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 لماذا المشورة الكتابية 
وليس علم النفس الحديث؟

John Street
جون ستريت

يكونوا  أن  المقّدس  بالكتاب  دراية  على  الذين  المؤمنين  المسيحيين  على  يجب 
متشككين مقدَّسين. يجب عليهم أن يتبعوا توجًها له أسبابه وهو عدم الموافقة على 
أي فرع من المعرفة أو أي مشروع معرفي يطالب بالسلطان اإللزامي ويتعلق بتقديم 
المشيرين  بين  دائًما خصومة طبيعية  الشخصية. كانت هناك  للمشكالت  المشورة 
تتعدى بعنف  النفسي كانت  العالج  المعالجين ألن نظريات  الكتابيين والممارسين 
على سلطان العناية بالنفس. والمسيحيون المؤمنون لهم كل الحق أن ينظروا بعين 
حذرة إلى علم النفس الحديث بسبب انصرافه النابع من اتجاهه التنويري عن صحة 
الكتاب المقّدس ورفضه المطلق للسلطان الحكمي الذي تطالب به الكلمة المقّدسة 

في األمور المختصة بالنفس.

مخطط  مجرد  من  أكثر  اهلل  كلمة  تكون  أن  يجب  المسيحي،  للمشير  بالنسبة 
تفسيري لقبول أو رفض ادعاءات حقائق علم النفس الحديث. إذ يجب أن تكون هي 
السيادة العاملة التي يستقي منها المشير السلطان الوظيفي والنهائي،1 وأن يتم قبولها 
على أنها السلطان الحاسم في علم اإلنسان. تمثل الكلمة المقّدسة المصدر الوحيد 
الموثوق فيه للمصطلحات التشخيصية والعالجات بالنسبة للمشير المسيحي. تمتلك 
كلمة اهلل اإلطار النظري الحصري والذي يمكن من خالله تفسير مشكالت النفس 
وحلها بالصورة الصحيحة.2 واألهم من هذا هو أن كلمة اهلل تعلن أن لها السلطان 

1   انظر مزمور 1: 1-2 ، 119: 50 ، 92 ، تيموثاوس الثانية 3: 15-17 ، بطرس الثانية 1: 3 ، 21-19.

2  انظر لوقا 2: 35 ، العبرانيين 4: 13-12.
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الحصري في تحديد أهمية وغرض حياة اإلنسان.3 وعندما توضع الكلمة المقّدسة 
في مقابل مشورة اإلنسان، يكون التفوق الشامل للكلمة واضًحا. ويسود قصد اهلل 

لحياة اإلنسان. قال كاتب المزمور:
بُّ أَْبَطلَ ُمَؤاَمَرَة األَُمِم. الرَّ

الََشى أَْفَكاَر الشُُّعوِب. 
بِّ َفإلى األََبِد َتْثُبُت. ا مقاصد الرَّ أَمَّ

أَْفَكاُر َقْلِبِه إلى َدْوٍر َفَدْوٍر.
)مزموز 33: 11-10(  

الالهوت وعلم النفس الحديث
هناك عدم ثقة وعداء فطري تاريخيان بين علم النفس الحديث والالهوت ألن 
اآلخر.  الجانب   4  Weltanschauung أيديولوجية  شرعية  في  يشكك  منهما   كاًل 
فقد حاولت االقتحامات التي لها نزعة استعمارية من قبل العالجات النفسية الحديثة 
المسيحيين.  بين  تعريفها  وإعادة  اهلل  كلمة  سمو  شأن  من  التقليل  المسيحية   في 
الكلمة  خدمة  من  ودراماتيكية  اقتحاًما  أكثر  تأثير  فيه  لها  كان  مكان  يوجد   ال 
معتقدات  يعتنق  كان  ما  غالًبا  التدريب  هذا  بالنفس.  الرعوية  بالعناية  يتعلق  فيما 
األسوأ  أو  الحديث،  النفسي  العالج  أو  الحديث  النفس  علم  في  ما  بارز   شخص 
 من هذا، أنه كان يعّلم مجموعة تعاليم أكاديمية متنوعة عن أساليب ونظريات علم 
العلوم  مناسًبا.5 بعض  يراه  ما  منها  يستقي  أن  للراعي  يمكن  التي  الحديث   النفس 
 النفسية الحديثة األولى واألكثر تأثيًرا في كليات الالهوت كانت تشتمل على التحليل 

3  انظر مزمور 73: 25-28 ، رومية 11: 36 ، كورنثوس األولى 10: 31 ، يوحنا األولى 1: 4-3.

4  اللفظة األلمانية التي تعني وجهة النظر.

فيها،  يدرسون  التي  الالهوت  لكلية  النفسي  التقليد  النظر عن  الرعاة بغض  للطلبة  تعليمها  يتم  5  هناك حقيقة عالمية 
الحياة  في  جًدا  األساسية  للمشكالت  هي  الرعوية  »المشورة  العالجي:  للبرنامج  الُحكمية  الناحية  من  التعدي  ويوضح 
فقط )مثل الصراعات الشخصية، ومشورة ما قبل الزواج(. يجب أال يتولى الراعي أبًدا مهمة تقديم المشورة في قضايا 
»الصحة النفسية« األثقل )مثل االكتئاب الهوسي، والميول االنتحارية، ونوبات الذعر، والفصام، والماسوشية السادية، 
 وتعدد الشخصيات، ونقص االنتباه، إلخ( التي يتأهل للقيام بها المعالجون النفسيون المدربون فقط.« هذا المنطق مبني 
الحاالت  هذه  إلحالة  واالحتياج  المشكالت  هذه  جوهر  عن  تتحدث  ال  اهلل  كلمة  أن  األساسية  الفرضية   على 

بين في أمور Psychē )أي علم النفس اإلنساني(. إلى »المتخصصين« المدرَّ
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ومشورة   ،Carl Jung لـ  التحليلي  النفس  وعلم   ،Sigmund Freud لـ  النفسي 
الفسيولوجي لالهوتي  النفس  Karl Roges، وعلم  لـ  النفسي غير الموجه  العالج 
 6،G. T. Ladd المتحرر الذي تحول إلى متخصص في علم النفس الحديث وهو
وعلم النفس الوجودي لـ Soren Kierkegaard . والرعاة الذين تدربوا على هذه 
فأصبحوا  الكنائس  يرتادون  ممن  كامل  جيل  على  أثروا  الحديثة،  النفسية  العلوم 
تبًعا  ويتصرفوا  يفكروا  أن  من  بداًل  العالجات  لهذه  تبًعا  ويتصرفون   يفكرون 
بتأويل استبداله  تم  السلطان،  المقّدسة  للكلمة  يكون  أن  القصد  حتى   لإلنجيل. 
بالعالج  الخاصة  بالمعاني  الكتابية  المصطلحات  تحميل  إلى  أدى  سيكولوجي    
النفسي الحديث. وفي المواضع التي لم يحل فيها علم النفس الحديث محل الكتاب 

المقّدس، تم فيها تعريف الكتاب المقّدس بمفاهيم علم النفس الحديث.

