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بالرغم - معظم المداخالت 
 - مما يبدو بينها من اختالفات

فإنها في حقيقتها تتصل بقضية 
لم يعد هناك كثير اختالف 

أال وهي قضية ... حولها اليوم
 culturalالتنوع الثقافي 

diversity التي نالت اليوم ،
االعتراف بها وبأهميتها الخاصة 

 ي علوم اإلنسانف
  
 
أصبح هناك شبه إجماع في 
أدبيات العلوم السلوكية 
واالجتماعية ومهن المساعدة 
اإلنسانية على ضرورة اكتساب 
المشتغلين بها  للمعارف 
والمهارات التي تؤهلهم 
للتعامل بجدارة مع الجوانب 

المؤثرة في حياة " الثقافية"
الفرد  سواء في التنظير أو 

 ي البحوثفي الممارسة أو ف
  
 
أن الخصائص الثقافية 
للمجتمع تمثل عنصرا أساسيا 
في تكوين هوية اإلنسان وفي 
 .تشكيل سلوكه

  
 

الجمعية (اعترفت
بأن ) األمريكية لعلم النفس

علم النفس قد نشأ تقليديا "
وتحددت معالمه على أساس 
توجهات ومسلمات غربية 

أوروبا -حول-ومتمركزة
 ]لإلنسان[برؤية بيولوجية 

  
 
أن تلك المسلمات التي 
قام عليها علم النفس تعليما 

لم ... وبحوثا وممارسة تقليديا

  ــــــــــاللإسته
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فإنها في حقيقتها تتصل  -بالرغم مما يبدو بينها من اختالفات-الحقيقة أن معظم المداخالت 

 culturalأال وهي قضية التنوع الثقافي ... بقضية لم يعد هناك كثير اختالف حولها اليوم

diversity التي نالت اليوم االعتراف بها وبأهميتها الخاصة في علوم اإلنسان، حيث أصبح ،

هناك شبه إجماع في أدبيات العلوم السلوكية واالجتماعية ومهن المساعدة اإلنسانية على 

ضرورة اكتساب المشتغلين بها  للمعارف والمهارات التي تؤهلهم للتعامل بجدارة مع الجوانب 

  (cultural competence, cultural sensitivity)المؤثرة في حياة الفرد " الثقافية"

الخصائص الثقافية ير أو في الممارسة أو في البحوث، على اعتبار أن التنظ سواء في

  .للمجتمع تمثل عنصرا أساسيا في تكوين هوية اإلنسان وفي تشكيل سلوكه

من جهود منذ بداية   (APA)ونبدأ هنا باإلشارة إلى ما بذلته الجمعية األمريكية لعلم النفس

يث اتخذت الجمعية قرارات تاريخية حول العقد الماضي في دعم هذه التوجهات الجديدة، ح

هذه القضية تعكس تغيرات كبرى في سياساتها العلمية والمهنية المعتمدة، ويكفينا في البداية أن 
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ار تأثير تكن تأخذ في االعتب
عمليات التنشئة العرقية 
والثقافية ووقعها العميق 

 ] على اإلنسان[
  
 

هناك مجموعة "...أن 
متعددة من العوامل التي 
تحدد هوية اإلنسان مثل اللغة 

... والنوع والموروث العرقي 
الدينية /والتوجهات الروحية

التي لها أثرها القوي على ... 
 "عملية التنشئة

  
 
ذلك التطور الذي 
يعترف بقوة بدور العوامل 

المادية في تشكيل -غير
في -السلوك إنما يعكس 

تطورات أعم و  -الحقيقة
" فلسفة العلم"أشمل في 

-ما بعد"الحديثة في مرحلة 
 Post-Positivism"  الوضعية

  
 

الجمعية (أكدت 
فيه )األمريكية للطب النفسي  

على أهمية التعرف على 
المعتقدات الدينية 

للمريض حتى  واأليديولوجية
يمكن أخذها في االعتبار 
بشكل مناسب خالل المسيرة 
العالجية، وأكدت فيه على 

ال يجوز لألطباء النفسيين "أنه 
أن يفرضوا منظومات 
معتقداتهم األيديولوجية أو 

للدين -الدينية أو المعادية
 ، ..."على مرضاهم

  
 
