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من دار الطليعة للطباعة والنشر يطلب الكتاب (  

 

لٌصاوت و يعو ال و نهذ و مسج دسجلا:الفصل األول 
 و ةراضحلا و ةغلُّل جتنم و ةيهولألا نع راكفألا لئوم

 

�ال ���ج ا� ا��را�� ا����� � ���$ ا�"#"!�ت ا�� 

. ، و���I0J C ا��&0/� ا�0اه��

 
@�? ه" ا�"ا=> ا��&��0، وا��"6:�ت ا�9�.�'0ة أو ا��6�7 ان 4 ��

�? ا�"�Aة�!�B= C ل ا��0د��A ل ا%�� أو��A ،��!ا�9وا

 

  

  

 

  مقتطفات

الفصل األول 
م(  

 

�ال ���ج ا� ا��را�� ا����� � ���$ ا�"#"!�ت ا�� 

�I0ا�� ��K0ا� Cا��&0/� ا�0اه�� ���I0J Cو ،

 
@�? ه" ا�"ا=> ا��&��0، وا��"6:�ت ا�9�.�'0ة أو ا��6�7 ان 4 ��

�? ا�"�Aة�!�B= C ل ا��0د��A ل ا%�� أو��A ،��!ا�9وا

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet2.pdf


2 

 

 ، وا���6M!� وا�����)ا�.�"�"�6

 **** *** 

�$ ا�I M%��، و/:OP ا�����وQ/ M ر������S ا/�R : ه�� آ�ن  T

 )���� �U�= ��%ا 
�V يPوا� ���� $I1�? اW يPر ا�����> ا���ا��

�$ أ!�S وا����ر ا�Pي  �BI�7أو�"ا X���� وا���(،  ��%�I $�Q/ �/

�:K��.ده� وا�"�Y ن�W�7 وإ 

 **** **** 

��ذا ]$؟ و��ذا ��&"ن؟ �$ أ/$  ��
 ��I؟ �� ه� اG��ة وأ���� و��ذا ��

ه" ا��&0؟ �� ه� ا��دة ا�� /�&"ن ��:� ا%�� و�� ه" �[�7؟ آ
 6"اب ه" 

 M 9ف ا%"اب�_�I <��` $a��� b�Bc ن�Wص، و!$ إ�_ e:�� $! <f&/و ،����@

 �I_�9ف ا��Qال

 ****** 

��l !�:�  �-�، و��&�k ا�R!jء �h�_ �-�I ا%�� ان 0A g�I Cآ�ت M

�f&�� أو /&"ن . ا�&��� $! <f&/ "R���@"?���.nا !$ �&."ت أو " آ9

 
��0@� ا�"!� ا�"ا#o وا��� 9I د أو"U�� Mواع و nq "[ S�!و ،g��q

 واMرادة

 *** *** 

�!k و6"د� ��#0@ �/��� C kه��� ،r��qوأ r����
 هOP ا��را��ت، ان �� "

�I0! C��K �!و M" �!��%و!$ `��> !$ ا�9و!� ا ،��sوا��0دي، وا��� ،


 _�ص&fI C0ا�� 

 *** *** 

?��t 4ن ا������Mرك ا�/ . ��vا���ر �:��"�w C 0/�، انf.0ف ا����و

��Gدراك اMاس أو ا"G�I 0اه"yء وا���'jا S�! ،ا��0د ��"�w C أم .

�U"رات وإ����wت @��RGرة وا���رف إ|�زات ا%��، وا���0ار �?، و

?�M���Aوا ?����� وإ�IاMت !$ أ!s�R? وأ

 **** **** 

 �I0ا�9و!� ا%��!� ا�� 
إن ا�9و!� ا�C��1، !�� ا���B= ، �I0ع دا_

��I0ات ا��Pا� 
� ا���1@�� وا���1���� دا_Uدرا�� ا� 
,:�/ o�BU� و

 **** **** 

k�%ا S�! �B�� 9م&�� : ?�@ ��"����-n أA"ال ا%�k أو  ���&��I

s��b�� ، �~ا�.{) ا������(@����C ،�y ا������ اM!0اI�� . أA"ال

��f�C هPا ا��ل /���!� أن �0,د ��� ا�k ا%$ /Qدي . و�.�ل أو �0ض و

����ة و��ز��� �A ا��"م �-�B ا�"ف �$ ا�"="ع C . ا� RA"ر ا%$ @�9

 أو�0ض أو أ��I 4&���، أو I&9م ���,س
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 **** **** 

و=0اءة . �%�� ا������، '�/� ا������، وه" آ�? ��0ح ا���
 ا%���@

 0'�.�وا�.�'0، وا��&�fف ) ا�0اوغ، ا���ّ&0، ا��X�ّ(ا�'.�ع ا%��� ا�9

 
0@��? ردود ا%�� ا�.�'0ة وnq ا�.�'0ة !�S آ.r ا��B=� ا%���� و���U�

 ����sت ر�!"#"�وإوا����? ا��@�!�� #� ا���b ا%��� وا��Kرة ا%����، 

�0اض ا%��/�، وf� C"ء اM]0ا@�ت jا g�.� ا��&"/$ ا����� C �/ر"�

��U�fا� C، و��ا%��... 