هذه  يتبعون  إنهم  يقولون  اليوم  النفسيين  واألطباء  النفس  علماء  من   قليلون 
تغير  في  الحديث  النفس  علم  أن  حقيقة  يؤكد  وهذا  فقط.  األقدم  النفسية  المعتقدات 
علم  نظريات  تحل  ما  كثيًرا  ناضًجا.  علًما  يكون  أن  عن  البعد  كل  وبعيد  مستمر 
النفس الحديث محل نظريات علم النفس الحديث األخرى. وتبعًا لروح مبدأ االبتكار 
مراوغ،  فهم  عن  هوادة  بال  يبحث  األكاديمي  الحديث  النفس  علم  فإن  األلماني، 
 Sigmund Koch عّبر  وقد  الحداثة.  بعد  ما  نسبية  إلى  النهاية(  )في   فيستسلم 

عن إحباطه من علم النفس الحديث عندما كتب يقول:

صيغ  التي  الطبيعية  العلوم  مثل   – الحديث  النفس  علم  أن   فكرة 
على مثالها – هو علم تراكمي أو تقدمي هي فكرة ال يؤيدها التاريخ 
ببساطة. بل في الواقع، فإن المعرفة المتشددة التي حصل عليها جيل 
 ... سبقه  الذي  للجيل  النظرية  األساطير  نموذجي  بشكل  تبطل  ما 
 وعلى مدار تاريخ علم النفس الحديث بوصفه »علًما« كانت المعرفة 

المتشددة التي خلَّفها سلبية بشكل موحد.

وبالرغم من هذا فالزال المسيحيون يتعلمون أسس علم النفس الحديث بصورة 
علنية أو غير متعمدة، في العظات، وفي دروس مدارس األحد، وندوات الزواج، 
6  قليلون يدركون أنه تم تعيين Ladd رئيًسا ثانًيا لجمعية علم النفس األمريكية قبل William James الذي يحظى 

بشهرة أكبر.
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وكتب المســاعدة الذاتيـــة، وبرامـج اإلذاعة، وتدريبات اإلرسـاليات، والجامعات 
المسيحية. ويتم تقديم مبادئ علم النفس الحديث وكأنها على نفس مستوى السلطان 
الذي للكلمة المقّدسة، وتتنافس معها في حق الحكم كالسلطة الوحيدة لتحديد خير 
المبنية  النفسي،  التقييم  أدوات  استخدام  على  اإلرساليات  منظمات  وتصر  النفس. 
على األبحاث العلمانية للحالة السوية لتوجهات وآراء غير المؤمنين، لتحديد صحة 
المرشحين المستقبليين أو التعديالت المحتملة لهم. باإلضافة إلى ذلك، كما الحظ 
John MackArthur ، “فعلى مر العقد الماضي نشأت مجموعة كبيرة من عيادات 
علم النفس الحديث المسيحية. ومع أنها كلها تقريًبا تقول إنها تقدم المشورة الكتابية، 
روحية.”  في مصطلحات  يتخفى  دنيوي  نفس  علم  يقدم سوى  ال  معظمها  أن   إال 
الكثير من الكليات والجامعات والمعاهد المسيحية أخذت برامجها النفسية وأعادت 
 تسميتها على أنها “برامج المشورة الكتابية” مع الحفاظ على الجوهر األساسي المشتق 
سبب  لديهم  المسيحيين  فإن  هذا،  وبسبب  للموضوعات.  الحديث  النفس  علم   من 

جيد يجعلهم متشككين من جهة أي نوع من المشورة التي ال تعتبر كتابية بالكامل.

علم النفس الحديث في الكتاب المقّدس؟
»سيكولوجي  اإلنجليزي  المصطلح  بأن  أيًضا،  ويعلِّمون  بل  يؤمنون،  البعض 
بسبب حروفه  كتابي  أصل  له  الحديث،  النفس  علم  يعني  والذي   ”Psychology
 Psychē :المأخوذة من أصول يونانية. فهي كلمة مرّكبة تتكون من كلمتين يونانيتين
)نفس، فكر(7 و Logos )كلمة، قانون(. ويصبح المصطلح المرّكب لهذه الكلمة هو 
دراسة أو علم الفكر أو النفس. في الحقيقة هذه الكلمة لها روابط لفظية للغة اليونانية 

الكالسيكية أكثر مما يربطها باللغة اليونانية Koinē التي ُكتب بها العهد الجديد.8

كلمة »Psychology” ال ترد في الكتاب المقّدس، وإن كانت هناك مجهودات 

7  وردت 101 مرة في العهد الجديد وأكثر من 900 مرة في الترجمة السبعينية للعهد القديم، غالًبا لترجمة الكلمة العبرية 
Nepeš )نْفس، نَفس(، لكن أحياًنا لكلمة Lêb )قلب، باطن، 25 مرة(، و Hayyâh )حياة، 5 مرات(، و Rûah )روح، 

مرتين(، و ›îš )إنسان، مرة واحدة في ال 17: 4(.

