
1 

 

  حقوق التحليل النفسي والصحة العقـلية كما الروحية والحضارية   
 المعاينة األولى: جلسات ومقـابسات مع مؤّسسي التليل النفسي في أريكته وحقوله العربية

  المعلم و المناهض و الَعَلم العالمي  –مقـابسات مع مصطفى صفوان  : الثانيةالجلسة  
  ( مقتطفـات ) 

Moktatafet1.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20  

 د. 	�� ز���ر
 ��ّرس ا������ ا������� و ا������ت ا��������

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  تذة العلماء و االطباء  وا االساندع
  بيروت، لبنان ) – شركة المطبوعات للتوزيع و النشر( يطلب الكتاب من   

 

  

  

  

 

 



2 

 

  اتــــــــــــــــــــمقتطف
  

 

  ةـــــة الثانيـــــالجلس
 

  القسم األول: صفوان داخل التحليل النفسي والفكر النفسي الفـلسفي
 

�� ه� أ��ز ا�� ارق ��" ���ء ا�!� ا��� و���ء ا���ر�� ا������ ا��اه�� 

(� ا������ ا�����، و�" /ّ. (� ��(�� ا��*� و�� م ا�,و�� ا�+*�(�، و'�& 

 ��� ا��� ا�45�ّ  �1ت آ�� ا���� �1ت ا���2ر�1 ا�0(� ا������ وا����

 **** **** 

�����1 ��& ��  ا���ر�� ا������ :�ى أّن 7����6 ا���������� 

ا����'� :����� �A �* @ت (�و�1�1، �" �� : ا�<!�=��، و���� ا>ب 

 ��ور� زH آ��Gس (� :���� ���� F أي ���� ا>ب ا>آ�4 ) اCب(، و��

��� ���  ا��� ات ا>و�& �" ا��Iوا�<�4ة وا�!���ت، و:���� ا>',م، و

ا�����L ، وا������ ا��L ��� وه���� ا����L و:���K وا�!�� ا������ 

 ... N، ا���ا�����4 (ا������4ّ��)، وا�,و 

 **** **** 

 ّO��ا���اث ا������=� ا�����,�� /�يّ و��� ع، ��(A و�� R1ال ��P, >ن 1

 .���� ،Rوا��� O�ّ�� "ا������ ا��اه A� ��ء ا���� U &�� K:ذا W4U ���1و

�" وا�<�(��ّ2������ت ا�,و�� ا�+*�(� و����د1" ا��Gو1,��� و�� م ا�Pو ،

 .وا@���� وأوا���ت ا��(�ع

 **** ***** 

ا���اث ا������=� ا�����,�� /�يّ  و��� ع، ��(A و�� R1ال ��P, >ن 

 ّO�ّ�� "ا������ ا��اه A� ��ء ا���� U &�� K:ذا W4U ���1و ّO��1

�" وا�<�(��، ّ2��وا���R، ����. و����د1" ا��Gو1,��� و�� م ا�

��Pا�+*�(� وا@���� وأوا���ت ا��(�عو ��ت ا�,و�� 

 *** *** 

��=�� ا���و�1�1، وا���ا=] ا@�*���Z (��6 و��Y  أ���Yا��*��� ا��و

ا���ر1<��، وا���(���� وا�������L ا�����Z ا�����\��... و�A ا��*� 

ه[، (*� /ّ���� آ�� زر��� (� '* ل @������ ا���Lوزي، و����د ا����ا

 �، وا@و���=��:� ا�*�اءة ا����������� �,�+����، وا>���4=�أ�7ى، ��6

^�4�  =) ���ا���0=. وا��,�")، وا>د��� آ�� ا>وراد، و1`آ�:  ����0=

ا���c�a أو ا�b�2 وا���aه� �" '�^ ا�* ا��" ، ا����ان، ��6[ ا��را��، 
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,K�P ا>�,م، �!����ت ذ�b ا���. أو ا���ع ا�����، و���ه��K ا��4aى و�

 ���,و�� وا����L، و��>����Z وا�<�ا(�ت، وا���L ��ت وا��4a :�ت.

