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 الالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية

 

  )مقتطفات (   ةــــــــد العتبـــــعن
Moktatafet5.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12  


 ز���ر�. د� 

 ا��������� ا���ذ ا��

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم ا وا االساتذة العلماء و االطباء ندع
 )بيروت، لبنان  –يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر (  

  

  

  

 

 

 

  مقتطفات
 

 

� )' ا�&و%� ا�$#�� ا��"!� أداة أ����� � إ���ج ا�����، و� ����� ����

�
 إن ��6 ا5داة، وه� 3"ا)�� و2��1�، و0 ��/. %' . ا��%� و,��دة ا�+*(�!

� ا���Aر !"@? ,<ا)�=� � ا��>�رب ا��89#&)�

 *** *** 

� واC�A)D ا����5 �<=�D)' ا Eا��� F�9�1"ح أن ا� �Hا�&و%� أو (

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet5.pdf
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. )OP"ا) ا�&��Mر اJ �%�KL ا�$#����  �ذ�6 د��
 %�R S&ح ا�"ؤ1

� ا���5�� ا�T ا����9ه�������� ا��

 *** *** 

�، �#< آ�ن أ�U1 أداة ���W ه�� أن ا�&و%� ا�$#�� ه� أآ$" )' أداة "=X

،�� ا��#<1�����، أو @� )A"و2�، أ)�م  ا��#
، واD#�ر!� ا����Z(  �H

� ا������ ����"، أو ا�A^ ا��#�� ����"ا"أ\���] )�" 

 *** *** 

�#< أ@�
 ا��D"ون ا��"ب وا�K��Dن، وا���" ا������ 2` و,_ @� !��<، 

ه� ) أو ا0رادة، أو ا��#
(دور ا�&و%�، �a�� >#Wا أن ا��%� و2<] 

?��Dوا�#�ي ا ،cd&وا����ك وا�� �0 .اf��D"، وا�#�d< � ا�+*(�


 دور اD*��ل، ���A�E إ@�Z1 0و ،��ّiر، وا����Dش، وا���Dل ا��

k("وا�... 

 *** *** 

��6 ا5داة ا������، وا�T آ�ن ,< أ@��=� ا�<ار��ن، ه� أ�U1  ذ�6 ا��%�،


 أو d�("E<=( :" ا"إ��mnا " �� ا��>�رب ا���1�9%�Ko ن أو ه�k*Dإ�� آ�

�����pادث ا���rا�&وا. وا ?�iDع ا�A#�9دئ وا��25م إ�� ا�Dا 
Koو ،C3

 ا���)�� � ذ�6 ا�#�Aع

 *** *** 

 �%�KLا�&و%� ا�$#�� ا��"!�، وا�&و%� ا u! k��Kا�� �vن ��رp+� إ��

آ6�m أ�U1، و!����u! ،w ا�&و%� ا�$#�� ا��"!� وا�&و%� . ا��"!�

�a�@ أو ������ي أو ا�>�nا�$#�� ا. 

 *** *** 

) آ���(ا�&و%� ا�$#�� )�=�)� )�وراd��، أو آ�����  �#< ر��UW، ا%��9ر

أ!<1� �Oر��� %' ا���رz1 وا��ا,E، أو �(�را ذه��� o"دا �Wق اxr و�Oرج 

� ��i? و�P}" وcW ا�Lهk ا�(�رم#�A( �K��( ر، أو�Aوا�� � ا��>"!

 *** *** 

إن ا��%� ا�9+"ي 1"د !+�
 )�#�رب %�S �2ادث )�+�{� |"ي � أ)? أو 

�، ��' ذ�6 ا�"د اk1�K���! mOp1 �!�+�D وا����رق )���~ c{��

��vل، و!�اآ? ا��>�رب ا���ر�#rا u! ف&�O0زد�1د ا�! 