المعرفة  على  الكالسيكية  اللغة  تؤكد  بينما  “ناموس”  أو  “كلمة”  يعني   Logos لمصطلح  الكتابي  االستخدام    8
 Thymos النفس غير الواعية( و( Psychē يظهر هذا أيًضا في التمييز األول بين .Ology – اإلنسانية أو الدراسة 

)النفس الواعية( في إلياذة هوميروس.
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ذاتية ال حصــر لها الكتشــــاف وجــود معــانيها األولى. إن  قراءة أفكـــار علـــم 
المعاصرة  الفكرة  معادلة  تشبه   Psychē الكتابي  المصطلح  في  الحديث  النفس 
 للديناميت بكلمة Dunamis9 التي وردت في العهد الجديد باللغة اليونانية. أشار 

D. A. Carson إلى هذا على أنه »مفارقة تاريخية لفظية«.

كلمة ديناميت التي نعرفها مشتقة لفظًيا من كلمة δύvaμιs )قوة، 
التي سمعت  المرات  بل وأيًضا معجزة(. ال يمكنني أن أحصي عدد 
باإلنجيل،  أستحي  يقدمون رومية 1: 16 هكذا: »لست  الوعاظ  فيها 
ألنه ديناميت اهلل للخالص لكل من يؤمن« – وعادة ما يصاحب هذا 
إمالة للرأس توحي بأن شيًئا عميًقا أو حتى خفًيا قد قيل. ليس هذا مجرد 
تكرار للمغالطة القديمة، بل إنه أسوأ من ذلك. إنه لجوء إلى نوع من 
عكس أصول األلفاظ. إنه المغالطة القديمة مصحوبة بمفارقة تاريخية. 
 ... الكلمة؟  هذه  بقلمه  الديناميت عندما خط  في  يفكر  بولس  كان  هل 
وينقب  الصخور،  ويشق  األشياء،  ويهدم  األشياء،  يفجر  الديناميت 

الحفر، ويدمر األشياء.

في القرن األول، لم يكن بولس يفكر في النوعية التفجيرية من الديناميت الذي 
وسجل  )1833-1896م(،   Alfred Nobel السويدي  الصناعة  رجل  اخترعه 
براءة اختراعه عام 1867. بل كان يفكر في قدرة اهلل اآلب االستردادية الخارقة 
كتابية،  كلمة  على  وفرضه  معاصرة  كلمة  معنى  الفتراض  والميل   للطبيعة. 
غالًبا على أمل ادعاء فهم ديناميكي أو إضفاء صفة الشرعية على ممارسة مشكوك 
استخراج  أن  بل  الحالية،  أيامنا  في  للمفسرين  شائعة  مخادعة  حيلة  هو   فيها، 
العديد من المعاني المعاصرة من النص الموحى به، تلك المعاني الغريبة عن قصد 

السلطان، هو في الواقع ظاهرة غادرة خاصة بعصر ما بعد الحداثة.

صحة  على  يدل  ال   Psychē لمصطلح  المقّدسة  الكلمة  استخدام  فإن  ولهذا 
الكتابية.10  الناحية  المسيحية من  المشورة  النفسي في  للتحليل  الممارسة اإلضافية 

9   متى 25: 15 ، مرقس 5: 30 ، رومية 1: 16 ، 1كورنثوس 4: 19-20 ، فيلبي 3: 10.

10 عملًيا فإن الكتاب المقّدس هو الذي ينتهي به الحال ليكمل نظرية العالج النفسي في علم النفس المسيحي وليس العكس.
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كما ال يمكن العثور على النغمات التوافقية لنظرية التحليل النفسي، مثل »الهو« 
فإنه ليس من غير  العليا«، مخفية في هذا المصطلح. ومع هذا  و»األنا« و»األنا 
المفاهيم  تفسير  ينسبوا  أن  وغيرهم  النفس،  وعلماء  للمسيحيين،  بالنسبة  المألوف 

.Psychē الفرويدية الحديثة عن طبقات الالشعور للكلمة الكتابية

باإلضافة إلى هذا، فإن التفرقة النموذجية بين النفس والروح والتي يتبعها بعض 
علماء النفس المسيحيين ال يمكن تدعيمها كتابًيا. أحد أطباء النفس المسيحيين قدم هذا 
التفسير : »النفس هي الجانب النفسي لإلنسان، بينما الروح روحية ... الفكر وحده 
يقع في الجانب النفسي لإلنسان وليس الروحي.« مثل هذا التمييز المصطنع يأتي 
من إضفاء معاني علم النفس الحديث على المصطلحات الكتابية. كل من »النفس« 
 و »الروح« تتحدثان عن الجانب غير الملموس من اإلنسان الباطن، ذلك الجزء 
الكتاب  فهرس  من   Psychē كلمة  ودراسة  اهلل.  سوى  يراه  ال  الذي  اإلنسان   من 
يتعلق  فيما  »النفس«  مصطلح  يستخدم  عندما  المقّدس  الكتاب  أن  تبين  المقّدس 
باإلنسان، فهو يشير إلى ذلك الجانب من اإلنسان الباطن المرتبط بجسده. وعندما 
المرتبط  غير  الباطن  اإلنسان  من  الجانب  ذلك  فهو  »الروح«  مصطلح  يستخدم 

بجسده. ال يوجد تمييز في الكلمة المقّدسة بين اإلنسان الباطن النفسي والروحي.

اإلنسان الباطن كله يخضع لسيادة الروحي. في هذا الميدان يسود الكتاب المقّدس 
ليس فقط كالمصدر الكافي لمعالجة مشكالت النفس، بل أيًضا كالمصدر السامي. 
ٌة. ُتْرٌس ُهَو  ِ َنقِيَّ وكما حذرنا أجور بوضوح في سفر األمثال قائاًل: »ُكلُّ َكلَِمٍة ِمَن هللاَّ
َب«11 فإن تضمين أهمية علم النفس  َخَك َفُتَكذَّ لِْلُمْحَتِميَن ِبِه. الَ َتِزْد َعَلى َكلَِماِتِه لَِئالَّ ُيَوبِّ
المقّدس اإلنجليزية  الكتاب  العشرين داخل ترجمة  القرن   الحديث الخاص بأواخر 
)أو الترجمة األصلية العبرية أو األرامية أو اليونانية لهذا األمر( ينكر القصد اإللهي 
لسلطته. بل في الحقيقة فإن المجهودات التي تشير إلى مفارقات تاريخية إلضفاء 
المسيحيين من خالل  بين  الحديث  النفسي  العالج  ممارسات  الشرعية على  صفة 

تقديم مصطلحات كتابية مشابهة، هي محاوالت لغوية مخادعة ووقحة ومضللة.