 **** ***** 

:�(d ا���ر�� ا������ (� ا������ ا����� \�� ا�,و�� ا��� \��1ا 

 cP ّ�دا، ��ه�� أو \ ه�ا، و(� ا�L� �� 6�� ��ا�,و e��) .[�����

�+��� ا��� H�4ر���1ا أو ��(��، ا�� ،�*�Pد e�� ،K��� ����� ا>'�

 (� ا��O�>0 /. ا��*��.، و(� �Zح ا�����g أو ا��,ج

 *** **** 

�� :�م آ���، ��� ���A ا��(d ا�A� ������� ���a ا���و�1�1 آ��1�\ "1 ��

(iّن ��ر���� :�Lوزت أ�21 ������ ا���و�1�1 آ�1" \��1 أو آ<��ب @ه :�. 

�")،  ه�� ���1ّ� و2�1 ي أ�21 �*��� @��6ظ آ��� ا�<�(��ّ2��أو (��. ا�

���Rّا� �� ا���L ب آ

 **** **** 

أو ا���4 ��" ا�1�ّ" و(�و�1. ذاك رأ��1 أ�k ��*1  �21 ان �" ا���Lء

�P�Z و: ق و��Y ��6. ��� ا��P، أو  >��� �* ل إّن ا� ه. Pّ ة و4k ة،

7��ب ا���ر�� ا������ (�  n��� ،.�1 (����. ���1ّ� ا� ه����

���L�� ،e�����ا���  ��g� "a� ���)د ��� �Z �/آ�ى '�د`� ،�����

 (*�ان �*�را:�6 ��& ا��G/�� ا����U (� ا��� ك وا��,=*�� وا��*�

**** ****  

 ����دة و���ه�. � U ��ت (� (�و�1 \ّ�ا، و���7Gا �<�L وإن �k ،�*��1 ان

.�k !>� ذا أ1"؟�� � U ��ت '��ل \�رح و��p. ه��، @ذع ��� �k ان �*� و�

 :<ّ����؟ �����، ،�����

***** ****  

@ أ:  qPّ��� ��k �* ان ���4أيّ ا��ّ̀ة وا� اAP ��� (�و�1. (��6. 

�ر�� ا������ ��+��=��ت. �*� �ّ�ت (� :���� �وا>��A ه  �*� ا�

و���آ�� ا���@ت وا�* @ت، أو ا��� آ�ت وا>(�aر، دا�7 ا�����و�1 

���" /��=��، �" ��  ا������ وا��*�ر��، /��=��ت :*�رب ا�<

 ا������Rّ ا����P�4 وا������Rّ ا�*����� ا�� ا���P، ا@رادي وا�*��ي

**** ****  

 ّ�\� A)و@آ�ن �!� ان، ا�`ا:�� ا����ة :�ّ�� و�� ،�k�>� ا�,آ���� أو- 

 P @ ���ف أن وq1�5 \ّ�� ه  وآ`�b ���ّ��. ا������ ا�!� ا��� /.ّ  ا�!� ا���،

  ا�����... ا���اث أو ا�� �a��K��� & @آ�ن �1��K رأ�1 أو

**** ****  

 �Iا�� ار ��" ا�" ر K:اء�P ل @آ�ن (� ���ض P ب�L�iأت ���<�ا و��P
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وا�" ����، وا��c64 ا�& أن @آ�ن ه`ا أ�Pب ا�& ا�" ���� ��K ا�& 

�Iا�" ر 

**** *****  

 ��Y ا�������" وا��4'+�" \�� ن �a01 أن ���K ، ���� ���� ��ّ�� آ� إن

 ا���a (� ا�����,��� ا�! (�� ا��G: ���L/�� ���داة ا�& ا�����ز1"

