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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 

 

 

  بصائــــــــــر نفسانيـــــــــــة ةــــــمجل

  ـ����ــــــ� ����ــــــ��� � �ــــــ�
 	 �ــ� ����ـــــ

  ســــالنفو طــب  م  ــو ي علــة فــة فصليــمجل
     


ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�    ����
ـــــــ	 ����ــــــــــــــ������
  ــــ� )( ��ـــــ �
ــــ� ��ــــ��ـــــــــــــ���   ــ� )ـــــ( ��ـــــ�ـ���ــــــــــ� ����ــــــــ

ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ    �ـــــــ�# ����ــ
ـــــــــ	�"!

  ( .&(ـــــ	 )ــ�ـ��!ــ�-ـــــــــــ ـــ�,ـ+�ــــ   ـ��)ـــ(*(�)!ـ���ــــــــــ� �'ــــ& %��ـــــــــ$

�/"!�ـــــــ�#  ���ـ�ـــــــ�  �/"!�ـــــــ�#  ����ــــــــ��

  ـ&4�5)(��"ــــ� ــــــ�#ـ'ــــــ ــ3ــــ���ـــــــ   )ــ�ـــــ��ــ(2 ــــــ�# *'��1
ــــــــــ� ��"!�0ــ

9
8ـــ� �67!��# ـــــ���(��:'� ;
.�. )  
  ـــ� )( 6ــ&# ــــــــ�; ��>ــ"ــ��ـــــــــ�5 ـــــــــــ

 (��:=��ــــــــــ�)ـــــ�ــ� �>�� ــــــــــ'�
ـــــــــــــ

  ـــــ�4)(�0?ـــــــــــــــ��#<ــــــــــــــ�#, 'ــــــــ�ـ
  ــــ�A )( �/@ــــــــــــ��� ����ـــــــــــ��@ــ��ــــــــ

  ( ��>ـــــــــــ��D )ــــ$Cـ�6ــــــ2 �"
ـــــــB %��ــــ

  � )ــــــ��">&5   ( �ــــــ�D�E ����ـــــ� ��ــــــــــــ�0ـ

  ( ��� �ــ�/ ��>��D )ــ���ــــــ�D5 ��"��ــــــ%ــــــــــــ
  ���& H) –(��:=��� ـــ&����Gــــــــــــــ� ��ـــــــــ

  ـــ� )( 6ــ&# ــــــ&5 ـــ=�# �
ــــــ&4 ��"ــــــــــ(ــــــ

  ( �I#45 )ــــ�4     ��ـــ
ــــــــــــــ� 6ـــ��ــــــــــــــ

�ـ
ــ���>ــــ)ــ�ـ ��9
8ـــ� �


; �':��)�)ـــــ2 ��?ـ�ــــــــ	.�. ) 
; �':��)ـــــ��(��Gــــ; ��?�"   .�. )  
� &4�5)ـــــ(��"� ـــــB ��� ـــــJK �"ــــ*

 ( ��ـــــــــ� )ـ�ــــ� ������(ــــــــ���ــــــــ
��� �)ـــــــــ(��:=�� LK ـــــ� ��"ـــــ� �0ــــــ
�&� �)ـــــــــ(�� � ـــــــــــ& '�ـــــ� �'ــــــــ

 4���ُ) -(6&# �   &�4ـــــM# Nـــ� +�
ــــــ��6 
0
�  �ــN '�ــQ � ـــ���� �4 ــ�>0
�)- (��� 

1
ــ$ 'ـــ%����'* Bــ
 �)ــ(��">&R    5ــ2 ���?
 B)ــــــ(��
��� ـــــــS �����ـــــ� ����ـــــ�0

5� ــــــ� ���!ــــــ�0 Tـــــــ(����#ـــــــ�( � 
 �A)ـــــ(�/@ �Uــــــ2 '���ــــــ� ���� ـــــ�0
 �A)ـــــ(�/@� ـــــ"���0 ��ـــــ� ��?�%ـــــ�0

 & ـــــــB -!)ـــــN �"ـــــ-��G"(  B )ــــ(

�< ــــ& �ـــ� �'ـــ� 6>
ـــ���K��)ـــــــ( � 
�("�) - (��� 	ـــــ�  &(ـــــ� �K6ــــ��� 
5 �) -(��
�B  �#� ــــ� ��0ـــB �0ـــــ�>&<"�� 