 **** **** 

���S ا���:��ت ا� ���� ا����ن �$ O��6،أو ا� ا��"ز ���Iار/$ M 

a������داة ا%��، إ��  b/0w $! ،k����I �6"�"�.ا� �I0��، و�"6,?، و

g"�"�6 ا��ا�. 
�UI ?�Q"رة . و�g@0 ا�U[Mر دا_
 ا��� M إ�� T

���B= : ،
sع وا�0ذا"�@:" ��( ��B��� 9/� وا��P"ب، وM واد/� ���

ا�? ���ج ا� ار@�ع !$ ا������ وا�.:���� ا� ���"ى ا�B:�رة 

�ي � )اM!�.�ري، ا���"ي، ا���6M!�(وا�0

 **** **** 

ان زا�0y� r/�ت أ�C ��@9 ا��B وا���� وا�B.����ت، @�ن �0y/� ا���:�ء 

�ل ��j آ��r اo|j واX��j �����ن C ا���4 وا��م ا�      ��ال و4 � ��C ا%�� 

 **** *** 

 o����
، أو 0qض رs���C ، ا���:��ت ا�� ,R��ان ا%�� ا1�j"ي �"#"ع 

���Bء ا��Rوا�� X/0fا�� �B��I X����@�� ��ل . ه�� �I"ة ا���0، و


، ا�"Mدة،ا��eR ا%���(�-�0aات ذ�� ا%�� �Gا ،g�G? ) ا�ا��� X#و

 ��P، وآ���د= ����y���0f/��ت  ،����U��دا ����,آ�ن ا��M��ّ X/0f و

�s��ت، C ا���
 ا%���، و�y:0 ا%�� أي ا��ي ��� �.���� T X�"�I

 وا���� وا�9Bق) ا�:0(وا��Gب، و="ا�� ا��واج �$ ا��Uاق 

 **** **** 

 <fت وا�������jا إ� ا"!����( ا%�� C ا���:��ت، وا�Ajد/1��، 

���? C ا%��!�، و���" : وا��M:�رات n/��� b@و �.R�/ ا� أن ��@ "!��ه" 

ا�? �A���، و�"#X اA ام، و�0آ� ار�.�ط اjرض . I? إ� ا��Wن وا�B:�رة

�"#"ع(�����Iء و��ور¡�، و0qض  (
�U/و X@0/ آ� kyّ�/ يPا� X/0f��� .

�� و#0ورة �9ر���ع I?، أو �0@�?، ]" ا���69/"���ا�9�.�'0 ا%�� ه�� 

 واM!�.�ر وا���"ي

 *** *** 

 
��"� وC أآ� $�Aأ C 6"د"�ان ا%��، C ا���:��ت وا�Ajد/1��، 

��y��� و��=��� @�ق . h"رة ����� �Kع ا� ا�Bذ�� ا�� ?��= ��و
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�.��-�ت و�����ات  $� ?�@ X=و ��!�Bء آ
 =�Bع ¢_0، وآ��P @�ن 

@�W�= g�.��I X و�A/�1،إ� و�.R��Bت ��U���� �V��� ا��"م، آ�� د

إ!�دة �0y أو إ!�دة ��y��G k�? و@b ا��B��ت ا�0اه�� C ��ل 

bs9وا�� ����ا�� 
 ا���"م وC !�4 ا���

 **** **** 

�? أو ��:�@ C ن را������M0 ��را�� ا&��/ M �I0ا���( ا�� k�! إن

��y���ت ذ�� ا���? �����، B��/ M�k�! X ا���(  C ��0-�� 
!���� �Jه

���s9ا%�� ا�� �s�U� �v0اس ا���ر-�Mا�����، !���� ه" . ذ�� ا ��.Bوا�

��Rر/( ��$  S�! Oور�I إن '�ء أن /�"م ،�h�U�_أي ا $���£ أآ01 وأآ01 

 ا����
 !��:� وا��ورة

 **** **** 


 #0وري C ا�"6"د وا��0@� _�����I0J ا%��/�، C ���I0J ا%��، 

 r��( و��"�"�6 اذ ��ا�. �# �Aآ�� r��� 9ق_j0ا �����، وا:= ��&Gا


 وأ�0ا#� و!�وaا =�C ��I اj!��قsا%�� رذا 

 *** **** 


 اG&�� ا�0اه�� ���ؤM !$ أ�.�ب .�� M" )ا� ) ا�0وح" ( ه."ط ا���

X@رjا 
ّ�
 ا��R"ي أو ���S ���9ص �$ ا%�� "ا�.�ن �$ ا�ّ���، وM ه� 

 أو آ��( ��R و!�
 0hف �wه0��I "0وح"���¥ دا!�� �

 ****** 

 Mأن /&"ن ����9ن ��6، و $� 
�v $� ا�0اه�� ���@��K C ���&� M


 أو �vف �$ أن /&"ن ����9ن h"رة �����v يP�� . ة��A M ?ذ�� أ�

4���� ��Kو�A9ا� �@"Uا��ه"/�، و��0ؤ/� ا�� ������� 

  **** **** 

" �را��ت ا��I0�� ا���0hة وا��G�� ����� =���?، وأ!�دت ��� أ!�دت ا�

��ه��?  "?���.wو ?���&� C 0yوا�� : �I"K Mه" أداة ���&0، و )��

)���� .C��K �!���6ا 
�A 9I �,Rا ا���P( ه�آ�� أ�? � 

 *** *** 

�0آ� ا%�� وا���( C و�Aة A��، و�I�� R!"/� �"ي ا��ا_�� وا��ر�6 

 ���
 اjدوار وا�"ا=X وا���nK أي A 9I"ا6� و�A Mود، و§�¦ !���Iو

إن ا%�� ه"��( ا���( أو !��:� وذا¨� �A C أن ا���( ه� ��( ا%�� 

?� و!��? وذا

 *** *** 

 ?����� أي /��� O�B��/م ا%��ي و�M /��-£ ا%��ي !$ ا�"!�، وا�"!� /���



 ا��-� وا�0�"ز، @:. و/�"م �I ?Iون أن /&��� أو /���s"�Pا ا%�� ه" 
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�:������ و�"w$ ا��MMت واj@&�ر أو �A�:� و'w0:� و

  فاحلا و زيامتماللا و يضعتماللا هريبعت و دسجلا مولع يف:الثانيالفصل 

  )ةيئايميسلا يف يرشبلا و ماعلا ىلا ةدايِإلا و ةعابصلا و ةجادحلا يف صاخلا نم(  
 

 

O��6 9ل_ $�O��6 C، أو ه" وه" /.�و ª . ��"ه�� اjو�، ��0ف ا©_0 

 O��6 ا�Pي أراO وأدرآ?

