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  حقوق التحليل النفسي والصحة العقـلية كما الروحية والحضارية   
 ليل النفسي في أريكته وحقوله العربيةحالمعاينة األولى: جلسات ومقـابسات مع مؤّسسي الت

  حب اهللا    –الجلسة الثالثة: مقـابسات المدرسة العربية مع تجربة صفوان  
  ( مقتطفـات ) 

Moktatafet2.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   
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  ثالثـــــــــةالة  ـــــالجلس
 حّب اهللا  -مقـابسات المدرسة العربية مع تجربة صفوان

 

آ��)�ت !�� ز&%$ر #� ا������ ا����� �ّ�"ت !�� � ا����ي ���� أآ�� �� 

��%��) ���! ��� * 

 **** **** 

&�3�4 ز&%$ر )2ّ�� �1+ّ- ا�0$ل ) �ر+� !�)�� #� !�. ا���-، و��ر+� 

��5+� ا������، و#� ا���)$&�ت آ � !�)�� #� ا������ ا�����، و#� ا

 ا��� $&�ت

 **** **** 

@ّ.  -@ّ � أ&?� )%< ا��=+�� وا� �ّ��&� ا5+=���� ا�>&� و;: 5$9 #� 6�748

��;3. ا�����، &>آ� ه��: !�0ة ا����ي، ��C7D ا)� +��� ا�����B  -#� !=ج

��C$ف @ّ. #� وا����رI @. 5و!�� و8�&��9�I�J! � ّ�� ... #� اه��اB� ا�H ا

 �(�M��( �3رJ�5اه� ا$Nو ���O �� ،���C7D ت�Oا�Pا������ وا� �أ��ا;

 ا� Pّ �ة وا���)���B وا��B� R5 و���JJ ا���Qه� )�� $ت

 **** **** 

#� )��� !� ا�=و!� !�� ا�C$#� ا� ��.، T�Sّ$8 ا�S H$#� ا��Pه��، 

� ��X آ  �� ��&� ه$ !�� ا������� �� أ)��ء ه�(�: إ�� د&� ا

ا��3(�ي، د&� ا� ��X ا�%�)� أو ا5+=�� ( و5 ا9$ل : ا� ��.) ا�>ي 

 ��(<& �4Jن آ$��>ر8� أ�� #� +��J *��� أه� �ّ��، و����ي ا��4J، و��

 ا� ��1$ن #�اءا و�9)��� أو ا;��� وه�&� \

 **** **** 

  �����D5د&�، وه>ا 8 ��� آ � ا��! ���O �&$��]ا �����D5ت ا�J�!ا

�M$&� وا���)$&� و; ��3 ا5!�=��� ا����&� ا����C9 ا�>آ�ء وا� �7ّ�� ا�

ا���(� و� $�O ودورا... وا!��Jت ���O �8�������� أ&?�: وا9: أو �Oل 

<& �(�C! أو ،��B�(;� و�� �8�J�!آا� ����ت، وا��%� ا����+� ا ����Oأ �

 )��3>&�ن

 **** ***** 

�#�، ���0"ا���، +�a�%� H0J إذ �. ��: ������M ا�4ّ �ل ا�$ا@_ ا�^

 ،��ّM�& �3�ّO �O�P� ا����� ا������ ا5(� �!�� ا� I<وه .��Oا�Pا�

&�%ّ�د: #� � !=ج &�$ن )����?�ن، وb*� �8ر&�P، أو &���ّ" ا�^��9ت، 
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 ��%S H�! وا��$ازن cJ?رادة @. إ!�دة ا��%?�� وا�dو&����� ا�$!� وا