   V#0ــــــــــــ�� Bـــــــ� 'ـــــ
'E(ــــــ���=:��)  


� )( ��>��D 6ـــ��5 +ـــ&�5 ��!�
�ــ� )�G �' /  

  (�/@ــــــ�A)��1ــ��  ��0 ��"ــ�E&�� LK(ـ� 

 (6&# ـ�/ �0?ــ�4)�0ــ� �����ــــ�4 *'��1
ـــــ2 

Hـ'�W �
ــB )�0ـ� ��>= ــ= �&6ـG"(  ( Xـ=</

 � )ـــــ(�� �4 ـــ� �����ــN �0ـــ� *���6
ــ�)

 0
!Cــــ(��> �ـــــــ� ��:)0ـــــ D��– � ـــ���(�  

 �� )ــــ*(�)! –��D ـــــ(��>��ــــــ� ��
�6ــــ��+

  �)ـ��">&5  –&# �ـ(Y  6 ـ�, ���� ــ� -�ـــ���

  ��D )ــــــ(��> ـــ	ـ�4  &(ــــ� 6)
�ــــ�9ـــ

  ( ��ــــــــ� )���ــــــــــــN �'& 1?ــــــــــ�� 


ـ� ���ــ� �0ــ� ����
ــ� ��  ( ��� �ــ�/ �I#)5ــ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������ـــ�:  ��� ��  &�%ــــــــ�$ ���#ـــــــــ�   	  "�ـــــــ�!  ��� �ـــــ�

  
  تونــــس –ـةالعلــوم النفسيــة العربيــةإصــدار مؤسسـ
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40841241 6C o n t e n t   الفـهـــــــــــرس    
   

   

   

�2022  عــــــــــــــــــربي�  �� �  

 

�منظـــــــــــــــــــــــور إسالمــــــــــــــــــيمقـاربــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن  … التحليــــــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــــي     الملف: �

 

 �

 7ــــيـــــإسالمـــــــــ  ـورـــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــمقـاربـــ… ي  ـــــــــــــــــــل النفســـــــــــــــالتحليــــــ إفتتاحيــــــــــــــة الملــــــــــــــــف: 

�السودان)- النفسعلم  (تهاني هاشم خليل عابدين 

�9ةــــــــــــة المعرفـــــــــــــــر ألسلمــــــــــــر المعاصـــــــــوء الفكـــــــــــــــي ضــــــــــي فـــــــــــــل النفســـــــــــــة التحليـــــــــــــــم نظريـــــــــــــــــتقيي 

�السودان)-علم النفس  (تهاني هاشم خليل عابدين 

�25ديــــــــــــــــــــر الفرويـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والفكـــــــــــــــــــــــر اإلسالمــــــــــــــــــــن الفكــــــــــل ما بيـــــــــــــــــــــس الطفـــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــعل 

�السودان)-علم النفس  (تهاني هاشم خليل عابدين 

ــــــــــــــــــــم والديـــــــــــــــــــــــــ  �56 ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــور اإلسالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنظــــــــــــــــــــــالن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يتكامــــــــــــــــــــالعلــــــــــــــــــ

�)مصر–ي  انالطب النفس( ــديـــــــــــــــــــد المهـــــــــــــــــــمحم 

�60ة؟!ـــــــــــــــــــــن عالقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــالم: هــــــــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــر فــــــــــــــــــي والتفكــــــــــــــــــالج النفســـــــــــــــــفي العل  ــــــــــــــالتأم 

�)فـلسطين -الطب النفساني( رــــــــــــــــــــــــــــــاح جبــــــــــــــــــــــــــــــسم 

�63يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــــــــــــــــم التحليـــــــــــــــــــــــــــه ووهـــــــــــــــــــــــراف وعالجـــــــــــــــــة لالنحــــــــــــة الفطريــــــــــــــــالسيكولوجي 

�سوريا / السعودية) - (الطب النفساني موســــــــــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي 

 66 ـــــــــــس!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديــــــــــــــــــــــ 

�العراق / أمريكا)  -(الطب النفسانييـــــــــــــــادق السامرائــــــــــــــص 

 69 "ورــــــــــــــــــــــب/الالشعــــــــــــــــــــالقـل"ن  ـــــــــــــــوبي "يـــــــــــــــــل الواعــــــــــــــــــــس/العقــــــــــــــــــالنف"ن  ــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــالعالق 

