املصدر 

الرئيس ي للقوة التي تدير كل ما يحيط بنا بطريقة فيه صالح فيمنحنا ذلك 

دف من الحياة. والروحانية ليست فحسب ألامان، ويجعلنا ندر  املعني واله

                                                           
 .33، 21(، 2005)القاهرة: كنيسة قصر الدوبارة اإلنجيلية،  الروحانية والتعافيأوسم وصفي،  78
 .31المرجع السابق،  79
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ا يهبنا الهدف  أحاسيس داخلية بل هي فعل وإرادة. فهي ليست مجرد أمرا

ا أن نحيا في ظل وتحقيق هذا الهدف واملعني.  للحياة بل إنها تساعدنا أيضا

أن يدر  معني وهدف الحياة،  علىواملشورة من أولوياتها أن تساعد الفرد 

كما أن الروحانية   80لذلك هنا  ترابط قوي بين املشورة والروحانية.

ا في املشورة حيث أنها تساعد الفرد  ج النضو  علىالحقيقية تساعد كثيرا

والعقلي ألنها ال ترفض إعمال العقل واستخدامه وال  الاجتماعيالنفس ي و

قهر كل املشاعر  علىتساعد الفرد  ة. والروحانية الصادقةيلاتدعو لالنعز 

السلبية والرسائل السلبية من كلمات ساخرة ومهينة قد تلقاها الفرد في 

طفولته، فالنضوج النفس ي الذي يأتي من خالل مواجهة صادقة وصريحة 

بالنفس وعدم إلانكار، هو نتاج للروحانية الصادقة والحقيقية حيث أن أحد 

و في النعمة هو ازدياد حساسيتنا تجاه عالمات ازدياد الروحانية والنم

 هللا علىالخطية. فالعالقة مع هللا تتعمق وتتقدم لألمام كلما انكشفنا 

وانفتحنا لعمل الروح القدس فينا عن طريق الصدق مع النفس ومع لاخرين 

 نا. لىعوعدم إلانكار للمشاكل النفسية التي نعاني منها أو الخطايا التي تتسلط 

                                                           
80 Nelson S.T.Thayer, spirituality and pastoral care (Philadelphia: fortress press,1985), 13. 



 القس: عامد ا حسق   الروحانية والشخصية السوية 

 

  

77 

من املتدينين أو املرروحنين الذين يعظون بأمور رائعة  يوجد كم كبير 

ويظهرون كأنهم مالئكة لكنهم يمتلكون مشاكل نفسية وربما يعانون من 

خطايا ما، لكنهم يعيشون في حالة من إلانكار وعدم املواجهة الصادقة مع 

النفس والتي تجعلهم يعظون بنوع من إلاسقاط وإلادانة لآلخرين وكأنهم بال 

واعتقد أن ذلك ليس من الروحانية الحقيقية. فالروحانية الحقيقية  خطية.

صورة الرب يسوع ولكي نصير ناضجين وهذا  إلىأن نتغير وننمو  علىتساعدنا 

ا هو هدف املشورة التي تعلم إننا محدودين وغير كاملين لكننا  لكي  عىنسأيضا

  ين أي ناضجين في كافة املستويات.نصبح كامل

أن يكتشف مواهبه وقدراته وأن يوظفها  علىد الفرد فاملشورة تساع

شف أن يكت علىبطريقة سليمة. والروحانية السليمة هي التي تساعد الفرد 

تلك املواهب وأن يستخدمها بطريقة تفيد مجتمعه وتكون طريقة للتعبير عن 

ذاته وقد تكون هذه املواهب نوع من الفنون ولاداب التي ربما بعض طرق 

في رأي الباحث غير كتابية تحرمها وتعتبرها أمور جسدية وليست الروحانية 

روحية، لكنه يري أن الروحانية الحقيقية ال ترفض كل ما هو نافع لإلنسان 

من إن كثير من القادة الدينين غير  اليوممن علوم وآداب وفنون. إننا نعاني 

لتي هي ا روحانيين بمعني ليس لهم عمق في عالقتهم باهلل، فعملية التلمذة
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ممارسة  علىالرربية البد أن يكون أحد أركانها تشكيل روحي للفرد، وتربيته 

فرض 
ُ
 نوع معين من الروحانية. عليهالروحانية التي تناسبه هو وال ت

أمر يوصينا به الكتاب ا ملقدس  وإلاكمالإن التحر  نحو النضوج 

كيفية  إلىوهذا هو جوهر وقلب املشورة حيث أن املشورة هي ارشاد الفرد 

تطوير عالقته مع هللا، ومع نفسه، ومع لاخر. ويحدث هذا عن طريق 

مرشدين ومربين، لكن املرشد ألاول لتلك العملية هو الروح القدس. إذا 

ا با ا وثيقا
ا
 لىعملشورة لخلق شخصية سوية ومرزنة الروحانية ترتبط ارتباط

 كافة ألابعاد.



71 

 

 لنفسمفهوم الشخصية السوية في علم ا

ضرورة معرفة ماهية إلانسان  علىيؤكد العالم النفساني"رولو ماي"

ة املشورة، فاإلنسان ليس مجرد جسد، أو وظيفة، أو مركز علىلضمان فا

املرآة الخارجية للبنية الداخلية لإلنسان  اجتماعي، بل كل هذه ألاشياء هي

املشير أن يرسم صورة الشخصية  علىالتي ندعوها "الشخصية"، لذلك يجب 

 بشكل شعوري واع ورشيد وال يرر  ذلك لخضم الالشعور املتالطم. 

املشورة البد من فهمنا ملاهية إلانسان وذلك  فاعليةعتقد أنه لضمان أ

إلانسان وتكون  احتياجاتتقديم مشورة تمس  علىحتى نكون قادرين 

ا. حيث إن الشخصية إلانسانية هي ذلك النشاط  81مصوبة نحو الهدف جيدا

ا، والتي تميز الفرد عن  املتكامل من السمات الجسمية والنفسية الثابتة نسبيا

نشاطه وتفاعله مع البيئة الخارجية، املادية  أساليبغيره. وتحدد 

لك النمط الفريد الذي يحمل مجموعة من السمات ة، أو هي ذالاجتماعيو

                                                           
 .31(،2004)القاهرة: دار الكلمة، فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسية  رولو ماي. ترجمة اسامة القفاش. 81
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ا. لقد حاول كل  82تميز الشخص عن غيره، وهذا ما يجعل الشخص متفردا

تيار في علم النفس من التيارات التحليلي، والسلوكي، وإلانساني، والتحليلي 

ودراساتهم عن ماهية الشخصية إلانسانية، وأهم ما  آراءهمتقديم  التفاعلي

السوية التي تتمتع بالصحة النفسية وتعيش في توافق مع يميز الشخصية 

 النفس ولاخرين:

 التيار التحليليأوال: 

من رواد ومؤسس هذه املدرسة هو العالم النفس ي سيجموند فرويد 

 لىإحيث قد عاش فرويد في القرن التاسع عشر الذي جزء الطبيعة البشرية 

مسألة قرارات سطحية. وفي هذا إلاطار  إلىحد كبير، واخرزل الحياة ألاخالقية 

 فقط يمكننا تفسير التأثير الواسع للتحليل النفس ي. 

أشياء أكثر بكثير مما  علىفرويد أن الشخصية تحتوي  فقد أظهر

تسمح به أقسامنا الصغيرة. اكتشف عمق الطبيعة إلانسانية كما يظهر في 

 . وكانالبشريةالالشعور املظلم. أظهر لنا فرويد الجانب القبيح من الطبيعة 

ا، رد فعل حتمي  علىلرركيزه   لىعالجنس بوصفه أهم الغرائز البشرية تأثيرا

                                                           
 .141(،2012)القاهرة: المؤلف،  مهارات المشير في المشورة الرعوية صموئيل رزفي، 82
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نس ي تجاهل العامل الج لتي افررضت إنه يمكنألاخالقي الفيكتورية الزائفة ا

 في الحياة.

يري فرويد أن الكبت يحدث عندما تندفع الرغبة الغريزية من ال"هو" 

ID  "وتحاول هذه الرغبة الخروج للعالم الخارجي لكن ال"أنا ، EGO التي

تتوسط الهو والعالم الخارجي تدر  أنه توجد موانع في املجتمع تمنع خروج 

حيل لكبت هذه الرغبة التي ستأتي مرة أخري في شكل  إلىة فتلجأ تلك الرغب

عرض عصابي مثل الحصر أو الكسوف أو النسيان أوفي أي شكل آخر من 

 أشكال الذهان. 

ا   لىعالعالج بالتحليل النفس ي يحرر املريض من مشاكله ويجعله قادرا

 يسالتعبير عن رغباته وغرائزه في الواقع، أو إذا كان التعبير مست
ا
تطيع حيال

ا ضرورة رفض الرغبة والتخلي  ا صريحا  واعيا
ا
 شعوريا

ا
املريض أن يقبل قبوال

عنها. العملية املركزية للتحليل النفس ي كما يقول فرويد هو أن يحل الشعور 

مركز  ID"الهو"  إلىالواعي محل الالشعور. لقد قسم فرويد الشخصية 

واعي، و"ألانا ألاعلى" الشعوري ال EGOالرغبات الغرائزية، و"ألانا" 

والعالم الخارجي املحيط بالشخصية، وأكد أن  ، SUPER EGO)الضمير(
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الحياة ألاخالقية ال تنجح باستخدام الكبت املجرد ألي نزعة يجدها املجتمع 

  83أو ألانا ألاعلى غير مستساغة.

