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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــٍد بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجًة لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إال أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه املــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــُر اإلخــــتالفــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــني املُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل 

التي في الكتاب املقدس. 
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير املُــعرَّ
اإلســـم الـــالتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض األحـــيان ملـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات واملـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلََّلت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس 

ل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع الرّب اإلله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن األشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــدّي نـــــتيجًة النـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إال أنَّ الـدعـوة مـوجّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير 

اإللهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمّسك بما هو سليم وُمَقدَّس. 
مــــن املُــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن املــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات املــــسيحية عــــن 
اإليــمان، إال أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف املُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف األســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن اإليــــمان املــــسيحي مــــن خــــالل تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة إلظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن األشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــالل إســــاءة تــــقديــــم املــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث املـُقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي املِـُحّب، ربـي 

وُمخلصي يسوع املسيح، الذي باسمه ستجثو ُكّل ركبة مما في السماء وما على األرض.  

محبتي لكم في املسيح. 
J 
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 (Religious Science) العلم الديني

مقدمة 

تــندرج مجــموعــة الــعلم الــديــني ضــمن فــئة الــعلوم الــذهــنية الــتي نــالــت شهــرةً واســعة 
الــنطاق داخــل الــواليــات املتحــدة وخــارجــها. إن املــحور الــرئــيسي الــذي تــدور فــي فــلكه 
عـلوم الـذهـن بـشكل عـاّم هـو الـشفاء. ونجـد أن حـركـة الـعلم الـديـني إلـى جـانـب كـل مـن 
ّلي عــن الــنهج  الــعلوم اإللــهية والــعلم املــسيحي يــقومــون بــتقديــم نــهج مــختلف بــشكل كُــ

املسيحي التقليدي. 

التاريخ 

ى الـعلم الـديـني مـع إرنسـت هـوملـيز.  رِفَـت تـحت مُـسمَّ 1كـانـت انـطالقـة الحـركـة الـتي عُـ

2كــان إليــما كــورتــيز هــوبــكنز تــأثــيراً كــبيراً عــلى كــل مــن إرنســت وشــقيه فــينويــك، حــيث 

أنــها حــثّتهما عــلى الــقيام بــدراســة مــكثّفة لــلمقدرات الــعقلية عــلى الــشفاء واســتحداث 
الـــسعادة. قـــام األخـــوان هـــوملـــيز فـــي الـــعام ١٩١٧ بـــتأســـيس املعهـــد املـــيتافـــيزيـــقي فـــي 
لـوس أنـجيلوس حـيث ابـتدأا بـإصـدار مجـّلة دوريـة حـملت اسـم Uplift (أي الـنهضة). 
وفـي عـام ١٩١٩ هـوملـيز - وهـو الـفيلسوف الـذي حـصل عـلى ثـقافـته بـشكل ذاتـي - قـام 
بنشــــر كــــتابــــه األول الــــذي حــــمل عــــنوان: ”الــــعقل املُــــبِدع“ (Creative Mind)، أمــــا 
كـتابـه الـثانـي الـذي حـمل عـنوان: ”عـلم الـذهـن“ (The Science of Mind) فـكان 
قــد نشــره فــي الــعام ١٩٢٧، كــان كــتابــه هــذا قــد انــطوى عــلى أفــكار وتــعالــيم مــشابــهة 

1 إرنست هومليز (Ernest Holmes 1887–1960): هو مؤسس حركة العلم الديني التي تتكون من مجموعتني رئيسيّتني: الكنيسة املتحدة للعلم الديني و مجموعة 

العلوم الدينية املتحدة. قام بتأليف كتاب علوم الذهن في العام ١٩٢٧، حيث يتم استخدام هذا املؤلف في الكثير من مجموعات العلوم الذهنية وكذلك من ِقبَل ُمعّلمي 
.New Age العصر الجديد

2 إيما كورتيز هوبكنز (Emma Curtis Hopkins): هي واحدة من تلميذات ماري بيكر إيدي ومعلمة من معلمات حركة العلم اإللهي، وكانت قد أنشأت مدرسة 

للميتافيزيقا في شيكاغو.
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 ، 3لــتلك الــتي قــدمــها كــّل مــن إيــمانــويــل ســويــديــنبورغ