)سوريا/السعودية -الطب النفساني  ( فــــــال الشريـــــــــد كمـــــــمحم   �

 71ـــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نســــــــــــــــــــــفــــ  ـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــل النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات التحليــــــــــــــــــــــــــــــمصطلحــــ 

)السعودية  –علم النفس( ارقيـــــــــــــــد هللا الطـــــــــــــــعب   �

�73 ت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقـاومــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميكانيزم 

�الجزائر)  – انيالنفس  الطب( ارةــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــسالم 

  �

�75  دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

�76ات  ــق مرئيــــال وفــاض االطفــة ريــبمرحل ويـــد التربــال للقـائــــال الفعـــارات األتصــــم مهــــة قيـــمنظوم 

�السودان)  –( علم النفس   ةـن السيد عشريـالص حسـخإ  

 السودان)  –( علم النفس  نـــــــــــــــــــــــــــــال االميـــــــــــــــــــــــــــــفري 

�100ل  ـــــــــــــــــــــــون األوائـــــــــــــــــــــــي والمؤسســـــــــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــــــــــل للتحليــــــــــــــــــــــــــون األوائـــــــــــــــــــــــالمؤسس 

 الجزائر)  –(علم النفس   عمريـــــــــــــــــــــــــــةبشيــــــــــــــــــــــــــــــــر م 

 105  ربــــــــــــــــــــــل في المغــــــــــــــــــــــــــو األفضــــــــــــــــــــــــــــي نحـــــــــــــــــــم األولــــــــــــــــــــــــي بالتعليـــــــــــــــــــــل الرقــــــــــــــــــــــــــــع وسبـــــــــــــواق 

ــــــــــــــــــي أحرشــــــــــــــــــــــــــاو   )المغرب – علم النفس(الغالــــــــ

 108ــالل  ـــــــــت االحتــــــــة تحـــــة للصحـــــــة النفسيـــــــوذج أكثـــــــــر أصالــــــــــــــــي فـلسطيـــــــــــن: نحـــــــــــو نمــــــة  فالصدمـــــــــ 

�)فـلسطين – انيالنفس  الطب(رـــــــــــــــــــــــــــــــجب احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم 
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�2022  عــــــــــــــــــربي�  �� �  

 

 �111يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القيــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المفـاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بعــــــــــــــــــــــــــــــــتوضي 

 �الجزائر)  –(علم النفس   بشيــــــــــــــــــــــــــــــــر معمريـــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدخـــــــــــــــــــــــــــــــ   �116ـــــــــــــــــــة  ــــــالفطــــــــــــــــــ

 �سوريا / السعودية) - (الطب النفساني موســــــــــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي 

 �120 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشخصيـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات سيكولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 �يكا)العراق / أمر   - (الطب النفساني يـــــــــــــــادق السامرائــــــــــــــص 

 � 

 �134  ةـــــــــــــــــــــــــــحديثـــــإصـــــــــــــــــــــــــــدارات نفسانيــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 � 

 �135 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواللغـــــــــــ   ـــــرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفطـــــــــــ   ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي   ىـــــــــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــ 

 �سوريا / السعودية) - (الطب النفساني موســــــــــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي 

 �139يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الشرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدا : علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم 

 �الدكتور ديفيد كانتر :تأليف   

 �)اليمن    –(علم النفس   معن عبدالباري قـاسم صالح إشراف ومراجعة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الثقــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل   �147  يـــــــــــــــــ

 �ودكتور كمال شاهين  دكتور عادل مصطفى ترجمة: 

 �)اليمن    –(علم النفس  معن عبدالباري قـاسم صالح عرض وتلخيص : 
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يــــــــــــــور إسالمــــــــــــــن منظــــــــــــــة مــــــــــــــمقـارب …التحليــــــــــــــل النفســــــــــــي  : الملف
 السودان)- علم النفس  ( تهاني هاشم خليل عابدينإشراف: 

                    
  ــــيـــــــــــور إسالمــــــــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــمقـاربـــ… ي  ـــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــــــــالتحليــــــ إفتتاحيــــــــــــــــة الملــــــــــــــــــف:

السودان)-علم النفس  (تهاني هاشم خليل عابدين

 ةــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــر ألسلمــــــــــــــــر المعاصــــــــــوء الفكــــــــــــــــي ضــــــــــي فــــــــــــــــل النفســــــــــــــــة التحليــــــــــــــــم نظريــــــــــــــــــــــتقيي
السودان)-علم النفس  (تهاني هاشم خليل عابدين

 ديــــــــــــــــــــــــــر الفرويـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والفكــــــــــــــــــــــــــر اإلسالمــــــــــــــــــــن الفكــــــــــل ما بيـــــــــــــــــــــــس الطفـــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــــعل
السودان)-علم النفس  (تهاني هاشم خليل عابدين

 ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــور اإلسالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن مــــــــــــــــــــــــــــن يتكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والديـــــــــــــــــــــــــــــالعلـــــــــــــــــــ
)مصر–ي  انالطب النفس( ــديـــــــــــــــــــد المهـــــــــــــــــــمحم

 ة؟!ـــــــــــــــــــــــــــن عالقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــالم: هـــــــــــــــــــــــــــي اإلســــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي والتفكــــــــــــــــــالج النفســــــــــــــــــل في العــــــــــــــــــالتأم
)فـلسطين -الطب النفساني( رــــــــــــــــــــــــــــــاح جبــــــــــــــــــــــــــــــسم

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــم التحليــــــــــــــــــــــــــــــه ووهــــــــــــــــــــــــــــــراف وعالجــــــــــــــــــة لالنحــــــــــــة الفطريــــــــــــــــــالسيكولوجي
ــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي سوريا / السعودية) - (الطب النفساني موســــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــس!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العراق / أمريكا)  -(الطب النفسانييـــــــــــــــق السامرائادــــــــــــــص

ـــــــــــــــلالقـ"ن  ـــــــــــــــــــــــــوبي "يـــــــــــــــــــــــــل الواعــــــــــــــــــــــــس/العقــــــــــــــــــــــــالنف"ن  ــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــالعالق  "ورــــــــــــــــــــــــــب/الالشعـــــــــ
)سوريا/السعودية -الطب النفساني  ( فــــــال الشريـــــــــد كمـــــــمحم  

 ـــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نســــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــل النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التحليـــــــــــــــــــــــــــــــمصطلحــــ
)السعودية  –علم النفس( ارقيـــــــــــــــد هللا الطـــــــــــــــعب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميكانيزم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقـاومــــــــــــــــــــــــن فـــــــ   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكبـــــــ
الجزائر)  – انيالنفس  الطب( ارةــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــسالم
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  إفتتاحيــــــــة الملــــف: 
  ــــــــــــــيمقـاربــــــــــــة مـــــــن منظـــــــــور إسالم… التحليــــــــل النفســـــــــي  

 

 تهاني هاشم خليل عابديند. 
  ، السودان  جامعة الخرطوم  –أستاذ مساعد بقسم علم النفس  

          abdeentahani@yahoo.com  

     

 

لل�$ل؛  إثارة ي'ي ال�ف���ن$ ف�و�$ أب�ز م���جات الف�� الغ� �ت��ل ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي ل��س�ها س�

، ول�D رغC ذلA ن�$ أن عل�اء وأ<1اء ال�ف= ها ال�ي >;فها 9ع: العل�اء 9أنها غ�� قابلة لالح��اءئت1عًا آلرا

 Fو�Gل ال��Hال�ف: القا<ع والق Dقاتها ما ب��HKال����ة وت Aت�اه م�ل�ات تل Cقفه�ن في م�لف�M< Dال��ل��

... مقار'ة مD م���ر إسالمي"؛ به$ف <�ح  يملف "ال��ل�ل ال�ف�>أتي  AذلانKالقًا مD وال�H�ِّي ال�امل، و 

 D���ال�ص�D؛ ل�ضع أرض�ة م��G\ة ت��ح العقل وال$ل�ل العل�ي  ی��$هY Wال لل��XKال�أW وال�أW اآلخ� ُم��

  ال�عامل مع هYه ال����ة \�ا >�_.

