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 السلوكية و األسطورية  أنماطها التحليــل النفســي للذات العربيــة
  

 الجلسة الثانية
  تقّصي عائلة الزبون أو العالئق العائلية األولى

Moktatafet3.pdf-m/Documents/DocZayour.B2http://www.arabpsynet.co  
 د. 	�� ز���ر


 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   

  

  

  
  

 

  مقتطفـات
 

����  ا����� �� ا�و�د،��� ا��آ'ر &%$
 #�ص، ذات  �ور �� �

 ،"* +�����. ���'�/ " رز-, ��34�5�� �� ا����2/ات ا�/�1�� وا� �

 و* �1زق &��آ� ا��'�'د

 *** *** 

ا��;�&� ا������ ا�و�+  إ�+21'د ��9 ا���'ك ا��7ا � ا��2&� 

C�B ا����2/ات ا��/A�� وا��@'ر�1 ا��� ?�ى �� ا=�;�ب 

.
��/ ا��  ��/�5 ���Dو E� ?�2��ا 
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 *** *** 

34�5
 ذ�K �� ا�Jو��، ا����ب��2وف  �/ا أن ا��2&� 1E5� F ا  .

���N وا��2%��. ��+ ا�@�
  و5�'ظ ا��'م �� ا�ر�1ف�وا�JA�2ت ا�

 ���� �#41 K��ر��-,. وآ E5 ����Cر�� أ/�
 و�� ا�& ،O�ا�� ��

.
� ا�2

*** *** 

�+: ا�, ا���ة ��ا�ب �� ا�A�2�� 1'ازي ا�RS'&� �� ا�

 US%ن ��21 أ�, ا�J� '&4� ،������&اره� و?;/1/ه�، و��وا��

 .ا��ي أ��J� Zن، وان ذ�K ا�%Y5 ،FRS5 US�� �����ؤل &����ة

*** *** 

ا��'ازن &�E ا���&�� ا��/ر��� وا����ّ�� و&�K[ � E أن �/م 

ا��4`��ات ا�7-�-�� ]/1/ ا�'_'ح. وY5�, أ1[� ذ�K ا�J?'ازن �� 

 ا���@� &�E ا�&'E1، وه�ا أ]ّ� ا� 'اء ا���&'�1.

*** **** 

.,&��[ �� b�@1 ا�'�/ �ن c�d1 �� ا�A�2�� ]/1/ة ا�'4eة، 5

?g/ّ2 �ن ��1رع  ���$Y�� E5 و��A��� ا���&'�1 ا�����/�1 �

��د ����/ار �5 ?��� ��, ا���'اء، وا�زدوا ��، وا�& ،h-��1و

(j�Aا�� ،������+ ا�$��� (ا�ب، ا�خ ا�آ��، ا������ �� ا�; 

 *** *** 

n�d� E &4ن 1$'ن ا�'�/ أ@5 ��5�5�m5" ،�2د&�"، ��5#�ا �� �

e2'1[� أو ا���? ،gد'� ���$� .j�;ون ا�m[ 
�، أن ا�Jeع ��+ آ

 ،,��RS%& 7اءdا��� E5 �Y$�� ا�-�ان وا� +�� �-'��5 ،�&J� 1$'ن

 و��5ر��, b5 ا�و�د ا��� �E5 E أ-�رب و ��ان

 ****** 

��+ دو���  
ا�'�� &��o�S1 U وه��� ذ�K ا���U، وأ��ح ا�ه

,�� �d��S1 /�'ا� �� 

 ******* 

 /�� ،E1'&وا� ��ام ا�$���Cا ���A�2ا� ����- E5 ام��Cا p��1

 ا�$���، �� ا���O و�� ا�A�2�� ا�'ا�C ،�2�e �2/ ا��/ا��

**** *** 

 ��Yآ ،
#ّ/�ا�'ا-b أن ا�ب، وه' ا���_� وا���ر�S1 وا�

 
ا���ا-�� وا��/#
 �� ]mون ا&��A,: 1'ّدهq1'2��� n، أو ��

1��,. �d�ا ه' �3در �� 5�25��, n� �5 او &�'غ ،,A�@#أ. 
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 *** *** 