، وفـــــــينياس  4وإيـــــــما هـــــــوبـــــــكنز، ومـــــــاري بـــــــيكر إيـــــــدي

 . ، وهيلينا بالڤاتسكي 6كويمبي 5

فــــي الــــعام ١٩٢٧، قــــام هــــوملــــيز بــــتأســــيس معهــــد 
الـعلم الـديـنيّ فـي لـوس أنـجيلوس، حـيث قـام الـطاّلب 
بـــــــدراســـــــة املـــــــبادئ الـــــــتي قـــــــام الـــــــشقيقان بـــــــتعليمها 
وتــقديــمها فــي كــتبهما ومــحاضــراتــهما املــختلفة، وقــد 
أســس خــريــجوا هــذا املعهــد كــنائــسهم املــختلفة. فــي 
الـــعام ١٩٤٩ تـــم تـــأســـيس الـــرابـــطة الـــدولـــية لـــكنائـــس 
الــــــــعلوم الــــــــديــــــــنية. خــــــــالل الخــــــــمسينيات مــــــــن الــــــــقرن 
املــــــاضــــــي، انــــــتقلت الحــــــركــــــة بــــــشكل مــــــتسارع لــــــتقوم 

بــتشكيل هــيكل تــنظيمي وطــني، وهــو األمــر الــذي تــمت 
مـــقابـــلته بـــمعارضـــة مـــن أولـــئك األشـــخاص الـــذيـــن كـــانـــوا يـــفضلون الـــهيكل الـــالمـــركـــزي 
الـذي كـان قـد مـيّز املـنظمة مـنذ تـأسـيسها، قـامـت ١٩ كـنيسة بـرفـض الـدسـتور الجـديـد 
فـي حـني تحـركـت ٤٦ كـنيسة نـحو تـبني الـهيكلية الجـديـدة. ابـتداءاً مـن تـلك الـنقطة تـم 
تـــــشكيل فـــــرعـــــني رئيســـــنّي أو كنيســـــتني مُـــــنبثقتني مـــــن حـــــركـــــة الـــــعلم الـــــديـــــني األصـــــلية، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــى عــــدد مــــن الــــهيئات املســــتقلة. تحــــمل املجــــموعــــة األكــــبر اســــم الــــكنيسة 
املتحـدة لـلعلم الـديـني (The United Church of Religious Science)، فـي 
 Religious) حـــــــني أن املجـــــــموعـــــــة األصـــــــغر تحـــــــمل اســـــــم الـــــــعلوم الـــــــديـــــــنية الـــــــدولـــــــية
Science International). تـــتشابـــه املـــذاهـــب والـــتعالـــيم بـــني هـــاتـــني املجـــموعـــتني، 

وذلك على الرغم من أن املجموعة األخيرة ال تمتلك هيئة مركزية ناظمة. 

3 إيمانويل سويدنبورغ (Emmanuel Swedenborg 1688 - 1772): عالم الهوت المع، اّدعى أنَّه قد تلقى رؤيا للمسيح في أبريل من عام ١٧٤٤. بحسب 

ز اهتمامه على علم  سويدنبورغ، فإن املسيح قد خلَّصه من الذنب الذي كان قد شعر به نتيجًة إلنجازاته الفكرية. في العام التالي، تخّلى عن اهتماماته العلمية وركَّ
الالهوت بشكل كامل. كان هو املسؤول عن إنشاء كنيسة أورشليم الجديدة، والتي أصبحت من أبرز مراكز الدعوة للفكر السويدنبورغي. لم يكن سويدنبورغ قد أسس 

بشكل شخصي أي كنيسة أو حركة دينية، إال أنَّ أتباعه هم من فعلوا ذلك. كانت كتاباته الالهوتية الضخمة عبارة عن مجموعة من الرؤى واألفكار التي ادَّعى أنَّه قد 

تلقاها من خالل التواصل مع العالم الروحي.

َسة العلم املسيحي (Christian Science)، سيتم الحقاً تقديم دراسة خاصة بهذه  4 ماري بيكر إيدي (Mary Baker Eddy 1821 - 1910): هي مؤسِّ

املجموعة.

5 فينياس باركوس كويمبي (Phineas Parkhurst Quimby 1802 - 1866): يُعرف بأنَّه املُعلم الروحي لعلوم الذهن ومؤسس حركة الفكر الجديد. كان املصدر 

الرئيسي الذي استقت منه ماري بيكر إيدي أفكارها.

