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 أحد أن حتى, للحيرة تدعو الدينية الموضوعات مع األعزاء الزمالء  بعض تفاعالت       
 حاول وكم, متنوعة موضوعات في آراءا فيعطي بالدين، العالم وكأنه يتحدث صار الزمالء
 مبرمجُ ومنزلق ومقلب مطب هذا أن إلى رمزا أشير ومضيت, وأبيت الرأي إبداء إلى أخذي
 عن كفّ ألنه إقناعه في أفلحت وربما, والمجتمع النفسية العلوم بين ما وقيعةال يستهدف
 .شهور منذ التحدث
 بين ما عازل جدار إقامة إلى سيؤدي الدينية بالمواضيع النفسية العلوم حشر أن ذلك     
 مةالالز السلبية والتصورات والرؤى السلوكيات وتغذية التجهيل إلدامة, وبينها العربي المجتمع
 .المعروفة األخرى اإلرادات أهداف لتحقيق
 في الحديث غير عندنا يتبقى ولم والحاجات التحديات جميع أوفينا قد أننا فهل  -

 !الدينية؟ المواضيع
 النفسي؟ المختص قبل من الدينية المواضيع لتناول اإليجابية المردودات هي فما  -

 نافعة؟ فسيةن تفاعالت له الدين من النفسي اإلقتراب أن وهل  -
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 وعالقة الفلسفة إلى يميلون لكنهم ،"السياكودينية" بالموضوعات المهتمين بعض هناك     
 فأنهم ذلك ومع, وواعية حرة دستورية ديمقراطية مجتمعات في وهم, والطبيعة واإلنسان العقل
 إندفاعية وذات منفعلة مجتمعات في اإلقتراب يكون أن يجب ترى فكيف, الحذر يتوخون
 .عالية طفيةعا
 وفي. نفسية وتفسيرات إشارات السماوية والكتب األديان جميع في أن المعروف ومن     
 المستشفيات في حتى,  الدين رجال قبل من" السايكوثيربي" بتقديم الكنائس تقوم الغربية الدول
 باآلليات غني اإلسالمي والدين. للمرضى والروحي النفسي اإلسناد يقدم دين رجل هناك

 على المسلمين الطب أعالم من العديد عنها وعبر مارسها وقد, النفسية والترويحية العالجية
تغني ال أخرى أشياء إلى والميل الديني النفسي العالج إغفال يتم حاضرنا وفي. العصور مر 
 .جوع من تطعم أو برد من

 الفتاوى فيقدم, يند رجل وكأنه  نفسي إختصاصي يتكلم أن إستيعاب للمرء يمكن فال     
 وفي, الزمالء أحد من يصلني كان ما هذا. واإلستغراب للدهشة تدعو حاالت في والتفسيرات

 والذئب والكلب والنار والجنة الشيطان عن ورؤاه وفتاواه تحليالته أمام مذهوال أقف مرة كل
 وإعطاء صحتها وإثبات األحاديث في والغوص, وكذا كذا وزواج والزيجات والحرام والحالل
 .تنفع ال لقضايا نفسية قراءات

 ...وأتســـــــتاءل

 !النفسي؟ المختص قبل من ورموزه الدين عن للكالم الميل هذا لماذا  -
 ...! والتأمل البحث تستحق ظاهرة ألنها الجواب عن البحث مرحلة في والزلت

 !إلنطالقها؟ المناسبة الظروف فوجدت فينا مكبوتة إرهاصات أنها هل ترى  -
 !األجيال؟ عبر المتوارثة الجينات لعدسات  وفقا منظارها تشكّل قد عقولنا أن وهل  -
 عن نفسي  حديث أي ألن, إليه أخذنا يراد ما إلى ننزلق ال أن واألسلم األفضل ومن    
 ردود إلى تدفع وقد, حميدة غير لغايات إستثمارها يتم بعاصفة مصحوبا ويكون سيتعمم الدين
 .ضارة أفعال
 النفسية العلوم تحبب التي المتأنية اإلقناعية الكتابة عاتقنا على نأخذ أن األصوب ومن    
 العالج أليات في نبحث وأن, المعاصرة المجتمعات بناء في وقيمتها وأهميتها دورها وتبرز
 الدين بين ما العالقة عن الحديث وليس, الدين ومنها الثقافية ومورثاتنا يتفق لما وفقا النفسي
 .األزل ومنذ البشرية النشاطات بكل عالقة له فالدين, النفسي والطب
 الكتب من العديد وتوجد الدين يعارض النفسي الطب أن يرى من هناك الغرب وفي 

 في ونحن, جيدة نفسية ثقافات ذات مجتمعات وتلك, ذلك في تبحث التي والمواقع والمقاالت
 هزيمة ستحقق بالدين النفسي الطب عالقة رةوإثا, واضحة نفسية أمية من تعاني مجتمعات
 !هدف إلى وتحوله النفسي للطب
 بالطب الدين عالقة مناقشات في ننغمس ال أن, وتقدير وإحترام بتواضع أرى, وختاما 
 معالم لرسم ونؤديها نتحملها أن علينا التي المهنية والمهمات التحديات حقيقة عن فننأى, النفسي
 مع تواصلها ويّؤمن, الحاضرة األجيال إرادة تحقيق في يساهم إيجابي نفسي وعي ثقافة



 3

 

àÚ<hç‘ù]<á_<„}`Þ<
î×Â<^ßÏi^Â<íe^jÓÖ]<
íéÂ^ßÎý]<íéÞ`j¹]<�Ö]<
gf�<Ýç×ÃÖ]<íéŠËßÖ]<
‡�iæ<^â…æ�<^ãjéÛâ_æ<

^ãjÛéÎæ<»<ð^ße<
l^ÃÛj�]<ì†‘^Ã¹] 

 

á_æ<ovfÞ<»<l^éÖ_<
tøÃÖ]<êŠËßÖ]<^ÏÊæ<^¹<
èÐËj<^ßi^m…çÚæ<íéÊ^ÏnÖ]<

^ãßÚæ<àè‚Ö] 
 

à©<»<l^ÃÛj¥<
êÞ^Ãi<àÚ<íéÚ_<íéŠËÞ<
ív•]æ<zì…^mcæ<íÎøÂ<
gŞÖ]<êŠËßÖ]<àè‚Ö^e<

ÐÏvj‰<íµˆâ<gŞ×Ö<
êŠËßÖ]<äÖç�æ<±c<

Í‚â= 
 

xév’Ö]<á_<Œ†ÓÞ<
^Þ�çãq<»<ØÛÃÖ]<�^¢]<

Ù^ÃËÖ]æ<�ÊçjÖ<Ø–Ê_<
l^Ú‚}<^ß‘^’j}c<

íè^«de<íéÖõ^Ëiæ<ívq]…< <
 

 .الفاضلة وطموحاتها طاقاتها عن للتعبير تؤهلها نفسية ذاتية وقدرات بثقة المستقبل
 أفضل لتوفير والفعال الجاد العمل في جهودنا نكرس أن الصحيح الموقف أن ويبدو 
 إختصاصنا بين ما العالقة عن الحديث يكون فقد, راجحة وتفاؤلية بإيجاية إختصاصنا خدمات
      .عواقبها تحمد ال إنزالقة وديننا
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