اعتبر الكثيرون هذا 
تطورا  مهما في نظرة مجتمع 

ي للدين الطب النفس
والجوانب الروحية التي كان 
يتم في الماضي إما تجاهلها 
 . أو النظر إليها كحالة مرضية

  
 
التأكيد على أهمية أخذ 
الدين والعوامل الروحية في 

حول موجهات التعامل مع  2002نلفت النظر إلى وثيقة مهمة صدرت عن الجمعية في العام 

جذرية لتوجهات علم -شبه" معرفية"اجعات إبستمولوجية لما تعكسه من مر  1 التعددية الثقافية

على علم النفس قد نشأ تقليديا وتحددت معالمه "النفس طوال تاريخه الحديث، إذ اعترفت بأن 

] لإلنسان[ برؤية بيولوجية أوروبا-حول-أساس توجهات ومسلمات غربية ومتمركزة

Western, Eurocentric, and biological perspectives and assumptions 
لم تكن تأخذ ... ، وأن تلك المسلمات التي قام عليها علم النفس تعليما وبحوثا وممارسة تقليديا

ص ] " (على اإلنسان[ووقعها العميق  التنشئة العرقية والثقافيةفي االعتبار تأثير عمليات 

ابعة تنفيذ متتعرض فيه نتائج عمليات  2تقريرا 2008ثم أصدرت الجمعية في العام ).  61

في الوثيقة األولى مبينة أن " التنشئة الثقافية"ففصلت المقصود باصطالح ،  الموجهات"تلك 

هناك مجموعة متعددة من العوامل التي تحدد هوية اإلنسان مثل اللغة والنوع والموروث "...

 4ص" (شئةأثرها القوي على عملية التنالتي لها ...  الدينية/والتوجهات الروحية... العرقي 

هذا وقد عبرت وثائق أخرى عديدة عن مثل هذه ).  ، التأكيد على بعض العبارات مضاف

غير أنه قد يكون ....  (APA)المعاني بصورة تعكس وتؤكد هذه التوجهات الجديدة للجمعية 

من المناسب هنا أن نشير إلى أن هذا التطور الرائع في تصور المشتغلين بعلم النفس لطبيعة 

-ذلك التطور الذي يعترف بقوة بدور العوامل غير --نفس وطبيعة السلوك اإلنسانيعلم ال

" فلسفة العلم"تطورات أعم و أشمل في  -في الحقيقة-المادية في تشكيل السلوك إنما يعكس 

، وهي تطورات تجاوزت  Post-Positivism"  الوضعية-ما بعد"في مرحلة  الحديثة

، والتي 3" المنظور القديم للعلم"لميكانيكية الضيقة التي شكلت اإلمبيريقية ا/ النزعات الوضعية

غير أن توصيف تلك التطورات ... كبلت فهمنا للوجود واإلنسان ردحا طويال من الزمن

الجذرية في فلسفة العلم وبيان أبعادها ونتائجها أمر ال يتسع المجال في هذه المداخلة لإلفاضة 

  ).انظر المراجع أدناه(فيه 

فإنها  American Psychiatric Association 4 لجمعية األمريكية للطب النفسي أما ا

حول احتماالت التعارض بين القناعات الدينية " موجهات"  1990قد أصدرت في العام 

واأليديويوجية للطبيب النفسي وممارسته المهنية، أكدت فيه على أهمية التعرف على المعتقدات 

مريض حتى يمكن أخذها في االعتبار بشكل مناسب خالل المسيرة الدينية واأليديولوجية لل

ال يجوز لألطباء النفسيين أن يفرضوا منظومات معتقداتهم "العالجية، وأكدت فيه على أنه 

، وفي العام أعادت الجمعية من ..."للدين على مرضاهم-األيديولوجية أو الدينية أو المعادية

التأكيد على تلك المعاني وزادتها " والطب النفسي لجنة الدين والجوانب الروحية"خالل 

مهما في نظرة مجتمع الطب النفسي للدين والجوانب   تفصيال، وقد اعتبر الكثيرون هذا تطورا

 . الروحية التي كان يتم في الماضي إما تجاهلها أو النظر إليها كحالة مرضية
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االعتبار كمكون من مكونات 
الممارسة اإلكلينيكية الصحيحة 
، وكذلك لتقديم إرشادات 
تؤكد وتوضح حدود 