 *** *** 

�$ ا�rI�1 أن ا%�b/0w k ا� ��0@� ا�U�f��، وه" أداة ��.n وإ@�Uح !$ 

?��"#"ع !�k ا��0ا�� . w.��� ا���Mن أو _Us�U? وأ_9=�� r0ة آ��y� ���

�ال ���¥ �r أ»�ء، أو C 6.� !�"م ��0و@� راه��� �� =��W، و

 *** *** 

Pأن ه��� ه" ������، و�"ز آ
 ا�O �s�U ا��MMت 0Gآ�ت ا%�� ُ $! oU�

 ا�� V"زه� ا�&9م ا����y أو ا��-� ��I&9م

 *** *** 

�I k�&�/ ���1����?، وإن 0Gآ�ت ا%�� ر�"زا  O��t k�&�/ ن���Mإن ا

�1��� /&"ن �®���ظ أ/�R ر�"ز 

 *** *** 

ا�"6? أداة ا��Uل nq �-"ي، و/-C n ا��9=� واG"ار، آ��P @�ن 

 X�B�����¯، و ?�
 C ذا�� n.��ا�WMءات وا�9'�را�"ا�����"ا0Gآ�ة 

��Uل '�/� اMر�.�ط �I��ق Mا $�أن ��"م I"°��� ا�&9م، وذاك ا��"ع 

�� و!$ ��K@� أو ���"Mت  X��� $! <f&/ "ا���6!�، أي ه C��K

����! ��sدا r��� ��@��K 

 *** *** 


 ر����، ) وا��"ن( إن ا��ي : /�"ل !�k ��( ا��ي��Aو ،X@دوا $! l��

��U�fا� $! 
U��� M k�=ء، و�.�Mل وا�U�Mا C 0KQ�وا�y:0 ا%��ي، أو . و

�/0f.ن أو ا�����ة ا����M0اءة ا�Iو ��U�f��I ��Uا� �/�' ،��%�I �!"ا� 

 *** *** 

�.�nq S ا��-� ا���y�� و�.�� ا��ل ���"�A %أن ا �-� ���W ��


�h"وا�� n.���� 0ار����I . ،?�وأ���ظ ا%�� ه� 0Aآ��? وا�Wءا

?��O0:y و!"ار#?، ا@�A�U¨"ا_��ءا.. 

 **** ***** 

_�Bب ا%��، M�A Cت ا�&."ت وا��"ارض وا����.����ت وا0B#Mا�Iت ا���"آ�� 

�$ !�Uب وذه�ن، أ=�ر �y��ب ا��B��$ ا oU@وأ . ?��� �� <f&/ �= ��%�@
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 nq 
s��"ا� $�
 وه" أهk و���� I 0ة'�.� nq ��/0BI l�/و ،�y��ا�

n.ا��� C ا�.�'0ة 

 *** *** 

 On.���f ك @�? ) ا%��( �-� 
أ=�م ��.n، وا���.n ا�Pي /���وز آ

k وا���ky-�ت ا����j ،4? آ9م R! a�A"ي ���"ش و���"ش C ا�� . ��/


 C ا%��,��� ،o�BUا ا�Pه $� ذ�� أن ا�9و!�، أو ��ه" =0/� 

*** *** 

����،  وه". ����رض ا����� ��¯، أو ه" �-� �I 0اعh $! n.���I��T ، ه" 

X�ّ�� n.�� ":@ ��PIو ،���
 ا��1ل : أو !$ °�ه0ة آ��.� S�! ،ه�� /0د

ا��fه�ة اj@��ل ا�-�"�w آ������ن ذي ا��وا@X ا�����، وز�� ا����ن، 

 ... و

 *** *** 

إ�? إ_��ء �Gدث C ���6 ا����nات : ا���رض �"/?، و�����، وإ�Iال

اjهk ه" أن ذ�� . ��&�� ا��0و/�/� أو ه" �³ّل د��M ��6��ا�&9

 ���s9! 0 _�ر�6 ��زق أو ����ة:y�اn��7/� : رنأ/�R ، =�(ا���رض 

��I9��Mأ�? �-�). ا ":@ kهjا �� أ

 *** *** 

ا0Gآ�ت ا���0/�، : آ�� /Qآ� ذ�� ا���.n ا%��ي °"اه0 �0#�� أ_0ى

وC آ
 ذ�� . ��س، اn��7/�ا�y (7ُما����y�)µ اMآ�´�ب، اMه���ج، ه"س ا�

� ا�0د ا%��ي و��.nا�? ا��"رة C ا��9Rت ، C ا���Mن�� 

 *** **** 

 9U���أن ا%�� ��( ا�-�/0 ��0وح، ��( ه" `���� !$ ا�0وح، أو 

إ��� وا�A، ¡� و�Aة، y/ 4:0 =ّ� : إ�� ه�، وه� ه�. !�:�، أو nqه�

 <s��، آ�ن /"د¡� �$ ا��P��/ �A <U روA? أو O��6 آ�ن /:0بأّن ا

��� و�"/�، إ�? آ9¡� 

 ** ** **** 

a"&�ه� ���Pّرة C أq"ار . ن ا��&0، وا��&a"B/ 0ر ا��-� أو /&"���aا��-� 


 و�.£ Mو!�?، وا��-� وا������ ��Iان I ،?�!ت و�/"���ا���Mن ، و

 Mون �-�، و�I ����@ 9@ ،ا_9ن���و��
 ا��0وق �I �-�� b�! . �Iون @����

 : 0&@ �I أو bBو� 
�! �I ��P0و=�، آ@ r��� ،ن���Mا bB�/ن و���M0 ا&�/

0a.!و. 