11  انظر أمثال 30: 5-6 ، تثنية 4: 2 ، 12: 32 ، متى 5: 18-20 ، رؤيا 22: 19-18.
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أن  يمكن  الحديث ال  النفس  ممارسات علم  لتبرير  المقّدس  الكتاب  استخدام  إن 
عريضة  بخطوط  تعريفه  رسم  الكتاب  أحد  عمومية.  التعريفات  بأكثر  إال  يحدث 
قبل أن يصف آراءه النفسية التي رآها في متى 5 قائاًل: »لكن دراسة الشخصية، 
الحديث  النفس  علم  من  نوًعا  يبدو  لألفضل  الشخصية  وتغيير  وجوانب صحتها، 
بأنه  يوحي  الواسع«  »المعنى  الكلمات.«  لهذه  الواسع  بالمعنى  النفسي  والعالج 
»المعنى البسيط« أو شيء يخلو من تعقيد أبحاث علم النفس الحديث المعاصرة. 
المسيحية،  األفكار  »منبع  أنها  على  المقّدسة  للكلمة  المسيحي  النفس  علم   ينظر 
مفيد  المقّدس  الكتاب  أن  الحديث.« أي  النفس  بعلم  المختصة  األفكار  ذلك  بما في 
ليقدم  يكفي  بما  شاماًل  ليس  لكنه  جديدة،  أفكار  وإنشاء  التقديمية  لألفكار   بالنسبة 
بالنسبة  المقّدسة،  فالكلمة  الخطيرة.  النفس  مشكالت  لتعقيدات  حقيقية  مساعدة 
المسيحية  الشخصية  لتطور  بدائي  كتالوج  هي  المسيحي،  النفس  علم  يسمى  لما 
وتغييرها. أما علم النفس الحديث والعالج النفسي فيقدمان أفكاًرا موسعة لتهذيب 
الشخصية وتحسين صحتها. وعلى هذا فإن »نبع األفكار المسيحية« يبلل اللسان 
فقط، لكنه ال يروي الظمأ العميق. والمفترض أنه لكي يتمكن المشير من أن يطفئ 
مشكالت النفس الظامئة في الحياة، فيجب على قنوات علم النفس الحديث اإلضافية 
أن تسقي قطرات الحق الخارجة من الكلمة المقّدسة. وطبًقا لعلم النفس المسيحي، 
فإن الموعظة على الجبل بها شكل من أشكال علم األمراض، وتمييز الشخصية، 

والتدخالت العالجية، لكن فقط في صورة ساذجة.

وبينما يرفض علماء النفس الدنيوي الكتاب المقّدس ويحتقرونه بوصفه صورة 
باجتهاد  يعملون  المسيحيين  زمالءهم  فإن  الحديث،  النفس  لعلم  وخاطئة  عتيقة 
غالًبا  النفسية.  لسذاجته  تبريرات  خالل  من  الغرة  عالجه  أساليب  لتدعيم   شديد 
ما يتصرف علماء النفس المسيحيون بدافع الحرج، مثل الطفل غير الشرعي تجاه 
أسرته األكبر واألكثر تطوًرا في علم النفس الحديث، والتي هي جمعية علم النفس 
العميقة  الرغبة  ونتيجة   .)IPA( الدولية  النفس  علم  وجمعية   ،)APA(  األمريكية 
التام  االعتماد  بمخاطر  مخٍز  بشكل  يقر  فهو  ثراء،  األكثر  والديه  إرضاء   في 
على الكتاب المقّدس. إن المنظمات التي تشبه الجمعية المسيحية للدراسات النفسية 
 ،)AACC( وعلى نطاق أقل الجمعية األمريكية للمشيرين المسيحيين ،)CAPS(
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تنظر إلى علم النفس الحديث على أنه مصدر مّكمل للكتاب المقّدس. وكما أوضح 
أحد المسيحيين الذي يعمل كعالم نفس قائاًل:

بالرغم من ثراء المعلومات الواردة في الكتاب المقّدس عن الكائنات 
البشرية، وعن الكون الذي يعيشون فيه، وعن إلههم، إال أنه ال يقصد 
منه أن يكون نًصا نفسًيا... الكتاب المقّدس ال يخبرنا عن ... مراحل 
طرق  أو  الصراعات،  لحل  الدقيقة  النقاط  أو  الطفولة،  في  التطور 
الحديث  النفس  علم  أما  العظمة.  جنون  أو  القراءة  معالجة صعوبات 

فيركز على موضوعات مثل هذه.12

أي أن النص الكتابي عبارة عن علم نفس ضحل وغير دقيق ويجب أن ُينظر 
إليه فقط على أنه بوابة الدخول ألساليب عالج أكثر علًما. تسخر جمعية علم النفس 
األمريكية من المسيحيين »المخدوعين« بالخرافات الدينية، لكنهم يجدون أن هذه 
المقّدس  كتابه  المسيحي  النفس  عالم  يأخذ  لم  إذا  مفيدة  تكون  أن  يمكن   الخرافات 
واحدة  قدم  على  اإلبقاء  محاولة  أن  إال  معها.  التعامل  عند  الجدية  محمل   على 
الحديث  النفس  لعلم  االقتحامية  الدراسة  في  واألخرى  المقّدس  الكتاب  في 
يسقطون  ال  ومن  التوازن.  على  للحفاظ  بالنسبة  بالمخاطر  محفوًفا  تحدًيا   تمثل 
نفس  لعلم  والتالميذ  يسوع  إخضاع  إن  يتمزقون.  ما  غالًبا  المسيحي  اإليمان   من 
 أّولي غير منقح يقلل من شـــأن ثقة المسيـــــحي الكامــــلة في الكتــاب المقّدس، 
وهذا اإلخضاع هو في أفضل حاالته إقراًرا ضمنًيا بعدم الكفاية المزعومة للكتاب 

المقّدس.

علم النفس الحديث في القاموس
كثيًرا،  ومستخدم  شائع  مصطلح  أنه  من  بالرغم  الحديث؟  النفس  علم  هو   ما 
واسعة  لغوية  كمية  والتعليمية  الشائعة  التعريفات  تشمل  خادعة.  داللته  أن  إال 
الجـــانب  من  العالجـــية،  والممارسة  النظرية  وحتى  العلمي  البحـــث  من  بداية 
الحيوي  النفس  علم  األنظمة  وتشمل  العيادية.  العقلية  الصحة  إلى  البيولوجي 

12    ال يزعم الكتاب المقّدس أنه كتاب في علم األحياء، أو الكيمياء، أو الفيزياء، أو الفلك، أو إدارة األعمال. لكن عندما 
يتحدث في هذه المجاالت، يتحدث بدون خطأ وبسلطان. لكن الكتاب المقّدس يقول بالفعل إنه مشورة اهلل لإلنسان.
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Biopsychology، وعلم النفس التجريبي Experimental، وعلم النفس المعرفي 
العيادي  النفس  وعلم   ،Developmental التنموي  النفس  وعلم   ،Cognitive
المؤسسي الصناعي  النفس  وعلم   ،  Social االجتماعي  النفس  وعلم   ،Clinical 
 .Cross-Cultural الثقافات  عبر  النفس  وعلم   ،Industrial-Organizational
الكثير  توجه  التي  النفسي  العالج  نظريات  من  تشكيلة  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
من أنظمة علم النفس: نظرية الديناميكيات النفسية، والنظرية اإلنسانية، والنظرية 
الوجودية، ونظرية األنظمة األسرية، والنظرية السلوكية المعرفية، ونظرية العالج 
النفسي لما بعد الحداثة. وكما قيل من قبل، فإن التاريخ القصير لعلم النفس الحديث 
بعيد  الحديث  النفس  علم  أن  بمعنى  المنبوذة.  النماذج  من  يحصى  ال  بعدد  مليء 
إلى  يشار  أن  المعرفة. واألفضل  فروع  فرًعا موحًدا من  يكون  أن  البعد عن  كل 

»نظريات النفس الحديثة«13 بسبب كثرة النظريات واألنظمة، الحالية والماضية.