س المجل".( الممارسة السليمة
 )البريطاني لألطباء النفسيين

  
 

الجمعية العالمية (أقرت 
في نوفمبر ) للطب النفسي 

وثيقة موقف رسمي   2015
الدين والعوامل "بشأن 

     "الروحية في الطب النفسي
الدراسات "أشارت إلى أن 

المسحية قد أثبتت أهمية 
النواحي الروحية عند /الدين

 معظم سكان العالم
  
 

مقرر أصبح من الثابت ال
النواحي /اآلن أن الدين

الروحية لها متضمناتها 
الجوهرية على درجة االنتشار 
والتشخيص والعالج وعلى نتائج 
العالج وعلى الوقاية، مثل ما 
لها من آثار على نوعية الحياة 

 )... العافية(والرفاهية 
  
 

النواحي /إن الدين
الروحية ينبغي أن تؤخذ في 
االعتبار في البحوث و في 

ريب وفي الممارسة التد
اإلكلينيكية في الطب 

 )التأكيد مضاف" (النفسي
 
أن النتائج اإليجابية إلدماج 
الدين والنواحي الروحية في 
العالج تبشر بقدوم عهد جديد 
في تاريخ هذه العلوم 
 .والمهن

  
 
ذروة هذه التطورات 
كلها ما أصبح يطلق عليه 

في اإلرشاد " التوجه اإليماني"
وفي العالج 

 Theistic"سيالنف
Strategy    وهو توجه بني ،

على تراث التوجهات 

فقد  Royal College of Psychiatristsأما المجلس البريطاني لألطباء النفسيين 

 Position Statement 5وثيقة تمثل موقفه الرسمي من القضية  2013أصدر في العام 

التأكيد على أهمية أخذ الدين والعوامل الروحية في االعتبار كمكون "ذكرت أن الهدف منها هو 

من مكونات الممارسة اإلكلينيكية الصحيحة ، وكذلك لتقديم إرشادات تؤكد وتوضح حدود 

  ".الممارسة السليمة

 World الجمعية العالمية للطب النفسيوأخيرا فإن األخبار قد طالعتنا مؤخرا بأن 

Psychiatric Association  الدين "وثيقة موقف رسمي  بشأن  2015قد أقرت في نوفمبر

الدراسات المسحية قد أثبتت أهمية "أشارت إلى أن    6" والعوامل الروحية في الطب النفسي

بحثا إمبيريقيا  3000النواحي الروحية عند معظم سكان العالم، إضافة إلى أن أكثر من /الدين

النواحي الروحية وبين الصحة، وبناء عليه فقد /ا كذلك لدراسة العالقة بين الدينتم إجراؤه

النواحي الروحية لها متضمناتها الجوهرية على درجة /أصبح من الثابت المقرر اآلن أن الدين

االنتشار والتشخيص والعالج وعلى نتائج العالج وعلى الوقاية، مثل ما لها من آثار على 

النواحي الروحية ينبغي أن تؤخذ في /الدينفإن ] ومن ثم)... [العافية(رفاهية نوعية الحياة وال

التأكيد (" االعتبار في البحوث و في التدريب وفي الممارسة اإلكلينيكية في الطب النفسي

  ).مضاف

وفي كل األحوال فإن تلك التطورات المشار إليها تتصل بالنواحي العملية واإلكلينيكية التي 

ات المهنية للطب النفسي، وهي ال تعبر إال عن جانب واحد فقط من جوانب تهم المنظم

إلدماج العوامل الروحية والدينية في فهم وتفسير السلوك الصورة األكبر للتوجه األشمل 

 spirituality and religion in psychology“ اإلنساني وفي العالج النفسي لمشكالته

and psychotherapy” دما كبيرا في نطاق التنظير والبحوث والممارسة والتي حققت تق

على مدى ربع قرن، وقد أجريت دراسات تحليلية لمحتوى ونتائج ذلك الزخم الكبير من 

البحوث اإلمبيريقية والتجارب الواقعية ثبت منها أن النتائج اإليجابية إلدماج الدين والنواحي 