 ا����U ا��R" (� و'�& ا�,:���، ا>ورو�� ��� وا��� م وا������

*** ***  

 ��إّن \���� ا�`ات وا�7C، ��� ه��g و��� (�G� �k�7 c��� ، �1'�ه

a� . K4I �6�Gه��a�41 .� ،�g� �gه�دون ا7G1 .� :�7C`ه� (�و�1 �" ه

�W أر�7، و�5ه�ة (�6�0�a1 �1�a أو  q0a1��t�� �6 5 ن� 

*** ****   

    

 @ �Pل �ّ�" ��� أو :��ر و:�Lوز ا�����ب ���آ� (� ا������ ا>ر�a1 ا��!�ت

u�!1 ���) ���س و@ ا�����، ا����g�1 أو Nّ���1  ّ./ ر ��1 .�� ،eا��� �) 

 �`� �K ���1ف @ ه  ./ @و��، �e�� K ا����� ا@���ن >نّ  وو��K، ا����� '��ة

،K=���� وأ7� K4a:�1 أو K��>1 "� �1�1ة � ا�I �1�04 ���د�1 أ(��ل أو�� 

�A، أو�L� ا�* ا��" أو و��*�. ا�

***** ****  

ا@���اف �P. �" '��ة ا@���ن، و\Rء @ RL�1أ �" ا�����L ا����1ّ��، 

وه  ��ّ!�، و��g، ور���� ا�& F �6���1 (� ا�����ف ا�< ف �" ا�� ت 

�A وا�*�. ����:na... وأوا���ت ا���م �L�وا�ّ̀� ب، و�" رذل ا�

 ���0�و�����4 ا�2���، �� وا��G/�. ا�`ا:� وأ�Uاب ذ�b �" ا�

،�*�*� أوا���ت :pآ� أن ا@���اف ��W أر�7ّ  ا�

***** ****  

) ��Zا�*����ت، وا>�7v ]ّ��1 ��\ � 1�1ون أو �1`ّر� ن ���gب ا��1�L�� ا�

��� ا������، �" أ\� إ��Pع ا����� �Gّن ا������ ا����� @ ��1��A �ّ ا>ُ 

 (� ذ�b ا���2ء ا����ة وا@���ار 

**** ****  

 @ ،F n' ن���� H`��' اري ��k A ان، أو ��k A ان، أو ��k Aّ�� و:�

1*ّ� أه���، ���ي، �" أيّ ���ورة، (���� أو ا(��اA� �� ،��U @آ�ن، 

 �1�t�� و���. أو ،��U�� ����� ���������: ر���*� "� ���و@ 1*ّ� أه

���ورة �A أ�,م ا������ ا����� ا���ب إ���ج ��24�� �) .�1 g� ��)�

داn�P �) .=�P A�!� �7 ا� Z"، و�aّ�س �<��� ا�+*�(� ا>ّ���� 

�A آ�� ا�0<!�� ا������ ا��<! �k، وا������� ا���4 �L�ا������، وا�
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K��� cP أ�21 و(� ا�  