التعريف األكثر شيوًعا واألساسي لعلم النفس الحديث والذي تستخدمه الغالبية 
العظمى من المؤسسات التعليمية يحافظ على رابطة وثيقة بين علم النفس الحديث 
العلمية  الدراسة  هو  الحديث  النفس  »علم  فإن  المؤسسات  لهذه  وتبًعا   والعلوم. 
هو  الحديث  النفس  علم  هل  حقيقي؟  هذا  هل  لكن  الذهنية.«  والعمليات  للسلوك 
يمكن ألي شخص  فكيف  علمًيا،  كان  إذا  المعرفة؟  فروع  من  فرع علمي   بالفعل 
أن يعترض على ادعاءات الحق التي تخصه؟ إن الفصول األولى في معظم كتب 
العلوم  على  بقوة  تستند  المبتدئين  الجامعيين  الطلبة  لمستوى  النفس  علم  مقدمات 
الحركي،  والجهاز  األعصاب،  وعلم  الحيوية،  والكيمياء  األحياء،  علم  الطبيعية: 
عادة  للكتاب  الباقية  الفصول  ولكن  الحسية.  واألعضاء  الهرمونات،   ونظام 
 ما تبتعد أكثر فأكثر عن العلوم الجامدة وتتجه إلى نظريات الشخصية، والدوافع، 
الشاذة،  للحاالت  النفس  وعلم  الجنسية،  والتوجهات  اإلنسان،  ونمو   والعواطف، 

وعلم النفس االجتماعي، والعالجات النفسية.

النفس  لعلم  الحقيقية  العلمية  بالطبيعة  يتعلق  فيما  تظهر  خطيرة  أسئلة  وهناك 
الحديث إذ يتم االعتماد بصورة أكبر على ما يسمى بالعلوم »السلوكية«. فالكثير 
13   هذا هو المصطلح الذي يستخدمه الدكتور David Powlison )مدرس بالمؤسسة المسيحية للمشورة والتعليم 

واألستاذ بكلية الهوت Westminster في فيالدلفيا(.
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النفس  إن عالقة علم  أبحاث رأي.  تزيد عن كونها  المعتَنقة ال  العلمية  األدلة  من 
الحقيقية.  بالزبدة  النباتي  الصناعي  السمن  عالقة  تشبه  الطبيعية  بالعلوم  الحديث 
السمن الصناعي يشبه الزبدة في شكله وقوامه، لكن أي شخص يتذوقه يمكنه أن 
يميز الفرق. اكتشف Karl Popper  مشكلة رئيسية في علم النفس الحديث عندما 
كتب يقول: »إن نظريات علم النفس الحديث عن السلوك اإلنساني بالرغم من أنها 
تتظاهر بأنها علم، إال أنها في الواقع تتشابه مع األساطير البدائية أكثر مما تتشابه 
مع العلوم ... فهي تحتوي على أكثر االقتراحات النفسية تشويًقا، لكن ليس في شكل 
تتعلق    Scott Lilienfeld من  أخرى  تحذير  ملحوظة  وهناك  اختباره.«  يمكن 

بممارسة الصحة الذهنية:

على مر العقود العديدة الماضية، كانت مجاالت علم النفس العيادي، 
تشهد على وجود فجوة متسعة  االجتماعي،  والعمل  النفسي،  والطب 
 1998  ،Lilienfeld )انظر  والممارسة  العلوم  بين  بشدة  ومزعجة 
للمناقشة(. كتب Carol Tavris )1998( ببالغة عن الهوة المتزايدة 
بين المعمل األكاديمي واألريكة وعن التناقض المقلق بين ما تعلمناه 
عن علم نفس الذاكرة؛ والتنويم المغناطيسي؛ والتأثر باإليحاء؛ والحكم 
والتقييم العيادي؛ وأسباب االضطرابات العقلية وتشخيصها وعالجها، 

من ناحية، والممارسة العيادية الروتينية من الناحية األخرى.

هنا تكمن المشكلة المعرفية في قلب ادعاءات الحق البديهية لعلم النفس الحديث، 
وهي أنه ليس علمًيا كما يدعي. لو كان علم النفس الحديث والطب النفسي قد أبقيا 
على القواعد الصارمة لعلم العلة والنتيجة، بداًل من البحث المبني على العلل التي 
بالنسبة  بالثقة  بسلطات جديرة  يتمتعا  أن  الممكن  من  لكان  بالنتائج،  مرتبطة  تبدو 
للرعاة والمشيرين الكتابيين. لكن عندما اقتحم علم النفس الحديث األرضية الكتابية 
بادعائه السلطان الحكمي في ميدان المشورة عن ما »ينبغي« أن يفعله اإلنسان، 
فهذا اغتصاب لسيادة اهلل. إن جهود علم النفس الحديث غير المشروعة ال يمكن أن 
تصل إلى أحكام مطلقة عن الحياة، نظًرا ألن أساس علم النفس الحديث هو مجرد 
إنسان ساقط يقول إلنسان ساقط آخر ما يجب أن يفعله. ومثل هذا المناخ تكمن فيه 

