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 من العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين

 :حظة من العالج اجلمعىمال

 .نبدأ مبالحظة عملية حمددة من خالل العالج اجلمعى عامة

الذى -ىف العالج اجلمعى  –بعيدا عن اإلدمان واإلميان 
سنة بانتظام حىت اآلن، الحظت أن الذى يربط 37أمارسه منذ 

داخل الدائرة،" آيان يتكون"أفراد اموعة بعضهم ببعض هو 
ني لوال خشيىت أن أهتم باهللوسة البصرية،أآاد أراه رأى الع

آما حتاط اموعة من خارجها بنفس الكيان وهو يضم األفراد
مبا ىف ذلك –وحيتويهم، تشارك معه آل األشياء واألناسى احمليطة 

الذى(وبقليل من اخليال  –" الزمن احملدد للقاء واالنتهاء"
مو مع منوأدرآت أن هذا الكيان ين) امسيه هنا االمتداد

–ىف األحوال الطيبة  -اموعة آكل، وأيضا يتواآب هذا عادة
الحظت أيضا أنه بقدر قدرة هذا. مع منو أفرادها فردا فردا

على االمتداد إىل ما حوله وما) ليس جتريدا(الكيان احلقيقى 
بعده تكون قدرة األفراد على إطالق مسرية منوهم امتدادا طوال

 .وعرضا

الل هذه املالحظة فهم بعض أجزاء معىناستلهمت من خ
، وامتد ىب االمتداد إىل أن"وافتقرقا عليه" "اجتمعا عليه"

أرى أن هذا الرابط اجلماعى، الذى ال حيل حمل، وال يستغىن عن
وهو يوثِّق وُيموِضع. اخل.. الروابط الثنائية والثالثية 

لصعبةالعالقات بني البشر، مبا فيها العالقات الثنائية ا
، ميتد طوال وعرضا إىل ما)ومن أصعبها العالقة الزواجية(

 .جيمعنا معا إليه

طوال سبع وثالثني سنة وأنا أتابع هذا الواقع املاثل
أمامى مئات املرات ىف آالف األفراد، مبا فيهم شخصى، فنمى وعى
يقول إن هذا الذى يتكون، إذا آان من قوانني فاعليته

، فهو البد قادر على أن يكررن املمتدالتوازوحضوره قانون 
ما فعلناه أفرادا مع جمموعات أخرى أو مثله تكونت على

قانون –شاآلته، ولكن ىف ظروف خمتلفة، وأن هذا القانون 
سوف يظل يعمل تصعيدا واقعيا –االمتداد وتكوين وحدات أآرب 

 . إىل مدى ال نعرفه 
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من خالل هذه الرؤية آنت أشعر بالثقة واألمان، وأحيانا
عمل مضطرا ألفاظا دينية حمدوده ألوصل توضيحا ملا جيرى، الاست

يرتبط بدين بذاته، ومن أهم تلك األلفاظ لفظ اجلاللة سبحانه
وتعاىل، لكنىن آنت أالحظ أنه مبجرد استعمال هذا اللفظ
الكرمي، خاصة ىف بداية منو اموعة، مشريًا مثال إىل أنه هو

ظر حوىل أطالع ماذا وصلالذى جيمعنا عليه لنفرتق عليه، أن
للمجموعة، فأرجح أن معىن آخر غْري الذى أعنيه قد أبعدنا عن

، عكس ما"هنا واآلن"بعضنا بقدر ليس قليل من االغرتاب عن 
آنت أرمى إليه، ويظهر ذلك أآثر وضوحًا حني تضم اموعة
أفرادا من أديان خمتلفة، وهو أمر يتواتر نسبيا، فكنت

 .لفاظ اخلالية من الشحن املسبقأتراجع ألعود لأل

الحظت أن اخلطوات اإلثىن عشر ىف عالج وتأهيل االدمان مل تتحرج
ىف استعمال لفظ اجلاللة بشكل مباشر، أو شبه مباشر، ىف أآثر من

 . خطوة، من هنا جاء إقدامى على تناول املوضوع حبرج أقل 

زاإلشكال ىف تناول هذه املواضيع احلساسة هو اخللط اجلاه
واحملتمل بني معاىن األلفاظ الىت نستعملها، وبني استقباهلا عند
آل فريق، وآلما اختلطت معاىن الكلمات املتقاربة ببعضها

السلطةغري  فالدينالبعض، زادت احلرية وزاد سوء االستعمال، 
، وحىت األلفاظالروحانيةغري  الروحغري  اإلميانغري  الدينية

السياقات حلقها نفس اخللط، املستعملة الثانوية ىف هذه
،والتوبة االعرتافهلا معان آثرية، وآذا  فالطمأنينة

 .اخل... ،والتسامح، والتوجه

لكل ذلك أرجو ممن يتابع هذه املداخالت أن يرتوى قليال أو
آثريا قبل أن تقفز إىل ذهنه، إىل عقله، إىل وعيه، املعاىن

