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ل ا�Iآ�K 

األدينة أن نحشر الدين 

 !!في كل شيئ

  

 

حصل سلوك األدينة في 

, أوربا في القرون السابقة 

  !!األدينة أن نحشر الدين في كل شيئ

  

وكل نهج , ان األرضية والسماوية والعقائد واألفكار واألحزاب وهذا السلوك ظهر في األدي

  .يستهدف اإلستحواذ على جماعة أو مجموعة من البشر في أي مكان وزمان
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حتى إستطاع المصلحون 

والمفكرون من اإلنتصار على 

هذا النهج الذي أدخلهم في 

 عصور ظلماء

  

 

من أهم أسباب إنبثاق 

هج النور المعرفي والتو

هو , اإلدراكي اإلنساني 

اإلحتكاك المنير ما بين 

المسلمين في بالد األندلس 

واألوربيين وخصوصا 

 الفرنسيين 

  

 

تنبهت أوربا إلى أن 

الدين شيئ والتأدين شيئ 

ولهذا فقدت الكنيسة , آخر 

سلطتها المطلقة التي كانت 

, تتحكم بأنفاس البشر 

ورؤاهم وتصوراتهم وتمنع 

 .رية الفكريةعنهم هواء الح

  

 

بخصوص الدين اإلسالمي 

فهو دين مطلق يتوجه للناس 

وال يميل إلى التخندق , كافة 

 والتصندق واإلنحشار

  

 

إنطالقا من موسوعية هذا 

الدين ورؤيته الكونية 

فهو الميدان , اإلتساعية 

األرحب للتنوعات واإلبداعات 

والعطاءات العلمية , 

والفكرية والثقافية 

 الالمحدودة

  

 

ما تأدين اإلسالم منذ 

  

حتى إستطاع المصلحون والمفكرون , وقد حصل سلوك األدينة في أوربا في القرون السابقة 

وكان من أهم أسباب إنبثاق  ,من اإلنتصار على هذا النهج الذي أدخلهم في عصور ظلماء 

هو اإلحتكاك المنير ما بين المسلمين في بالد , النور المعرفي والتوهج اإلدراكي اإلنساني 

ففي وقتها تنبهت أوربا إلى أن الدين شيئ والتأدين , األندلس واألوربيين وخصوصا الفرنسيين 

ورؤاهم , كم بأنفاس البشر ولهذا فقدت الكنيسة سلطتها المطلقة التي كانت تتح, شيئ آخر 

  .وتصوراتهم وتمنع عنهم هواء الحرية الفكرية

  

وال يميل إلى التخندق , وبخصوص الدين اإلسالمي فهو دين مطلق يتوجه للناس كافة 

, دين صناعة الحياة الدنيوية واآلخروية , وهو دين تيسير ال تعسير , والتصندق واإلنحشار 

لتمكين معادلة الوجود البشري من , والجد واإلجتهاد لتحقيق حالة التوازن الدقيق ما بينهما  

  .تفاعالتها السليمة ونتائجها الرحيمة الحفاظ على

  

فهو الميدان األرحب للتنوعات , وإنطالقا من موسوعية هذا الدين ورؤيته الكونية اإلتساعية 

  .والعطاءات العلمية والفكرية والثقافية الالمحدودة, واإلبداعات 

  

حققت نقالت نوعية  التي, فتأريخه الحضاري يؤكد الثورات الفكرية والثقافية والعلمية الباهرة 

ولوال هذه القدرات اإلستيعابية الجامعة لتدفقات أنهار الحياة , في مسيرات التفاعالت اإلنسانية 

  .لما إزدهر الوجود اإلنساني وتمادت مروجه بروعتها وبهائها وحسن مناظرها, 

  

عل مع أنوائها وإنما إنفتح على آفاق الحياة وتفا, وما تأدين اإلسالم منذ بداياته أو إنغلق 

, وما إنحدر إلى سلوك التراب , وتقلباتها الجوية بعقل كوني الطباع وأخالق سماوية الخصال 

  .أو أغلق الشبابيك واألبواب

  

وما تجود به األلباب في , اإلسالم دين إستيعاب المستجدات والمتغيرات والقوانين والنظريات 

ويأبى , وال يحفر الخنادق والحفر  وهو الذي يمد الجسور, جميع العصور والمواطن 

  .وديدنه الجريان والتدفق المعرفي الوهاج, اإلستنقاع 

  

وإنما هو الميدان , فال يمكن حشر اإلسالم في أي علم من العلوم أو أية نظرية وقانون 

  .األرحب للجديد المطلق والتفكير السابق والملحق

  

وجوهر األديان أنها , جه للسلوك والنفس وبخصوص العلوم النفسية ففي كل دين هناك ما يتو
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وإنما , بداياته أو إنغلق 

إنفتح على آفاق الحياة وتفاعل 

مع أنوائها وتقلباتها الجوية 

بعقل كوني الطباع وأخالق 

 سماوية الخصال

  

