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علم النفس والعالج األرثوذكسي
*األب تريفون

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ة.  باَت األمُر صعبًا علىكنت معالًجا نفسًيا في عيادة خاصة وأدّرس في كلية صغيرة قبل سنوات عديد
قطع الرقبة عند زمالئي األساتذة، الذين كانوا يحاولوننحٍو متزايد بالنسبة لي، إذ كن "ت أواجه سلوك  "

ا، مرضى عق لم يكونوا بأن معظم مرضايقناعٍةباستمرار أن يحّسنوا مناصبهم. إلى هذا، توّصلت إلى  KKًلي
 أن مهنتي تساهم في المشكلة. كان العديد من زمالئي، في رأيي، يغّذون التعلKKّقوبدابل مرضى روحيًا، 

. العالج "في مرضاهم، إذ أن دخلهم يعتمد على إبقاء الناس راغبين بالعودة إلى  "

بمهنKKتي "ومKKع ازديKKاد شKKعوري بخيبKKة األمKKل  ازداد إحساسKKي بالKKذنب، ألن االسKKتحواذ الطKKائش على، "
في أمسِّ الحاجKة إلى حيKاة روحيKة ذاتيجعلKني األشياء قد استنفدني. كان الفراغ الروحي في قلKبي 

أنKKا اآلن )مغزى، لكن لم  تكن لدي أدنى فكرة أين أبحث عن تحقيق ذلك، إلى أن اكتشفت األرثوذكسKKية. 

العالجي ا من الطب  ًKKومع ذلك، أود أن أشارك قّرائي بعض ! متعافيًا "أعتبر نفسي أخصائي علم نفس  " ) " "

المهّم الموجود في الكنيسة األرثوذكسية المقدسة.
. إن هKذا القKانون ذو أهميKة قصKوى، ألنKه يسKاعد في تطKوير قKانون الصKالة "إن أحد أدويKة القلب هKو  "

ا. إنKKه إحKKدى األدوات العظيمKKة الKKتي توفرهKKا الطريقKKة KKًدم روحيKKا للتق KKًه جميعKKذي نحتاجKKام الKKالنظ
فن الصKالة من خKبرة "األرثوذكسية، وقد تم تناقلها، منذ العصور األولى، من خالل آباء الكنيسKة. يKأتي  "

الكنيسة األولى.
إلى جانب الحفاظ على قواعد الصKوم في الكنيسKة، بمKا في ذلKك صKوم األربعKاء والجمعKة، فKإن قاعKدة
الصالة التي يعطيك إياها أبوك الروحي، أو أمك الروحية، أو أب اعترافك، هي الKKدواء الKKذي سيسKKاعدك

على التقدم روحيًا في رحلتك إلى اهلل.
 كتاب صKلوات يوميKة...  أود أن أقKترح عليKك شKراء واحKد...  إن اللغKة الشKائعةإذا لم يكن لديك بالفعل

جيدة للتواصل اليومي، لكن اللغKة الليتورجيKة الرسKمية،  حين يتحKدث المKرء بهKا إلى اهلل، تخلKق لديKه
 مساحًة مقدسة يحتفظ بها للرب.

يجب أن ُتقال صالة الصباح والمساء كما لو أن حياة المرء تعتمد عليهKا، فحياتنKا الروحيKة تعتمKد عليهKا
بطريقة عميقة. إن صلواِت مKا قبKل المناولKة، وكKذلك صKلوات مKا بعKد المناولKة، إلى جKانب االمتنKاع عن
جميKع األطعمKة والمشKروبات من منتصKف الليKل قبKل تنKاول األسKرار المقدسKة، ليسKت قانونKًا تKأمر بKه
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الكنيسة وحسب، بل هي استعدادنا بشكل صحيح السKتقبال جسKد ربنKا ودمKه. إننKا في اقتبKال جسKده
ودمه نتلّقى شفاء الجسد والنفس.

، أيهKKا الKKرب يسKKوع المسKKيح، ابن اهلل، ارحمKKني أنKKا الخKKاطئ "إن ممارسKKة صKKالة يسKKوع طKKوال اليKKوم:  "

تساعدنا بقوة لنحيا حياتنا ونركّز على المسيح. هناك قوة في اسم يسوع المقدس، وهذه الصالة تحقKKق
ا باسKKم صKKالة القلب، ًKKة أيضKKوع، المعروفKKالة يسKKإن ص . صKKّلوا بال انقطKKاع "وصية القديس بKKولس بKKأن  "

تمنحنا القوَة للسير مع يسوع طوال اليوم حتى أثناء القيادة في زحمKة سKير كثيفKة، أو إزالKة األعشKاب
الضارة في الحديقة، أو انتظار الحافلة، أو الجلوس في اجتماع طويل.