6 السيدة هيلني بيتروڤنا بالڤاتسكي (Helen Petrovna Blavatsky 1831 - 1891): كانت شريكاً مؤّسسا للثيوصوفيا وُعرفَت سابقاً بإسم هيلني هان.
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فينياس باركوس كويمبي



املنظمة 

تـــحافـــظ الـــهيئات املســـتقلة عـــلى مـــعرفـــة بـــعضها 
بــــــــــبعض وذلــــــــــك عــــــــــلى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن وجــــــــــود بــــــــــعض 
اإلخــــتالفــــات الــــحادة فــــي الــــنظام الــــسياســــي لــــكل 
مـنها. أمـا فـي الـكنيسة املتحـدة لـلعلم الـديـني فـإنّـَه 
يـوجـد مـؤتـمرات دوريـة تُـعقد كُـل سـنتني ويـتم انـتقاء 
مجـــلس أمـــناء مـــن األعـــضاء، وبـــدوره يـــقوم مجـــلس 
األمــــــناء هــــــذا بــــــاخــــــتيار رئــــــيس تســــــتمر واليــــــته ملــــــدة 
ســنتني. يــقوم املجــلس الــوطــني املُــنتخب بــاإلشــراف 
لية إرنســــت هــــوملــــيز وكــــذلــــك  عــــلى الــــتعليم وإدارة كُــــ
خـــدمـــة الـــصالة الـــتي تـــتضمن خـــطاً ســـاخـــناً يـــعمل 
عـــلى مـــدار الـــساعـــة لـــلصالة واإلرشـــاد. بـــاإلضـــافـــة 

إلى ما سبق، يقوم املجلس باإلشراف على املنشورات املختلفة التي يتم إصدارها. 

التعاليم 

إن الـتعليم األسـاسـي الـذي تـتبعه مجـموعـات الـعلم الـديـني هـو الـفلسفة الـوحـدويـة 
. إن اهلل هـو الـذات غـير الـشخصيّة الـتي تُـصبح شـخصيّةً   (Monism) 7أو األحـاديـة

مـــن خـــالل البشـــريـــة، حـــيث تـــتماثـــل عـــقول األفـــراد مـــع األنـــهار الـــتي تـــنبع مـــن مـــصدر 
أساسي واحد، أي اهلل. 

يـــوجـــد تـــشابـــه بـــني الـــعلم الـــديـــني وبـــني كـــل مـــن الـــعلم املـــسيحي والـــعلم اإللـــهي مـــن 
نـاحـية الـتعليم املُـختّص بـالشـر عـلى أسـاس أنّـَه نـتيجٌة مـباشـرةٌ للجهـل، وبـالـتالـي فـإن 
الــقضاء عــلى الجهــل ســوف يتســبب بــمعالــجة مــشكلة الشــر، ومــن ثــمَّ فــإن غــياب الشــر 
سـوف يـؤدي إلـى الـوجـود الـُكليّ لـلخير. كـما يُـعتقد أن البشـر يـمتلكون خـيراً كـامـناً فـي 
داخـلهم وذلـك بحسـب طـبيعتهم، يـشكل هـذا اإلدعـاء مـوضـوعـاً مـتكرراً فـي تـعالـيم عـلوم 
الـذهـن ولـكنه يُـعتبر مـن الـفرضـيات األسـاسـية فـي الـديـانـات الشـرقـية عـمومـاً، وبـشكل 

خاّص الهندوسية. 

7  الـوحـدويـة أو األُحـاديـة (Monism): هـي فـلسفة هـندوسـية تـقول بـأنَّ كلَّ شـيء فـي الـكون هـو امـتداٌد لـواقـعٍ واحـد. وجـميع اإلخـتالفـات والـتمايـز املـوجـود لـيس إال وهـم 

يمكن أن يتم جمعه أو امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود.
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إيمانويل سويدنبورغ