وتوجد الشخصية السوية إذا اتصفت "ألانا" بالقوة بحيث تستطيع 

" التي تعارض على"الهو" التي تتطلب إلاشباع و"ألانا ألا عمل توازن بين 

إلاشباع. وإذا نجحت ألانا أصبحت الشخصية سوية أما إذا فشلت سيتعرض 

 84الالسواء. إلىالفرد 

وأتفق مع فرويد فيما قاله في التحليل النفس ي عن ال"هو" و"ألانا"  

ة وقوية لفهم النفس و"ألانا ألاعلى" و"العالم الخارجي". وأري أنها محاولة جيد

البشرية. كما اتفق مع ما قاله فرويد عن الكبت وان الكبت يعنى عمليا أن 

الشخص غير أمين مع نفسه ومع ما قاله عن العملية املركزية للتحليل 

النفس ي. بأنه تكمن فائدتنا كمعالجين نفسيين في أن يحل الشعور محل 

نا أرى أن ألامر إذا فهمه الالشعور، أننا نررجم الالشعوري إلى شعوري وأ

املستشير سوف يستطيع أن يصنع حلقة اتصال بين الشعور وشعور. وفى 

تلك الحالة سوف يتحرر من أي كبت ألنه سيجعله قادرا على التعبير عن 

                                                           
 .45 -40 (،2004)القاهرة: دار الكلمة،  فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسيةرولو ماي. ترجمة اسامة القفاش.  83
  .30(، 2015)القاهرة: المؤلف، المشورة والصحة النفسية  صموئيل رزفي،84
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رغباته وغرائزه في الواقع، أو إذا كان التعبير مستحيال يستطيع املريض أن 

نسان إذا اتزن من الداخل سوف يقبل قبوال شعوريا واعيا. وذلك الن إلا

يكون مرزن من الخارج بمعنى انه إذا تصالح مع نفسه اى تصالح شعوره 

بالالشعور سيستطيع أن يتحرر من اى كبت يسبب عنده عقد نفسية 

 وكيفية فهمه لالشعور والتعامل معه سيجعله أكثر فهما لنفسه.

كل  سلكنى اختلف مع فرويد حول تفسيره لحتمية الشخصية فلي 

غريزة أو رغبة لم يتم التعامل معها يسبب كبت وبدوره يتحول لعقدة نفسية. 

ا وذلك ألنه  كما اختلف مع فرويد في أن الجنس أهم الغرائز البشرية تأثيرا

 وال يمكن تعميمه كما فعل فرويد. ش ئ نسبي يختلف من شخص آلخر 

خر آل فالبيئات مختلفة والثقافات مختلفة والرربية مختلفة من شخص 

ا عند شخص ما وهي ما  فمن املمكن ألن يكون الجنس هو الغريزة ألاكثر تأثيرا

تقود تصرفاته وأفكاره عن نفسه وعن لاخرين ومن املمكن أن تكون غريزة 

عكس ما قاله  علىلاخرين كما قال أدلر  علىالطموح للسلطة وللهيمنة 

 نا الجانب القبيحفرويد، فهي عملية نسبية كما قلنا، إن فرويد قد أظهر ل

من الطبيعة البشرية حيث أنه بحث في عمق النفس البشرية وأتفق معه في 
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ل الجانب املظلم داخ إلىتفسيره ملا يحدث من حروب وقسوة في العالم يرجع 

 الوحشية. إلانسان الذي تمثله الشهوات البدائية والقسوة 

مية أن نظرية التحليل النفس ي لفرويد أظهرت الصورة الحت إال 

للشخصية، وبذلك فإن علم النفس الفرويدي قد وقع في خطأ نظرياته وهو 

الحتمية امللزمة للشخصية. ولو قبلنا هذه الحتمية إلنهارت املسئولية 

 البشرية. 

وأري أنه قد تعمل الحتمية في بعض الحاالت كالذين تعرضوا 

 التأو الحا Traumaحدوث ما ٌيسمي بال  إلىلصدمات وإساءات أدت بهم 

العصابية التي تعاني من مشكالت واضطرابات نفسية بدرجة معوقة، وقد 

سمي أمراضه 
ُ
ا. وهو يختلف عن املريض العقلي والذي ت ا نفسيا ُيسمي مريضا

ا". والعصاب يعني الاستسالم والتخلي عن الحرية، أما الصحة النفسية  "ذهانا

 .فهي استعادة  املرء للحرية وإحساسه باملسئولية الشخصية

 التيار السلوكي  ثانيا: 

حد كبير بأعماق النفس  إلىإذا كانت مدرسة التحليل النفس ي تهتم 

ا بالسلو  الخارجي. من رواد هذه املدرسة  فإن املدرسة السلوكية تهتم أساسا
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ومؤسسها هو العالم النفس ي جون واطسون الذي يري أن الشخصية تمثل 

مجموع النشاط الذي يمكننا مالحظته بطريقة مباشرة وملدة طويلة وبهذا 

تكون الشخصية هي حاصل مجموع استجابات فرد معين.أما سكينر فيري أن 

  85الشخصية هي نتاج تأثيرات العالم الخارجي في السلو  إلانساني.

املدرسة السلوكية فإن الشخصية هي جهاز معقد من وبحسب 

إلاستجابات ملثيرات مختلفة بمعني أنه لكي تحدد خصائص شخص ما الحظ 

سلوكه في مواقف مختلفة. ويري السلوكين أن شخصية الفرد هي حصيلة 

 ما تعلمه الفرد من املواقف التي تعرض لها. 

قاس
ُ
بتعلمها عادات  لذا الشخصية السوية عند املدرسة السلوكية ت

الصحية أو غير  السلوكية غير صحية سليمة، وتجنب اكتساب العادات 

السليمة. ومن مظاهر الشخصية السوية هي أن يأتي الفرد السلو  املناسب 

 في كل موقف، حسب ما تحدده الثقافة التي يعيش في ظلها. 

ويري أنصار نظرية الذات أن الشخصية هي الحيل الدفاعية الداخلية 

 ليهعلتي تتحكم في السلو  وطبيعة هذه الحيل تحدد شخصية الفرد. وبناء ا

                                                           
ومتاح علي اإلنترنت علي مدونة بعنوان علم النفس  2016أكتوبر  6بحث عن الشخصية منشور علي شبكة اإلنترنت بتاريخ  85

 التربوي 

http://www.xn--mgbyq7anbfk.com/ 
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تحقيق امتداد الذات،  علىيري ألبورت أن الشخصية السوية هي " القدرة 

وتكوين عالقة شفقة وحب مع لاخرين، والشعور باآلمان الداخلي، وتقبل 

 الذات وإلاستبصار بها، ووجود توجهات واقعية والسعي إلنجازها. 

ويري البعض أن الشخص السوي هو "الشخص الذي يستطيع العيش 

إال إن ما يعيب  86دون أن يسبب سلوكه شقاءه الذاتي أو شقاء لاخرين".

هذه النظرية هو أنها تري إلانسان وكأنه آلة حيث اقتصرت دور املحيط 

الخارجي في فهم الشخصية وتشكيلها وأهملت الجانب إلابداعي وإلارادي في 

ة التي يمكنها أن تغير سلوكها وتوجههه بغض النظر عن املثيرات الشخصي

 والتأثيرات الخارجية.

 التيار إلانسانيثالثا: 

إبراهام ماسلو، رولو ماي حيث اهتم  روجرز،ويمثله كل من كارل 

كليهما بالجانب إلانساني وكيف يستطيع الفرد إدرا  ذاته والعالم الذي 

ذات أساس نظرية كارل روجرز الذي اهتم ه، حيث تعتبر فكرة الإلىينتمي 

أن نزعة تحقيق الذات تعبر عن  إلىبدراسة الشخصية. ولقد ذهب روجرز 

                                                           
 .31(، 2015)القاهرة: المؤلف،  المشورة والصحة النفسية صموئيل رزفي، 86



 القس: عامد ا حسق   الروحانية والشخصية السوية 

 

  

17 

ا بالحاجات البيولوجية )الغذاء  علىنفسها في إلانسان  عدة مستويات، بدءا

 
ا
، واكتساب الخبرة كاالستقاللإشباع الذات  إلىواملاء والراحة( وصوال

  87والتقدير والرعاية.  الاحررام إلىوإلابداع، والحاجة 

قبل ت علىويذكر كارل روجرز عن الشخصية السوية بأنها لديها القدرة 

طبيعتها بكل ما فيها، والثقة بالنفس النابعة من عدم  علىالنفس كما هي 

إنكار املشاعر الذاتية أو التهرب منها بل تقبلها، والتخلي عن السعي املستمر 

ا تقبل لتحقيق ما ال يمكن تحقي قه أو التظاهر بما هو ليس فينا، وأيضا

هم من خالل قيمنا الشخصية. والشعور إلىلاخرين كما هم دون النظر 

 عن اختيار أهدافه.لىباستقإل
ا
  88ة وأن إلانسان مسئوال

أما ماسلو فقد أضاف ما ُيسمي بهرم ماسلو الذي نجد فيه أن إلانسان 

ا. والبد أن يتم إشباع اجات أساسية ُمرتبة ترتيحتىلديه خمسة ا ا هرميا با

ا إلشباع  حتىاج في قاعدة هذا الهرم حتىوتسديد أول ا يصبح إلانسان مدفوعا

 قمة الهرم.  حتىاج الثاني وهلم جرا حتىإلا 

                                                           
ومتاح علي اإلنترنت علي مدونة بعنوان علم النفس  2016أكتوبر  6شبكة اإلنترنت بتاريخ  بحث عن الشخصية منشور علي 87

 التربوي

 http://www.xn--mgbyq7anbfk.com/ 
 .32(،2015)القاهرة: المؤلف،  المشورة والصحة النفسيةصموئيل رزفي،  88
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ا  احتياجاتألاربعة ألاولي هي  الاحتياجاتونالحظ أن  متمركزة أساسا

ألاخير وهو  تياجالاحألاخذ وليس العطاء. أما  علىحول الذات. وهي تنطوي 

تحقيق الذات فهو الوحيد الذي يسمح بوجود دافع للعطاء وليس ألاخذ، 

وهو دافع يدور حول ألاخرين وليس حول الذات ألنه هنا  فرق بين إشباع 

الذات كمفهوم سلبي مقصود به إرضاء الذات بغض النظر عن ألاخرين 

 .89وتحقيق الذات كمفهوم إيجابي

التي تحر  سلو   العلياالدوافع  علىزت إن املدرسة إلانسانية رك

هو تنظيم الدوافع في شكل هرمي ال يمكن أخذه  عليهاإلانسان، لكن ما يعاب 

ا في بعض الحاالت  ضحية الت إلىإال بتحفظ حيث قد يجد الفرد نفسه مضطرا

منه ولو بعد مدة، كتضحية لاباء في تربية  علىأخر أ علىبدافع ما للحصول 

التيار إلانساني هو إغفال الجانب الروحي في بنية  على ُيعابكما أبناهم. 