  .  هذه العلوم والمهنالروحية في العالج تبشر بقدوم عهد جديد في تاريخ 

في اإلرشاد وفي " التوجه اإليماني"ولعل ذروة هذه التطورات كلها ما أصبح يطلق عليه 

، وهو توجه بني على تراث التوجهات اإلنسانية    Theistic Strategy"العالج النفسي

والوجودية والمعرفية والروحية عند أولبورت و إريكسون و يونج وماسلو وفرانكل و 

ز، ثم استفاد من بعدهم من التطورات المعاصرة في فلسفة العلم الحديثة، ثم تم تطوير روجر

بنيانه وبلورة أدواته وآلياته العالجية في إطار الممارسة الواقعية والبحوث اإلمبيريقية على 

ويوضح ألين بيرجين وسكوت ريتشاردز في كتابهما الرائع الذي . مدى العقود الثالثة الماضية
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اإلنسانية والوجودية 
والمعرفية والروحية عند 
أولبورت و إريكسون و يونج 
 وماسلو وفرانكل و روجرز

  
 
استطالعات الرأي تثبت أن 

من السكان % 90أكثر من 
في الواليات المتحدة 

 يؤمنون بوجود اهللا"األمريكية 
  
 

منهم % 60كما تثبت أن 
الدين أمر مهم "يقررون أن 

يمكن أن "وأن الدين " لحياتهم
 يحل كثيرا من مشكالتنا اليوم

  
 
بالرغم من حاجة المرضى 
إلى الدين وما أثبتته البحوث 
من أن الدين يمكن أن يدعم 
جهودهم في مجابهة المرض 

coping  فإن المشتغلين
بالعالج النفسي يتجاهلونه في 

ة  التاريخية العالج بسبب القطيع
بين العلوم السلوكية والدين 
 منذ أيام فرويد

  
 
إن عدم تأهيل معظم 
المشتغلين بالعالج النفسي 
للتعامل مع الدين والنواحي 
الروحية، وتبني معظمهم 
لتوجهات علمانية يحرم 
عمالءهم من فرص إشباع 
 حاجاتهم الروحية

  
 
الروح الجديدة لعصرنا 
الحاضر المنفتحة على النواحي 

لروحية قد فتحت اآلن ا
األبواب أمام ظهور ممارسات 
عالجية روحية عند المنتمين 
 إلى ديانات مختلفة 
  
 

% 80كان ما يزيد عن 
من سكان نصف الكرة 
الغربي وأوروبا يقررون 
أنهم ينتمون إلى واجد من 

 ) : 7انظر أيضا (المنطق الذي يقوم عليه ذلك التوجه كما يلي " التوجه اإليماني" يتبنى

P. Scott Richards and Allen E. Bergin (2005) A spiritual strategy for 
counseling and psychotherapy, 2nd ed., Washington, D.C.: American 
Psychological Association. 

من السكان في الواليات المتحدة األمريكية % 90أي تثبت أن أكثر من استطالعات الر -1

  ".يؤمنون بوجود اهللا"

يمكن أن "وأن الدين " الدين أمر مهم لحياتهم"منهم يقررون أن % 60كما تثبت أن   -2

  ".يحل كثيرا من مشكالتنا اليوم

يمكن أن يدعم  بالرغم من حاجة المرضى إلى الدين وما أثبتته البحوث من أن الدين -3

فإن المشتغلين بالعالج النفسي يتجاهلونه في العالج  copingجهودهم في مجابهة المرض 

  .التاريخية بين العلوم السلوكية والدين منذ أيام فرويد  بسبب القطيعة

إن عدم تأهيل معظم المشتغلين بالعالج النفسي للتعامل مع الدين والنواحي الروحية،  -4

  .وجهات علمانية يحرم عمالءهم من فرص إشباع حاجاتهم الروحيةوتبني معظمهم لت

المنفتحة على النواحي الروحية قد فتحت  Zeitgeistالروح الجديدة لعصرنا الحاضر  -5

اآلن األبواب أمام ظهور ممارسات عالجية روحية عند المنتمين إلى ديانات مختلفة 

، في إطار علم النفس السيكودينامي كالمسيحيين واليهود والمسلمين والهنود والبوذيين

وأن تلك . Transpersonal Psychologyواإلنساني والمعرفي والمتجاوز للذات  

  .الممارسات العالجية ال تقل في فاعليتها إن لم تزد عن نظيرتها العلمانية

من سكان نصف الكرة الغربي وأوروبا يقررون أنهم % 80لما كان ما يزيد عن  -6

وليس مجرد قوة  Theistic)(اجد من الديانات الثالثة التي تقوم على وجود إله ينتمون إلى و