تــــقاوم املــــسيحية الــــتقليديــــة هــــذا الــــتعليم مــــن 
خـالل الـتأكـيد عـلى الـضد، فـالـخير ال يـصدر عـن 
البشــــر بــــل يــــصدر عــــن اهلل وحــــده، وهــــو الــــوحــــيد 
الــــــذي يــــــشكل مــــــصدر كــــــّل خــــــير. إن البشــــــريــــــة 
مل  أصــــبحت شــــريــــرة وفــــاســــدة مــــنذ لحــــظة الحَــــ
(املــزمــور ٥١: ١)، ولــكن صــالح اهلل الــذي يــأتــي 
مـــن مـــصدر خـــارج عـــن اإلنـــسان هـــو مـــا يـــجعل 
الــــــخير مــــــمكناً. نجــــــد ضــــــمن الــــــفروع املــــــسيحية 
الـــــــرئـــــــيسية مجـــــــموعـــــــة مـــــــتنوعـــــــة مـــــــن الـــــــتفاســـــــير 
الــــــــخاصــــــــة بهــــــــذا املــــــــفهوم املــــــــختص بــــــــالــــــــطبيعة 
البشـريـة (أنـثروبـولـوجـيا). تتحـدث األرثـوذوكـسية 
الشــــــــرقــــــــية عــــــــن ”تــــــــألــــــــيه“ الــــــــطبيعة البشــــــــريــــــــة، 
وتتحــدث الــكاثــولــيكية الــرومــية عــن فــكرة ”الــنعمة 

الــتعاونــية“، أمــا الــتقالــيد الــباطــنية أو الــروحــانــية 
فتتحـــــــــدث عـــــــــن  الـــــــــومـــــــــيض أو ”الـــــــــنور اإللـــــــــهي“، فـــــــــي حـــــــــني أن املـــــــــفهوم املـــــــــسيحي 
“ لــلطبيعة البشــريــة، وهــو الــذي يــحتاج إلــى  اإلصــالحــي يتحــدث عــن ”الــفساد الــُكليّ
إعـــادة تـــوجـــيه كـــامـــلة تـــأتـــي عـــن طـــريـــق الـــخالص مـــن خـــالل الـــنعمة بـــاإليـــمان. األمـــر 
املـــالحـــظ هـــو أن جـــميع هـــذه الـــتقالـــيد تـــتفق عـــلى أن مـــصدر كـــّل صـــالح هـــو اهلل. يـــتم 
الــتمييز بــني اهلل وبــني الــجنس البشــري أو الــطبيعة البشــريــة وفــق الــفكر املــسيحي فــي 

حني يتم طمس هذا التمايز في فكر العلم الديني. 
إن الــدور الــذي يــلعبه الـتفكير اإليـجابـي يُــعتبر مــركــزيــاً فــي فــكر الــعلم الــديــني، 
، ويُـشار بـذلـك إلـى الـتركـيز عـلى الـجوانـب اإليـجابـية  8ويـتم مـمارسـة الـصالة اإليـجابـية

لـإلتـحاد بـني الـذهـن وبـني الـالمحـدود. يـتم اإلشـارة إلـى هـذا الـنوع مـن الـصلوات الـتي 
تــؤدي إلــى الــشفاء الــذهــني أو الجســدي عــلى أســاس أنــها تــعرّض لــلمعالــجة الــروحــية 
لـــــلذهـــــن. إن نـــــتائـــــج هـــــذا الـــــنوع مـــــن الـــــصلوات تُـــــعرف بـــــإســـــم الـــــبرهـــــان  أو الـــــشهادة 

 .(demonstration)

8 الصالة اإليجابية (Affirmative Prayer): نوع من أنواع الصالة أو التأمل اإليجابي من خالل الطبيعة لتوجيه املرء نحو الوحدة مع غير املحدود. ويُعتقد أن 

األفكار السلبية تعمل على خلق املواقف السلبية التي تمنع املرء من اإلستفادة من القوة اإللهية والشفاء.
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هيلني بيتروڤنا بالڤاتسكي



الله 

إن اهلل هـــــو ذهـــــن غـــــير شـــــخصانـــــي مـــــتغلغل 
فــــــي كــــــل شــــــيء وكــــــونــــــي. بــــــالنســــــبة لــــــلمسيحيّة 
الـــتقليديـــة املســـتقيمة الـــرأي، إن اهلل هـــو بـــالـــفعل 
ـــــــــــه  مــــــــــــتغلغل فــــــــــــي كــــــــــــّل شــــــــــــيء وكــــــــــــونــــــــــــيّ إال أنّـَ
شـخصانـي أي أنّـَه يـمتلك شـخصيّة. إن اهلل هـو 
، وقـد كـشف عـن ذاتـه  ليّ الـحضور 10مـتسامٍ وكُـ 9

ألمّـــة اســـرائـــيل مـــن خـــالل أصـــوات األنـــبياء فـــي 
العهـــد الـــقديـــم، ومـــن خـــالل رســـل يـــسوع املـــسيح 
فـــي العهـــد الجـــديـــد. إضـــافـــًة إلـــى مـــا ســـبق، إن 
حــــــركــــــة الــــــعلم الــــــديــــــني تــــــتمسك بــــــمفهوم وحــــــدة 
11الــــــــوجــــــــود (Pantheism) حــــــــيال اهلل، حــــــــيث 

أنها تعتقد بأنَّ ”ُكل شيء هو اهلل“. 