ا  إليهاالشخصية حيث قد جعل النظر   الجوانب املادية. باإلضافة علىمقتصرا

ا من  إلى أن روجرز بوضوح ينكر فساد طبيعة إلانسان وأنه ال يري ضررا

شاعر امل ىعلالسماح للمستشير أن يعبر عن انفعاالته السلبية إال أن الرركيز 

                                                           
 .13، 12(، 2011دار الثقافة،  :)القاهرة المشورة الفعالةلورانس ج. كراب االبن. ترجمة نادين عطار.  89
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كأهم ركن في إلانسان فهذا فكر شديد الخطورة، إذ أن عالج إلانسان 

ا.  90بتلطيف مشاعره فقط عالج سطحي جدا

 

                                                           
 .   35، 34(، 2014) القاهرة: دار الثقافة، كيف تساعد اآلخرين دليل المشير الناجح جوزيف صابر، رامز عطاهلل،  90

ق تحقي
الذات

الغاية 
والهدف

الحاجة للحب

الحاجة لألمان

اإلحتياجات الجسدية
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 Transactional analysis علىالتحليل التفارابًعا: 

والتي وضعها في  Eric Berne).بيرن  )إريكصاحب هذه النظرية هو 

، إذ يقدم نظرية متقنة وبسيطة   T.Aمنتصف القرن العشرين ويرمز له بـ 

عن الشخصية، وعن القوي املحركة للعالقات بين ألافراد. وقد ذاعت 

وانتشرت هذه النظرية في العديد من الدوائر إلانجيلية.  حيث قسم بيرن 

(، )الناضج Child )الطفولي(، Parent )ألابوي ثالث  إلىالشخصية إلانسانية 

Adult .وكل شخصية لها مخزن معلومات ولها سلوكيات مختلفة عن لاخر ،)

 .   PAC modelهذه التحليل للشخصية بنموذج با    علىوُيطلق 

فاألبوي هو مسئول عن سلوكيات وأفكار ومشاعر مأخوذة عن 

الوالدين أو أشخاص في مكانتهم وهو مسئول عن تخزين املعتقدات والقيم 

ول عن سلوكيات وأفكار ومشاعر تمثل استجابات ألاخالقية، والناضج مسئ

 مباشرة للموقف الحادث هنا ولان. 

والطفل هو املسئول عن سلوكيات وأفكار ومشاعر معادة من الطفولة. 

والشخصية تنضج كلما ينمو الناضج ويبدأ في فرز ومقارنة والتحقيق من 

ب أو الطفل صحة املادة املوجودة من أفكار ومشاعر وسلوكيات في مخزن ألا 
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والتي أخذها كقضايا ُمسلم بها، ليدر  هل قيم وأقوال ألاب صحيحة أم ال، 

ن الناضج كاهل املشاعر املخزونة في الطفل حقيقية أم أن لها سلبياتها فكلما 

فلررة املخزون ألابوي والطفولي كلما تمتعت الشخصية إلانسانية  على قادر

  91بالسواء والنضوج.

 ري نافذة جوهاخامًسا: 

الذات وأبعادها  علىهاري هي طريقة حديثة للتعرف و نافذة ج 

فهم عالقتهم مع أنفسهم ومع لاخرين بصورة أفضل،  علىوملساعدة الناس 

وهي نموذج اتصال، يمكن استخدامها لتحسين التفاهم بين ألافراد. وسميت 

من دمج أسمي الشخصين اللذان وضعاها وأعدها وهما جوزيف  بهذا إلاسم

 م. 1533( وهارينغتون إنجها م عام Joseph Luftلوفت ) 

ويعتبر هذا النموذج واحدا من أهم النماذج التي تختص وتصف 

عمليات التفاعل إلانساني. وقد تم أخذ املسمي إلن شكل النموذج شبه شكل 

 كما بالشكل املوضح أدناه.  أربعة مربعاتالنافذة ومكونة من 

                                                           
  .46(، 2011) القاهرة: دار الثقافة،  المشورة الفعالةلورانس ج. كراب االبن. ترجمة نادين عطار. 91
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أربعة أنواع مختلفة، أعدها أو  إلىويقسم جو وهاري الوعي الشخص ي 

ه ألاجزاء ولكن هذ شرحها العاملان ممثلة باملربعات ألاربعة التي تشكل النافذة.

غير متساوية فهي موجودة ولكن بنسب متفاوتة بين شخص وآخر وقد يظهر 

عطي مظهر وصفات تميز هذه الشخصية أحد هذه ألاجزاء بنسبة كبيرة في

 92عن غيرها. 

  Open Areaاملنطقة املفتوحة  (1

 Blind Areaاملنطقة العمياء  (1

 Hidden Areaاملنطقة املخفية  (3

 Unknown Areaاملنطقة املجهولة  (3

 

 

 

                                                           
، ومتاح علي 2015/  3/ 25جوهاري في العالقات مع اآلخرين )مقال منشور علي اإلنترنت بتاريخ سعد فليان المدعث، نافذة  92

 http://www.alnafsy.com 2020/ 4/ 30اإلنترنت، وتم اإلطالع عليه 

 أنا أعرفها ال أعرفها

 لاخرون

 يعرفونها منفتحة عمياء

 ال يعرفونها مخبأة مجهولة
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 مساحات: أربعبداخل كل منا 

 املساحة املنفتحة تشمل ما أعرفه عن نفس ي و يعرفه لاخرون عني. (1

 املساحة العمياء تشمل ما ال أعرفه عن نفس ي و يعرفه لاخرون عني. (1

 املساحة املخبأة تشمل ما أعرفه عن نفس ي وال يعرفه لاخرون عني (3

املساحة املجهولة تشمل ما ال أعرفه عن نفس ي وال يعرفه لاخرون  (3

 نيع

 منفتحة

شاركه من حياتي مع لاخرين
ُ
 ما أ

: اسمي، عنواني، عائلتي، 
ا
مثال

 ...مظهري، عملي، هواياتي

 عمياء

ما يراه الناس في من صفات 

 وتوجهات ال أدركها عن نفس ي

: كالمي اململ، سلوكي 
ا
مثال

الاستعالئي، عاداتي الوقحة، إيذائي 

للناس، دعمي ومساعدتي لهم، 

 وغيرها مما الأدركه
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أة  مخبة

 ما أخفيه من حياتي عن لاخرين

وكبريائي  إلىأفكاري، مشاعري، آم

 السرية

مخاوفي التي أغلبها فأستطيع 

 إخفاءها

 كراهيتي لبعض الناس

أخفيها ألنني أخجل منها أو ألنها 

 أثمن عندي من أن أشاركها

 مجهولة

 هللا فقط يرى هذا الجزء من حياتي

 أعمق مشاعر داخلي

 أشعر وما أفعل ألاسباب وراء ما

 شخصيتي ومصيري 

 موقعي في خطة هللا

 

 تساعدنا على أن: چو وهاري نافذة 

م حياتنا•  نقية

 نفهم أنفسنا•

ن عالقاتنا•  نحسة
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وذلك عن طريق توسيع املساحة املنفتحة على حساب املساحات 

حوار الذات /  Self talkألاخرى باستخدام ما ٌيسمي بالحوار مع النفس 

)الاتصال الداخلي(. حيث قال الفليسوف سقراط   ،الخلوة التفكير/ التأمل /

عاش”
ُ
أعطني أن ”وقال أغسطينوس: “. الحياة غير املفحوصة ال تستحق أن ت

ألنه من الحكمة أن تعرف لاخرين ومن  “.أعرف نفس ي يارب فأعرفك

في الاتصال الخارجي تعتمد على  كفاءتكأن الاستنارة أن تعرف نفسك حيث 

لداخلي بنفسك. وكل هذا يتم في حضور هللا وهذا ما أكد جودة اتصالك ا

سميه وهذا ما نرتبطة ارتباط وثيق بمعرفة هللا" كلفن " بأن معرفة النفس م

 ألنه كلما اتسعت املساحة املجهولة، في تقليصالروحانية. كل هذا يساعد 

وتقلصت املساحات املجهولة والخفية والعمياء كلما زاد بالوعي  الانفتاححالة 

بالذات وهذا يقود للصحة النفسية وللشخصية السوية. والحوار مع النفس 

 يتم باآلتي:

 افحص نفسك•

 افهم أعماقك، دوافعك، رغباتك، تحامالتك•

م هللا حياتنا• ِ
 افهم واقبل كيف يقية
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 رؤيا أو استنارة •