العجرفة. كلمة اهلل الموحى بها من اهلل هي فقط التي لها السلطان أن تفعل هذا.
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العلوم،  أحد  هو  الحديث  النفس  علم  أن  مسألة  في  تظهر  أخرى  مشكلة   هناك 
وهي أنه حتى لو تراجع علم النفس الحديث عن ذاتيته الزائفة علمًيا واعتمد بالكامل 
االفتراض  لماذا؟ ألن  دقيقة.  غير  أحكاًما  يستنتج  فسيظل  الطبيعية،   العلوم   على 
النشوء نظرية  عن  ناتج  افتراض  هو  الطبيعية  للعلوم  العظمى  للغالبية   البديهي 
 Darwin أتباع  من  )1856-1939م(   Freud كان  التطور(.  )أو   واالرتقاء 
الجامعات  لخريجي  سواء  وقته،  منذ  الحديث  النفس  علم  كتب  وكل   المخلصين. 
أو غيرها، تعتنق فكرة أن اإلنسان عبارة عن حيوان متطور. والدراسات البحثية 
دراسات  على  تستند  ما  كثيًرا  بيئته  مع  تعامله  في  اإلنسان  بيولوجيا  عن   النفسية 
باالرتباط  يتعلق  فيما  حسية  استدالالت  وضع  تم  المثال،  سبيل  على   حيوانية. 
 العاطفي بين الطفل وأمه من خالل دراسة كيف ارتبطت أطفال القردة بـ »القردة 
األمهات«  »القردة  دمى  من  بداًل  الدافئة  الناعمة  الوبرة  صاحبة   « األمهات 
تاريخهم  بسبب  البشر،  أطفال  أن  هو  الواضح  واالفتراض  لبًنا.  تنتج  كانت   التي 
 في النشوء واالرتقاء، مماثلون أو مشابهون بدرجة كبيرة في تطورهم ألطفال القردة 
تحظى  التي  األساسية  الدراسات  هذه  ومن  باالرتباط.  الخاصة  استجاباتهم  في 
تؤثر  جارفة  تطورية  معايير  النفس  علماء  يؤسس  المصداقية،  من  كبير   بقدر 
واألهم  بل  األطفال.  بصحة  المتعلقة  والتعليمية  الحكومية  السياسات   على 
نفس  على  مبنية  للوالدين  تقديمها  يتم  التي  العالجية  النصيحة  أن  هو  هذا   من 

األبحاث النابعة من نظرية النشوء واالرتقاء )أو التطور(.

إن علم النفس الحيوي النشوئي يعّرف اإلنسان على أنه ليس أكثر من مجموع 
يسمى  الذي  التطور  شديد  للحيوان  المتقدم  التعقيد  فهم  وأن  الكيميائية،  مكوناته 
الحادثة  تحوي  الحديث  النفس  علم  كتب  كل  فيه.  يؤثر  ما  يبين  سوف  اإلنسان، 
ويبلغ  الحديد  بالسكة  موظفًا  كان   .Phineas Gage لـ  حصلت  التي   المؤسفة 
من العمر خمًسا وعشرين سنة. وفي عام 1848 دخل مسمار معدني قطره بوصة 
بقي  أنه  هو  للعجب  المثير  الصخور.  إلحدى  تفجيره  أثناء  جمجمته  إلى   واحدة 
مسئواًل،  موظًفا  كان  الحادثة،  قبل  جذرًيا.  تغييًرا  تغير  لكنه  الحياة،  قيد  على 
شتام  إنسان  إلى  تحول  الحادثة  بعد  لكن  وذكًيا.  خلق،  وعلى  عمله،  في  ومجتهًدا 
 وشريب للخمر وغير مسئول، لم يستطع أن يحتفظ بوظيفة أو يقيم عالقات جيدة 
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الحديث،  النفس  علم  نصوص  معظم  في  الواردة  للنظريات  وطبًقا  اآلخرين.   مع 
وهي  دمرت،  قد    Gage السيد  لمخ  الدماغية  القشرة  في  الرابطية  المناطق  فإن 
والذاكرة  واللغة  التفكير  مثل  األسمى  الفكرية  العمليات  فيها  تتم  التي   المنطقة 
قضية  ليست  النهاية  في  األخالق  إن  تقول  النصوص  أن  يعني  هذا   والحديث. 
روحية ، بل إنها قضية عضوية. وطبًقا لهم، فإن اإلنسان يتمتع باألخالق الحميدة 
ألن مخه قد تطور على مدار آالف السنين من الجوهر المركزي )“المخ القديم”( 
إلى قدرة عقلية أسمى في قشرة المخ )“المخ الجديد”(. وما تم تدميره في مخ السيد 
الذي  وهو  المخ  قشرة  في  التطور  االرتباط شديدة  مناطق  من  كان جزًءا   Gage 
تتحدد فيه األخالق. وهكذا يكون السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: »هل األخالق 
العضوية  الحلول  المقّدس؟« هل ستكون  الكتاب   قضية تخص علم األحياء وليس 
كافية؟ هل يمكن في المستقبل أن نقدم لمن يستغلون األطفال جنسًيا قرًصا يجعلهم 
من  السرقة  حب  تنهي  طبية  وصفة  ستظهر  هل  باألطفال؟  التحرش  عن  يكفون 
المصابين بهوس السرقة؟ ربما يمكن إضافة بعض العقاقير لمصدر المياه لتخلص 
هذا  في  نظره  يركز  النشوئي  الحيوي  النفس  علم  المجرمين.  من  نهائًيا  المجتمع 

االتجاه.

 Phineas Gage مثل  مخية  إلصابات  تعرضوا  الذين  األشخاص  حاالت  إن 
وغيره ال تثبت أي شيء. نكرر أن علم النفس الحديث قد أسس روابط تبدو أنها 
غير  والسلوك  اإلصابة  بين  مباشرة  ونتيجة  علة  توجد  ال  لكن  بالعلل،  مرتبطة 
األخالقي. هذه العالقة القوية تم وضعها ألن الطب النفسي النشوئي يتبع وجهة نظر 
مادية تفترض وحدة العلة الطبيعية في أي نظام مغلق. لكن هذه التغييرات المفاجئة 
لم يحدث  أيًضا في حاالت  Gage، تظهر  التي ظهرت في حالة  الشر، مثل  نحو 
بالمخ  تلف خطير  الذين عانوا من  فإن بعض  والعكس صحيح،  بالمخ.  تلف   فيها 
في المناطق الرابطية لم يتغيروا أخالقًيا. بغض النظر عن هذا، فإن مجرد اإلصابة 
الذي  الشر  كافية  تبين بصورة  أن  يمكنها  كان  الحادثة،  هذه  مثل  في   التي حدثت 

في قلب شخص مثل Gage والذي كان يقمعه قبل هذا.