 *** **** 

: ا��-� وا��&k�! C ،0 ا���( ا���I0 ا�0اه$، ¡� آ��"6"د وا�"6"د

��ن�!�.����د��ن ���U���ن  �¡Mدة، و��@���r ا��R�� � .��� �I"K و
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�"ازدوا6��ت ����=�R،  ه���/"��� $�و6"د و��ه��، أو �� ا� ذ�� 


!���
 إن ا���Mن واnh C ،�Aورة وI 

 **** **** 

���" آ�%�� إذ ��"م !�S اM'���ق ا���"ع  �:@ ،
�$ ا��ا_ ���-� 0K�&��

���Pر !��?، ��� ه� ا��yه0ة ا���j�� C ا��&�0K، أ�� °�ه0ة ا�U��Mق 

�$ ����y، ]" ا�����ي، ا����69(، ا�9أآُ�( �y�� $/"&���. ( nq �:@

�I"q0���".�� �Iرزة أ9h إM أ�� �hرت #0ور/� أو

* *** *** 


 ه" �"ف /-�C 0a ا��&0 I ،��@ 
:�/ M ق�U��M�I ا�&9م $/"&�أن 

وز�$ C T ا��وراs��ت، C ا���"ك ورؤ/� ا�"6"د، C ا��0y ا� ا�Pات 

 وا©_0

 **** **** 

 <�Rاه0 ا�"y� ت أو /��0ض"Wو ��� k�6 �y��وا� ،���I �-�ا�

&9م ا�"ا�A/� ا����y، ��( وا%�k ا�"ا�Aي ا����، آ��. وا����زوا0���Mار

 =�/0ا !�S ا��¶� و���� ا���
 ا�Pي /�Uرع و/���0

 *** *** 

 ������ أ�:�r ا�0آ��ت C إ��qء ا��-� ا�&9��� و��( @�� f� C"ء 

��U���� ،��s�W، إ��0آA =��� إ�� �ا��-� ا� 

 **** **** 

�9=�ة @��0ة، أو ��.��، @:" =� /&"ن  ��sدا )�� �U�' �I 0اتy9=� ا���

@�-� ا��� �-� '�/�ة ا���.n، ���³ّ ... ، أو ...�hا��� أو إI�V��، أو  


 '�/�ة ا���"ع C ا�@�Uح وا�#��رs0ة، . ر��h�.ا� l! 0_©وا ��jرع ا�U�/

0��ب ا��0yة !$ ا�G، و!$ و/��,/�ن 0y���I �R�I ��:R�Iة، آ�� =� 


 أو ا�A �Mم، أو �jف أو ا"�اM'�:�ء، و!$ ا�g@0 أو ا��."ل،و!$ ا

�از أو ا���AMر أو اAM ام´�Mا��³0، و!$ ا 

 **** **** 

 k�! ل�� C ��I0ت ا���I"�&ا� ��� ،�I0ا���( ا�� k�! م,�= ���

M ��رب ا%��، وM ا���(، ��B��ت آn1ة C �/0y� ����� �G�h ا����ن 

��=9_jوا������ ا k�وا�� ���9���� g�"�"�6 آ���وا�. <wا��"ا XR� 

 **** **** 

K $sا����ن آ�� �Bدوج ا����� و��0a، ا��.���، -�� a�A $sإ�? آ� ،���=�

أ��( ذ�� ه" ا�Pي /����� ا����ن ... وا�����، �0 و6"دي، إ'&����، ا·

nU� ?��R= C ¦O؟ أ��( ذ�� ه" 0qض ا������ واM/�/"�"6��ت إ� أن /.

 واjد/�ن و!�"م ا����ن؟



8 

 

 **** **** 

 0/"B�� ،ا����ن C ¦/��S ا����ن ا���I0 ا�0اه$ ��را�� ���?، ��.

�وا��b . �/0y ا��0@� ا�.0f/� و�-�C 0a ا���
 ا�.0fي��aا���"م ا�� ُ

  .� M �ا ا��ل، ه� ا�Pه C ،����أو ا�� ،O0-ّU� Mو،a�Gا���"ق ا

 �yG أو ا� ،��&���&�� ��¢ C ء���? ا� @��/"�"6��، أو ا� 6��

�/�q Mو ���9 =I �a�f� !�0Iة ��@:� C هPا ا�"6"د، أو ا� �"6"د 

 **** **** 

�� 0Jح و�Aة "� r��و� ��:�� 
ا�Gود �I ا%��ي وا��&0ي ه� ��/� �&

�$ ر@g ا b�B�� %��ي و�1��� ا��&0يا���Mن و

 **** **** 

 

 ا��ر�� ا��I0�� k�! C ا���( ا�U[Mر دا_.���$ ا���U أن 

�Kا�� ��ا���"آ�� 
و=� �Jوز !�k ا���( . ا���"آ���� أو �A دا_

ا��ر�� ا�.�@�"@�� ��I أن ا��6@:� و�1�:�، آ�� أ�? ر@g ا_��ال 

? ا� �� ه" @��/"�"�6، ا���Mن ا� ��ه" I�"�"�6 أو رد ا������� آ�

�I����Mوا n1ا� ��s��K أو ا� ،�w0fأو ا� ا���&( ا� 

 **** **** 

�$ ا��"يa أ/�R أن ����&0 @0#��ت @0و/� ا�� ���� ��.�"�"�6 أو�"/� 

����ه� C ا��ارو/���، @�� =�م ا����ر ا�C��1 ا���6M!� دا�RAت آ�@�� 

�h ¦�§ ?�:6ا����� وو 
��ر /��B ��"!� وا���
 وا�رادة، w"رت ا��

 M �B�و� ���&� ،��vا���ر ��ط ا���1@�¸jوا k�وا�� �����6!Mا 
����"ا

 /.�-:� ا�.�"�"�6 وا��&���&�

 **** **** 


 : ه&Pا ا���Mن ه"=�! a�A k�6 
&' S�! 0:y��/ 6"د"�إ�? آ�s$، ه" 