 التجارب والشدائد•

 العمليات النفسية التي تجري بداخلك افهم•

 املستمر التعليم•

 دراسة الكتاب•

 حياة يسوع، بها نفهم تقييم هللا لحياتنا•

يقدم لنا " رولو ماي" من رواد التيار إلانساني استنتاج حول صورة و 

 قةعميالشخصية إلانسانية يستدعي تركيزنا حيث قدم طرح جيد ومحاولة 

ن لنا كيف تكو يدة التعقيد حيث أنه رسم لدراسة الشخصية إلانسانية شد

أنها تتميز بأربعة أركان أساسية هم الحرية  ىالشخصية السوية ورأ

 والتوتر الديني.  الاجتماعيوالفردانية )التميز والتفرد( والتكامل 

وأري أنه إذا اتزنت بوصلة الشخصية في نقطة ارتكاز بحيث تتسم بقدر 

مناسب من كل هذه املبادئ فسوف تصبح الشخصية سوية ومرزنة، ويعرف 
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أنها هي تحقيق عملية الحياة في الشخص الحر  علىرولو ماي الشخصية 

ا ولديه توتر ديني يتعايش معه  93املتكامل اجتماعيا

  الحرية في الشخصية: -1

أن الحرية في الشخصية إمكانية ابداعية يمتلكها  علىيؤكد رولو ماي 

إلانسان وتميزه عن باقي الكائنات. كما يري إنه من الضروري إلايمان بالحرية 

من أجل الوصول لصورة واضحة للشخصية نستطيع من خاللها تقديم 

رويد ف مشورة فعالة. ويري الكاتب إن اوتو رانك املعالج النفس ي وأحد تالميذ

قد اختلف معه لرفض فرويد إلاعرراف بمركزية إلارادة املبدعة في العالج 

 نا أن نعررف أن الشخصعلىبالتحليل النفس ي. ويؤكد رانك أنه في النهاية 

يخلق شخصيته بنفسه من خالل إرادته الحرة. كما أكد قيمة وأهمية الحرية 

ياغة ص علىالقدرة  إلىل واملسئولية في العالج النفس ي. وأن السواء هو الوصو 

مواد الحياة صياغة مبدعة ومن ثم تزداد حريته الشخصية. حيث  أنه من 

خالل هذه الخاصية نفرق بين البشر والحيوانات، حيث أن البشر يمكنهم 

                                                           
 .40(،2004) القاهرة: دار الكلمة، فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسية رولو ماي. ترجمة اسامة القفاش.  93
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كسر السلسلة الجامدة ملبدأ " املثير والاستجابة" التي تقدمها املدرسة 

   94السلوكية والتي تستعبد الحيوانات.

 التفرد في الشخصية:   -2

يري الكاتب أن املبدأ ألاساس ي الثاني في الشخصية هو التفرد 

Individualization وإن الشخص عندما يأتي للمشير وهو يعاني من مشكلة ،

في شخصيته فإنه يعاني من إنه ال يكون ذاته أي بمعني ال يستطيع أن يتفرد، 

حقيقة أنه ال يستطيع قبول وقد الحظ رانك أن النمط العصابي يعاني من 

ا آخر، لكن ليس للمرء غير ذاته لكي يحيا من  ذاته ويريدها أن تكون شيئا

خاللها ويواجه العالم. فلو لم يستطيع املرء أن يكون ذاته فبالتأكيد ليس 

ا آخر.   باستطاعته أن يكون شيئا

ا آخر غير دوره فيدخل في  فعندما يحاول الشخص أن يلعب دورا

قية عديدة عادة نتيجة خوفه من أن يكون نفسه فيحاول أن مشاكل أخال

يكون آخر، فيهرب من ذاته ألنه ال يقبلها وال يحتملها. العالج النفس ي يعمل 

  على
ا
مبدأ الفردانية، وهذا ما يؤكده رانك بوصفه هدف منهجه العالجي قائال

                                                           
 .47، 46نفس المرجع السابق،  94
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 على"لنختصر ألامر في كلمة واحدة نقول أن الهدف هو تطوير الذات أي 

الشخص أن يطور من ذاته ليكون ما هو". أنه من الخطأ أن نحصر الناس 

 في أطر وفي نمط نفس ي معين. 

إذا ال توجد خطوط فاصلة واضحة للفصل بين الشخصية الانطوائية 

ا نزعات انفتاحية ونزعات  والشخصية الانبساطية حيث لدينا جمعينا

كلة نفسك" لكن املشانطوائية. إن أفضل نصيحة نقدمها للمستشير هي "كن 

ا ألن مشاكله تكمن في أنه ال يعرف بالضبط أي نفس  ؛إن ذلك لن يفيده كثيرا

هو؟ فعادة يشعر بعدة ذوات متصارعة داخل ذاته، وهنا يأتي دور املشير في 

إنه يساعد املستشير أن يجد ما أسماه أرسطو "الجرثومة"، ولن يجد 

اته الواعية مع عدة الشخص الشكل املتفرد إال عن طريق توحيد لذ

 مستويات في ال شعوره. 

يوجد فرق بين جزء الشعور وجزء الالشعور في شخصية إلانسان، 

فاألول يمكن تشبيه بقمة جبل الجليد الظاهرة من املاء وألاخير يشبه الجزء 

السفلي الفارق تحت سطح املاء من جبل الجليد، فيمكن أن نري الالشعور 

فل: املخاوف، ولامال، كمخزن كبير يتضمن كل أنوا
ُ
ع املحتويات الغ

والرغبات، وكل النزعات الغريزية. خبرات الطفولة واملادة املكبوتة نسميها 
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"الالشعور الشخص ي"، وهنا  مواد يشرر  فيها املرء مع لاخرين تسمي 

"بالالشعور الجمعي"، وثمة أنماط معينة في الالشعور يمتلكها كل أفراد 

 يونج "ألانماط ألاولية".  الجنس البشري يسميها

قية ذاته الحقي علىالعثور  علىإن وظيفة املشير أن يساعد املستشير 

 95إيجاد الشجاعة الالزمة ألن يكون هذه الذات. علىومن ثم يساعده 

 .الاجتماعيالتكامل  -3

ا بدونه تفقد معناها، 
ا
املجتمع املحيط بالشخصية يعطيها عامل

فهم الشخصية أكثر لذلك الجانب الثالث للشخصية السوية  علىويساعدنا 

وهذا ألامر شديد ألاهمية لدرجة أن الناس اعتقدوا  الاجتماعيهو التكامل 

 أن املشاكل الشخصية هي متاعب اجتماعية. 

من الضروري أن يكون هنا  توافق بين الشخص واملجتمع لذلك من 

والحظ أدلر في بداية  .ناسالتكيف مع ال علىخصائص العصابي عدم قدرته 

إقامة  علىالقرن العشرين أن العصابي يتميز بشكل خاص بعدم القدرة 

عالقات مع لاخرين واملجتمع، كما الحظ أيضا أنه ال يمكن أن ينفصم املرء 

                                                           
 .50 -47(، 2004) القاهرة: دار الكلمة، فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسية رولو ماي. ترجمة اسامة القفاش.  95
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ا عن الجماعة  ويظل سويا ألن الشخصية  إليهاة التي ينتمي الاجتماعيتماما

 فالطفل لم يكن ليولد لو لم يقم أبواه بعملاملجتمع املحلي،  علىذاتها تعتمد 

اجتماعي، ولم يكن من املمكن أن يعيش لو لم ترعاه ألاسرة. إن شبكة 

 تىحالعالقات املتبادلة تشمل كل البشر ألاحياء أو الذين عاشوا من قبل. و 

 املتبادل وقاومه مثلما فعل نيتشه.  الاعتمادلو أنكر املرء هذا 

املتبادل باستمرار من الالشعور الجمعي  االعتماديخرج إلاحساس ب

لإلنسان الكاره للبشر عندما يرفض الاعرراف بوجوده بشكل شعوري. كما 

يؤكد رولو ماي في إن الفرد كلما اندمج في مجتمعه كلما ازداد بشكل عام 

إدراكه لتميزه وتفرده. فالفرد ال يجد نفسه إال من خالل الجماعة وال يستطيع 

رة كثيالتي تكلم عنها أرسطو أي يجد ذاته من ضمن ذوات  أن يجد الجرثومة

في إلاطار الجماعي الذي يساعد على تحديد وتشكيل شخصيته وإال أصبح  إال 

الفرد بدون الجماعة ذو شخصيه هيامونية بال شكل وال لون. فأنا ما أنا بدون 

 لاخر.

يري الفريد أدلر النمساوي أن القوة املحركة للشخص هي الطموح 

عكس مفهوم  علىرفاقه فهي نزعة غريزية، وهذا  علىلسلطة والهيمنة ل

فرويد حول الطاقة الجنسية، وذلك هو الدافع ألاساس ي في الشخص والذي 
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ة ويحاول من خالل الاجتماعياملتبادل  الاعتماديجعله ينفصم عن شبكة 

 من رفاقه من البشر.  علىالتنافس الطموح والكبر أن يكون أ

أهم إسهام قدمه أدلر للفكر الحديث أال وهو مفهوم  إلىوهذا يقودنا 

"الدونية" فهو مفهوم كوني، كل فرد يحس به كجزء من كينونته البشرية. 