**** ****  

:0ّ�د ا���ر�� ا������ (� ا������ ا����� ��& ا>ه��� ا���a�� �,��*!�ء 

 � �*�Pا�� �)����� ،O�>0وا�� ،A��L�اAP ا���ل. (��O "ا�!���" (ا�

ا��*�، ا����I (ّ�Uط �,��اع وا�<�] وإ��دة ا�����2 أو �,دراك، وا>ه.، 

 A���1�� �" ا@�R@ق ا�& ا�`و��ن (� (�a ا1�7v"، و1 :A��أ�K درع �1�� و1

�" ا��<ّ�� �" اا�`ات وا����1، ا@��*,ل وا@����ق �� و'ّ�& �" ا@�g,ق 

  وا����0]وا>����� 

***** ****  

 N1ر�: : �� "� ����Lا� Hان :!�ر �� d)�1 ،ر�� ا��������'�n ا�

(� ا���a ا�����  ا������ ا�����، (�>'�ى أن 1*�ل: :�رN1 ا������ 

أو (� H��Y، (� أورو�� أو دا�7 ا���g ا@��1R��a... و� ّ(] ��\u ه  

  �، أو (� ا����,د�� ان �" �� : :�رN1 ا������ (� أورو��، و(� ا��6

**** *****  

إن ��ر���� ��Y. و���6 ا���د ��@���aI وا��,���ت (� ا���1" وا��*��� 

ا�,ه :�� و(� ا��*��6ت ا@����� وا�e�L وا���� �1ت وا>��اف ا���6 دة، 

(K4ّ��: �6�ّi ا�& ����� ا��ا�W ا�ّ�و'��� ��" ا����� وا@�,م ا��اه" (� 

 [��و: ��A �� �� وا��*� وا����& ��� ا����� ��4 ا����.، وا�& :�

  ا@����ح ��& ا�*�اءة ا������� ا�*��� وا�<��ب ��1�ّ" وا���اث

**** ****  

 &�� .Pا��� ��@ ��U و@ �Uر ��� ا����� ا�������، و��� ا�����. وآ

 َ 6�����  :�'�2ر:K وا���رN1 أو ا����دي ���1" و������ ا�ّg�وا�

t�4 ا������.، (� أن 1*�4 �ّ��، وأ�� ا�`ي @ أ��دK1 و@ ����1" ��

أ�K�2) �a و���K و��ّ��� ��ادH، أّن آ��� v�Pن ����H ا�<�] وا��4ء، 

ا��a 1" وا@�L1د، أ�K�2) �a و���K و����� ��ادH، أن آ��� v�Pن 

����H ا�<�] وا��4ء، ا��a 1" وا@�L1د، ا�<! �� وا� (�ة، ا@1,ء 

�1�Lوا��  

**** ****  

��اوة ��� ا����� ا����� �,�,م و���رN1 ا�e�L (� ا��*��6ت، ���!�&  @

 ،����1��ع إ��gء ا�,و�� وا��� @ ،������]، @ ��P [�1 ا���<ّ�� وا@1�وا�

������  ا@����ري وا���Rي، ا����1 وا��و'���، ا>وه� وا�

**** ****  

ا���(����، ��` ا�������4ت، و�4P أن :�6t ا>k @��� وا�������� و

 A2>: أن nL1 ���ّR��آ�c4 أّن ه`H ا����رات أو ا�0<!��ت ا����ّ��� وا�
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������� ا����� (� أرK�a1 ا������. وآ�ّ��� أ�7ى ، �*� Pّ����، و(� 

 ./ ،K��� ا آ ��ّ ا���4 �,�,م، وا��4ّ ة، وا���اث����: ،K��� نCا

���، و������kة ���. أk ل ا��*K، �������، ������� ا������ ا@�,

��L6��  أ�21 /. ا��اه��/ ا����*4��� ا��و'�� وا�ّ��} وا�

**** ****  

   