 .من هذه األلفاظواملضامني الىت أعتاد عليها عند مساع أى 

 :اإلدمان والشباب واحلاجة إىل دين ما

استجابة لدعوة للمشارآة ىف ورشة عمل مع رجال الدين
املسلمني واملسيحيني ىف مصر للتوعية بدورهم ىف الوقاية والعالج

 :آلفىن املسئول بتقدمي مداخلتني متكاملتني. من اإلدمان

 واإلدمان عن الشباب والدين واإلميان والعصر: األوىل

آيف يساعد اهلدى اإلمياىن واإلرشاد الديىن ىف: الثانية
 ).فالعالج(الوقاية 

وجدت ابتداًء أن هذا وذاك يتطلب إعادة طرح حاجتنا إىل
الدين من منظور رحب متجدد، وهذا يتطلب تعريفا باجلذور
البيولوجية والثقافية، والوجودية لكل من الدين واإلميان،

إلدمان يبدو آأنه دين بديل بشكل أو بآخروأن بعض اخاصة 
مث إن له آثاره السلبية ىف له طقوسه، وفاعليته ىف الوعى،

احتجاجا سلبيا –مرحلة التدهور، هو دين يعلن به الشباب 
أن املطروح عليه، من منظومات دينية رمسية جاهزة جامدة ال -

ومدمرهو سلىب ) اإلدمان(ميأل وعيهم، وألن هذا الدين البديل 
خاصة أثناء عمق الورطة، فعلينا أن نقدم هلم الدين واإلميان 
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بشكل ميأل وعيهم وقاية فعالجًا، وأن أية عملية سطحية، أو
شكلية ولو لبست ثوب الدين، ال ميكن أن متأل وعيهم مبا حيفز

 .منوهم واستغناءهم عن دين زائف، أو دين بديل

أو سوء(نبدأ أوًال بالنظر ىف ما آل إليه استعمال 
 :الدين حاليا) مالاستع

 أبعاد الزعم بالدعوة للعودة للدين 

-ىف آل األحوال  –إن الدعوة إىل العودة إىل الدين ليست 
دعوة خالصة وال خملصة متاما، وإمنا هى قد متثل نوعا أخر من
التهميش واالختزال، وفيما يلى بعض ما صار إليه استعمال

 اضرىف العصر احل) أو ما يقال عنه دينا(الدين 

يستعملون الدين بعض) واجملتمعات(آثري من الناس  -1
 الوقت، آنشاط اجتماعى أوترفيهى، ىف عطلة هناية األسبوع، 

ويبدو هذا استعماال غربيا توفيقيا طيبًا، فهو يسمح
للمتدينني بقضاء فرتة حمدودة ميارسون فيها نشاطا اجتماعيا

لك ىف دورجادا، مع جرعة مناسبة من الود واحللم، يتم ذ
إن من. العبادة ىف اية األسبوع عادة، أو آلما عنَّ هلم ذلك

ميارس أو يوصى باستعمال الدين هبذه الصورة يؤآد عادة أن
أقرب –من واقع املمارسة  –الدين أمر شخصى متاما حىت يصبح 

 .إىل اهلواية الفردية الدمثة

سطحهذا استعمال قد يؤدى دورا اجتماعيا مفيدا، لكنه أ 
من دور الدين واإلميان ىف حتقيق بشرية البشر من حيث عمق اجلذور

 .البيولوجية الىت يتجلى من خالهلا اإلميان عرب التاريخ 

َجمع آخر راحوا يستعملون الدين آمسكن آلما لزم -2
 ).وحىت إذا مل يلزم األمر(األمر، 

هذا هو ما التصق بنوع من السكينة حيققها التدين
النفس"ارتبط هذا املفهوم مبقولة . مى أو التسليمىاالستسال
إنه مثلما حيدث ىف الطب. مبعىن السكون والتسليم" املطمئنة

:النفسى، فإن حتقيق السكينة ميكن أن يتم بنوعني من املعاجلة
إما بتهميد اجلزء املفرط النشاط من الدماغ أو من النفس

ا باحتواء هذاوإم. بتعاطى بعض العقاقري القادرة على ذلك
اجلزء الناشز لإلسهام ىف هارمونية التوازن الكلى تناغما مع

 .إىل وجه اهللا) الغيب(ما بعده 

الذى حدث ىف حالة استعمال الدين مسكنا مؤقتًا أو دائمًا
هو أنه قد بولغ ىف الرتآيز على مفهوم جزئى للنفس املطمئنة

بالغة ىف تصويرإن امل. آغاية ىف ذاهتا، تكاد ترادف فعل التدين
دور الدين ىف حتقيق السكينة باملعىن السلىب هو اختزال خيل باملعىن

حىت النفس. آدحا إىل وجه اهللا: الذى تقدمه حرآية الدين
املطمئنة الىت ذآرت ىف القرآن الكرمي، مل ينتبه من استعملوها
جزئيا إىل أن االطمئنان الذى توصى به اآلية إمنا يتحقق وهى

فادخلى ىف( رهبا راضية مرضية، مرورا ىف عباده راجعة إىل
 )وادخلى جنىت. (، ومن َثم جنته تعاىل)عبادى
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هناك َمْن يستعمل الدين آوسيلة لغريه، مثال للوصول إىل-3
 .السلطة السياسية 