لاخرين، وجذور أحاسيس الدونية  علىومن ثم يقود الفرد في الرغبة للهيمنة 

تجدها في إلاحساس بالدونية عند الطفل الذي يري البالغين من حوله 

 رفعون ألاشياء ويمتلكون قوي يفتقدها هو. يمشون وي

ا لدينا إلاحساس بالدونية ال يجب أن نراه  ومن ثم، فحيث أننا جميعا

كانة امل علىكأمر خارج السواء في ذاتها، فهي قد تكون مع الرغبة في الحصول 

مصدر أساس ي للطاقة املحركة. لكن املشكلة هي في استغالل هذه الطاقة في 

ي رخاء رفاقنا من البشر، وليس في صراع مدمر للمجتمع. عمل بناء يسهم ف

سلو  عصابي ألنه يعطي ألانا رغبة غير  إلىإلاحساس املفرط بالدونية يؤدي 

السلطة. فخلف الطموح الكبير ثمة إحساس عميق  علىسوية في الحصول 

بالدونية، وما ندعوه بعقدة التفوق هو الوجه لاخر لإلحساس بالدونية 

ن ألانا تحس بدونيتها فهي تتخذ واجهة خاصة تفررض تفوقها العميق، فأل 

أن يالحظ الجميع هذه الواجهة. وهذا يفسر لنا ملاذا تجد الناس  علىوتعمل 
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متعة في النميمة. يحس كل واحد منا داخله بهذه الرغبة منضبطة ويواجه 

مجهوداته لغرض اجتماعي، لكن العصابي يوجه رغباته ضد املجتمع، 

 جثث لاخرين.  علىعود السلم ويحاول ص

فسد سعادة 
ُ
يري أدلر أن أكبر الكبائر البشرية التي تدمر الحضارة وت

البشر هما: الكبر، والطموح املدمر املعادي للمجتمع والذي يظهر في الغزاة 

عبر التاريخ والقادة املعاصرين في مجال الصناعة. هنا  فرق بين رغبة السوي 

ينطلق الطموح السوي من القوة وهو وظيفة  في السلطة وبين العصابي.

طبيعية في الكائن الحي وليس بالضرورة معاد للمجتمع. بينما ينطلق الطموح 

العصابي من الضعف وعدم ألامان، فيشعر الشخص بالرغبة في إذالل 

 م. عليهلاخرين والهيمنة 

ويري أدلر أن فضيلة الشجاعة ضرورية في الكائن الحي الصحيح. 

يمتلك الشخص الشجاعة يتحرر من قهر إحساسه بالدونية فالخوف فعندما 

يخلق كوارث كبري في العالقات إلانسانية. كما يري أدلر أن الاهتمام باملجتمع 

والتعاون مع الشجاعة تلك هي فضائل إلانسان السليم الذي يدر  ويقبل 

ا. سيجد املشيرون أنه كلما صار املس شير تبحب مسئوليته ألاجنماعية عمليا

ا في مجتمعه كلما ازداد بشكل عام إدراكه لفردانيته الفذة. وإن  أكثر اندماجا
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بحب  ةالاجتماعيقبول مسئوليته  علىوظيفة املشير هي مساعدة املستشير 

 علىوإمداده بالشجاعة التي ستحرره من إحساسه بالدونية ومساعدته 

 96توجيه رغبته في السلطة في بناء مجتمعه.

 الديني التوتر  -3

وجهة نظر التحليل النفس ي في املرض الذهني تتلخص في أنه عبارة عن 

تفكك ذهن املريض والصراعات النفسية التي تلي هذا. وإن هدف التحليل 

النفس ي هو إعادة توحيد الحياة الذهنية عن طريق إخراج الصراع من 

 مستوي الشعور.  إلىاملستوي الالشعوري 

الناس إنه كلما حقق املرء املزيد من  ونتيجة لذلك ظن الكثير من

الوحدة في الشخصية كلما صار أكثر صحة، لكن ليس من الحقيقي أن 

الوحدة البسيطة النهائية داخل الشخصية هي الهدف ألامثل. فقد يعتقد 

البعض أن هدف العالج النفس ي هو خلق الجنة املوعودة لكل شخص حيث 

ء في فراغ جميل ال تقلقه صراعات تتحقق كل الرغبات والغرائز ويهيم املر

نفسية أو أخالقية، فهذا كله كالم فارغ، وذلك ألن الشخصية إلانسانية 

                                                           
 .60 – 50(، 2004) القاهرة: دار الكلمة، فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسية رولو ماي. ترجمة اسامة القفاش.  96
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ديناميكية متحركة، وليست ساكنة. فما نريده هو نوع من التوافق الجديد 

 والبناء للتوترات وليس الوحدة النهائية. 

ا. فهذا يعني الركود، ولكن ما نريده هو  ال نريد أن نلغي الصراعات تماما

صراعات بناءة. ويجب أن نعررف أن الكثيرين  إلىتحويل الصراعات املدمرة 

مثل فرويد وأدلر سمحوا بتواجد مثل هذا التفسير الشعبي الخطأ في أن 

 الصراعات املعالجة النفسية تقود إلانسان للنمو نحو الكمال، وإنهاء كل

الداخلية به فهذا إيمان رومانس ي بال أي أساس واقعي. فأنه عند معالجة 

إلاحساس بالذنب، ينزع بعض املعا لجيين النفسيين إللغاء إلاحساس بالذنب 

ا ملرض نفس ي، ويرفضون الدين ألنه يزيد  ا. ويعالجونه كما لو كان عرضا تماما

 اس. من إلاحساس املرض ي بالذنب لدي العديد من الن

حق في جانب أن إلاحساس املفرط بالذنب  علىإن هؤالء املعالجين 

ا من هذا  يرتبط عادة بالعصاب، وأن الديانة الغير مستنيرة قد رسخت كثيرا

ا. وال يجب  إلاحساس في متبعيها، لكن ال يمكن محو إلاحساس بالذنب تماما

الفرق  هو إدرا تحديده في إلاطار السلبي فهو في الواقع شعور بناء إيجابي. ف

بين ماهية الش ئ وما يجب أن يكونه. فلو كان ثمة عمل في الحياة يمكن من 

وحدة داخل الذات ومن ثم يتسامي إلاحساس  إلىخالله أن يصل الشخص 
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بالذنب داخله، فإن هذا العمل من إلابداع الخالص، لكن إلاحساس بالذنب 

را  وإلاحساس بأن موجود بعمق في كل حالة توتر في الشخصية. فهو إلاد

هنا  "فجوة"، وهو تلك الهوة التي تفصل بين جبليين واملرء يضع قدم عال 

 لاخر.  علىأحداهما وألاخرى 

قد حاول الشعراء والفالسفة أن يشرحوا معضلة الشعور بالذنب. 

فاستنتج البعض أن مصدرها يكمن في الهوة بين التمام والكمال وحالة البشر 

آخرون وخاصة الشعراء إن مصدر الشعور بالذنب هو  غير املكتملة. وقال

الصراع بين الطبيعة الحيوانية في البشر وطبيعتهم الروحانية، وهو الصراع 

 بين الجسد والعقل. 

ويري فريرز كونكل أنه مصدر الشعور بالذنب يكمن في التوتر الحادث 

 انبثقبين الذات واملوضوع داخل الشخص. ويؤكد رانك أن هذا إلاحساس قد 

من وعي إلانسان بذاته ألاخالقية بعدما سقط إلانسان وأكل من الشجرة 

ا  ما جاء في التوراة عن قصة  علىاملحرمة )شجرة معرفة الخير والشر( معتمدا

 التمييز بين الصواب والخطأ علىميالد قدرته  علىالخلق، فيقول إن هذا يدل 

تفسير الشعور بالذنب حيث بدا في إلاحساس بالخجل والذنب، مهما حاولنا 

نا أن نعررف أنه ثمة تناقض في طبيعة البشر فأنه لو حاول إلانسان أن على
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ا  ا ولو حاول الفرار تماما الم ع إلىيحيا مثله مثل الحيوانات سيصير عصابيا

الروح وإنكار وجود الجسد كما يحدث في املذاهب الروحانية املتطرفة في 

ا.  ا أيضا  املسيحية سيصير عصابيا

ان ، فاإلنسالنقضينالبد أن يحمل إلانسان داخله التوتر بين هذين و 

ا رأس ي وال أفقي فهو يحيا  ا، والتقاطع بين املستويي الاثنينليس كائنا ن هو معا

الذي يؤدي لوجود التوتر ألاساس ي في البشر ومن هذا التوتر ينبثق الدين. فإن 

وجود هللا في الطبيعة البشرية،  علىهذا التناقض داخل إلانسان هو دليل 

ا، فهو تعبير عن وجود هللا  ا مرضيا ومن ثم فاإلحساس بالذنب ليس شيئا

املستمر في حياة إلانسان. لذا، فإن أي صورة للشخصية تتغاض ي عن جانب 

التوتر الديني هي صورة ناقصة. وأنه من وظائف املشير عندما يحاول مساعدة 

ول قب علىبالذنب املرض ي أن يساعده  املستشير لتخليصه من إلاحساس

ا.  شجاعا
ا
 وتأكيد التوتر الديني املوروث داخل طبيعته قبوال

باء بل لا  تعليمرولو ماي في تعريفه للضمير بأنه ليس مجرد بقايا  يري و 

كبر من مجرد تعبير عن تضامن اجتماعي، إن أصله يعود بقوة إلى أعمق أهو 

فقط ما تعلمناه  إن الضمير أذا قلنا  أعماق مصادر وجودنا ذاته وذلك الن

عن لاباء وما أخذناه من البيئة املحيطة فهذا يعنى أن يتغير من مكان إلى 
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ذه القيم ه وبالتالي ستفقدالقيم واملبادئ أمر نسبي.  وبالتالي ستكون مكان 

 وألاخالقيات قيمتها ألنها ستكون وهم موجود في الالشعور الجمعي. 

