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  أھمیة جلسة التحلیل النفسي

  لتفسیر الحلم
  

  عادل كمال خضر/ د.أ
  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي

  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــها
  

 النفسي بین المحلل  جلسة التحلیلال شك أن         
عنه  ال غنى اًی ضروراً أمرت أصبحوصاحب الحلم 

ذل�ك أن تب�ادل  ،  الحل�متفسیرى لإالوصول من أجل 
 ح��ول عناص��ر الحل��مالح��وار ب��ین المحل��ل والحال��ة 

ورموزه لمن األھمیة بمكان لفهم الدالالت الخاص�ة 
بأح��داث الحل��م ، حی��ث ی��ستخرج الح��الم م��ن ت��اریخ 

 وھ�ذا م�ا ..حیاته ما یمك�ن ب�ه فه�م الحل�م ورم�وزه 
  : التالي یتضح من تفسیرنا للحلم

  
   .السالم علیكم: الحالة  -
  .وعلیكم السالم: المحلل  -

 
 : في حلم ممكن ح�ضرتك تف�سرھولي: الحالة  -

كنت ف�ي الح�رم المك�ي وم�ستنیة الع�صر ی�أذن 

ن إوكن��ت ص��ایمة فنم��ت ف��ي الم��سجد وحلم��ت 
 ةواح���د زمیل���ي قاع���د م���ع باب���ا ق���دام المدرس���

.. و حاج�ه أ بتاعتي وبیحسبوا نسبة ةاالبتدائی
 جن�بهم وبتق�ولي ة قرب�ت لقی�ت مام�ا واقف�فلما

ق��صدھا عل��ي  (خ��وكي مت��ضایق لی��ه أش��وفي 
فسألته وراني ورقة امتحان وكان ) زمیلي ده 

 ةجابامتحان عربي وكان في سؤال فقولتله اإل
ه صح جهة ب�س ك�ان مت�ضایق ا  قالي   ،جهة

وص��حیت عل��ي ص��وت ) تقریب��ا حله��ا اتج��اه  (
  .ةذان في الحقیقأذان بس ماكنش في آ

 
  .عرفیني بنفسك: المحلل  -
ن���ا طالب���ه خل���صت الثانوی���ة العام���ة أ: الحال���ة  -

 ، ن ش����اء هللا الجامع����ة ال����سنة ديإوداخل����ة 
   .ً عاما١٨مصریة ، عمري 

  
  .كلمیني عن أسرتك: المحلل  -
وال��دي ووال��دتي أس��رتي مكون��ة م��ن : الحال��ة  -

 . رب���ع بن���ات وول���دأ  ،خ���واتي خم���سهإن���ا وأو
  .لىوترتیبي بین أخوتي األو

  
  .اتخطبتي قبل كده: المحلل  -
  .ال: الحالة  -

  
  .كنتي منتظرة حد تعرفیه ھیتقدم لك :المحلل  -
  .حد اتقدم بس اترفض:الحالة  -

  

  .اترفض لیه: المحلل  -
  .ًعلشان الدراسة لسه بدري جدا: الحالة  -

  

  .ھو بیشتغل إیه: المحلل  -
محاس���ب ب���س وقته���ا مك���انش ل���سه : الحال���ة  -

   .اتعین
  

 یعني اترفض عشان مكنشي بیشتغل : المحلل -
ب���س م���ش ھ���و ده ال���شخص الل����ي : الحال���ة  -

  .شوفته في الحلم
  

طب والشخص اللي أنتي ش�فتیه ف�ي : المحلل  -
  .الحلم تعرفیه

أیوة ك�ان زمیل�ي ف�ي المدرس�ة وك�ان : الحالة  -
  .بیاخد معایا درس في بیتنا

  

  .كنتم مع بعض من ابتدائي: المحلل  -
 ومدرس�����ة إع�����دادي ول�����يأال م�����ن : الحال�����ة  -

  . جنب بعضواإلعدادياالبتدائي 
  

 . أنتي حبتیه أو فكرتي أنه یخطبك: المحلل  -
 نحب ال بس ھو تافه شویة بیتكلم ع: الحالة  -

  .  دي ببساطهةالخطوب
  

ھ�ل  .. یعني ھو بیحسب ح�سبة غل�ط: المحلل  -
وأنت شایفة إن أب�وكي ال  .. لمح لك بالخطوبة
   .یمكن یوافق علیه
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یواف�ق عل�شان ھ�و دخ�ل أبوی�ا ممك�ن  :الحالة  -
  .نا شایفاه تفكیره سطحيأطب بس 