�/ &�E ا�;���E: ا���أة آ�EA  �5� ا�;�ور���� s_�1'م " ?�&'" وا

��ت ه�� د�1��، وا��R'ص ا���/�� ا�� 1�j �ن ذ��C Kام. و��2�

 b��1 ��5 ���t�- �1تu& b_'ا ا��ة  ��1ز ه��Yآ E�& ���R�ا�

,�� ا����p وا���أة ا��v&��، -�ا&�، 

 *** *** 

 ��A�- ره��`t 7ل? n� ،�2A�%ا��2دات ا� E5 �5، آ�ن ��'�

 �d�'�- �dN? � ه��1 ��7واج، أي أن�D Oا��� qدة ر���

ور����d &, ا�+ K�? ،�5 /C ا����و�5 ا��Nه��1، �;/ه� �� 

�Y1/��2ت ا��/1�� وا��;� ا�1/2/  /ا E5 ا�

 *** *** 

 
Aو�� b&ا��/م، أر +�� j�ا�-��اب ا�%/1/، ا���j، ا�q2، ا�/

�1��Rا� q2& �d���b ا -2��1�;�b5 ا��2وس آ�  -�����/ي�� ا�

 ?R��Ed ا�2/وى، أي ���;Jب ا�7واج

 *** *** 

ه$�ا �yن -�ص ا��2وس E5 ���ة أ#�ى ه' ?�2�� ر75ي �E ا����� 

 (q2ا��'ي، و&��%/، وا� 
�� أن ?4#� &����ص (أو &������

 ��3ت و��Cت و�/وى E5 ا��2وس

****** 

،+�25 J& �d�N? دات ا�7واج ا����� E5 ��Y$أو ����1  أن ا�

ا�/���، أو �@��، ه� �� ا�'ا-b روا�e��� F�� ��5��، او أ���ط 

 �d����'آ�� أو�+ ���� ?mوب ا�+ �5 -�
 ا��Jم. وه� �� 5;

 E�& 9&ا��وا n�N�? �d�/�1، ه�� 
ا����Cت و]�A�2 و`���، و���

 E�& O�� E5و ،E�?��%� E�& ت�-J2ا� n�N�? لJ# E5 ,� ا�7وج وزو

 ت و�d�t وآK�? ��d ا�%2��?���25E/ا

 ****** 

��+ ا���أة أن ?��ك �@�ء ا F�2ا� E5 ذا 1$'ن����mال ا}ن، �

،�dd و  
أو أن ?�7ع �@�ء ]�2ه� ��+ ا�-
؟ ا��[�� 5' 'دة -�

 :��'d;5 أة آ�ا75ة ��'ى��ا��Jم، و-'اK�? �d5 ا���Nة ا�+ ا�

��/  ��� ا�;�ه���، آ�ن ا�v@�ء 21@+ ��%���1 �� ا���2$

 ا���'غ

*** *** 

، و���وح، وE$�5 �{رواح ا�%��1ة �� ���%�2، أ�@'ر�1، �5آ7 ��%2'ر



4 

 