صمة هللا في إلانسان التي بها يستطيع أن يدركه وأرى أن الضمير هو ب

وأن يعرفه. وأن إلاحساس بالذنب قد انبثق من وعى إلانسان بذاته ألاخالقية 

الن هذا ما تعلنه لنا قصة الخلق في الكتاب املقدس حيث أن إلانسان 

 97صورة هللا في البر والقداسة. علىمخلوق 

                                                           
 .67 -61(، 2004) القاهرة: دار الكلمة،  فن المشورة كيف تكتسب وتُمنح الصحة النفسية ولو ماي. ترجمة اسامة القفاش.ر 97
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 الحقيقية والشخصية السويةالروحانية 

قال العالم النفس ي هنر  لنك، بعد دراساته لحاالت عديدة من 

ماكن التي نلمسها في أ ى دته النفسية: " مهما بلغت املساؤ عيا علىاملررددين 

ا )الروحانية(  إلى والاستماعالعبادة  العظات الدينية، فإن كل من يعتنق دينا

 ة أقوي وأفضل مما ال دين له".الكنيسة يتمتع بشخصي علىأو يرردد 

في الصالة والتسبيح هلل لهم القوة الدافعة  والاشررا للعظات  فاالستماع

 لتكوين شخصيات سوية. 

وياحبذا لو كانت الروحانية التي يختبرونها املررددين واملتعبدين في 

املحبة تتميز بوالكنيسة  النعمة،مفهوم  علىالكنائس روحانية صحيحة مبنية 

ا للنعمة بحق. لكن من الحقائق   98وبعالقات صحية، وأن تكون مجتمعا

إدراكها، هي عدم وجود اختالف كبير بين شعب  إلىاملحزنة التي نحتاج 

الكنائس والعالم في الخارج في السلوكيات والتصرف وألاخالقيات في الغرب 

                                                           
 .21(، 1110)القاهرة: دار الثقافة، محاوالت في سيكولوجية اإليمان صموئيل حبيب،  98
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ن م والشرق. حيث يمكنك أن تجد في بيوت املسيحيين في هذه ألايام العديد

 العالقات املكسورة واملبتورة والفاشلة. 

مستوي معين من عدم النضوج  علىفكثير من شعب كنائسنا ثابت 

ا أطفال  ا، لكن واقعيا الروحي، والكثير منا يظهر بمظهر الناضج روحيا

ا وال يجيدون التعامل مع مشاعر الغضب أو  ا ووجدانيا ومراهقون عاطفيا

لتعبير الكنسيين كثيري النقد واللوم الحزن أو الجروح. فتجد إن جاز ا

والشكوي ويقاومون كل ما هو جديد، أنانيين يتوقعون اهتمام لاخرين بهم، 

 لكنهم يتعاملون مع الناس وكأنهم أدوات لسد حاجتهم. 

وجذور هذه املشكلة نابعة من روحانية مغلوطة والهوت خاطئ وغير 

وي فصل بين الديني والدنيكتابي منتشر في كنائسنا هذه ألايام. روحانية ت

 99وتفصل بين ماهو مادي وروحي وتفصل بين كل ما هو روحاني ووجداني.

يؤكد و  .إن الشخص السوي هو شخص يحب هللا ويحب القريب

الالهوتي الكبير كارل بارت من خالل فكره عن الكريستولوجي بأن املسيح 

هر إلانسانية كجو يقدم للبشرية ألالوهة الحقة وكذلك إلانسانية الحقة، وأن 

                                                           
 .17، 16(، 2011)القاهرة: دار النشر األسقفية، ا نضوج الكنيسة ونضوج قادتهبيتر سكازيرو ، وارن بيرد . ترجمة جين محيي.  99
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 علىموجودة في ذات هللا وهذا ما تؤكده عقيدة الخلق بان إلانسان مخلوق 

(، ويقول بارت أن إنسانية هللا تم تجاهلها 11: 1صورة هللا ومثاله )تكوين 

 حساب إلوهيته.  على

والروحانية الحقيقية هي عملية تنمية للرقي باإلنسان ليصبح إنسان 

 لىعأصبحت تركز  اليومشبه ومثال شخص املسيح. فالكنيسة  علىحقيقي 

الهوت املسيح أكثر من إنسانيته، وربما هذا ما جعلها تحقر من الجانب 

  100حساب الجانب الروحي وتفصل بينهما. علىإلانساني 

وفي عقيدتي الخلق والتجسد تأكيد واضح على مدى قيمة ذا  

على صورته ومثاله، وطبع فيه املخلوق البشري. لقد خلق هللا إلانسان 

 ،
ا
صورته التي تشمل العقل، وإلارادة، والعاطفة. فإن كان هللا "يفكر منطقيا

ويتخذ قراراته بحرية إرادته، ويعبر عن نفسه بعواطف مختلفة ضمن 

".
ا
 101طبيعته، فهكذا إلانسان أيضا

                                                           
 (.2011)القاهرة: كلية الالهوت،  محاضرات مادة الكفارة غير منشورةهاني يوسف،  100
 .111(، 2001)األردن: المؤلف،  ضرورة التعددية في الوحدانية اإللهيةعماد شحاتة،  101
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كما يؤكد الفكر املسيحي أن هللا خلق إلانسان على صورته أي أعطاه 

صورة هللا ومثاله لرسالة  علىوإلارادة والعاطفة، فاإلنسان مخلوق  العقل

 سامية أال وهي خدمة هللا في البشرية جمعاء. 

 الناموس 
ا
. إذا

ا
 أو قانونا

ا
وهللا عندما يخلق شيئا ما يضع له ناموسا

الطبيعي هو قانون الحقة املناسب لصفات هللا الطاهرة ولطبيعة إلانسان 

هت بسقوط قبل السقوط والتي غر  سها هللا في فطرة إلانسان، وقد تشوة

إلانسان في الخطية واعتداده بذاته. لذلك هللا في محبته أعطي إلانسان 

ا له ولتدعم صورة هللا ألاخالقية في داخله والتي  الوصايا ألادبية لتكون نبراسا

شوهتها الخطية. ومع العهد الجديد نجد أنه "بأعمال الناموس كل ذي جسد 

ر أمامه. ألن بالناموس معرفة الخطية." رو ال يتب أي أن الشريعة تبين  10:3رة

 .
ا
رنا مجانا  عجزنا وحاجتنا إلى نعمة املسيح التي تبرة

لذلك جاء املسيح ليكمل الناموس أي ليتممه وليعمق فهمنا له، 

شأن  من وليعليفي فهم الوصية  يةوالازدواج وألاصوليةوليحارب السطحية 

 102إلانسان ويعلن أن الوصية ألجل إلانسان وليس إلانسان ألجل الوصية.

                                                           
 .11(، 2002)القاهرة: دار الثقافة،  المعاصرحول أزمة الدين واألخالق في المجتمع فايز فارس،  102
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لق إلانسان 
ُ
إن هللا مرتبط بالعالم وإلانسان ولكنه يتميز عنهما. لقد خ

على صورة هللا الثالوث، لاب والابن والروح القدس. فاإلنسان مرتبط باآلب 

صه وبالروح القدس الذي
ة
يؤلهه. والصورة التي  الذي خلقه وباالبن الذي خل

لق 
ُ
إلانسان بنوع خاص هي صورة ابن هللا الذي تدعوه الرسالة إلى  عليهاخ

: 1العبرانيين "ضياء مجد هللا وصورة جوهره وضابط كل ش يء بقدرته" )عب 

 حاضر منذ ألازل في ابن هللا وكلمته وصورته، وحاضر منذ 3
ا
(. فاإلنسان إذا

 ألازل في هللا. 

حية أن عظمة هللا ال تكمن في ُبعد كيانه عن العالم فقد أدركت املسي

 .وإلانسان بل في اتحاده بالعالم وإلانسان في أقنومي الابن والروح القدس

الثالوث وأصدقها. لذلك إن من أجمل خالئق هللا هو إلانسان. فهو صورة 

بني أساسا 
ُ
 قيمة إلانسان الكبيرة لدي هللا التي علىا فالروحانية الحقيقية ت

اقتضته أن يتجسد ويدخل حيز الزمن إلانساني ويحد نفسه وهو غير املحدود 

 علىمن أجل أن يصالحه لنفسه وتتم املصالحة إلالهية بفداء إلانسان 

   103الصليب.
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 على وجود كما 
ا
أن وجود صفات إنسانية خاصة بالعالقة، مبني أساسا

 ،
ا
 في هللا. ووجود هذه الصفات التي تخص العالقة أزليا

ا
هذه الصفات أزليا

 على حقيقة الثالوث. لقد أكد الثالوث على أزلية العالقة، 
ا
مبني أساسا

 وأهميتها في استقرار الوجود. 

طيع أن يقيم عالقات ناجحة وقد وهب الثالوث إلانسان الفرصة ليست

الحقة التأكيد على أهمية  جوهر الروحانيةمع بني جنسه من البشر. وهذا هو 

ومع لاخرين ودورها في تكوين شخصية سوية، وأن قيمة  هللا،العالقات مع 

الفرد في ذاته، واحررام الفرد وتقديره ألجل إنسانيته، وفي نفس الوقت 

بل أنه يمكننا أن نخرزل دورها في أنها تساعد ضرورة ارتباط الفرد بالجماعة. 

أن يصنع تصالح بينه وبين وهللا، وبينه وأخيه إلانسان.  إلىإلانسان 

والشخصية السوية تقدم لنا نموذج للعالقات الصحيحة والتي يجب أن 

 عالقات إلانسان التي تشوهت بسبب خطيته وعصيانه وسقوطه. عليهتكون 

هللا جماعة، وهللا عائلة. كلها صفات تبين هللا محبة، وهللا ثالوث، و

ا. فحب هللا لنا نحن للبشر  ا أو بعيدا منة  عنة
ا
أن هللا ال يمكن أن يكون منعزال

بابنه الوحيد، الذي تألم ومات من أجلنا وتغلب على املوت.  عليناقد أغدق 

ولكن هذا الحب لم يتوقف بصعود السيد املسيح وجلوسه عن يمين لاب 
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تأكيد حبهما لنا فأرسال الروح املعزي الذي به ندعو هللا أبا. الروح فقد قاما ب

ن فنحن نؤم الذي يجمعنا ويوحدنا ويقدسنا ويقودنا إلى امللكوت السماوي.