  
ھ���ل أم���ك أو أب���وكي ش���ایفین أن����ه : المحل���ل  -

 .عریس مناسب لیكي 
 ألن���ه م���ن الظ���اھر محت���رم .. أی���وه : الحال���ة  -

  .وكمان في كلیة قمة یعني له مستقبل
  

م�ش  .. لكن أنت ش�ایفاه زي أخ�وكي: المحلل  -
  .زوج مستقبل

 .أیوه : الحالة  -
  

ھ��ل س��بق إن��ك حطتی��ه ف��ي امتح��ان : المحل��ل  -
  .وسقط من نظرك مثال  .. وفشل فیه

ن���ا كن���ت ش���ایفاه زي ق���دوة وكن���ت أ: الحال���ة  -
ا ب��س اتحطین��ا ف��ي موق��ف وھ��و ًمحترم��اه ج��د

ا ًب��س ك��ان بیت��صرف باس��تهتار ج��د.. غلط��ان 
  .یه ھو تافهإد أوحسیت 

  
له���ا تقریب���ا ح (بـ���ـ   إی���ه  تق���صدي:  المحل���ل  -

 . )اتجاه 
.  . اتج��اه ب��دل جه��ةاإلجاب��ةھ��و كت��ب : الحال��ة  -

ال��سؤال الل��ي ف��ي االمتح��ان ك��ان ل��ه اختی��ارات 
  جه�ة ةجاب�ن اإلإ قولتله أنا  منهم جهة واتجاه

  .وھو كان اختار اتجاه
  

وإی��ه الف��رق ب��ین جه��ة واتج��اه ف��ي : المحل��ل  -
  .اللغة العربیة

الحقیقة مش عارف�ه ب�س یمك�ن جه�ة : الحالة  -
  .كزة اكتر علي ھدفي في الحیاةمر
  

  .وإیه ھو ھدفك في الحیاة: المحلل  -
ك��ون دكت��ورة ش��اطرة وارف��ع رأس أ: الحال��ة  -

  .أھلي
  

 .یعني أنتي دخلتي كلیة الطب : المحلل  -
 .أنا قدمت طب أسنان .. إن شاء هللا : الحالة  -

  
 وصلتي لتفسیر الحلم ؟: المحلل  -
 .ًنا اتلغبطت جدا أ: الحالة  -

  
 لیه ؟:  ل المحل -
ن إ ةن���ا كن���ت ف���اكراه حاج���ه ب���سیطأ: الحال���ة  -

 حاج��ه زي ةممك��ن یجیل��ه ف��ي امتح��ان الثانوی��
ن التف�سیر غی�ر إبس واضح .. كدا ویغلط فیها

  ؟ ممكن حضرتك تقولي .كدا خالص
  

ع���ایزك أن���ت الل���ي تف���سري حلم���ك : المحل���ل  -
  .األول

 ًفك��اري عن��ه م��ثالأیعن��ي ده مجم��وع : الحال��ة  -
نا شایفه أ یكون عاجبهم بس بابا وماما ممكن

خ�وكي أ ومام�ا قال�ت  !!!نه مش محدد جهت�هإ

 وك��ان بیح��سب ن��سبة م��ع  ..ن��ي ش��ایفاه ك��دهأل
  .بابا
  

 .كویس : المحلل  -
 طب والمدرسة ؟: الحالة  -

  
المدرس��ة یعن��ي أن��تم ل��سة ص��غیرین : المحل��ل  -

وھت��دخلوا أول��ى ط��ب ، یعن��ي ل��سة ب��دري ول��م 
 .وكل عصر له آذان .. یحن األوان 

   ؟ذانآیه كل عصر له إیعني : الحالة  -
  

واألذان .. یعن�ي ن�ربط ص�الة الع�صر : المحلل  -
ذان آبهذا المثل كل وقت ل�ه .. في نهایة الحلم 

وأنت�ي كنت�ي م�ستنیة الع�صر وھ�و منت�صف .. 
عمر اإلنسان بمعنى سن ال�شباب آن�ذاك یك�ون 

  .الزواج
  .كده تمااام: الحالة  -

  
  .مقتنعة بالتفسیر :المحلل  -
  .ایون: الحالة  -
  
  

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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