 d)رح ا��ا�Lا� =) dه����" ردود ا���ر�� ا������ ��& ا����� ا����� ا�

 ��L�:دة ا@دراك :��4 @���ا��وا���اث)، ��4أ إ �g�ا� ���{ّ�� وا�1�ّ" آ

�اد ا��� @ت ا�����kة ا��� �Zأت ��. ا���ّ ل وا��gّ��. ه��، �����1 :�

 K�gو� �� K��*=,�و K��=�� �7ا����� دا ���ت �����& ���ه�. و�� آ�ت و��

K��Pو H���� ،K���Lو�  

**** ****  

 c64ّر�� ا������ (� ا������ ا������e وا�!�� ���، و(� ��. ا��ا�

ا��*���، إ�& إ��aن أن :��ث ا��!�& أوا���ت د(���� آ���6وب 

gوا�� �Z�>���� أو ا������ وا@�� اءات، (*� �c64ّ أ�21 ا�& ا�

 u�!ر/�� ا��� 1 ّ��ه� (� ا�0<!�� وا���2رة ا@��!�م ��" ا���aا�

ا�����aت �"   وا�����ّ، وا�& :�b ا��� 1 ّ��ه� ا���0ر ا������ت

 &���:���� و:<�n1 (� ا���g وا>��، (� ا����U وا����*�4 ، (� ا�

  ��ا:���L وا���2رة، (� ا@����ءات أو ا�6 �1 وا�`اتوا��!��، (� ا@�

**** ****  

����ت \ K� م *: ،[�Pد ��Y ر�� ا������ ا�& ا���ح��و���c و�b�: c64ّ ا�

وأ(�اد �U�g ن أو (�:�ون، �2� �� أّن ا������ :��*� ا�& (�� ا�� \ د�1، 

  ..� أو ا���a ���َ (�� ا>e1 وا���e، (�� ا��~ 

**** ****  

����aت، أو ا���L6ت ا������، إن ا���ر��� q��Gأو ا�� ����aوا� ،e1

 cآ�� ����2P ���1ة و��gّ!�، و���c :�� ��& �1 ��ّ�� ���� ��ه�، �6

H�1أو � ا K:اء�� ،K�Pا`'  

**** ****  

7��ب، �*�) ا���ر�� ا������ (� ا������ ا����� ) �a) �2ب، �1*ّ�م�Pا �)

وا��������ت و(� ا������ ا��اه�� و�� ��� ا��اه�� �<�& إ�Pا�ّ�� 

ا����Pّ��، و������ �P �1�� �A ا�+ رة ا���� ��:��، وا@���Lرات 

5��، إ�Pّ �1 K�ّ ��& ��  إ����6 إ���L1، و�1�� أو �����g01 ا����(�� ا�

��و'�� إ���\�� وأ�Zو'�� ��4درة و�Uا�ّ��. و:+] :�b ا���ر�� �����4 

�" ا������ات U أم ،����a���" ���� أ���د ا@���ن ا�U ا��4 � \� إن
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 ���A، �� و'ّ�& ����1�tت ا���د�1 وا�+*�(�� آ�L����K��� �a وا>�� وا�

����Lا��� آ�� وا�  

 

 
 

  ات ذات صلةارتباط
 دليـــــل  االريكـــــة...
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

--   --   --  -- 
 بوك  االريكـــــة... على الفـايس

https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks  

--   --   --  -- 
 دليل  اعمال على زيعور على " شبكة العلوم النفسية العربية " 
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

--   --   --  -- 
 اعمال االستاذ زيعور في األسبـــوع السنــوي  االول  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة

t.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htmhttp://www.arabpsyne  

 

  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  ى العدد: جمال التركي (تونس )أشرف عل

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  ( يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر بعد التسجيل)   الفهــرس واإلفتتاحية   رابط -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر)  العــدد   رابط ملخصـــات كامــل
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http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 

  

***   ***   ***  

 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

  ) االنجازات كامل  شامل(
  
  
  
  
  
  
 

 

 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3http 

  ***   ***   ***   

  ) 1(  "نســــان العربــــيللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالا الثاني.   " اليــــوم السنــــوي  2017:اكتوبــــر    06

    تحيــي مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيــــة  

 ـور محمــد احمــد النابلســـي  البروفيســـ نفسانـــي العربـــيللرحيـــل العالــم ا  الثانية  الذكـــرى السنويـــة  
  عدد خاص  منبمناسبة  هذه الذكرى الثانية اصدار  

  انيــــة""بصائــــر نفسمجلة  
    2017شتاء   –/ خريف    19 -18العدد  

  "  اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"الملف  
  مرعي سالمة يونسد. المشرف: 

msalamayounes2019@gmail.com   

 2017 سبتمبر 30أخر أجل لقبول االعمال  
  

  ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  
 