الذي  الشخص  في  السطح  على  والغضب  العداء  سنوات  تظهر  قد  ما  غالًبا 
يتلقى المشورة والذي كان يعيش قبل هذا أسلوب حياة أخالقي بصورة ما. وكما 
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 أوضح Ed Welch ، فإن اإلصابة قد تصعِّب على اإلنسان عملية التفكير بوضوح 
ومقاومة الشر المستتر: »عندما يتأثر اإلنسان بخطية كامنة، غالًبا ما تتم ترجمة 
للتعلم، وعدم  االستعداد  المعرفية في صورة سلوكيات طفولية، وعدم  المشكالت 
المسئولية، واالندفاع )خاصة في األمور المالية(، والتقلبات العاطفية غير المعتادة، 
الحفاظ  إلى  الحاجة  تعظم  أنها  هو  اإلصابة  تفعله  ما  كل  والتهيج.«   واالكتئاب، 
على القلب طاهًرا. من يتلقون المشورة من كبار السن، والذين يعانون من صور 
مبكرة من مرض األلزهايمر أو الخبل، غالًبا ما يصعب عليهم كبح جماح الرغبات 
غير التقية، خاصة إذا لم يكن اإلنسان الباطن قد نضج على مر السنين. المشيرون 
هذه  أن  يعني  وهذا  مفتوح.  نظام  في  الطبيعية  العلة  بوحدة  يؤمنون   الكتابيون 
للطبيعة  الخارق  اهلل  إن عمل روح  للطبيعة/ روحية.  أبعاد خارقة  لها   المشكالت 
 من خالل كلمة اهلل يمكنه أن يأتي بالحياة المتجددة للقداسة والبر بالرغم من تلف 
أو مرض المخ. أما المادية النشوئية فتنتهي بالعدمية، التي تخلو من مثل هذا الرجاء.

هل علم النفس الحديث فرع علمي من فروع المعرفة؟ اإلجابة على هذا السؤال 
المفترض مسبًقا هي، على أفضل تقدير، موضع جدل. بالتأكيد هناك جوانب لفرع 
فإن  هذا،  مع  حتى  ولكن  الصارم.  العلمي  التفكير  استخدام  تراعي  هذا  المعرفة 
نشوئية  هي  المعنى  ذات  األهمية  بعض  الالزمة إلعطائها  البديهية  االفتراضات 
نظام  أنه  الحديث على  النفس  علم  إلى  النظر  يجدر  لذا  الوضوح.  بصورة شديدة 
فلسفي للفكر منتشر على أنه وجهة نظر مادية تعبر عن نفسها بأشكال متعددة مثل 
المصاحبية،  والظاهراتية  والوجودية،  والحتمية،  واإلنسانية،  السلوكية،  النظرية 

والنفعية العملية البسيطة.

تدعي  وال  المعرفة.  فروع  من  علمًيا  فرًعا  ليست  أيًضا  الكتابية  والمشورة 
األحياء  وبحوث  الصحيح  الطب  علم  على  كثيرًا  تؤكد  أنها  مع  هكذا،  تكون   أن 
في تطبيقهما على المشكالت العضوية الخالصة. لكن المشورة الكتابية تقر بالتمام 
بأن نظرية المعرفة لديها تنبع من افتراض مسبق يؤمن بوجود اهلل، الخالق الذي 
ْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا ِباْلَمْجِد  أعلن ذاته والذي وهب لنا »ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحَياِة َوالتَّ
لموضوعات  موسوعة  ليس  المقّدس  الكتاب   .)3  :1 الثانية  )بطرس  َواْلَفِضيَلِة« 



76   المشورة الكتابية

المشورة ترد فيه كل مشكلة مشورة محددة، لكنه يحتوي على بيانات إعالنية كافية 
لتأسيس إطار عمل فعال لوجهة النظرالعالمية لتشخيص وعالج كل مشكلة للنفس. 

وهذا شرح موسع قدمه David Powlison لتوضيح هذه النقطة:

المشيرون الكتابيون الذين يفشلون في التفكير جيًدا في طبيعة نظرية 
المعرفة الكتابية، يتعرضون لخطر التصرف كما لو أن الكلمة المقّدسة 
كاملة بداًل من أن تكون شاملة، كما لو أن الكلمة المقّدسة هي كتالوج 
موسوعي لكل الحقائق المهمة، بداًل من أن تكون إعالن اهلل للحقائق 
لتفسير  كافية  نظر  وجهة  تقدم  والتي  بغزارة،  الموضحة  الحيوية، 
وأفكارها  المقّدسة  الكلمة  كانت  لو  كما  نواجهها،  أخرى  حقائق   أية 
أن  من  بداًل  األطفال،  به  يلعب  الذي  الزجاجية  للكرات  حقيبة  هي 
الزجاجية،  الكرات  كل  خاللها  من  نرى  التي  النظارة  هي  تكون 
المنتصر  الفهم  هو  والناس  المقّدسة  للكلمة  الحالي  فهمنا  كان  لو  كما 
أنه  المقّدس على  الكتاب  العنصري يرون  للدمج  المؤيدون  والنهائي. 
حقيبة صغيرة للكرات الزجاجية، وعلم النفس الحديث على أنه حقيبة 
كبيرة للكرات الزجاجية. ومنطق نظريتهم عن المعرفة هو هذا: ضع 
الواضحة  الرديئة  الزجاجية  الكرات  من  وغربلهما  مًعا،   الحقيبتين 

في علم النفس الحديث، فتحصل على المزيد من الكرات الزجاجية.

الحقيبة  هو  المقّدس  الكتاب  أن  يؤمنون  إذ  يخطئون  الكتابيين  المشيرين  بعض 
الكاملة للكرات الزجاجية. ومن الناحية األخرى، فإن علماء النفس المسيحيين الذين 
المقّدس  الكتاب  بأن  العنصري ال يؤمنون  للدمج  المؤيدة  المعرفة  يعتنقون نظرية 
أنه  يؤمنون  الحقيقة  في  وهم  بالنفس.  للعناية  الزجاجية  الكرات  من  يكفي  ما  به 
بإضافة الحقيبة األكبر الخاصة بأفكار علم النفس الحديث إلى الخليط، سوف يكون 
باستطاعتهم أن يلعبوا مباراة أفضل. لكنهم يعتمدون بشكل متزايد على أفكار علم 
النهاية  الغريبة. وفي  العالمية  النظر  التي حرفتها وشوهتها وجهة  الحديث  النفس 
العنصري  للدمج  المؤيدة  المعرفة  نظرية  نتيجة  مهمشة  الكتابية  أفكارهم  تصير 
الرديئة،  الزجاجية  الكرات  يغربلوا  أن  يمكنهم  ال  هذه  المشوهة  وبرؤيتهم  لديهم. 
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فكم باألحرى لعب مباراة جيدة. سأل Powlison قائاًل: »هل الكتاب المقّدس حقيبة 
من الكرات الزجاجية أم أنه نظارة الحق الكافية الوافية – مع الكثير من الكرات 