في النهاية، من المهم أن نتذكّر أن الكنيسة، كما حددها آباء الكنيسة األوائل، ليست مؤسسKKة دينيKKة بKKل
هي باألحرى كائن حي، وهي مستشفى الKKروح. كهنتهKKا، الKKذين سKKبق أن سKKعوا إلى العالج، يصKKيرون هم
لألدوات الKKتي أعطاناهKKا المسKKيح، من خالل كنيسKKته، لهKKا "المعالجين. لذلك، فKKإن االسKKتخدام المتKKواتر  "

أهمية قصوى في تقدمنا الروحي. االعتراف األسKKبوعي والمناولKKة األسKKبوعية يمنحاننKKا القKKوة الروحيKKة
. من العالم في العالم دون أن نكون  "ويمكّناننا من العيش  " " "

ا، عنKدما نلتقي كاهنKKًا يجب أن نطلب البركKة متKذكرين أنهKا ليسKت بركتKه، بKل نعمKة الKرب يسKوعأخيًر
المسيح الذي يشارك الكاهن في كهنوته. إنهKKا لَعKKادٌة جيKKدٌة وتقيKKٌة أن نطلب البركKKة دائمKKًا عنKKد مخاطبKKٍة
كاهٍن أو أسقٍف كتابًة، سواء عن طريق الرسائل أو البريد اإللكتروني. يمكن القيام بذلك، إذا كان أسKKقًفا،

 . أبتاه بارك . إذا كان كاهنًا:  يا صاحب السيادة، بارك "عن طريق كتابة:  " " قبKKل التوقيKKع باسKKمك:مباشرًة "
. مرة أخKرى، ال يتعلKق األمKر باألسKقف أو الكKاهن، بKل كKل شKيء يتعلKق "مقباًل يمينك، وطالبًا صلواتك "

بالمسيح الذي نطلب بركته.  ينطبق األمر نفسKKه على تكKKريم األيقونKKات، إذ عنKKدما نقبKKّل أيقونKKة قKKديس
فإننا ال نظهر محبتنا واحترامنا للقديس ونطلب صالته وحسب، بل نحن نقبKKّل يسKKوع المسKKيح السKKاكن

.في قديسيه
شمولية بطبيعتها، يجب أال يقتصKKر عيشKKنا هKKذا اإليمKKان على صKKباح األحKKد. إذا كنKKا "ألن األرثوذكسية  "

عازفي بيانو، ونكسب عيشنا من العزف مع أوركسترا، فلن نرضى أن يمّر أسKKبوع بKKدون تKKدريب يKKومي،
 نبقى في األوركسترا لفترة طويلة. وعلى المنوال نفسه، فإن الزواج الKKذي ال يكKKون موضKKعفإننا لن وإال 

اهتمام يومي، محكوم بالفشل النهائي، ألن العالقة بين شخصKKين تتطلب العمKKل. إذا كنKKا نKKترجى عالقKKة
مع اهلل، وإسكانه في قلوبنا، والتواصل معه، فعلينا أن نتعامل مع حياتنا الروحيKKة على أنهKKا شKKيء مهم،

وشيء نلتزم به. الليتورجيا الَعَرضية ليست كافية إذا كنا نرجو أن ننمو في اإليمان والحكمة.
مع المحبة بالمسيح.
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ا.  KKKًرب الثالثين عامKKKا يقKKKذ مKKKرّهب منKKKنرويجي. تKKKتراث الKKKًا في الKKKأ لوثريKKKي، نشKKKون راهب أرثوذكسKKKاألب تريف *
معKKالٌج نفسKKٌي "شارك في تأسيس دير المخلص الكلي الرحمة الذي يرأسKKه في جزيKKرة فاشKKون، واشKKنطن. يسKKّمي نفسKKه 

"متعاٍف.
Source: Psychology and Orthodox Christian therapy. By Abbot Tryphon, a recovering psychologist.
http://www.oodegr.com/english/psyxotherap/PsychologyChristianTherapy.htm
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