 

اإلسالم دين إستيعاب 

المستجدات والمتغيرات 

وما , والقوانين والنظريات 

تجود به األلباب في جميع 

 العصور والمواطن

  

 

ال يمكن حشر اإلسالم في 

أي علم من العلوم أو أية 

وإنما هو , نظرية وقانون 

الميدان األرحب للجديد 

المطلق والتفكير السابق 

 والملحق

  

 

جوهر األديان أنها تسعى 

, لتهذيب النفس والسلوك 

ولهذا فأن فيها من الرؤى 

واإلستشرافات النفسية 

 والسلوكية ما يستحق النظر

  

 

م العارفون لماذا ال يقو

بالدين بدورهم العالجي 

اإليجابي  في  المجتمع 

 العربي؟

ولماذا يترك الباب مشرعا 

للمشعوذين والدجالين 

 !والمضللين؟

  

 

إن في التراث المعرفي 

اإلسالمي معينا ال ينضب من 

ولهذا فأن فيها من الرؤى واإلستشرافات النفسية والسلوكية ما , تسعى لتهذيب النفس والسلوك 

وفي جميع األديان هناك معالجات نفسية وتداخالت تطمينية يقوم بها المهتمون , يستحق النظر 

  .بالدين في دور العبادة

عالج الترويحي الديني دور في المستشفيات العامة والنفسية إنطالقا وفي الدول الغربية تجد لل

  .من مبادئ الدين

  

وطرحنا سؤاال حول لماذا ال يقوم العارفون , وقد تداولنا هذا الموضوع في السنوات السابقة 

  بالدين بدورهم العالجي اإليجابي  في  المجتمع العربي؟

  !جالين والمضللين؟ولماذا يترك الباب مشرعا للمشعوذين والد

  

إن في التراث المعرفي اإلسالمي معينا ال ينضب من اإلقترابات والمهارات العالجية 

فما حشر أجدادنا الدين , الترويحية النفسية السلوكية التي تستحق اإلحياء والتواصل واإلبداع 

وإلى ما وراء اآلفاق  ,وإنما إنطلقوا به ومنه إلى األكوان البشرية والسماوية , في زوايا خانقة 

فاستجلبوا جواهر أفكار علوية ذات صياغات إنسانية خالدة التواصالت والتوالدات , اإلدراكية 

  .والتنامي واإلزدهار

  

كما تمتلك , وإنما نمتلك إقترابا إسالميا فيها , وهذا ال يعني أن نُأدين أو نُأسلم العلوم النفسية 

  .ها النفسية وتؤسس على ضوئها أساليبها العالجيةباقي الديانات والمعتقدات إقترابات

  

إختصاصي في : "ذات مرة إلتقيت مع أحد الزمالء من نايجيريا وقد أعطاني كارته فقرأت 

  فسألته عما يقصد بذلك؟ , " الطب النفسي اإلسالمي

  !!فأجاب بأنه يعالج المسلمين

  وحسبته لم يفهم سؤالي فقلت ماهو الطب النفسي اإلسالمي؟

أو قد إطلع , أمطرته بوابل من األسئلة عن هل يستخدم اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية و

على العلماء المسلمين المهتمين بالعلوم النفسية في مسيرة الحضارة اإلسالمية وغيرها من 

ألنه على ما يبدو قد وضع ذلك إلستجالب , فوجدته متحيرا وقد إعتراه الغضب , األسئلة 

  !!المسلمين وحسبالمرضى 

  

ولهذا فأننا لم , أوردت هذا المثل ألننا أحيانا نتحدث في موضوعات ال ناقة لنا فيها وال جمل 

فأسلمة العلوم النفسية مسألة ال تقترب من الواقع , نقدم ما هو جدير باإلعتبار والنظر 

والبحثي والتفاعلي وتوجه نحو تفريغ العلوم النفسية من مناهجها ومحتواها العلمي , المعاصر 

  .مع مستجدات العلوم واإلبداعات المتواصلة في ميادين المعارف اإلنسانية الكبرى
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اإلقترابات والمهارات 

العالجية الترويحية النفسية 

السلوكية التي تستحق اإلحياء 

 اإلبداعوالتواصل و

  

 

هذا ال يعني أن نأدين أو 

وإنما , نأسلم العلوم النفسية 

  نمتلك إقترابا إسالميا فيها

  

, ال تتوافق مع آليات التدفق والجريان وكأنها تشير إلى بناء الموانع والسدود " أسلمة"ومفردة 

ع واألنهار ألنها أشمل وأوسع وتعني شق التر" أعلمة" ومن األفضل أن نستعمل مكانها مفردة 

التي ما أنبتت زرعا أو شجرا على مدى قرون رمضاوية الطباع , وإستصالح النفوس السبخة 

  .والسلوك

 

 !!وكل مسألة فيها نظر
 

***   ***      
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