 

ان�هf إلى ن�ائج مه�ة ت�هC في اح��d هYا ال�لف على م���عة مD ال�1�ث العل��ة وال�قاالت ال�ي 

تع��X الفهC ح�ل ال��ض�ع ال��Kوح، الj�1 األول لل$\��رة تهاني هاشC خل�ل عاب$یD حاولf مD خالله 

 Cه$ف أسل�ة عل��< WYال ��تق��C ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي في ض�ء الف�� ال�عاص� ألسل�ة ال�ع�فة؛ ذلA الف

لعل�ي ح�ى ت�قX تلA األسل�ة عال���ها ال��G�دة، و'ال�الي \ان ال�ف= مD خالل لغة العقل وم�ه��ة الj�1 ا

ال��\�n على تق��C هYه ال����ة 9اس�M$ام ال�عای�� العل��ة ال�M;;ة ل�ق��C ال����ات ال�ف��ة، والj�1 ال�اني 

ل��لفة الj�1 األول أ>rًا وق$ ه$فf مD إج�ائه دعC م�ال علC نف= الKفل ب���ذج م�الي >�Dp ت��oفه 

�ق�X أه$اف هYا العلC ال�اشئ؛ ت1عًا لأله��ة ال�اس�ة ال�ي ی�;ف بها وال�ي تأتي مD أه��ة م�ض�ع ل�

دراس�ه "الKفل" الWY ی��$د ال���قHل 9ه، ح�j حاول الj�1 اس�Mالص ال���ذج اإلسالمي وال���ذج 

ت�ق�X األه$اف ال����ة  الف�و�$W في م�ال علC نف= الKفل وال�قارنة ب�D ال���ذج���w Dا ی�علX 9ال�فاءة في

.Cا العلYة ال�عاص�ة له�x�HKوال�  

 

ك�_ ال�قال ال�الj ال$\��ر دمحم ال�ه$W والWY ت�$ث عD االخ�الف ال���H ب�D ن���ة ال��ل�ل ال�ف�ي 

 َّHه ث��f لف�و�$ ال�ه�د ال�ي بYلها في ب�اء ن����ه و\�نه حاول أن >�Kح األس|لة وال�;�ر اإلسالمي، ول

إ>�اد األج�'ة و{ن \ان لC ی�فX في وضع ت;�ر م��X وم��امل، أما ال�قال ال�ا9ع \��Hه و���ه$ في 

ال$\��رة س�اح ج�H وت�$ث�w fه pG9ل رائع عD "ال�ف�ُّ�" p9ل ال$الالت ال�وحان�ة �wه؛ ف�ان ال�قال ��9ا9ة 

 العل�م ال�ف��ة. مقار'ة ب�D ال�فه�م ال$ی�ي لل�ف�� وال�فا��C العل��ة للع�ل�ات العقل�ة في إ<ار 

تمثل نظرية التحليل النفسي  
لمؤسسها سيجموند فرويد أبرز  
منتوجات الفكر الغربي النفسي  
إثارة للجدل؛ تبعاً آلرائها التي  
يصفها بعض العلماء بأنها غير  
قـابلة لالحتواء

أن علماء وأطباء النفس  
المسلمين يختلفون في  
موقفهم تجاه مسلمات تلك  

ها ما بين  النظرية وتطبيقـات
الرفض القـاطع والقبول  
المشروط والتبنِّي الكامل، 
وانطالقـاً من ذلك يأتي ملف  
"التحليل النفسي ... مقـاربة  
من منظور إسالمي

احتوى هذا الملف على  
مجموعة من البحوث العلمية  
والمقـاالت التي انتهت إلى  
نتائج مهمة تسهم في تعميق  
الفهم حول الموضوع المطروح، 

األول للدكتورة تهاني    البحث
هاشم خليل عابدين حاولت  
من خالله تقييم نظرية التحليل  
النفسي في ضوء الفكر  
المعاصر ألسلمة المعرفة

والبحث الثاني لمؤلفة البحث  
األول أيضاً وقد هدفت من  
إجرائه دعم مجال علم نفس  
الطفـل بنموذج مثالي يمكن  
توظيفه لتحقيق أهداف هذا  
العلم الناشئ
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 - الWY ر\n عل�ه ف�و�$ pG9ل \امل في ن����ه  -$\��ر م�سى الnعHي \�� أن ال�fH ال���ي ت�اول ال

في م�حلة الKف�لة، وأن هYا ال���ى أص1ح وس�لة لع�ل�ة االن��اف ال�ف�ي دون أW س�$ عل�ي أو  "وهC"ه� 

���C >ق$م أص$ق م�Kقي، \�ا ت�صل ال$\��ر صادق ال���ائي في مقاله "ال$یD وال�ف=" إلى أن الق�آن ال