يسوع المسيح 

يُــعتقد بــأنَّ يــسوع املــسيح كــان خــبيراً فــي تــقنيات عــلوم الــذهــن. ويــتم الــتمييز بــني 
”يــسوع“ وبــني ”املــسيح“، فــيسوع كــان رجــالً، ولــكنه كــان مــسيحاً مــن خــالل ”بــنوتــه 
اإللــهية الــكونــية“. وذلــك يــعني أن يــسوع كــان يــمتلك فــهماً غــير اعــتيادّي لــلقوانــني غــير 
املحـدودة لـلكون، لـذلـك فـإنّـَه كـان قـادراً عـلى صـنع املعجـزات وشـفاء األمـراض. يُـعتقد 
إن اإلدراك املــسيانــي الــطابــع هــو مــفتوح لجــميع أولــئك الــذيــن يــتّبعون خــطى يــسوع، 

وحني يصل املرء إلى إدراك للوحدة مع الالهوت، فإنَّه يُصبح مسيحاً. 

9  السمّو (Transcendence): تعليم وعقيدة مسيحية تقليدية تقول بأنَّ اهلل متميّز وُمختلف عن خليقته. إن هذا اإلنفصال ليس واضحاً في الديانات الوحدوية 

 .(Pantheistic)

10  الحضور (Immanence): يستخدم الالهوتيّون املسيحيّون هذا املصطلح ليشيروا إلى ُقرب اهلل من خليقته (وهو يتميز عن السمّو). تتحدث املسيحية التقليدية 

عن كل من الحضور اإللهي والسمو اإللهي لوصف عالقة اهلل بالخليقة. ونجد أن العديد من الديانات غير املسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أنَّ حضور اهلل 
يُفقده سمّوه أو أنَّ سموُّه يُفقده حضوره.

11  مذهب وحدة الوجود (Pantheism): أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتني اليونانيّتني Pan ”كّل“ و Theos ”اهلل“؛ أي أن الترجمة الحرفية ستكون ”الُكّل 

اهلل“. إن وحدة الوجود هي اإليمان بأنَّ اهلل هو كّل شيء، وكّل شيء هو اهلل. وفق هذا املذهب ال يوجد أي تفريق بني الطبيعة وبني اهلل. فاملادة ليست سوى امتداد 

لواقع واحد.
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إيما كورتيز هوبكنز



الروح القدس 

يُــعتقد بــأن الــروح الــقدس هــو قُــوَّة داخــلية كــامــنة فــي الــجنس البشــري؛ هــذه الــقوة 
هـــــي اإلدراك الـــــذاتـــــي البشـــــري لـــــلقوى أو الـــــقدرات عـــــلى فـــــهم غـــــير املحـــــدود. ويظهـــــر 
الــتبايــن مــع املــسيحية الــتقليديــة الــتي تــقول بــأن الــروح الــقدس هــو األقــنوم الــثالــث مــن 

الثالوث املقدس. 

البشرية 

إن البشــــريــــة هــــي ”الــــصورة واملــــثال لــــآلب الــــكونــــيّ“. كــــان تــــعليم هــــوملــــيز مــــشابــــهاً 
لــتعليم الــالهــوتــي األملــانــي لــودڤــيج فــيوربــاخ (Ludwig Feuerbach) حــيث أنــهما 
تـوافـقا عـلى الـفكر الـقائـل بـأنَّ البشـريـة كـانـت ألـوهـًة وبـأنَّ مـاهـيّة األلـوهـة هـي البشـريـة. 
بحســــــب الــــــفكر الــــــوحــــــدوي (األحــــــادي) فــــــإن البشــــــر هــــــم صــــــورة مــــــصغرة عــــــن اإللــــــه. 
وبـالـتالـي فـإنّـَه يـتم تـوجـيه التحـذيـر إلـى البشـريـة بـأنّـَه يـجب عـليها أن تـعرف الحـريـة مـن 

الفقر والضعف والخوف. 