و��> ا�&9م C أن ذ�� ا�&�s$ `�"ق !�S ر�.� ... رو���A ا���6!�

 �I ،���ا�? n.��I ¢_0، ". ا�.:��� وا�9ك" ه�، §�� @�:���s وا�&9

، إ�? آ�s$ واX�V �A )��6ي، ���6(¶��" �s9&�� و�9ك ¶��� 

ا%�� وا���( وا�0وح ���fرك، إ�? ��6 ���� ، : .:���� وا�9آ��ا�

 و��( ��6/�

 **** **** 

أن ا���( ه� هPا ا���Mن ا���a$ أو ذاك أي أ�� ا��0د ا����/� ا����> 

ا���PI ksا�? و���U�fI X�ّ�� �h�_، إ�� ا%�� اa�G ا���Q( أي و�Aة ا%�� 

 `���� �s�����I وا� ابوا�0وح �c¯ أ�� @0د/� '0/0ة و

 **** **** 

=R�� @"ق ) و!�0q Sار ا�0ؤ/� ا���B��، أ/�R(أ�� ا�0وح @:� ا��"م 
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ا���
 ا�.0fي و�Qووب ا� !�4 ا�-�� M ا� !�4 ا�f:�دة، وهPا /Qدي 

 �������I Mا���( و k��I ( ه" _�ص�ان ������I ا� ���:� ا� 


 ا� @�Rء ا��U"رات ا��/��� وا������  �����cه� ا���9I gا�

��� وا����������واM!���د/�تQا� 

 **** **** 

O�Aو ?q���I M O��t ن���M0 ا&�/?.��I أو ?���I Mة . ، و"= )�� 
����@

=�PI ��sا¨� دا_
 ا��0د أو #�$ ا%��، وM  ه" آ��"�� ��وراء/� أو 

ª�1� ¹q أ@:"م 

 **** **** 

ا���
 C آ
 ا%��، و!�I ?�s9%�� أو �I"ى ا%�� !9=� ���و��� 

�/"R! ��w�.�0�.��aت أ_9=�� ا!�.�ر/�. ار� Mت و���C M : @9 ه0

 وC M ="ى ا���X" ="ى ا���("

 

  هيجوتلا و طبضلا ةداعإ :ةيئايميسلا ،شويعملا ملع ،يظفللا ريغ لصاوتلا:لثالثالفصل ا

  )يميقلا و يلصاوتلا و يسيألا يف رظنلا ةداعإ ىلإ شويعملا و قوطنماللا و دسجلا يف رظنلا ةداعإ نم( 
 

 

 ،)&���Iم �0/0 ا%��، و�أن �0ر¡� ��� ,أن �0/0 ا��&0 /���

bs9وا�� ��0ر ا�.��� ا����� XRv ذ�-�إن !�دات . و�R�I@0 و

، ا��"ا�k ا��&0/� ا�f آ�، ا�lادkq(ا���&n ا��I0�� ا�0اه�� 

��"د O�J�I ا��0y اC ���K�G ا%�� ) ا�f.&� ا����sة ا�"�Aة 

 **** *** 

�� ا�"ا�Aة، jة، أو ا�Aا���1@� ا�"ا 
إن ذاك  ا���Rء /R�b و/��X دا_

��� ا���@�  nU�� ����Gل ا�U�Mل، @�� ا�U�Mا ��!"� ��§) �I ��15-45 

k� ( ¿�.��� ( ، و �I45-125 k� ( ،�h����Uل ا��U�f وC ا��ورات اMا C

 �I �� X��@ ،ء�=�hj9ء وا��أ�� ا���@� ا���6M!��، أي ا�� ��"م �I ا�

120-370 k� . ا� ¦/�Gا C �A9�أ_nا /Pآ0 ه�� أن ا���@� ا���"��� ، ا�� 

��Iرjر ا���jى ا���� ،0�� .ا%��!�ت وا�

 *** **** 

[ $[ ،��Pر �$ و="ع ا�C �@��1 ا���60��، وC _0ا@� اMآ���ء ا�Pا

اM أن اPGر .. وC ا���اs�� A��ل ا���1@�ت ا�-�/0ة، وC ا��_��9��

ا�V �'j أن /&"ن !���� A��ل =�� ا����ج، وا����> وC ا���U!� أو 

 

، ���"ارد وا�دارة، �����Gوا bs9��� ��9ا��� 
1�jا k�yا���

0yوا�� 
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 ****** 

 ?�U�Wو ،?
 ���y، و¢_0 ه" �y�� nq ، أو �> I?، و/"#hا"�أن ا���1@� 

n&�� ، و�U= ?�U�Wا و�Iون =n&��I ،�U أو �Iون 

****** 

ا���"م ا������، ا������ت، �&"�� 0���I@� ا�� �-ّ�� ا���X، أي 

اjذن، وه�� �&"ن ا��0@� �$ ا���� ا�Pي �����O أو /&"ن @�? 