فإن من الطبيعي أن يتضمن التيار العام ) وهي اليهودية، المسيحية، اإلسالم(عليا 

mainstream  للعالج النفسي استراتيجية إيمانيةTheistic Strategy  تستجيب لحاجات

خصوصا الملتزمون منهم، إضافة -قادر فاعل في الوجود العمالء المؤمنين بوجود إله خالق 

إلى ما تملكه تلك الديانات العالمية الكبرى من إمكانات لمساعدة غيرهم على الشفاء و التعافي 

  .إذا انفتح باب العالج النفسي على المفاهيم المستمدة منها

 -ل بيرجين وريتشاردزكما يقو–بميزات فريدة تؤهله بجدارة " التوجه اإليماني"ويتميز هذا 

عن النموذج التقليدي السائد في اإلرشاد والعالج النفسي منها ما   Alternativeليكون بديال 

  :يلي

بمعنى أنه ال يتوقف عند مجرد استخدام    Integrative رؤية تكامليةأنه يتبنى  -1
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الديانات الثالثة التي تقوم 
 Theistic((على وجود إله 

 وليس مجرد قوة عليا 
  
 

ي أن يتضمن من الطبيع
 mainstreamالتيار العام 

للعالج النفسي استراتيجية 
 Theistic Strategyإيمانية 

تستجيب لحاجات العمالء 
المؤمنين بوجود إله خالق 
 قادر فاعل في الوجود

  
 

التوجه "يتميز هذا 
بميزات فريدة " اإليماني

كما يقول –تؤهله بجدارة 
ليكون  -بيرجين وريتشاردز

عن   Alternativeبديال 
النموذج التقليدي السائد في 
 اإلرشاد والعالج النفسي 
  
 
إن مفاهيم وأساليب 
التدخل الروحية والدينية 
تتكامل في هذا التوجه 
وتندمج مع ممارسات أي من 
االتجاهات السائدة اليوم ضمن 
 التيار الرئيسي للعالج

  
 
نجد المنظرين والمعالجين 
يصفون طريقتهم في العالج 

سيكودينامية -يةبأنها إيمان
معرفية، -مثال أو بأنها إيمانية

كما أن من يستخدمون 
المدارس -أساليب متعددة

يصفون طريقتهم العالجية 
تكاملية  -بأنها إيمانية

Theistic-Integrative  
 
أنه توجه عام مفتوح ليس 
شأنا خاصا بفصيل بعينه أو 
منغلقا على أصحاب دين 
بعينه، ولكنه يستمد أطره 

ه وأدواته العالجية ومفاهيم
من التصورات المشتركة بين 
الديانات السماوية الثالثة 

اهللا، الروح، البعث بعد (
 ) الموت، الحساب

لنفسي، بل إن أساليب التدخل الروحية وحدها في عزلة عن التيار العام لإلرشاد والعالج ا

مفاهيم وأساليب التدخل الروحية والدينية تتكامل في هذا التوجه وتندمج مع ممارسات أي من 

ولهذا فإننا نجد المنظرين والمعالجين . االتجاهات السائدة اليوم ضمن التيار الرئيسي للعالج

معرفية، كما أن -سيكودينامية مثال أو بأنها إيمانية-يصفون طريقتهم في العالج بأنها إيمانية

تكاملية  -المدارس يصفون طريقتهم العالجية بأنها إيمانية-من يستخدمون أساليب متعددة

Theistic-Integrative   ...وبطبيعة الحال فإن من الممكن أن يوجد تعارض بين . وهكذا

بعض األساليب مع بعضها بسبب المسلمات األنطولوجية التي بنيت عليها كل منها، ولكن هذا 