ة هللا وال نؤمن بوحدته.  بإله واحد وال نؤمن بإله وحيد. نحن نؤمن بوحدانيه

 محبة، فيجب أن يكون نرفض أن يكون هللا كائنا منعزال منفردا. إن كان هللا 

  104محبة في ذاته وفي داخل كيانه وجوهره.

صورة هللا هي النافذة التي يري الفرد  علىوالذات إلانسانية املخلوقة 

ا ما يشعر الفرد برفض الذات  105من خاللها العالم الخارجي ولاخرين. وكثيرا

، نتيجة اكتشافه املستمر لعيوبه الشخصية، خاصة وأن عليهاوالسخط 

ها قابل للتصحيح والبعض غير قابل، والطباع بعضها يسهل تطويره بعض

ا  وبعضها يصعب. ومن ال يقبل ذاته كما هي، بميزاتها وعيوبها، فلن يكون قادرا

قبول لاخر كما هو أو كما هي قبول غير مشروط )النعمة(، كما قد يتعذر  على

 ألافضل.  إلىتطوير شخصيته  عليه

لذواتنا حتى نتعامل معها بما  الفعليةة أن نتفهم القيم علينالذا 

 أن نتقبل ذواتنا كما هي بعيوبها علينايتناسب مع حجمها الطبيعي، وإن كان 

                                                           
     http://www.coptcatholic.net متاح علي شبكة األنترنت، وتم اإلطالع علية يوم 12/ 5/ 1122   104

 .40، 33، 21، 26(، 1111)القاهرة: مركز االستشارات الزوجية،  قبل االرتباطعادل حليم،  105
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وميزاتها، فإن ذلك يتطلب منا بالضرورة أن يحيا كل منا بالنمط الذي تمليه 

ا أبعادها ومواطن قوتها وضعفها.  عليه م سابقا طبيعة شخصيته التي قد تفهة

يتم إذا أدر  إلانسان  وهذا .النفس يلذلك فالفرد يحتاج لقدر من النضوج 

 ذاته الطبيعية بدون تعظيم أو تقليل منها. 

شجع لنا هو أنه ال يوجد إنسان 
ُ
سطح هذه ألارض يشعر  علىوامل

 بالرض ي التام عن ذاته، ولو ف
ا
عل لتوقفت حركة نضج الشخصية إن قليال

التطلع نحو ألافضل وألارقى،  إلىمن عدم الرض ي عن الذات يدفع بالفرد 

ا وهذا يؤدي   إلىونضج الشخصية يتم إذا استطاع الفرد إدرا  ذاته جيدا

 النضج النفس ي. 

إن هللا يعرف أن إلانسان، لكي يعيش الطبيعة الحقيقية لوجوده، 

عالقة مشبعة بإلهه وبأخيه إلانسان، لذا كانت دعوة هللا يجب أن يعيش في 

لإلنسان كلها تدور حول العالقات: " تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 

ك" حب قريبك كنفسنفسك ومن كل فكر  ومن كل قدرتك، والثانية مثلها ت

فالعالقة مع لاخر املطلق الذي هو هللا، والعالقة مع لاخر  ،(11-13: 10)لو 

ا لالستمتاع بالحياة بكل عمقها. إلا  نساني املرئي املحدود ضرورية جدا
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والكتاب املقدس يؤكد بأن الوصية الثانية هي نتيجة طبيعية للثانية 

فمحبة لاخر تبع من محبة هللا " ألن من يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر 

  يحبمن يحب هللا منه: إنأن يحب هللا الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية 

ا".   أخاه أيضا

محبة هللا )الروحانية(، لكنها  علىفالعالقة باآلخر ليست فقط دليل 

أساسية في التكوين النفس ي لإلنسان. فالعالقات التي بها قدر كاف من ألامان 

والقبول في فررة الطفولة تشكل الشخصية السوية. كما أنه ليس من قبيل 

ا.   علىاملبالغة أن نقول إنها ضرورية للبقاء   قيد الحياة بيولوجيا

الصحة النفسية بقدر ما لديه من وعي بعالقاته  إلىوإلانسان يصل 

والسابقة وكيف يتعامل مع هذه العالقات بصورة أكثر صحة. من  الحالية

صلح هي عقيدة النعمة وهي ببساطة 
ُ
العقائد والركائز ألاساسية في الفكر امل

تعني أن هللا يحبنا ويقبلنا كبشر قبول غير مشروط، وهذه الفكرة ال توجد 

ع م في أي دين آخر بخالف املسيحية وبهذا فأن إلايمان املسيحي يتعامل

ا، فجوع إلانسان ألاساس ي هو للقبول  الاحتياج ا وروحيا ألاعمق لإلنسان نفسيا

 من لاخرين. 
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وألامان، إذ مات من إلانسان للقبول  احتياجلقد سدد املسيح عمق 

والسبب الذي  سيح من أجلنا" ألنه ونحن بعد خطاة مات املأجل الخطاة "

وله لنفسه ألنه بعيد عن يجعل عالقات الفرد باآلخر غير صحية هو عدم قب

 املصدر ألاساس ي لقبول النفس، أال وهو القبول من " لاخر الكبير" وهو هللا.

 ليهاعيعرض الالهوتي والطبيب النفس ي فرانك ليك النظرية التي يتفق 

قطاع كبير من علماء النفس واملشورة والالهوت الرعوي، وهي أن إلانسان 

الحب غير مشروط عندما  قبوال من الحب وقبول الذات علىيستمد قدرته 

هذا النوع من آخر كبير في فررة الطفولة والتكوين ليغرس في  علىيحصل 

 الطفل الصغير أن له قيمة في ذاته. 

 Basic Trustهذا يجعله يقبل نفسه ويشعر بما ُيسمي بالثقة ألاساسية 

وهي الثقة غير املشروطة في النفس وفي الحياة وفي لاخرين. أي أن القبول هو 

املادة الخام ألاولية التي تبني في إلانسان عالقة صحيحة بالنفس وباآلخرين 

من عواصف وأعاصير الحياة  إليهاوبالحياة تجعل داخله واحة من ألامان يلجأ 

 عندما يتعرض فيها لفشل وعدم قبول. 
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قة ألاساسية هي التي تمكن إلانسان من أن يعبر البوابة وهذه الث

التي يسميها "ليك" بوابة النضوج، وهي البوابة التي يعبر منها من مرحلة  التالية

مرحلة ألاخذ والعطاء والتأثير في الحياة وهذا هو  إلىألاخذ فقط في الطفولة، 

 النضوج النفس ي الذي بدوره يشكل شخصيات سوية. 

ا من الداخل فالنضوج هو  اأن يكون إلانسان مطمئنا  لىع وبالتالي قادرا

ألاخذ والعطاء بحرية وسهولة، فيستطيع القيام بوظائفه في الحياة، 

 تكوين علىويستطيع أن يصنع عالقات صحية مستقرة بدورها تساعده 

أسرة سليمة يمكنها أن تقدم الرعاية لجيل آخر. وهكذا تدور دورة حياة 

 الصحية.إلانسان النفسية 

إن الشخص السوي هو الذي يستطيع أن يعيش حياة مرزنة، فهو ال 

ما هو دون مستواه، أي يعرف  إلىيجري وراء املستحيل وال يحاول النزول 

قدر نفسه، يعيش في تصالح مع نفسه، يستمد قيمته وأمانه من شخص 

املسيح في داخله، وليس من أمور خارجية مهما علت شأنها. هو شخص يقبل 

فهمها، ال يخجل من أن يطلب املشورة  علىفسه ويبحث في كل ما يساعده ن

 واملساعدة من لاخرين. 
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ا معهم )توازن بين الشفافية والخصوصية(. يتحمل نتائج  ويضع حدودا

ا أن هنا  الكثير من ألاسئلة التي ال إجابات  اختياراته وقرارته، يدر  جيدا

ح كل ما يفعله. الشخص السوي هو لها، وأن هللا غير ُمطالب أن يفسر ويشر 

ا، ونقاط قوته  علىشخص قادر أن يميز بين ضعفاته ويعمل  تطويرها دوما

ا في شخصيته لكي يتوافق مع نفسه  ا يريد أن يحدث تغييرا ويطورها. وهو دائما

 106ومع لاخرين.

في كتابه دع هللا  لقد رسم العالم النفس ي املسيحي دان مونتغُمري  

ا أربع  يكمل شخصيتك تصور عن الشخصية املرزنة والسوية حيث وضع أيضا

ا أنها محاولة جيدة لفهم  عليهاعناصر تقوم  الشخصية املرزنة. وأري أيضا

يسمي  ماع. حيث يتكلم الكاتب عليهالشخصية إلانسانية وما ينبغي أن تكون 

أقطاب وأن الشخصية املرزنة  ببوصلة الذات وأن هذه البوصلة لديها أربعة

السوية هي التي تشمل كل هذه ألاقطاب بالتساوي وأي خلل في الشخصية 

 قطب.  علىقطب  إلىأن الذات قد مالت  إلىيعود 

في الشخصية السوية واملرزنة هو السيد املسيح ن املثال ألاعظم لنا إو 

الشخصية  عليهاحيث يمكننا أن نجد فيه العناصر ألاربعة التي تقوم 
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،) ألاسد الخارج من سبط و السليمة. فيسوع قد ُدعي زهرة الشارون )الحبة

و إله (، وهو حمل هللا الذي يرفع خطية العالم )الضعف(، وهجزميهوذا )ال

ة(.  107 السالم )القوة

قطب الحب: يقوم بدور الرائد لبلوغ الراحة والصداقة والتفاهم 

 في الحياة فنستطيع أن نعبر عن فعندما يتدفق الحب فينا نشعر باالندماج

 مخاوفنا وحاجاتنا وأحالمنا وبالحب نستطيع التضامن مع ألاخرين. 

