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 السلوكية و األسطورية  أنماطها التحليــل النفســي للذات العربيــة
  

  ( مقتطفـات )  رابعةالجلسة ال
  االتجاهات النفسية المتغلبة عند الزوجين وأوالياتها في الصحة العقـلية
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 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) –( يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر   

  

  

  

  

 

  مقتطفـات
 

#� ��ال ��!  � ا������ ا�����، ه�ب ا���ب ا�� ا��واج ا����� 

��م%& 
�� 78 ������6 ا���دو4+: 12�0 #/ ر-,+ ا*ب وأ)��ء ا�

إC<62، و2:ّ�ب -��
 وا;A #/ #,�@��ت أو %,<س >��;:� ا���ع )�� 

 62�%��� /# E4ا��� EF&�- ر>�ا&7�8#�ت ا�����+، و#/ ا��

 �:��G< ، وا�����ا�@� �# H + ا��� & �2<ا���+ ا��1����ا�

 ا��,6 ��را #�8�+

 *** *** 


  � ا�7و)� ا����)�: أن  أن �<ء ا�K/ ا��J<J -����أةMN�#
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<اء #7O أT<ب Sدم، وآ��Q ا&JRة R:<ة، و-QO آO��ا )�6، 8

ا& ا�:� آ��Q ��12 ذ�V. وا��J<J #/ ���ء ا*����ء، أو #/ 

زو�4ت ا*-�Zل، أو]�  � ا�Z1�Y+ أو آ�د >Xدي ا�� ا��:��+ 

 �<& )<ن �Cر�4 أو #/ [

 *** *** 

��-� إ��� & ��:C E<اف ا�1���+ ) وا�`��ة، آ�� ���ىJ�( ( ا�

 دون ار2��د &و)�8 6�V�2 Q��2 c ا���Kة ����أة

 *** *** 

�Jد ا��و�4ت أ8����، و>�ى < ،62>:R ع��R6 إ���� ���< 
ا��4

 .dا� ،e��ث ه��� )/ ا�Jا����ء  � #���� ا�����G، و>�

 ��Z��< 7  ه��% ��T 6أ� c�8، و����6 #,��� gCN< >:  اgوه�

 G2<ر ا�Z:�  � ا���أة

 *** **** 

و4+ ا��:��+، أو V�2 ا��� >��آ:� زو4:� ا�� ��F�+ أو ا�� ا��

أآ2 J[ ،�O�J# �:��� J <)+ ��1���+ آ� ��2��F J,�:� -���:� أي 

 �:���� Q�O2 ،�:����1- ،�:ذا2:�. ا� H,��ز و4<ده� و2��

 JG,2 E� ان E,��2 �:  اg-ره�، و�G6، وا���و����:� 2`��:� )�

�:���- �:�,F دة����& 

*** ***  

ه��ك ���CS h،  � ا�J �ع )/ ا�gات #/ #�1وف ا�`��ة، 


 ا�� اjآ�Oر - ،��>Mو]�>+ و /<J<ء ا�� ا��ا�� �  & k��J4و

وا�:�<م )�#+ وا����)l ا�����+ >1�,:� ا��وج  -#/ ا*و&د

 -`�+ ا�Tjاق وا&R`�ل �M � ��<��وس ا��gآ<رة -دون و)�

 *** *** 


 ا���ة >�<ن إوا��+  CّJ2 ان J�( اتgا� �<��&وا)�+ J:2ف ا�� 2

 � J- �:4زو /# J,��2 �:آ�ا#�6، إ� +���Mو ،�:��  +�Z`2ا*م، و

ا-��:� ا�� ا����د، وا���ّ�h، و%�l ا�������ت، وا���ّ 6. و#/ 

����2، -�/ ا����و4�/ ���# �: ��ه�� J�2أ ا������8ت ا��� 2

�O<J8 

*** *** 

�n ا��و�4ت، - J�( ا����>+ ا������ة l�وا����)� -���

وا&ره�ق وآ�k ا���Q، �<ى 2����ات �����J�+ )/ & 2<ازن 

 ا*��O  � 8,�:� ا��J<J، أي  � -�Q ا��و4�+
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 *** *** 

