
 

والعلومًللبحوثًاإلسالميةًبالرؤيةًقطرًمؤسسةًاهتمامًمنًانطالقا ً  

 عمم النفسخالق و ندوة بحثية حول األ ختتمات التشريع اإلسالمي واألخالق يمركز دراس

 

مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق، عضو كمية الدراسات اختتم )الدوحة، قطر(:  2102 يسمبرد 2
ندوة  ،األسبوع الماضي بمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،في جامعة حمد بن خميفة اإلسالمية 

 ."وعمم النفس"األخالق تحت عنوان تخصصية بحثية 

 مؤسسة قطررسالة ل ، وذلك تفعيالً  ة الدراسات اإلسالميةفي كمي ،2102 نوفمبر 22-22الندوة أيام  انعقدت
وتأثيرىا في مجاالت التربية والعموم  ،وتطبيقاً  فكراً  ،والتشريع لألخالق اإلسالمية الرؤية في بالبحث الميتمة

 .وتنمية المجتمع

 اجتمعتو  المعتمدة لدى المركز.محور عمم النفس، وىو أحد المجاالت التطبيقية في الندوة  تركزت نقاشات
 العاممين التخصص والتطبيقمن عمماء النص والتراث، مع عمماء نخبة ذائعة الصيت  في ىذه الفعالية

التكامل بين الفقو واألخالق،  ألمبد ، تحقيقاً النفسي الطب وقضايا النفس عمم في والممارسة والتنظير بالبحث
ولإلسيام في صياغة منيجية أخالقية وبين القانون والمقاصد إلحياء دور األخالق في المعارف المعاصرة، 

 العالمية المعاصرة.صمبة قادرة عمى مواجية التحديات 

 نساناإل طبيعة لفيم الرئيسية المقاربات ميتقيييدف إلى كان أوليما اثنين، سؤالين إلجابة عن لالندوة سعت 
 األخالقية المسؤولية حدودالعمماء المشاركون  باحثت، حيث اإلسالمي والتراث المعاصر النفس عمم في



 التحميل في الغيبيات االسالمي، ودور والتراث المعاصر النفس عمم يمنظور  من تصرفاتو عن لإلنسان
 مقاربة صياغة من أجل الشريعة ومقاصد النفس عمم مقاصد عن البحث جدوىتدارسوا النفسي، كما  والعالج
، وتطبيقاتو المعاصر النفس عمم في األخالقية المسألة موقع فتداولأما السؤال الثاني . النفس لعمم جديدة

 لتوظيفوالمتعالج، والضوابط األخالقية  المعالج تواجو التي األخالقية اإلشكاالت أىموذلك من خالل تناول 
 النفسية الصحةدعم  فيوحدوده دور الدين  مقاربةليختتم النقاش ب والجماعي، الفردي النفسي التأثير تقنيات

 معرفياً  اً واشتباك النظر لوجيات عميقاً  تقميباً و ة، ثريثالثة أيام متواصمة شيدت نقاشات . النفسي العالجفي و 
 .مختمفة ومنيجيات ومفاىيم مرجعيات معلمعمماء المشاركين 

 بالواليات كاليفورنيا، جنوب اإلسالمية، كاونتي أورانج لجمعية الديني مدير، الشيخ ياسر فزقةالندوة ال أدار
 ن الجمعية النفسية البريطانيةالطبيب النفسي المعتمد م ،الدكتور مالك بدري يافي شارك. و األمريكية المتحدة
عبد والدكتور ، بماليزيا العالمية اإلسالمية بالجامعة الوحي عموم كمية فيالمتميز  خمدون ابن كرسيوأستاذ 

نفسي بمستشفيات برادفورد في الستشاري االبجامعة كراتشي و أستاذ عمم النفس السريري  ،الرشيد سكينر
، الطبيب النفسي ووزير الخارجية والتعاون المغربي السابق ،دكتور سعد الدين العثماني، والالمتحدةالمممكة 

 بمؤسسة االجتماعي والتأىيل الوقائية البرامج إدارة ومدير النفسي الطب استشاري ،مبيض مأمون الدكتورو 
 الثقافية البنيةوالباحثة في  لندن في تافيستوك مركز في النفسي الطب ةاستشاري ،والدكتورة ربيعة مالك ،قطر

مركز دراسات التشريع مدير  الدكتور طارق رمضان، كما شارك في الندوة. والعقمية النفسية لألمراض
 اإلسالمي واألخالق، ونائبو األستاذ شوقي األزىر.

 كيف"التي أجابت عن سؤال:  ،رورقة لمدكتور عبد الرشيد سكينمنيا  ،وقد قّدم المشاركون أوراقًا بحثية لمندوة
 ورقةإضافة إلى "، اإلسالمي؟ والتراث المعاصر النفس عمم بين البشرية الطبيعة لفيم الرئيسية المقاربات نقّيم

 صراع تعالج م الدكتور مالك بدري ورقةقدّ  فيمامبيض.  مأمون لمدكتور" النفس وعمم اإلسالمية األخالق"
". واإلسالم العممانية اإلنسانية بين اإلنسان النفس تحت عنوان: "طبيعة وعمم الروحانية بين العالمية النظريات

باقي المشاركين تولى فيما . "النفس وعمم واإلسالم األخالقبعنوان " فقد أعدت بحثاً  ،مالكأما الدكتورة ربيعة 
  .بحثية المقدمة خالل أيام الندوةالتعقيب عمى األوراق ال



تحت عنوان: "االضطرابات النفسية والعقمية بين المركز ندوة مفتوحة م المغمقة، نظّ وفي ختام الندوة البحثية 
الدكتور مالك بدري، والدكتور سعد الدين العثماني، والدكتورة ربيعة شارك في الندوة الشريعة وعمم النفس". 

داخالت العمماء تفاعل بقوة مع م مكثفاً  جماىيرياً  يدت الندوة حضوراً وقد شمالك، والشيخ ياسر فزقة. 
 المشاركين.

 حول مركز الدراسات في التشريع اإلسالمي واألخالق    

يعمل مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق عمى اإلسيام في تجديد الفكر اإلسالمي في مجال 
 األخالق، عبر تقديم قراءة معاصرة تنطمق من القرآن والسنة، وتيتدي بمقاصد الشريعة اإلسالمية.

لمزيد من المعمومات حول فعاليات المركز، يرجى التواصل مع السيدة فاطمة الزىراء شعباني، مسؤول 
 fchaabani@qf.org.qaاإلعالم في المركز عمى البريد اإللكتروني التالي: 

 

 

 


