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مختارات من أقوال القديس صوفروني عن علم النفس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، للمط�ران ي�يروثيوس فالخ�وس أن�ا أع�رف رجاًل في المس�يح "األقوال التالية هي اقتباسات من كتاب  "

[. وقد صدر هذا الكتاب بعدة لغات. األرقام في نهاية كل مقطع تسير إلى الصفحة1]مطران نافباكتوس
[.2]التي يِرد عليها هذا القول في النسخة اإلنكليزية من الكتاب

إن محب�ة الن�اس المتزاي�دة ِلعلم النفس أم�ر فظي�ع. علم النفس يس�اعد الموج�ودين في الغ�رب، لكن من
المخيف أن يتعّلم األرثوذكس علم النفس ويستبدلون به تقليد الكنيسة الص��حوي. يجب علين��ا تق��ويض
محبة المسيحيين األرثوذكسيين لعلم النفس، ألن المنهجي�ة النفس�ية خارج�ة عن التقلي�د األرثوذكس�ي،

ص  (.269)وفي نفس الوقت تتميز بالعقلية الغربية 
الغرب كّله تأثر بالقديس أوغسطين. في الواقع، النظرية األوغسطينية نفس�ية إذ إنه�ا تع�الج اهلل نفس�يًا.
يوجد في اليونان اليوم اتجاه ملحوظ نحو علم النفس، وهذا هو س�بب دراس�ة الق�ديس أوغس�طينوس

ص  (345)كثيًرا. قد يكون القديس أوغسطينوس قديسًا، لكن عمله عرضة الستغالل كثير. 
هناك فرق كبير بين التقليدين األرثوذكسي والغربي. علم النفس مضبوط على التقليد الغربي، ل��ذلك ه��و

ص  (358)يختلف اختالًفا كبيًرا عن التقليد األرثوذكسي. 
أنا أتأّسف على اآلباء الروحيين الذين يؤكّدون أن الحياة الروحية ليست كافية وأن علم النفس ضروري

ص  (368)أيًضا. 
األنثروبولوجيا التي يستخدمها علُم النفس البشري مختلفة. هرطقة إلى حد ما،  خطيرة. من الس��يئ أن
آباًء روح�يين يس�تخدمونها. إنه�ا تس�اعد وبش�كل مح�دود َمن تنقص�هم الخ�برة في فهم اآلخ�رين، لكنه�ا
ا انعكاس�ات نفس�ية، كم�ا يتض�ح من مراقب�ة األرث�وذكس والالتين�يين. إلى مضّرة. ولألمور الروحية أيض�ً

ص  (364)هذا، األشياء النفسية ليست روحية. 
إن نق��اط انطالق علم النفس والحي��اة الروحي��ة مختلف��ة. ك��ذلك أنثروبولوجي��ا ك��ل منهم��ا تختل��ف عن
األخرى. ومع ذلك، ال يمكننا إهمال علم النفس الذي، بشكل أساسي، يساعد األشخاص الملح��دين ممن ال
يريدون استخدام التقليد الهدوئي للكنيسة. إنه عالج األشخاص البعيدين عن اهلل الحي والذين يعانون
من العذاب الرهيب. يجب استخدامه بحكمة وتمييز. قد يساعد الدواء الجسد الذي عانى ضرًرا خط��يًرا
من مشاكل مختلفة، لكن الشفاء يأتي من خالل تجديد اإلنسان بنعمة اهلل. الصالة هي َمن يع��الج ج��راح

ص  (.227)الروح 
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إن الرأي القائل بأن كل ما هو نفسي هو أيًضا روحاني، وأن كل ما هو روحي هو أيًضا نفساني، هو َخَطر
مميت. من الخطير جًدا بالنسبة لنا اعتبار مشكالت الناس النفسية على أنها حاالت روحية. إن رأيًا كهذا
ز الحي��اة الروحي��ة عن الحي��اة ا، أي يجب أن نميّ�� ه��و تج��ديف على اهلل. يجب أن يح��دث العكس تمامً��

ص  (.358)النفسية 
طوال سنواتنا في الدير هنا في إنجلترا، لم أقابل أب�ًدا أّي ش�خص ع�وِلج بالتحلي�ل النفس�ي، على ال�رغم
من أنه متطور للغاية في المجتمعات الغربية، ب�ل لنك�ون منص�فين، إن أطب�اء األعص�اب واألطب�اء ال�ذين
يصفون األدوية للمرضى هم أكثر تواضًعا من المحللين النفس�يين، ويس�اعدون الن�اس على أن يص�بحوا
ا. كم�ا أنهم يس�اعدون أبن�اء الكنيس�ة عن�دما يواجه�ون مش�اكل ذات طبيع�ة عص�بية متناغمين اجتماعيً�

ص  (.358)ألسباب مختلفة 
ا. إن مالحظات علم النفس عن البشر مهمة، ألنها توضح أّن خارج القوة العقالني�ة هن�اك ش�يء أك�ثر عمقً�
أم�ا التحلي�ل النفس�ي فه�و طف�ولي مقارن�ة بتعليم آب�اء الكنيس�ة. على ال�رغم من أهمي�ة مالحظ�ات علم
النفس، إال أن الطريقة العالجية التي يقدمها فظيعة. التحليل النفسي ال يعالج اإلنسان، بل هو يزي��د من

ص  (.358)ارتباكه 
ص  يتجسس على نفسه، بل أن يقتني توبة عميقة  )ال ينبغي على المرء أن  " "286.)

هناك فرق بين علم النفس والحياة في المس�يح. يح�اول علم النفس تخليص اإلنس�ان من عق�دة ال�ذنب،
بينما في الحياة في المسيح نشعر بالحزن واأللم لبعِدنا عن اهلل، وال نكّف عن التوب�ة إلى أن يتب�ّدل ه�ذا

ص  (.4-343)الحزن 
[1] Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos (2015). I Know a Man in Christ: Elder Sophrony the Hesychast and 
Theologian. Holy Monastery of the Birth of the Theotokos; Greece.

علم النفس الي�وم، لم يع�د ل�ه نجم يرش�ده، ولم2] " عّلق أحد الكهنة الذين درسوا علم النفس في الثمانينيات على هذه االقتباسات قائاًل:  ]

يعد لديه شيء خارج نفسه للنظر إليه كنموذج. لقد صار ممتّصًا ذاتًيا. كل ما يرضي الشخص يمكنه فعل�ه. لق�د اكتس�ب أخالقي�ات الثقاف�ة
. "الموجود فيها
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