 .�(>�R �O+ ا*آ�ا���� J,�ان درا�+ #������ ا��:�/ J�2ي -�n ا�

ه�� �gآ� ��4#+ ا*و;�ع ا��:�Y+ ���<ء ),Jة ا��,J�( 0 ا���أة، 

 وJ�8 ا��4<�+

**** ** 

 J[ا���أة، و n �2 اg� :Vو#� >��6 ذ� +F>�*ا n ر ��J�( ف>�N#

�Mرت أ#�، �2-�+ #���+ )�� ذآ<ره� وا��F:�، و��2�� -��<ك �Cص 

إزاء زو4:� و��4:� إذ ]h,�2 J ر��T:�  � ا&����4ل، أو  � 

��#��:� ��و4:� # �  V�2 �:2�%�,ا� J���2 h�6، أو  � ا�����(

�:p��-&و 

*** ***  

ه� -�J أن �2�� -��<خ ]�Z��2 �:K2 �:#J #/ أJR #� >��/ أن 

��:�، وآ�Oة  >�<ن، وn �2 ا����رآ+،�� ��
  #/ ا��وج #<;�و2�


 -:� ا�� n  � هkg ا*>�م ا�� J8 ا����� G< J[ا��,�دا2:�. و

 ��J>/، أو )�� ا*]
 �����ي -�n اr>�ت ا�����,+ -����<ة

 **** *** 

ا���;�+ �Jى ا����ة ذ�V ا�<�<اس ا���H -:� #/ ا�:�<م 

�:� ��1<ف #/ J[ �CN2وم ا��وج J< يgوا� 

 *** *** 

 

ا���T+  � ا��وج، ه�� 2��� )/ %�l ا���>+ ا&���4)�+ و 

"ا��K�+ ا�<ا]�+"، أي ا�@�ور>+ ��/ ا����+، وR:�دة )�� ا���ف 

 وا��@��+

 *** *** 

! #/ -�/ ا&2��ه�ت ا�����+ ا&���4)�+، #�
 ا���أة ا�� ��

ا��Jوان.  �Jاp��:� إزاء زو4:� وأ-�:� وا��K<ر )��:� 

)Jاp�2 ،+2>��# +�K�� �����# J�� �:�  � ��<آ:� إزاء 

 +�Tة  � ا����Oآ ����:� *%���:�، وأ8��زو4:�، و � �2-

t��< �:4زو 
�#��<ى  ا�<ا)�+ أو ا�7وا)�+ -Nن & 2�

�:[7Z- أو +���F /# 6 -���واج� A��< �<د�G�[ا 

 *** *** 

�:�* +�>�,# �:�Nة، وآ�O�- +����# Q+ آ������إن ا���ودة ا�- 

 

 د&&ت أ7C]�+. #/ أهE أ���ب ا���ودة )��K� � –  J ا��4�2
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ا��و4+  � #������ ا*����: آ�Oة ا�@`<ط ا&���4)�+ #/ 4:+، 

O�*ا Q��� +��ىو���C4:+ أ /# �:�J- E�,� � 

 *** *** 

��2< ا��و4+ ا���-�+، ا�����+، C< � #�;�� أو C<ا � 

)phobie  �(ة، #/ ;�ة، ><64 ��<آ:� ا�<اJ<J4 +4زو /#(

 وا�7وا)�  � ا���Q و#� ا��وج و#� ���:� -��gات

*** *** 

�g�� Jآ<ر ��>��v )/ د>�V ا���<ر>/ أي )/ ,2��E ���<ي ��gات و2

 l[+ ����أة)<ا�ا���� +Gو�4ر8+  � ا� +Y��# 

 *** *** 

ه�� ��2/،  � 2����، #��Nة ا���أة ا���-�+.  1<اف ا�@�ة 

;�ر ���� وا���4)�، وه< آ�#/ أو ه< ا��<اذي. ا�6 أ ��ر 

�F-�+، وو�<اس >��M ا��و4+ دون  ��ك و%<ال  ��ة #/ )��ه� 

��G[ ��T �4ا��و 

 *** *** 

�2�l ا���Q )���+ &وا)�+ gCN2  �:� ا���أة ا&��`�ل ا�<�<ا�� -�

 �:�w  اgوه� :���Oا� xGة  � ا�����ا���J- Q>7 )/ ذا2:� ا��

�  �:��2���� -gا2:� ���Z�:� ]��+ و2� Vذ� �:p���(�-  +ا�����


 �:�ا*و��. أي أ�:� �2�J ذا<Jا�� �:��- J��2 �#J�( �:2 

 *** *** 

 � )��>�:� ا����%+ -Nو&ده�،  آ�� ]V�2 �:K��2 J ا*وا��+

 eآ��أو -�و4:�.  �� هkg ا��`�&ة �<ى ا�:�ب #/ ا�<ا]� ا��

 ��2#� أي #/ ا���k ا����ط

 *** *** 

إن ا&آ��Yب أ-�ز ا*#�اض ا�����+ ا���G�J�( + ا����ء  � 

و � ذ�V ا&;�Zاب 2���� ������J )/ آ�اه��:�  #������ ا��:�/

� �:� ;�K� Jة ا������ ا��,��J>+ ا��:�ا����<2+ ��و4:�، ورد  

 *** *** 

 �
، وا������2 & c�8و E<J,ا� �ان ا���أة  � ا�����

�>��ت و),J ا��,:�ء و#��وE:p، أ6�R #� �2<ن GG1#+ &ن �-

 .
��2 ،+���� ،x%ا>( & J�4 ه� :
��� �:�N- ���2<ن و�2

+� وه��ك #/ >��� )�:�، وه� �Rء، أداة، #��ع و����
  

  

  ات ذات صلةارتباط
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