األمر ىف هذا الصدد ال حيتاج إىل دليل بعد ما جرى مؤخرا ىف
الدالواليات املتحدة، وبعد ما جيرى حاليا ىف آثري من الب

اإلسالمية الىت يستعمل فيها النظام احلاآم، أو النظام الذى
يريد أن حيكم سلطة الدين وهو يتصور أنه سوف يغري نوعية

وليس) آقائد سياسى(احلياة إىل آيف خلقها اهللا آما قرر هو 
وهذا أمر ال ميكن االطمئنان إليه. بالضرورة آما أرادها اهللا
 . مبقاييس السياسة املعاصرة

َثـمَّ فئة ليست قليلة تستعمل الدين آوسيلة للرتبح واالحتكار - 4
 وقفل دائرة التعامل على أهل دين بذاته، أوفئة منهم

وهو أمر وارد سواء بالنسبة لألقليات الدينية أو
تصبح أقلية(جلماعات من األغلبية ميزت نفسها بتجمعات خاصة 

 ).بالضرورة

حتاد السوفيىت تستعملظهرت موجة خبيثة بعد اهنيار اال -5
 . الدين تربيرا ملا يسمى صراع احلضارات

املفروض أن احلضارات تتعاون، وتتتابع، وٌتَتـوارث ال
 . تتصارع بالضرورة

األديان احلقيقية ال تتصارع ألا حضور دائم متجدد، وليست
 . تارخيا جامدا قامعًا

إن الذى يتصارع هو أهل حضارات وأديان مل يعودوا
 .ها، وال أهًال هلاأهل

 يستعمل الدين لتفسري بعض العـلوم واملعلومات، وبالعكس - 6

التفسري"ما شاع أخريا حىت بدا أنه احلق هو ما يسمى 
، وهو نشاط حسن النية أغلبه،"العلمى للنصوص الدينية

ذلك ألنه يدل على جهل خطري. سطحى خفيف ضار ىف اية األمر
الدين هو أقدم تارخيا. د سواءبكل من الدين والعلم على ح

وأرسخ قدما، و أآثر عمقا وإفادة لتأآيد ماهية
اإلنسان،أما العلم فهو إجناز عملى أحدث، وهو ىف حرآية
دائبة متجدده، ال يعنيه أن يستمد مصداقيته من الدين، وال
الدين احلقيقى حيتاج إىل مبارآة العلم أو موافقته ليفيد

 . البشر ويهديهم

 .عمل الدين آوسيلة لقهر أو وأد اإلبداعيست -7

إن قياس آل ما يصدر من جديد ىف أى جمال بتفسري حمدود لنص
أية حماولة إلعادة - ىف اية النهاية –ديىن معني ميكن أن جيهض 

إن اإلبداع. وضع الدين واإلميان ىف موضعهما التطورى املناسب
و الذاتى، ومن مثاجلاد املثابر هو السبيل األساسى لتواصل النم

اطراد تطور النوع البشرى بعد أن اآتسب الوعى، فكيف يقف
الدين ىف وجه أى من ذلك؟ إن الدين الصحيح إمنا يشجع اإلبداع

 الذى يفتح الطريق للنمو الدائم من املهد إىل اللحد وبعده
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أخريا وليس آخرًا استعملوا الدين تربيرا لالستيالء على-8
 .طفالوقتل األ -أوطان الغري، وطرد أهلها

وهل حيتاج األمر لإلشارة إىل الدولة العربية أو إىل أمريكا
 ىف أفغانستان والعراق؟ أو إىل األندلس قدميا؟ 

ىف مراحل معينة من التاريخ اُستعمل الدين آمربر من أقوى
الدوافع إلفناء البشر من الديانات األخرى حتت زعم هدايتهم،

 .تهأعىن هداية من تبقى منهم، إىل دين بذا

 وبعد

يسمح -أى دين –آل هذه االستعماالت ليست بسبب أن الدين 
بأىٍّ من ذلك، وإمنا هى تعلن واقع احلال الذى آل إليه

السلطة(استعمال من تصدوا الحتكار الدين من ناحية 
 ).السلطة املدنية اهلروبية(أو لتهميشه من ناحية ) الدينية

لبشر الستعادةاملطروح إذن الستعمال الدين ىف مساعدة ا
توازم اخلالق حيتاج إىل مفهوم أرحب وحرآية أنشط، ولعل هذا
هو ما أجلأ أساليب عالجية خمتلفة إىل اللجوء إىل تسميات أخرى

 .أو غري ذلك" الروحانية"مثل 

 :قبل أن نستطرد دعونا نطرح هذه األسئلة حىت الغد

 هل هناك فروق جوهرية بني األديان؟ -1

 ني الدين واإلميان؟هل مث فرق ب -2

 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

 ما هى عالقة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ -4

 ؟) باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

 ىف" الوسط"وإىل درجة أقل الحظت ذلك أيضا ىف عالج  -
 . ج اجلمعى هنااجملتمع العالجى، لكنىن سأقصر إشارتى إىل العال
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