 e:ار، و/&"ن ا��"Gا����ج وا C رك�f� nq ،0ا��@ ،������ا���Mن 

��,�ل" ��6����، أو  nq " ¹�إن ا��-�� ه�� ه" ا�� 
إن 4 ��

!��U�Mوا� 

 *** *** 

أ�� ا���"م ا������ @�� ��.�ى ��� �&"�� 0y���I و�$ ����I T، ه�� 

��، C ا�"!� "�! �cر <��` "R! S�! م"�� ��j <��` �¸ ا��0@� ذات

��6�����Iو �B�fة ا����G�I bUوا���"ك، أ� 

   **** **** 

�Pو=��، @�ن ا�lه�ن /&"ن �@0�� ��@"Uأن ا��0@� ا� �A C  0y���I

 ���� ��I ذ�� رد !�"م ا��-� ا� ا����ن ا�Pي ه" ا��-� s�%ا $�و

 و!R" ��6ي

 **** *** 

k�ن ¸� ا��"&/ )&���I أو ،Xا��� ���A S�! 0U.ا� ���A ���-� ��§ . Cو

 ���� ��.��د �/ ��U�fن ¸� ا��I $yا� ا� 
U� ��@ ا��&0ة OP7 b�ا����

�U�fا� ��� �:.�-� �ا���G ا�� 

**** *** 

�I n�� $[J �/رة ا�0ؤ�RA ،0U.0 وا�yرة ا���RA رة ا���، أو�RA O�


) اM!�.�ر/�(وا��fه�ة ����I ا�G�� و����I ا���"/� ����I أي 

*** *** 

��-�� إ�Aاه�  ����&��أن أدوات ا��I �@0"ا��B أ!�Rء ا%�� ه� أدوات 

�&�ن، دون أن ��-�:� أو �
 �ّ�:�!�S اj_0ى، �Q=�� أو §�� ا���ان � وا�ّ

 **** **** 

���U ا��&������� o,#"���د و���.B�b ا����ا��� : �$ ه��  ��&/ M


 -@q 9¯ أ/�R !$ أن ��&0. ا��M���I�� S�! ا��0yي وا�RGرة وا���

C ا���fط ا%��ي ���?، وC ا%�� ���? أو C-  ?�s9! C ا©ن !��?

�? و���/nه$ �I C��? و�����وا��0y ه�� �0اj ��6وه�م ". ��ه��?"و

?��? ور�"زO���� ،O و��"6:���"&� ،?��Kا%�� وأو 

 **** **** 
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 ����� ا���( �V وا���"ك n&ا��� $���� ه��$ C ا����I0 ا�������� ¸� 

���U إ�9Bق أو Pqاء ������ ا���ل ) ا���f، ا%��، ا��0د( )��sا���( ،

 )ا��&"��(@����� ا��/��، @����� ا���"رة 

***** **** 

X=وا�"ا �Gا $� �Rون ا��I ن"&� M ���Ä0ا��6 ّ���� أ�، إن إ!�دة 


 وا��bs9 وا�����ات ا����sةKا�� ksا��� $�و��� �Å�0 أ��� . 

]�ور، C هOP ا�"���، ا�Pات وا�����، أو ا���ر�v ا��h"U و��ه" 

 ="يa ا��"م C ا�1"رات ا������ وا��&�"�"6��

 ******* 

�ام �M�I ،�I"q0ا� �����6!Mا ��ا���� �U، أو ا��������ا��& k�¨

Iا��ا_�� و C ��Kاه0 ا��"���I، و��ر6���M|0اح ا���I ،�!���6M"اه0 ا


 ا���، �I%��ي واM!�.�ري�Gا 

 ****** 

�XR �����ا��� ا��M���I�� آ
 ا�y"اه0 وا��bs9، ا���ر�v وا�0اه$، 

 
ا������ وا���ر�� ا��/���، ا���
 وا��&0 وا���B= ،X/0f!�ت ا���

)�s�%ر، ا���وب، ا"y..).ا�  ��ا���� �U0ار أو ا����Mا ،��U�fوا�

�� وا%��!�، �®آ01ي و������>، �����"ش ®� ،X�����و� $wا"���

ba.Bن وا�aا��و ،o�Uوا�� 

 **** **** 

�U"را��� !$ ا%�� /��e، أو �R,0 ����ج �-�nات C ا��9ج وا���wء  0a�-�إن 

��، C و!��� M�I|0اح وC و!��� ذا/� ?وا���

 *** *** 

أن ا��yه0 ��( إM ا���ر �$ ا��yه0ة وا�"ا=X أو ا��ال وا���"ل، 

�ي وا��&0ا�� �
 ا�0s"�وأن ا��دي أو ا��"س P6ور اM!�.�ري، و

b�Bور، وأن ا��/¦ : وا�P6 9I r��� ت����وا�� n/9ق أو ا���_jوأن ا

 ªا���� X� 0@�R�� )/�-�ذ/�ن، و/���/�ان و/�I�f&�ن(

 *** *** 

����� �I0J ��%ا S�v M :?I�9?، و_ $� M0, إ� M ا%��، . إ�� C ر"���@

9�? و_O�/9 و��.nا�?، ه" ا���Uب وا�Pه�نR�I : �I�´آ�M0 ا%�� !�� ا:y�

��، ه�� #�"ر ا0Gآ�، وه��ك آ01¨�، �y�6، وا����ه�M0 ا:yا� $! ����/

ks0ه� ا��ا�"��! 0���UI ?د ا��7س وا�"اف، وا��M:�ر، و/��ل اj. وه���� 


�� وا

 **** **** 

 C ،ص"Uز وا��"�إن ا�B.�� ا�����، وا��
 ا����� و���0 ا9Ajم وا�0
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�? �60��I�� اjورو�nآ��، وjن �I9ا�� XB�/ نj "!�� ،�I0ء ا���Rا��

�= �� ��I���ا�� ��ا����I ور�� ���� ��ور ا��� وا� ا��c �Kار 

� وا���ا_
 I���� وI��k:، : إ�? !��� أو !�م/�����I �!"ا� ��:@

 ،�I�Vه" !���9 وإ �� 
�����c ه" ��K@� و�c ه" ��K@�ت، ��� و

 إ'���s و_Æ9ق

 *** **** 

��ادا¨� و�"#�:�، وه" أ��س آ
 ا_�9ف، وه" �� �ا%�� ه" ا�Pات C ا

�"��� ا����nات  و=�رات !�S ا����B وا��M���ب �� ه" S�!أه"اء، و

k�ا�� n�-� وا�JMه�ت، و

 *** *** 

إ!�دة =0اء��� ����� إ!�دة =0اءة ��-�، وا���k، وا��0@�، 



 و�� اث وا�RGرة، ����#� وا����.I ،��ه"�jوا bs9ن وا�����Mوا 

 *** *** 

ا���Mن، � /&"ن رؤ/��� ����9ن ه� ه� رؤ/��� %��O، وآ�� /&"ن ا%�

�R/أ )&���I�6@�. و )�k  أو ،����SB، أو '�´�، أو ���!�، إ�? ر a0يf.ا�

��و أإ�� ا���
، : وروح ا���Mن ه� �.�أ ا��&0. إ�? y/ M:0 إÆM آ0

k ) أو ا��"اC��1��@)��h . ه� ا���Mن �$ A�¦ ه" ذات ��&0ة. ا��&0���

���.B��I 

 **** **** 

�� ه" ��6ي M /���� ا� @&0 =�در أن إ���ط ا�0��ت  S�! وا��"رات

 �Kا�ا��"م !�S ا��U"د ، أو !�A S"ار اj@&�ر ا�0آ� ��

 و����.���ت ا���Mن

 *** *** 

@�� �A ��I 0y�� ��0hاK"/� �� ه" !�I bs9 ا���( وا�.�ن، ا�"!� 

��Pة، وا���"ك، ا��0y وا���
، ا�Pال وا���"ل، ا���� وا���، ا��Bب وا

��6 ا����� ) ا�0و���A، ا�C"U، ا��0@���( ا�G ا%��ا�� وا�G اMMه� 

 وا��U"/0) ا�Pه£(و��6 ا©_0ة، ا��رك ا��G وا��رك ا�.���، ا��U"ر 

 *** *** 

 ��I0ا�� �������ا��& $! 
U��� M إرادة �0/0 ا%�� @�رادة ��أ


 وا��Äj، !$ �0/0 ا����fدة، !$ ا�"fا��k�وا�� ��jوا X� 

*** *** 

إ��� ���4����I �h�_ �/0&@ �/�R= SB ا���1¦، وإ'&����ت ر_"ة أو 

1
 ا7"/� وا���0hة، ا0���Mار وا��-�0a، ا� اث � $� Xا��� ����= ���BU�

 �I0ا��&0 ا�� ،�Kا�Gأو ا���(وا (�����jا $wق ا�"ا"�A ،��ا��ار ا���� 



13 

 

 *** *** 

. � ا���"ع /���S�! �U آ
 رs�U=�I �.q? وإ��IدOأن رأ/�� أن ا%�

�� ���.0a !$ ا���"ع، وا�.�� وا��SaU أو ا���"ر�� @��&0ا��ت 

 **** *** 

 C ��I0ا�� ��ت ا������!�Bا�� g�I ب�B_ ،�!""م، و����ا� ����� $[


 ا%�� =��U، وw��� أو و9A، و���!� أو '�´� ���0ا أو ��.�� �J رات"U�

 
s�R0ر وا����� �=a"��@�c0 آ�ن g�I أو�´� ا��Yّ $/P"ا ا%�� #���ء .و

�U"رو�I�1c O ¢��، أو ��$، أو !0ض، ��ّ� $/Pآ��"ا ��6/�، وا� k:

/��=."ا ذا¨k، أو /f&"ن �$ ا���"/g ا�Pا�� و��� C ا��&�a>، أو /�"�"ن 

�� M /���"ن أي ه�h nq kد=� 

 *** *** 

، أي ا���Bع اj!0ض، nq ا��&0 ا���I0 ا����������$ ا��.0a أن 

���&0 �����ي، وا���د ا%��ي، و!�4 ا��� وا�f:�دة ا�Pي M /��دي 

�.�!Mوا��&"ت و!�4 ا ��أو !�4 ا�- �Aا���"ل ا���ر=�"ري وا�0و" 

 *** *** 

A M"ا6� �I ا��G وا�����، ��( ا��G !0#� وM ه" ��=� ��cار �� أّن 

ا���"ل ��( ��I�K و���ر=�، و���r ا��Pة ا�G�� دون ا��Pة ا������ 


� ا�I ا. ��cار �� �&"ن إزاء ا����> وا�-�/0 أو ا���R@0 وا���ا_

�A"وا� 

 *** *** 

  ،?�Mن وا%�� وا���Mورؤ/�? ��"6"د وا ?����@ C C"Uوز ا����/

أ�� ��6ي ، أ�� وو!� و��6ي وا�A أو : s��K�� ا%�k وا�0وح، @��"ل

���R@0ة �/"R! ة�Aو 

 **** *** 

�6
 ا�C"U ا%�� أداة ��-�n ا�"6"د، و��:�0ة، و��:�0ة و�A ����"د ��� .

A ����� O0/0"ل ا���Mن، C !�4 ا��U"ف ا������، إ� �0آ� ا�"6"د �@


 ا�j"ه��s"� و

 *** *** 

 �A0w ��&f0ح ا�w 0ورةR� 0ة����أن �6
 ا��&0 �6/�ا �0�1ا، ود!"ة 

�ا�b ا��-� و���و'�ت ا���jظ � C X�/ Mو $s�&ا�  ./ M ���9�!

�ت�BUوا� 

 *** *** 

���o ا��&������� M ��ا���� �Uة وا�"���I �B.�0� 
، ا�� �U"ر ا����.