الخطيئة 

إن الخــــــطيئة بحســــــب فــــــكر الــــــعلم الــــــديــــــني هــــــي الجهــــــل وحــــــده. إضــــــافــــــًة إلــــــى أنَّ 
األشخاص يُعاقبون من خالل خطاياهم وليس نتيجًة لها. 

الخالص 

يــغيب عــن فــكر الــعلم الــديــني مــفهوم اإلنــفصال والــغربــة عــن اهلل وبــالــتالــي فــإنــه ال 
يـوجـد حـاجـة لـلخالص وفـق املـفهوم الـتقليدي. إن الخـرق الـوحـيد لـلعالقـة بـني اهلل وبـني 
البشـــريـــة هـــو أن البشـــريـــة قـــد فشـــلت فـــي إدراك وحـــدتـــها غـــير املحـــدودة مـــع اهلل ومـــع 

الكون. 
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الجحيم 

12إن فـــكر الـــعلم الـــديـــني بـــخصوص قـــضية الـــجحيم هـــو مـــشابـــه لـــقضية الخـــطيئة، 

فـالـجحيم هـو الجهـل. يُـعتقد بـأنّـَه ال يُـمكن لـلجحيم أن يـكون مـوجـوداً فـي الـكون الـذي 
يوجد فيه اهلل بشكل ُكليّ، وبالتالي فإن الجحيم هو مجرّد حالة ذهنية. 

الثالوث 

يـتكون الـثالـوث بحسـب فـكر الـعلم الـديـني مـن الـروح والـنفس والجسـد. الـروح هـي 
الــــــقوة الــــــكامــــــنة الــــــتي تُــــــَمكِّن املــــــرء مــــــن إدراك األلــــــوهــــــة 

الـــــكامـــــنة فـــــيه، والـــــنفس تـــــخضع ملـــــشيئة الـــــروح، أمـــــا 
الجســـد فـــهو الـــهيكل أو الـــشكل الـــذي تتخـــذه الـــروح 

في كّل شخص. 
تُـــشكل عـــقيدة الـــثالـــوث الـــتناقـــض األكـــثر وضـــوحـــاً 
بـــني الـــعلم الـــديـــني وبـــني الـــفكر املـــسيحي الـــتقليدي؛ 
الـثالـوث بحسـب الـفكر املـسيحي الـتقليدي هـو إشـارة 
إلــــى اهلل وحــــده ســــواء كــــان فــــي ذاتــــه أو فــــي تــــدبــــيره 
اإللــهي. أمــا بــالنســبة لــلعلم الــديــني فــإن الــثالــوث هــو 
مجـرّد اخـتزال هلل مـن خـالل الـجوانـب املـختلفة الـثالثـة 

للذات البشرية. 

الكنيسة 

تـتم إقـامـة خـدمـاِت الـعبادة بـشكل مـنتظم وفـق طـريـقة تـتشابـه إلـى درجـة كـبيرة مـع 
َدم الــتي تُــقام فــي الــكنائــس الــبروتســتانــتية الــتقليديــة، ويــتم الــتركــيز عــلى الــصالح  الخِــ
ل فـي اإلنـسان. كـان هـوملـيز قـد حـصل عـلى الـتعليم الـذاتـي بـخصوص عـقائـد  املُـتأصّـِ
الــعلم الــديــني، وكــذلــك كــان حــال مُــعظم مُــعلِّمي هــذه الحــركــة واملــنتمني لــها إلــى أوائــل 
الســــبعينيات، وشهــــدت تــــلك املــــرحــــلة تــــصاعــــداً فــــي أعــــداد األشــــخاص الــــذيــــن يــــتلقون 

 (Occult) هو املكان أو املجال الذي يسود فيه الشر ويستوطن فيه األشرار بعد املوت. يعتقد بعض األشخاص الذين يعتنقون السحر والتنجيم :(Hell) 12  الجحيم

الرافضني لفكرة وجود الجحيم الحرفيّ، بأنَّ الجحيم هو مجرد حالٍة ذهنية أو حالة من التصورات العقلية ذات الطابع السلبي. إال أن اإليمان املسيحي يقول بأنَّ 

الجحيم هو مفهوم مهم للغاية وهو مكان يقضي فيه األشرار أبديتهم في العذاب.
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الـــــتعليم بـــــشكل مـــــنتظم مـــــن خـــــالل الـــــكليات املـــــختلفة 
وبشكل خاص من خالل معهد علوم الذهن. 