ال تقل أهميته  الذيقطب الجزم: يقابل قطب الحب قطب الجزم 

العاطفية عن سابقه. فالجزم يساعدنا أن ندافع عن أنفسنا دون أن يعررينا 

ول ، وعلى أن نقبارتياحنفسنا قلق غير مبرر. كما يساعدنا على أن نعبر عن أ

نواجه أشد لحظات حياتنا  لكي"ال" دون أن نشعر بالذنب. إن الجزم يقوينا 

صعوبة من غير أن ينال منا الخوف. مقياس نضوجنا فى الجزم هو مدى 

 وضغينة 
ا
قدرتنا على أن نثبت حقوقنا ومركزنا، من دون أن نمتلئ كرها

  العالم. فيلحب ويخدم العدالة ونرفض املغفرة. الجزم املناسب يعزز ا
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ليس الضعف هو أن نقلل من أنفسنا ولكن أن نقبل  قطب الضعف:

 حدودنا لكي نتمكن من تحسينها. 

هي أن نقوم بما في مقدورنا من أجل أنفسنا ومعررفين  قطب القوة:

 108الاعتذار. إلىبأخطائنا متى ارتكبناها ومسرعين 

قطب الحب بالتابعين والذين يتسمون  إلىوقد سمي الذين يميلون 

بقطب الجزم بالتهجميين وقطب الضعف باملنعزلين وقطب القوة 

باملسيطرين. إن بوصلة الذات تساعدنا على تحقيق التوازن فى شخصياتنا، 

ألاقطاب ألاربعة: الحب، الجزم، القوة، والضعف تعكس الطاقة التى جعلها 

 هللا فينا لنصبح مرزنين نشطين. 

أهملنا واحدة أو أكثر من هذه النقاط ألاربع، أعقنا تطور إن 

شخصياتنا، كما أن فقدان املرونة وجماد الشخصية يفسدان نظرتنا إلى هللا 

ويقول هنري نوين وهو متخصص  ويجعل حياتنا تفتقر إلى الصدق والحقيقة.

 أن نعي تلك ألاقطاب 
ا
في الالهوت الرعوي " إن الحياة الروحية تقتض ي أوال

الداخلية الحب، الجزم، القوة، الضعف( التي نعيش في إطارها حالة توتر 
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 القس: عامد ا حسق   الروحانية والشخصية السوية 

 

  

123 

إن ثقتنا بالروح القدس املقيم فى صميمنا يعنى حصولنا على قوة  وتجاذب.

. ومن طريق الج ارتباطانصبح أنفسنا ونرتبط باآلخرين  لكيهللا 
ا
مع بين سليما

  ألنفسنافهمنا 
ا
ب من الشعور بالذنونعمة هللا، يمكننا أن نتخلص تدريجيا

 والقلق والكبرياء. 

ما املسيح. ك فينكون أنفسنا  لكيفالروح القدس يزيد من شجاعتنا 

. كما أننا 
ا
أن صحتنا الذهنية تتطلب منا ألامانة، الصدق، والشجاعة جميعا

 لتوقعات لاخرين، فاملسيح كان همه الوحيد 
ا
لسنا فى العالم حتى نعمل وفقا

 تقود إلى  تنفيذ مشيئة أبيه. كما
ا
من  الانسحابأن املسيحية ليست طريقا

طريق تمر به فى وسط الحياة، لذا فالوعي هو إصغاء بانتباه  هيالحياة، بل 

جديدة. كما انها  واكتشافاتعلى معلومات  الانفتاحإلى الذات ولاخرين. 

، يجعلنا نفهم ذواتنا اتجاههو  الوعيإلرزام حيوى بالحياة والنمو الشخص ى. 

هو ان نقبل ان نتغير ألننا نعى اننا  الوعيولاخرين، والحياة بشكل أفضل. 

 تهاختبر بحاجة إلى أن نتغير. كما إن ال وعيك هو الحصيلة النهائية لكل ما 

فهو أشبه بمستودع ضخم يساعد عقلك  -وشعرت به وتعلمته فى الحياة

 لكيانك كل
ا
صبح بأن ي وعي-أن نسمح لال فعليناه. الواعى على أن يكون أمينا

 الطريقة التى ننظر بها إلى هللا. 
ا
، حتى نحدد حقا

ا
ألاولى  هو الخطوة فالوعيوعيا
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أن نفتح شخصياتنا بكاملها على املسيح، فى وعينا وال  علينالنمو الشخصية، 

 109وعينا على السواء.

( 1511 – 1251: يقدم لنا الالهوتي ألامريكي "رينهولد نيبور" )اوختاما 

في صالة أو دعاء شهيرة منسوبة له تدعي صالة السكينة، وهو ُيعتبر أحد رواد 

املدرسة ألارثوذكسية الجديدة، والتي ظهرت بعد الحرب العاملية ألاولي ونادت 

 براليةالليمركزية الكتاب املقدس وتصدت ألفكار وآراء املدرسة  إلىبالرجوع 

كيف أن النضوج النفس ي رحلة حياة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، 

ا بيوم وينتج عنها شخصية سوية، وأن النتيجة الحتمية للنمو  نختبرها يوما

الروحي )الروحانية الحقيقية( نمو ونضوج نفس ي حيث أن إلانسان وحدة 

 واحدة ال يمكن تجزئتها. 

وصالة السكينة هي صالة كان يستخدمها مدمني الخمر املجهولين 

سمي بمجموعات املساندة متبعين برنامج  كدعاء يرددونه
ُ
في مجموعات ت

للتعافي والعالج من إدمانهم ُيسمي ببرنامج ألاثني عشر خطوة، وهو برنامج 

مسيحي وهو ُيطبق لان في مصر في عالج املدمنين وتستخدم هذه الصالة 

للهم امنحني السكينة ألتقبل ألاشياء التي كنوع من الدعاء، ونصها بالكامل" ا
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 أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير ألاشياء التي أستطيع تغيرها، والحكمة ال 

 ملعرفة الفرق بينهما. 

ا بيوم استمتع بكل لحظة في وقتها. ساعدني أن  ساعدني أن أحيا يوما

احتمل الصعاب وأجتاز فيها ألصل للسالم. ساعدني أن أقبل العالم والناس 

ا أنك صاحب  كما هم ال كما أريدهم أن يكونوا. ساعدني أن أتغير أنا واثقا

ي لك. تالسلطان، وتستطيع أن تصنع كل ش ئ في وقته. إن سلمت حياتي وإراد

 110آمين"

 

                                                           
. 2010أبريل 15. تم اإلطالع عليه يوم 2001تموز  14، جريدة الغد سيحية،"ليبرالية أوباما والواقعية المأحمد جميل عزم، " 110

 متاح علي 

outline  www.alghad.com/ 

http://www.alghad.com/
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 الخاتمة

ا في أيامنا الحاضرة في  سيئ استخدامه كثيرا
ُ
إن مفهوم الروحانية قد أ

كنائسنا. حيث يمكنك أن تري صور مختلفة للروحانية في كل كنيسة فمنها 

من يجعل الروحانية هي العقالنية الجافة، وألاخرى من يجعل الروحانية أمر 

 مع العقل وأن إلايمان املسيح يتنافى
ا
ا كامال  ي نتيجة لعدم استيعابه استيعابا

مع العقل. وقد زاد الخلط والتشويش حول مفهوم الروحانية مما  يتنافىفهو 

 أدي إلى أزمة في العقل والقلب الكنس ي. 

 وهللاإن الروحانية الحقيقية هي املصداقية والشفافية مع أنفسنا 

ا ئرة عالقتنا، وقدراتن، وهي كل ما يقودنا ملا هو أفضل في تنمية داولاخرين

أن يكون نفسه وال يحيا  مساعدة الفرداملشورة هو  إن كان هدففوذواتنا. 

، وإن العالقة املشورة الروحانية هي جزء كبير من محتوي لذا ، غير نفسه

تميم ت بينهما عالقة طردية، فال غني عن الروحانية الصادقة والحقيقية في

 . عملية املشورة
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إن الروحانية مركزها الرب يسوع املسيح وبنائها يكون مؤسس على 

النعمة إلالهية، كما أنها تساعد الفرد على أن يدر  هدف ومعني الحياة، 

وتساعده أن يفجر طاقاته ومواهبه ويسخرها نحو تحقيق هذا الهدف. 

 ج لنصبح على مثالوالروحانية الحقيقية هي الحياة نحو التقديس والنضو 

الصحة  مع وفي تكامل الروحانية تمش ي في خٍط موازٍ لذلك  يسوع.الرب 

فعل مفاهيمنا الروحية  النفسية وتشكيل الشخصية السوية.
ُ
فدعونا ن

لتصبح طريقة حياة وسلو  نعيشه وليس فقط مجرد  والنفسية والالهوتية

 من الروحانية 
ا
وعلم املشورة، أفكار نقوله، وهذا يأتي من خالل تزاوج كال

الروحانية اختبار حي وقلبي وليس مجرد  والالهوت وعلم النفس لتصبح

لنعيش حياة النضوج النفس ي فنختبر و  طقوس وأمور ظاهرية نمارسها،

ع كل قدراتنا ومشخاص أسوياءكأ والروحي والاجتماعي واهبنا للعمل ، ونطوة

ولبناء ملكوت هللا.
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