يتطلب جهودا جادة لتحقيق االتساق والتوافق بين األساليب العالجية المختارة من خالل 

  .التجريب والبحوث المستمرة

ليس شأنا خاصا بفصيل بعينه أو منغلقا على أصحاب دين بعينه،  عام مفتوحأنه توجه  -2

يانات السماوية ولكنه يستمد أطره ومفاهيمه وأدواته العالجية من التصورات المشتركة بين الد

يبقى صادقا مع أهل  -في الوقت ذاته-ولكنه ) اهللا، الروح، البعث بعد الموت، الحساب(الثالثة 

من الديانات الثالثة، حيث يتوقع من كل أهل ديانة منها أن يبلوروا ألنفسهم  كل دين بعينه

  . إطارهم التصوري والعالجي المتميز الذي يتسق مع معتقدهم المحدد

بمعنى أن مفاهيمه وأساليبه الفنية يجب أن تخضع   Empirical إمبيريقيتوجه أنه  -3

للتقييم الصارم، من خالل البحوث التي تختبر صدقها ومطابقتها للواقع، باستخدام مناهج 

  . البحث العلمي الكمية منها والكيفية

  

بالدعوة  ومن الواضح أن هذا التوجه يستجيب بصورة ناضجة لما تفضل الزمالء األفاضل

 خالد عبد السالم /إليه في مشاركاتهم ومداخالتهم في األسابيع الماضية، وخصوصا الدكتور

 في تفسير واإليمانيةالمقاربة الروحية اعتماد مفهوم ب"صاحب المبادرة األصلية  الذي طالب 

 ااقتراب نمتلك"أننا  صادق السامرائي الذي ذكر/ ، والدكتور"السلوك والنفس البشرية واإلنسانية

نشجع "الذي يوصينا بأن  زعتر نورالدين/ يمكن تفعيله، والدكتور النفسية العلومفي "  إسالميا

  "...هويتنا االجتماعية والثقافيةحركة الربط ما بين الدين اإلسالمي وعلم النفس وكذلك مع 

ع ما يحقق بشكل رائ  Paradigmومما يلفت النظر أيضا أن هذا النموذج أو التوجه العام 

، فهذا نموذج "التفكير عقلنة"طالب به صاحب المبادرة األصلية في عنوان مداخلته أال وهو 

عن الحق، والوقوف " النزيه"عقالني بامتياز إذا كانت عقلنة التفكير تقوم على البحث العقالني 

عند الحق حيثما كان، دون صدود مسبق، ودون انحيازات أيديولوجية قَبلية، أو مجاراة 

كما يقولون؛ ففي إطار هذا النموذج يمكن لنا أن نكون صادقين مع الرؤية  –لرائجة ل
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أنه توجه إمبيريقي 

Empirical   بمعنى أن
مفاهيمه وأساليبه الفنية يجب 
أن تخضع للتقييم الصارم، من 
خالل البحوث التي تختبر 
صدقها ومطابقتها للواقع، 

دام مناهج البحث باستخ
 العلمي الكمية منها والكيفية

  
 

خالد عبد السالم / الدكتور
صاحب المبادرة األصلية  

باعتماد مفهوم "الذي طالب 
المقاربة الروحية واإليمانية 
في تفسير السلوك والنفس 
 البشرية واإلنسانية

  
 

صادق / الدكتور
السامرائي الذي ذكر أننا 

في " نمتلك اقترابا إسالميا "
 ،لعلوم النفسية يمكن تفعيلها

  
 

زعتر نورالدين / الدكتور
نشجع "الذي يوصينا بأن 

حركة الربط ما بين الدين 
اإلسالمي وعلم النفس وكذلك 
مع هويتنا االجتماعية 

 ".والثقافية
  
 
في إطار هذا النموذج 
يمكن لنا أن نكون صادقين 
مع الرؤية اإلسالمية للوجود 
والحياة واإلنسان التي يعيش 

 ليها عمالؤنا وأنفسناع
  

اإلسالمية للوجود والحياة واإلنسان التي يعيش عليها عمالؤنا وأنفسنا، في تعاون مخلص على 

الحق والخير مع غيرنا من أهل األديان السماوية األخرى، مع االستفادة بكل ما صح من 

 .الغربية المعاصرة في العالج في أحدث صورهاإسهامات المدارس 
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