75�1 ��ا��, ا�%�2  ا����ن، إذن، ?v@�� ا��أس �Dه�ة �5?�@� &

�� �d  E5، و�&�2د �%����1 ا��وح وا�C �� أ�@'ر�1. أي ه� ر���

 ا�رواح ا�%��1ة E5 أن ?�$E ا��أس

 ****** 

 ��@v? ض�� b�/1 ،
�'�5، أو F;C ا�' , �� ��Cت أ-�ا��2% 

'. و-/ b�/1 ا���أة &�2
 أوا��� ا�&/ال �ا�+ ا��q1'2 وا�

�'ح ��ا�Jوا��� و�2�� ���Jؤم، ا�+ ?�آ�7 ��+ &q2  'ا�F ا�

��%�  إ�dDره�. ��� ذ�K �� ا�

 **** *** 

�o�1 n ا�d�� �5�� ��3�� �S/�5 ا��%�، آ�� ه� ���1 ا�%�ع 

ا��/اA��.  ا������. ا7�5ج ا�/E1 &��@�'س ا�%$���، &����Sوف

 &���2دات ا���
 ا��5J�� وا���ه�ت

 *** *** 

��/ -�/ ا����dء، ��� ا���ر�1 ا�E17، ا���أة &����S���ت 

���Y�. ��;'ا ا���S���ت، وا����UA وا��Sا��ت ا�/�1�� وا�

n'ده�آ� 21@'ا ا��'ة �� ،E1/�� و���'ه� 

*** *** 

��57 ��5�/ة ��E5 ا����� ا�]�رة ا�+ أن ?�K ا����و_�ت ا���d�� ا�

 /�S1آ�ن 71داد ا����� و b��;���� ا������� ���E5 ا���+ ا� �

 �����d ا�/E1 ا���5J �� &/ا�1?,.آ�C ا��'ار ا��� E� /2& 

 *** *** 

 "F�2ام" و "ا���5 �'د -'�, ه' أن ا���Nة ا�+ " ا�

'�2���+ ا���أة و�5 ا�+ ذ�K، ه' F;1 �5 وا�آ�اه�ت ا� �1

 .��S1و�, ا���ر�Dو ,�A�Dوو ,�'$? B�C E5 ��3 ��d� ,�d�


 ���dء C;�وا �� E5و �S1ج ?�ر��� 
& ،* 
�� E5 ه� O���

 ا��'ل، وأ��-'ا ا���' وا�����ح

 *** *** 

��/ا ���$� ;? j�ة و�/��Sات ا��وا� ��ا�2� n�اءات ا��/� E1/أن ا�

1��ت ������ أ#� ?�K ا�� ،nا ه' ا�ه�وه ،n` .وا����ن وا��57ن

 ���J��وا��'ا�/ ا���d�� إزاء ا���أة &��Nة ?�����، �5@'رة 

�5�رة ،(���������) �25 ����� وإ1

 ***** 

��/ أد�+ ����S5 ]$ 2�'ا E5 * ��ر o����. ��_'ا ا ?R�� و?
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��ل �e��� �dN? * آ4ب ��C o-/1+ �� ?��ه�ت ا��ام ��+ أ

 
�أ��?,، وA��&� ,��5�25 �� � ��1,، و1��F &���وة، و1

��R، و��1ّ�9 

 *** *** 

 �ء ا���, ا�2$��� و1m5/ا ��'-� ا�ب �� أ��?,، وا���@�ن �� 

 �eا��� ��زو �?, ا��$ +��
 ا�� 
 ا��7واج، 1%/د Y5 آ�ن :,���ر

�/م &�اءة و]d'ا��� E5 ,��� �� �5 Ed��� 

 *** *** 

���d �5 71ال �- E5 
��أة ا��ي �d�1ه� و�1��� b_'ا ا��ان ه

��5��ا �� ه�$���, ��� ا���E;d، � ا��5�2 دا#
 ا���9 ا� �

�� ���Dة ا�+ و�Nا�� B�C E5 ��ا���أة وو_�d2 آ�� أ-�?, 

��S1وا���ر �� ا��R'ص ا�/�1�� وا���S���ت ا����اآ

  ****  ****** 

? O'�� ا����خ ا����o�S� n ا�%RS�� ا�������، �$E ا�A�2�� أ_


 أ��اده� و�$
 ��د. آ�� وا����اف ا�����دل &���'ق وا�'ا ��ت �$

�5 �dزأ� �������ة ا� ��� Eeا'��/اد ا�� n�ا�� ���ا�� Oا�

�d��[وأ �eا�2'ا o���� أ�? �d� ،��7�� ا�

 *** *** 

�� ا�A�2��، ودا#��d و&'ا�@��d، �;/ ا����� ا�$��ى ، 

�� �Cآ� و /ا��� Cوا�� .��Cوا�و�+ ���$� ا��2&� ا��� ه� ا��

 ���? �d� ،��A�2ود ا�/C /�� ��? � ،��������� ،�����و

���
، و?��'�F ا���e�2 وا���$���b ا��;� ا�
 

  

  ات ذات صلةارتباط
  مقدمة الطبعة الرابعة
http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B2.htm 

  ) 4-3- 2-1مقتطفـــــــــات المقدمــــــــة ( الطبعة  
Moktatafet1.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  من التماس العام الى إعادة تنظيم المجال والعالئق ...الجلسة التعرفية األولى
Moktatafet2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2   

  ـــــــــوم النفسانيـــــــــةللراسخيــــــــــن فـــــــــي العل  االول    المقدمة في األسبــــــــوع السنـــــــــوياالستاذ زيعور  رابط اعمال  
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm 

  
  

  ***   ***   *** 
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   ***   ***   *** 
 

  

دليل نشرة الرسالة اإلخبارية األسبوعية للشبكة    
  

طب النفسدليل المستجدات العربية في علوم و      
  

دليل أطباء و علماء النفس العرب    
  

المكتبة النفسانية العربية  دليل    
  

دليل المعاجم النفسانية العربية    
  

المؤتمرات النفسانية العربية و العالمية  دليل    
  

دليل الجمعيات النفسانية العربية      
  

دليل الوظائف النفسانية العربية    
  

 ( ملخصات ابحاث، دراسات، حوارات، وجهات نظر )   أرشيف الشبكة   
 

www.arabpsynet.com  
 
 