الزجاجية التوضيحية – التي يصحح بها اهلل نظرنا الملوث بالخطية؟«

نظر.  وجهة  مسألة  هو  المسيحي  النفس  وعلم  الكتابية  المشورة  بين  الفرق   
المشيرون الكتابيون يؤمنون أن المشير يحتاج إلى نظارة جديدة. لكن علماء النفس 
المسيحيين يؤمنون أن المشير يحتاج إلى المزيد من الكرات الزجاجية. عندما يكون 
الكتاب المقّدس هو عدسة التصحيح للمشير المسيحي، يكون لديه وجهة نظر كافية، 
ومعها وفرة من المواد التوضيحية، إلعادة التفسير الكتابي لكل الخبرات اإلنسانية 

لرعاية النفس.

المشورة الكتابية في الكتاب المقّدس
هل يبرر الكتاب المقّدس وجهة النظر هذه عن المشورة؟ إن كان األمر كذلك، 
العالم  في  البحث  من  المستقاة  التأكيدات  في  يثق  أن  الكتابي  للمشير  يمكن  هل 
الطبيعي؟ هناك تبرير له أسبابه الجيدة ليس فقط إلعطاء األولوية للكتاب المقّدس 
أمراض  لعلم  به  الموثوق  المصدر  لجعله  أيًضا  بل  للمشورة،  اإلنسان  خطة  في 
مصطلحات  يقدم  المقّدس  الكتاب  فإن  وهكذا،  المسيحي.  بالمشير  الخاص  النفس 
تفسير وحل  يمكن من خالله  الذي  النظري،  اإلطار  وأيًضا  والعالج،  التشخيص 
مشكالت النفس بالصورة الصحيحة. ال يتعلق األمر فقط بأن اآلثار الفكرية للخطية 
أيًضا  النفس، بل إن هذه اآلثار تشجعه  المشير يخطئ في تفسير مشكالت  تجعل 
على اختيار التصنيفات الخاطئة لفهم أهمية هذه المشكالت، بدًءا من نظرة المشير 

هلل وامتداًدا إلى نظرة المشير لإلنسان.

الكتاب المقّدس، وليس علم النفس الحديث، هو الذي يجب أن يضع التصنيفات 
المحددة لفهم الالهوت وعلم اإلنسان. على سبيل المثال، ال تحتوي الكلمة المقّدسة 
على أية إشارة إلى أن اإلنسان يصارع مع »الرؤية الخاطئة للذات« أو »النظرة 
ُبني  التي  القاعدة  هي  كانت  الفكرة  هذه  فإن  ذلك  من  وبالرغم  للنفس«.  الدونية 
لها،  النظري  المصدر  أتى  وقد  الشائع.  المسيحي  النفس  كبير من علم  قدر  عليها 
 ،William James ليس من الكتاب المقّدس، وإنما من علماء نفس عالميين مثل 
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وErich Fromm، وKaren Horney، وAbraham Maslow. في الواقع، يعّلمنا 
علم اإلنسان الخاص بالكتاب المقّدس أن اإلنسان يحب نفسه كثيًرا، وإذا أحب اهلل 

واآلخرين بقدر ما يحب نفسه بالفعل، سنعيش حياة أفضل.14

لتصنيف  تبرير  على  المقّدس  الكتاب  في  العثور  يمكن  ال  هذا،  إلى  باإلضافة 
 الشخصـــيات على أنه عامـــل تحديد رئيــــسي في الصـــراع بين الشخـــصيات 
وفي الزواج. علم األمراض الخاص بعلم النفس الحديث لمثل هذه المشكالت يجعل 
للقلب  الحيوية  المسألة  متجنبين  الخطأ،  الموضوعات  على  يركزون   المسيحيين 
لها  ليس  للشخصيات  التصنيف  فئات  إن  التغيير.  إلى  يحتاج  الذي  لألوثان   العابد 
أية عالقة بالكتاب المقّدس، بل إن منبعها يسكن في األساطير اإلغريقية القديمة.15 
المقّدس مرنة وليست  الكتاب  الشخصية في  أن  تخلينا عن األساطير، سنجد  وإذا 
المقّدس  الكتاب  إلى  التوق  الدارس شديد  مجموعة خصائص خالصة. يجب على 
أن تكون له القدرة على التمييز بين ادعاءات علم النفس، الجديدة والقديمة، وبين 
فقط  يرجع  أال  المسيحي  المشير  على  يجب  وبالمثل،  اهلل.  لحق  السلطان   معايير 

إلى الحق الكتابي في المشورة، بل أيًضا أن يستنتج منه.

عاًما  الثالثين  مدار  على  التعليمية  المنظمات  نهضت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المقّدس،  الكتاب  إلى خدمات مشورة مؤسسة على  المسيحيين  تعيد  الماضية لكي 
وغير هادفة للربح، ومدعمة من الكنيسة. والجدير بالمالحظة أن الجمعية الوطنية 
التي  المنظمات  الجد األكبر لمثل هذه  بمثابة  النوثيتيكية )NANC( هي  للمشورة 
والحفاظ عليه.  الكتابية  المشورة  في  التفوق  تحقيق  الكنيسة على  لمساعدة  أنشئت 
تعني  والتي  الجديد  العهد  في  الواردة  الكلمة  من  »نوثيتيك«  مصطلح  اشُتق  وقد 
 التحذير، أو اإلنذار، أو المشورة. وكان لهذه الجمعية تأثير هائل في مساعدة الكنائس 

على خلق خدمات مشورة مبنية على نموذج مشورة ثابت وكتابي.

14   صموئيل األولى 18: 1 ، متى 22: 37-40 ، مرقس 12: 30-31 ، أفسس 5: 29-28.

 – التوالي  على  األربعة  الجسدية  الِخلط  إلى  تشير  التينية  أصول  لها  والغاضب  والكئيب،  والبلغمي،  الدموي،    15
الحمراوي، والبلغمي، والسوداوي، والصفراوي. كان اإلغريق القدماء يؤمنون بأن زيادة أي من هذه الخلط في الجسد 

كان يحدد خصائص الشخصية.




