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وهذا الكتاب يحمل  -صفحة من القطع المتوسط   420الكتاب في  (
  )من مؤلفات د لطفي الشربيني 44رقم 

وهو محاولة إللقاء الضوء .. لقد قمت مستعيناً باهللا بإعداد هذا الكتاب  
 -ولنا أن نعلم أن األمراض النفسية  ".. الجنون" علي االمراض النفسية أو 

تضم مجموعات كثيرة من  -يطلق عليها جوازاً وصف الجنون التي 
أننا نتطلع .. الحاالت المرضية تتفاوت في شدتها وأسبابها وطرق عالجها ،

وأن ، إلى ذلك اليوم الذي يتراجع فيه استخدام هذا اللفظ األليم علي المشاعر
  ".الجنون"يتوقف الناس عن التداول الواسع لكلمة 

حقيقي حين فكرت في إعداد هذا الكتاب ، هو كيفية ولقد كان التحدى ال
مرض "  الجنون" عرض ما يتناوله من قضايا هامة حول المرض العقلي أو 

العصر ، بلغة سهلة تكون مفهومة للجميع ، رغم ما يحيط بموضوعه ، 
وبالطب النفسي عموماً من الغموض والتعقيد ، ثم فكرت بعد ذلك في إضافة 

خصصين الذين يرغبون في مزيد من المعرفة بعض المعلومات للمت
  .والمعلومات الجادة  حول موضوعات هذا الكتاب

ولم يقتصر هذا الكتاب علي عرض المعلومات التي تتعلق بموضوعه،بل 
حاولت قدر الجهد نقل آخر ما اطلعت عليه  من ابحاث ودراسات،ووجهات 

" بلفظ نظر عصرية حول موضوع المرض النفسي  الذي يصفه العامة 
،  والذى اصبح محل اهتمام متزايد من قبل اوساط وجهات عديدة " الجنون 

في ارجاء العالم،وفي الوقت ذاته فقد حرصت علي ذكر الثابت فقط من 
  .الحقائق دون التعرض لما تضاربت حوله اآلراء 

وفي هذا الكتاب ، حرصت ايضاً علي اال اثقل كاهل القارئ بتفاصيل 
علمية متخصصة ، او بمصطلحات عربية واجنبية معقدة من تلك التي يعمد 
الي استخدامها معظم من يكتبون في مجال الطب النفسي ، وحاولت ان 
اعرض االفكار بطريقة ابعد ما تكون عن الغموض  ، وحرصت علي 

لمتواضعة كي يحمل هذا العمل الي القارئ رؤية متكاملة إضافة تجربتي ا
للموضوع تسهم في تيسير فهمه سواء للمتخصصين ، او لغيرهم من 
المهتمين بالثقافة والمعرفة في كل مجال ، ونسأل اهللا ان نكون قد وفقنا في 
اعداد هذا الكتاب الذى نود ان يكون دليالً الي فهم اعمق السباب ومظاهر 

  ..لة هامة من مشكالت االنسان في هذا العصروعالج مشك

ويتضمن هذا الكتاب نداء لالهتمام بحقوق المرضى النفسيين ، ودعوة 
للتأكيد على أهمية القضايا والمسائل التي طرحت للدراسة في فصوله وتتعلق 
بحق المعاقين نفسيا وعقليا في الرعاية ، وحقهم في الحياة ، والعالقة بين 

القانون  والمشكالت العملية واالعتبارات األخالقية التي يدور الطب النفسي و
حولها الجدل ، وأهم ما يتناوله البحث التأكيد على دراسة المنظور اإلسالمي 
ووجهة النظر الشرعية بحثا عن الحل لهذه القضايا والمسائل المعاصرة ، 

ال من برجاء أن يكون بداية تفتح الباب لمزيد من الدراسات في هذا المج
  ..جانب المتخصصين 

  :قال تعالى

مهو مالَهمَأع مهفِّيوِليلُوا وما عماتٌ مجرِلكُلٍّ دو  ونظْلَم19األحقاف-ال ي  

وهو سبحانه وتعالى .. و اهللا نسأل أن نكون قد وفقنا في ما قصدنا إليه 
  ولى التوفيق        

المؤلف    
  لطفي الشربيني. د

   
   

ße{{{{{{{‘ý]<Ô{{{{{{{ËÖö¹]<æ<l]…]‚{{{{{{{{{{{q]†¹]<æ<l^{{{{{{{{Ä 

<<éŠËßŞÖ]{{{{{{{{{{{{æ<í<éŠËßÛ×ÃÖ]{{{{{{{{{{{í  

Ôi]…]‚{{‘c<“~×Ú<Ì{•_Kl^{Þ^éfÖ]<ì‚{Â^Î<î{Ö]<Ô{i^{ËÖöÚ< <

http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

vfÖ]{{{{{{{»<o Â^Î{{{{{{Þ^ée<ì‚{{{{{{{<l^{< <

‘÷]{{{{]<æ<l]…]‚{{ËÖö¹{{Óf�Ö^e<l^{{{{{í{< <

http://www.arabpsynet.com/book/defaultWord.asp 

 

Arabpsynet  e.Journal:  N°39-40– Summer & Autumn  2013  �����2013ـــــ��&���ــــ����39��40د���א�ـــــ:�א��ــــــ��א����ـــــــ������ـــــــــ�م�א�����ـــــــ��  
www.arabpsynet.com/Books/Sherbiny.B7.pdf  

1   � �

http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm
http://www.arabpsynet.com/book/defaultWord.asp
www.arabpsynet.com/Books/Sherbiny.B7.pdf