 *** *** 

��A#أو " أ��� ا��"��)*M "أ��ط ا����� وا����ك "�6�mW . � ا�mات ا��"!�


(ا�(�!" �Kن، ا���!kا����� )ا� 
��، آ�K !<ا ��� %�S أر�1� ا��

�، )Z' ا(�% ����M ،����0<1< ا��<1'، )"��9 !���)��� �Rر)� وZ9�1��ت 



3 

 

���9A�� : ��، و���آ� ��f9<ي، و)�"��W اcK%5 وا5,<ر �U2ر1�,&O�1] أ��(

)� )@� آ�9�

 *** *** 

� ا��"!�� ا��Dا���، ا�#�%<1� أو �)*+�� �d�)ا� [mه � x��

A( 0ت، و�K��(ا!_ و)�9#�ت و�� ،�� ��O<ة �#�(' ا�Z"ار1K��#�ت )�

 و���W &! "{Pك

 *** *** 

��1<.س W��� ا����p ا�&وا%� ��>�ه���، �K�� J�#�ت ا�0&)�� ا���ى � 

� ا���ى �vر!�� ا���ر�<�� J ،ق&O5وا �� وا����)��Z�ا�) ،�اr"وب ا�(��9�

x�>�5ط ا�#� (K��0وا /����� �Kوا�0+#�,�ت آ ��O2" ا�<ا����� J � �"ار1

 �
 }9#�ت 2��M  S�% 6وذ� ،
ا�k)�ن و���2<ة � ا��Dن، �����R" و���

"Oأ2<ه� ا� �Z�1 0 �Kاآ�( 

 *** *** 

!�x ا��Aب ا�mي ��1" %���� ا0@���ء ا���"ي ا���ر�v، و��cK ا5!��د 

 ��vو���,^ ا��ات ا���ر ،�%�KLوا EKا��"د وا�� ��)*M � �ا���5�

،��W�#$ع  وا����Dوا��#<م ا�d���Dا  ���9Aات وا�mا� �W"�( �

E,وا��ا 

 *** ** 

ا����ء ا���" ا��"!� %�S ���� آ� 1<رس ����، ا�#��)� ا� @"ض ودارس أو 

� واD#�و)� ا�&وا%��، �Xه"ة �<=�Dو)��3ع، !"@? ا�(��!�ت ا 
%�W ا�

�� اD"دود1� واD+"و%����� 

 *** *** 


 !�|�] ا���دةKا�� "K��Dا �=W�+ات 0آ�mا��%� !(�ره� %' . ا� ا�

 ��Dا��� �(mا� xأ� 
�ّ+� Tت ا��(f�#Dا c�K�� [�|�! 
Kذا��، ا��

ا��Dه� ا�T أ%A_ و���A ) و�ّ$
(����������� و)�اآ�9=�، أي !�#< 

 ��#�يf راه�� ا��0زات ا�W"�� T=� ا!�<اء )' ا�mرة 2` ا�"ة

 *** *** 

 � >| >, �#�A��� �( ���W�E أن ��#�، وأن �#<.)� �&������ وا��#
 وذ)

� . ا���0ن���W ��وهmا، إن � ��' ه�� M<1<ي ا����ؤل 2` ا��mا��، أو 3

� ��رz1 آ���� و�(�رات 0وا%�

 *** *** 

. ��x ا��&ج، أو ا��=?، )#(�را %�S ا���+�ف ا�&و%� ا�$#�� ا��"!�

kه� ا�����D '�� 0 '�� إن ��AO �@ أو ��A� �@ وا0}��ء أن ���ن k1
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� ا�&و%� ا�$#��، و)����� و)�,�� !<ون K�, ا�#(�ى �1�����! mOp� �


(�M �@ري وm� �@ ا��&ج S#91 � ��6 ا����1

 *** *** 

 c#� ��2 أو ،����������� �Aّ*Dا ���Dا "���� �� ا�����أن ���W ا�(

? اr<ا�� و)� إ��=� )' )MP"ات اk�0ا��� ا�+*(�� ���? وا�����ب ,�


 %�W�U� >3���(  �� S"ي، #r�1"ض %&ج ا��5 و%&ج ا ،�وا�0=�)�� ا�Urر1

�، ���آ� و)�"W��، �"و�� )�� و!���kام=��( �@ cdا"A!و �=��( ^����p!و 

 *** **** 

ى )' ا�KD' ��"ار أن ا��' ا��"!�، آ������� وا�Urرة %�<��، آ�ن إ2<

|�ر!�� � ا0}&ل %�S اc�AD، وأ2< أ����^ ا���+�ف ا���0ن وا�Lه" 

 و)�9دئ ا����د وا��(�رات ا���ى %' اD(� واK��0"ار

 *** *** 

� ا������، أو ا��0ا��>��، �Z�1 0 أو �Aّv أو mr �%>1 0ف إن �AOب ا�(


 أو )+�%" !���o &W ،^�mل ����p�?، و0 �&����<O ل أو��خ وا��*�ر، 2

 ��Wر � 
ا|�] ا�"و�2 أو �  �¡���ن}"#1� ا��' ا��"!� � K�� �K=W#<س !