تـّميز هـوملـيز بـإنـتاجـه األدبـي الـغزيـر، ويُـالحـظ أن 
نـــظرة الـــعلم الـــديـــني إلـــى كـــتابـــاتـــه هـــي أنـــها مـــصدر 
الســــــلطة، ومــــــن بــــــني أشهــــــر اإلصــــــدارات نجــــــد: عــــــلم 
الــــذهــــن، مــــا هــــو الــــعلم الــــديــــني، الــــفكرة األســــاســــية 
لــعلوم الــذهــن، الــعالــم الــروحــيّ وأنــت، إعــرف نــفسك، 

مفاتيح للحكمة، والصوت السماوي. 

الخالصة 

إن مجــموعــة الــعلم الــديــني تــتشابــه مــع نــظيراتــها 
مــــن مجــــموعــــات الــــعلوم الــــذهــــنية، وذلــــك مــــن حــــيث أنــــها تُــــحاول اســــتدراج األشــــخاص 
الـــــذيـــــن يـــــبحثون عـــــن عـــــالجـــــات ألنـــــواع مـــــن األمـــــراض واملـــــعانـــــاة الـــــتي ال يـــــقدم الـــــطب 

التقليدي أو املسيحية التقليدية مثيالت لها. 
شهــدت هــذه الحــركــة انــضمام الــعديــد مــن الــشخصيات الــبارزة مــن أمــثال روبــرت 
 Father Knows يــونــغ (مــن مــشاهــير الــشاشــة الــصغيرة فــي الســلسلة الــكومــيديــة
Best)، و نـورمـان كـوزيـنز (مـن مـشاهـير الـصحافـة األمـريـكية)، بـاإلضـافـة إلـى املـمثل 

األمريكي روبرت ستاك. 

معلومات إضافية 

املراكز الرئيسية 
يـقع املـركـز الـرئـيسي لـلكنيسة املتحـدة لـلعلم الـديـني فـي مـديـنة لـوس أنـجيلوس مـن 
 3251 West Sixth Street, Los Angeles,) مــــــــــــــــــقـاطــــــــــــــــــعـة كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيـفـورنــــــــــــــــــيـا
California 90020) فـــي حـــني أن املـــركـــز الـــرئـــيسي لـــلعلوم الـــديـــنية املتحـــدة فـــيقع 
 901 East Second Avenue, Suite 301, Spokane, WA ) فـي واشـنطن

 .(99202
املواقع اإللكترونية الرسمية 

www.religiousscience.org; www.rsintl.org  13

13 كانت املواقع الرسمية تعاني من مشكلة تقنية في املُخدمات حني تمَّ تفقدها أثناء إعداد هذه الدراسة في شهر يوليو من عام ٢٠٢١.

11

روبرت ستاك

http://www.religiousscience.org/
http://www.rsintl.org/


النصوص املقدسة 
يـــتم قـــراءة كـــتاب هـــوملـــيز ”عـــلوم الـــذهـــن“ بـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك يـــتم  قـــراءة نـــصوص 

الكتاب املقدس والقرآن باحترام ووقار. 
اإلصدارات 

تـــــقوم الـــــكنيسة املتحـــــدة لـــــلعلم الـــــديـــــني بـــــإصـــــدار املجـــــلة الـــــدوريـــــة: عـــــلوم الـــــذهـــــن - 
Science of Mind؛ وتــقوم مجــموعــة الــعلوم الــديــنية الــعاملــية بــإصــدار مجــلة الــفكر 

 .Creative Thought Magazine - الخاّلق
األعضاء 

يـبلغ عـدد أعـضاء الـكنيسة املتحـدة لـلعلوم الـديـنية نـحو ٤٠ ألـف عـضو حـول الـعالـم، 
حيث يتواجد ١٦٠ كنيسة و١٠٦ مجموعات دراسية. 
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املجد هلل 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة اهلل، لـــلتعرف عـــلى الـــرب اإللـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخالص الذي أعدَّه وأتمَّ

ال تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤالتــــكم مــــن خــــالل الــــبريــــد اإللــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن املـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من األسئلة اإليمانية.  

صّلوا ألجلنا. 
فريق العمل.
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