 W$ق;$ ال��ل�ل ال�ف�ي الف�و�< Cل �م �1ارة  ال��ل�ل ال�ف�ي ها ه�ا فه$Mوأروع "ت�ل�ل نف�ي"، وع�$ما اس�

بل >ق;$ ال�ع�ى اللغ�W األساسي، \�ا أك$ أن أW مع�فة نف��ة \انf ق$ أثf�H فاعل��ها س��$ لها أصل في 

�في ال�ق��ي إذا أردنا أن ن��لC عD "ت�ل�ل نف�ي"، فه� اإلسالم، ون1ّه إلى ض�ورة االنKالق مD أصل�ا ال�ع

م;$ر ال�ع�فة ال�ق���ة ال�Kلقة وال�ي ت��اس_ pG9ل تام مع الف�Kة ال�ي ف�K هللا عn وجل عل�ها ال�ف= 

  ال��G1ة.

 

شع�ر 9اع�1اره ال�فه�م األساسي في ن���ة ف�و�$، وأن دالالت ���G عD الالل$\��ر دمحم \�ال الت�$ث ا

ال�فه�م في ال�;�ر الف�و�$W تع��H ب$ائ�ة ج$ًا وق$ ت�اوزها علC ال�ف= ال�عاص�، وأك$ على أن ما هYا 

 Dق��ب ت�امًا م< W�G1ك ال�ال�ل Dق$ر م �Hم عل�ه أك�ق< WYقي" الK�ر ال��لح عل�ه حال�ًا بـــ"الال شعK;<ُ

�ة ج$ًا ت�1ِّه مD الMل� الWY >�$ث الفهC ال����حى مD الق�آن ال���C وال�$یj ال;��ح، وأشار إلى نقKة مه

ع�$ م�اولة ال��اءمة ب�D اإلسالم وعلC ال�ف= الف�و�$W، وشّ$د على أه��ة ال�ع�Xُّ في العل�م ال���Gة قHل 

م�اولة إج�اء تلA ال�قار'ات وال�ع���ات ال�rللة، وأخ��C ال�لف �9قال ال$\��رة سارة سالمات الWY أك$ت 

�wر�ة مفاده ه�ة م�Kة ��َّ ا أن "ال�ُ على نق�K؛ بل إنها ت��اشى مع فfH�مات" في اإلسالم ال ت�دW إلى ال

اإلن�ان وت���ها وتK1rها ح�ى ال ی�ذW الف�د نف�ه واآلخ��D في حال ت�ك لغ�ائnه ال���ة ال�Kلقة ل�لHي 

  مKالHها \�ف�ا \ان.

 

مD م�لة 9;ائ� نف�ان�ة وفي نها>ة هYه االف��اح�ة أتق$م 9ال�pG ال��nل لل�Gار\�D في هYا الع$د 

 $ م�لف�ها. ال�قاالت وفقًا ل�قاِص  تل�9AقاالتهC، وآمل أن أك�ن ق$ ُوفِّقf في اس�Mالص أب�ز ما ت�r��ه 

كتب المقـال الثالث الدكتور  
دمحم المهدي والذي تحدث  
عن االختالف الكبير بين  
نظرية التحليل النفسي  
والتصور اإلسالمي، ولكنه  

د التي  ثبَّت لفرويد الجهو 
بذلها في بناء نظريته وكونه  
حاول أن يطرح األسئلة  
ويجتهد في إيجاد األجوبة  
وإن كان لم يوفق في وضع  
تصور متسق ومتكامل،

المقـال الرابع كتبته    
الدكتورة سماح جبر وتحدثت  
فيه بشكل رائع عن "التفكُّر" 
بكل الدالالت الروحانية فيه

تناول الدكتور موسى الزعبي  
- الكبت الجنسي    كيف أن

الذي ركز عليه فرويد بشكل  
هو "وهم"  - كامل في نظريته  

في مرحلة الطفولة، وأن هذا  
المنحى أصبح وسيلة لعولمة  
االنحراف النفسي دون أي  
سند علمي أو منطقي

توصل الدكتور صادق  
السمرائي في مقـاله "الدين  
والنفس" إلى أن القرآن  
الكريم يقدم أصدق وأروع  

فسي""تحليل ن
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 عشر)  الحادي(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على  19و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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