�Aّدي وا��Dوا �d�1k�ري وا%�#�دي !<1& %' ا���Aإ2&�� )� ه� رو�2 أو أ� 

 *** *** 

0ر�#�ء، !��M �W"وط ا�����ب ا�0"اح إن ر@9� ا���" !����' وا

و��K�c ا��������� وا��#&�� وا��0ا��>�، �#�د ا� وE3 ��6 ا5وا���ت 

�Kوا¢�آ �� � ا���0ج أو ا���,(� أ)�م ��ر ا��#&���%�W>ا� 

 * ** **** 

اD"اد ه� ا��S�% ^�Z ا��>�ء ا�&وا%� و%�S ا��>�ء ا�D"ط، ���6 ا���5�^ 

�9�{ � � �K$��� ،ت�,�Aا� �K$ت و���ا0)��� c�#
 وا���K{0ن ���� �

��#A�Dا �� وا�"3�1��%�K��0وا �� ا�Dد1W"�D0ت ا�o 

 *** **** 

� واr��ل W"�Dت إ���ج ا���K% � ،���%أو £<ا ،
ا��%� ¤�
 ا��#

 ��������� 
وإ%�دة إ���ج ا�"دود وا��0>�!�ت، ,<رة و�&ح )' أ�

k��"� ت��9�#��Dا 
 %�S ا���k1k وا0}��ء وا�0#�ء، و��>ّ�< )' أ�

 *** *** 

 cو��� ،�)' ا���ي أن �"FW ا���������� ا��"!�� ا��Uع �(��@� ¥�2د1

 '( ،c�ADع ا�Uوا� 
¦��d أو ���" W����ف }�Kح آ$� ا�"@�9ت وا�K��Dت، !

�1 �D�1ء وk���� ة"R��Dا �� أO"ى، ��(�رات ا��>"!=� '( �=�% ��

 )�وراd��ت وW����ت
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  ات ذات صلةارتباط

  الالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية

  كاملمقدمة الكتاب 

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

  )مقتطفات (  ــة الكتـــابمقدم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet0.pdf 

  سلوكمن الالوعي الى خطاب في التحليل النفسي وصحة الفكر وال: ) مقتطفات ( الباب األول     
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet1.pdf 

نحو النظرية العربية في الجسد والتواصل الصامت:  في الجسدانية العربية :) مقتطفات (  الثاني الباب       

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

ارتباط الصحة النفسية وسالمة العقل بالجانب الظلي لالنسان :) مقتطفات (  الثالث الباب       
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet3.pdf  

الالوعي الثقافي كنز مكنون و مخزنٌ للجمالي و المعياري) مقتطفات (  الرابع الباب   
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet4.pdf  

)مقتطفات ( عنـــــد العتبــــــــة       
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet5.pdf  

 

  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة  االول   المقدمة في األسبـــوع السنــوي االستاذ زيعوررابط اعمال 

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

 
  ***   ***   ***  

 

  ***   ***   ***  

 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

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

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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

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/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet3.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet4.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet5.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.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


6 

 

***   ***   ***   

  "بصائـــر نفسانيـــة" مجلـــة 
  النفــــسوطب علـــوم ات العربية في مستجدالمجلة 

  

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

  

 البروفسور علي زيعور:عدد خاص عن 

  "أمــة فــي عالــم . . . ر الراســخ في الفلسفــات و النفسانيــات زيعــو" 

  
  على المتجر االلكتروني المجلة 

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

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

  

  

****   ***   ***    

  

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

   لشبكة العلوم النفسية العربية" خبارية األسبوعية الرسالة اإل
  

  دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية

http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm  

   

  دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية

https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898/ 
  

 

  مشاركتكم التعريف بالشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننا

 
  

   ***   ***   ***  

  
  

  

  

  

 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm
https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898/