 وا� ���J0 ا�����وي ا���C74 وا� �P : آ � ا���� وا��?�رة

 **** **** 

#� ا� �P : ا�%�)�، و���3 ر#< ا[�$@� أو ��O ا�>آ$رة،  )%< ا���5ت

ا�%=ج ��3 ه$ آ � ا�%=ج #� ا�%�Cب ا�>ي �� ��$ ا�H�! e�0 ا��5 �ءات، 

وا� �7وف �� ا� �3ّات آ����0 وا�Q�.. 5 &"ال �0��0 و(�ر�O �60 ا�$!� 

 �ة وا��JO5�(�&�30ط و)��%$ا�� ا��0ه

 ***** ***** 

ا���0ت ا� �ر+� ا�%�)�� #� ا������ ا�����، )�����ح ا+��%�)� 

وإ��B�MS، ا�7^�ب ا�B=%�+5 ������� ا�����، ا� 0ّ�م ��� )�� �S$ان 

 jا������ ا�����. وذ� k3�� �� :���& 1ه� [ن� ��R �(�%إّن ا� �B�0ا�

آ��، !�O Hّ� اJ�( ، .3��38ّ_ �60 ا���O$�C ا��?�ر&�، وا� ��$ى 

وا���0#� ا��&��� ا� ��ّ�^�، وا��m�ّ7 أو ا��%ّ�� ا����R �#�0 ا�%� � 

 ا��?�ري ا�%�م ا� ��c، وا3�5"ا��ت ا��� 9���8. ! �0 وا��8!�

 **** **** 

. &���ر #� ا+��C0ءات و�C�ّ�8ت ا� �ر+� ا�%�)�� #� ا������ ا�����، �

)%� ا���5ن ا�%�)�، إ�J0� �O H$ل !�� �� أو eB5، �� �9$د ا� �ّ ^�ت 

ا���$آ�� وا[+^$ر&�، و�� أR=ل ا��3P و��ا#�0ت ا� ��$&�ت ا� ��4�% 

ا� ��ّد&� !�S H%�� ا[#��ر وا��Q�ّ، و!�S H%�� ا������ وا��3. وا� ��آ � 

C74�0ت ا�%��� �� ا�J^ت ا���� ! �� jذ� Hا� %�#� و�� إ� n�Oو ) ��

)��%�0 وا� �^e وا�%�.)، وS H�! H�O%�� ا+���4ف ا�=و!� وا� �J$ت، 

 ا� �7ّ�� وا5& ��� وا5+�%�ري

 **** *** 

[���، و)= m9$�� 5 �CّJ8 !�  � �ذا &��I ا� ��ّ&� ا������ ا�����؟

��3( � ا��&� وا� ���Oت ا���J�M، )� وا� ^�e وا[�$ه�� وا���اث. 

�&$�$(�� ا� �ر+� ا�%�)�� #� ا������ ا����� ���T ��3( � ه�� أ&

 ���&�، وا[�$ه�� !���� �0ّ�رة و���&�ة

 ***** **** 

 أ&� j��� :?8 دا*� ا������ ا����� #� ا���� ا�%�)�

 **** **** 

��0 أ9ّ� ا�P �: )2ّن ا� $9: ا[ول &H�^C� -+1 �� H0J ز&$ر، &��� 

 ��D �# ان إن$�S H�^C� �� ا��� ا�=آ���� (�: أه$�C5آ�ن: و�9 ا�

(�ء ا���� ��&?� )�5آ��qب)، @. #� ا�4�� ا�>ي ( : )��� و)�� !���ن 

r _O 
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 **** *** 

ا�%�م  �92023 &�$ن ��S �%( �%9$$ان، أي ا����n وا���ادا H�ّO ا�%�م 

 ا�>ي ا���TJ #�� �� ا����ة ا[آ�د& ��

 **** **** 

$ت، او آ�ن &�7ف ا�$�Oة وا�$�4O، آ�ن آ�ن 5آ�ن ��C)� )7$ف ا� 

#�&�� 5bم #�0ان ا�%"&" ()�J_ و#�ة ا)���). آ�ن &%�ف (��ا، !���ن 

 ��#$Cوا��ؤ&� ا� ��Oو��� �%J8 ن !=ج 5آ�ن$�r _O، أ�� اTO��9 أن &

 ا5+=���

 **** **** 

� ���، ا��=@�، �S$ان وr _O وأ��، آ�� �?: أ��م ا�$!� أّن ا�%�)�، #

&���0 ا�H ا���&� وا��& �0ا���، و&�P�  :?7 %� و#����0B=! �# I� وذا8�،

ا���Q �، و08$دX)�� ��R" .�9 I، وآ���  -ا� 0ّ�%� وا���#�ة -����^�

X���� ��Rو �B") ،ا���;��ت وا� "ا!.، )� ه$ (�رح أو )^�ء 

 **** **** 

ه� ا�>ي اه�. أآ�� وأآ�� )��0$ل ا���������� #� ا���� ا�%�)� ا��ا

&0$ل أن #�و&� ه$ ا�$اه.، وإن ا��&� ��- وه �، و��ادي ه�� ه$ أن 

 H�ّO eJ& .� ����! أو ا������ ا����� ،���=��ا��$م 8� �>ا���، 

 �B=ز� �� �و&� وأ;�ا)�# ��ّNو Iu8أن ار eJ+ �� ��9ي $�� H�! ر��&

$R�� �0 ا�%�0 ا���و&�ي� �# �!�P4�9ء 9����� أو آ���&�. ا��Sوأ �(

 �P"&�، و�P8وز��ه�

 

 

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

--   --   --  -- 
 االريكـــــة... على الفـايسبوك  
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks  

--   --   --  -- 
 العربية "   دليل  اعمال على زيعور على " شبكة العلوم النفسية

http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

--   --   --  -- 
 اعمال االستاذ زيعور في األسبـــوع السنــوي  االول  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  

 

  ***   ***   ***  
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  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفاسـخ فـي الفـلسزيعـور الر   

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 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

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

  ***   ***   ***   
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  ) 1(  "للياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــيا الثاني.   نــــوي" اليــــوم الس  2017:اكتوبــــر    06

    تحيــي مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيــــة  

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

  "بصائــــر نفسانيــــة"مجلة  
    2017شتاء   –/ خريف    19 -18العدد  

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

lamayounes2019@gmail.commsa   

 2017سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال  

 
***   ***  *** 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا  

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

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 

 في اصدارات الشبكة  اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://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  

  
  

***   ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل  مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

 

  مجـــــــــالت / دوريــــــــــات
  وطب النفس  علـــوم  لالمجلـــة العربيـــة   -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

 مجلــــــة "بصائــــــر نفسيــــــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
  
 

 