�� وا%��!�، إن 4 �0ر ا%��jوا ��U�fا� C ��!���6Mا . nq ��R= وه��



 

 X� bs9ء وا���Rوا�� 
أي ���r ه� ���U�� !$ ا��0ر ا���م ��&

و� M��� C ا�.��ان ا��f/�ة 

 X�
 ا��0ر �ا���U!� ا��=���، ا%��، ��PI ��� ا���Mن، ا����


 . ��( !���� أن �U> ا�"ا=X، أو أن �&��� 0���Iد وا�.���.� C ،�IM

اMر���ع ا� ا���k أو ا� ا��0@� ا�������، �$ ا�-"ص ����Mط ا�.��� 

 ا��ا_��� أو ا�f.&� ا���s9�� ا�9وا!�� أو ا����� أو ا���"رة

��� ا����M��، !�"م ا���( وا���X وا��-�، �$ !�"م "�! P���

�I�"م ا��-� وا���M�@ Xر���ع 

 $���ا/� �X ا��/ �� �A إ� ،?��ا� ���"ى ا���"م ا��R ه�ف M �� ب 

و�B"ر ا���هe، اP�A�I Mاء ا���هe ا�0/�#�� أو ا�0Bاbs ا����� 

  ات ذات صلةارتباط
  الذات العربيةالالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في 

  الكتاب  مقدمةكامل

http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B12.htm
  )مقتطفات (  مقدمــة الكتـــاب

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12
  من الالوعي الى خطاب في التحليل النفسي وصحة الفكر والسلوك
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12

  ــةــوم النفسانيـي العلـــن فــللراسخيـ   

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  
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 X� bs9ء وا���Rوا�� 
أي ���r ه� ���U�� !$ ا��0ر ا���م ��&

�sم ا����� ا����yا�� ��د� 

 ،�sدي ا����U�=Mم ا�yا�� k�° ��� ة�/�fا�.��ان ا� C ���� Mو

 X�
 ا��0ر �ا���U!� ا��=���، ا%��، ��PI ��� ا���Mن، ا����

����Qرة ا��R ا%�� ����س �RAري، وه�ف ��

��( !���� أن �U> ا�"ا=X، أو أن �&��� 0���Iد وا�.��

اMر���ع ا� ا���k أو ا� ا��0@� ا�������، �$ ا�-"ص ����Mط ا�.��� 

ا��ا_��� أو ا�f.&� ا���s9�� ا�9وا!�� أو ا����� أو ا���"رة

��� ا����M��، !�"م ا���( وا���X وا��-�، �$ !�"م "�! P���

�����@�Mر���ع . ا�B.��� وا�0/�#��ت =�وة و

 $���ا/� �X ا��/ �� �A إ� ،?��ا� ���"ى ا���"م ا��R ه�ف M �� ب 

و�B"ر ا���هe، اP�A�I Mاء ا���هe ا�0/�#�� أو ا�0Bاbs ا����� 

 ا�U.� ا�� ��0@:� ا����/�ء

الالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في 

http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B12.htm 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet0.pdf 
من الالوعي الى خطاب في التحليل النفسي وصحة الفكر والسلوك: ) مقتطفات ( الباب األول     

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet1.pdf 
  االول   ـويــوع السنـالمقدمة في األسبـاالستاذ زيعوررابط اعمال 

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm

  ***   ***   ***  

��s�6،  X� bs9ء وا���Rوا�� 
أي ���r ه� ���U�� !$ ا��0ر ا���م ��&

�sم ا����� ا����yا�� ��د�

 *** *** 

 ،�sدي ا����U�=Mم ا�yا�� k�° ���

 X�
 ا��0ر �ا���U!� ا��=���، ا%��، ��PI ��� ا���Mن، ا����

����Qرة ا��Rا%�� ����س �RAري، وه�ف ��

 *** *** 

��( !���� أن �U> ا�"ا=X، أو أن �&��� 0���Iد وا�.��

اMر���ع ا� ا���k أو ا� ا��0@� ا�������، �$ ا�-"ص ����Mط ا�.��� 

ا��ا_��� أو ا�f.&� ا���s9�� ا�9وا!�� أو ا����� أو ا���"رة

 *** *** 

��� ا����M��، !�"م ا���( وا���X وا��-�، �$ !�"م "�! P���

�����ا�B.��� وا�0/�#��ت =�وة و

 $���ا/� �X ا��/ �� �A إ� ،?��ا� ���"ى ا���"م ا��R ه�ف M �� ب 

و�B"ر ا���هe، اP�A�I Mاء ا���هe ا�0/�#�� أو ا�0Bاbs ا����� 

ا�U.� ا�� ��0@:� ا����/�ء
  
  

رابط اعمال 

http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B12.htm
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet0.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet1.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm


 

  "بصائـــر نفسانيـــة
  النفــــس

  من 2017شتاء  

 
  "أمــة فــي عالــم 

http://www.arabpsyfound.com/index.php… 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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  ***   ***   *** 

بصائـــر نفسانيـــة" مجلـــة 
النفــــسوطب علـــوم ات العربية في مستجدالمجلة 

  

شتاء    -  15-14العــــدد ... قريبــــــا
  ) 2017أفريل :  متأخرا عن موعده(  

  

البروفسور علي زيعور:عدد خاص عن 
أمــة فــي عالــم . . . زيعــور الراســخ في الفلسفــات و النفسانيــات 

  
  على المتجر االلكتروني المجلة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php…
-- -- -- -- 

 على شبكة العلوم النفسية العربيةالمجلة 
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index

****   ***   ***    

  

 شبكة العلوم النفسية العربية

نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس
  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة
ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3

 
****   ***   ***    

 

زيعــور الراســخ في الفلسفــات و النفسانيــات " 

  

ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3

  

  

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3

