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  حقوق التحليل النفسي والصحة العقـلية كما الروحية والحضارية   

إعادة التعضية في الهذا و الجنس و األنا األعلى و التواصلية داخل  : المعاينــــــــــــــــة الثانيـــــــــة

 الشخصية أو الوعي و اإلنتماءات و في المجتمع و الفكر و الذات

   ترميز المرأة والزوجة وقطاع البيولوجي األنثوي المؤنسن: الجلســـة الثانيــــة

  ( مقتطفـات )
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet4.pdf  

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

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
  بيروت، لبنان ) – شركة المطبوعات للتوزيع و النشرلب الكتاب من  ( يط 

 

  

  

 

 

  اتــــــــــــــــــــمقتطف
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  لثانيــــةـة االجلســ

 ترميز المرأة والزوجة وقطاع البيولوجي األنثوي المؤنسن
 

� ه� �&�% ���� �� آ�ن ا�"!ل ���ر�� ����� راه�� �� ا�����، ��

�"� �,+، و*ّ�م )"&�� �����'�، ا����� .�.�، �/� ا�"&!ل و��

�� ا���3ّ�� �2ر��01  �و���,��، و��!ا�"� �6 ا��5� ا�.��� ا��.�4

�6 ا�.�!م ا��"���  7!1� ا�.�!م ا������ ���������.�!م و��

 ا�7&�.��

 ***** ***** 

�/�ا:�A@، وا:آ?� إ���=�� و2>;�ا ��:�9  أ�ّ� ا��,��� ا��اه�� ا�,�ر�1 

 B� ا�����.� وا�����ّ�ة �/�وا:��E، و���."���D ا�.�����، وا�!ا*.����. 

�� ا�7&�.�، وا��"/��ت ا������ ا�����، و��!م ا�Dو�� ا�?"���، وا���

 ا�,����، وا��!�'�!ر�1ت ا������ ��G@ *�7��2/� وF!ا�"/�. 

 ***** **** 

 ������� ،Hا����ن �.�ّ��، وأ��� *� �/�9، أد�� ��إّن ا����� ��% 

�7ّ&"� ��@ ا����K�1L، ��@ ا�&.� أو ا�"�7ع ا�&�!�!=� ��� ا:�?@ 

 ��4�0، و�� ا����ن �!=M ��م

**** ****  

�� درا��/� ��O?@ و��O� 9ّ; B?!ي ، ����ا�Pآ!ري  -إّن ا���ر�� ا�.

�� �� و��2"� و���2ّ� �و����أة وا�Lو=�، �� هHP ا����5 ا���ر��2 ،��01

�B ��!م آ?��ة، ��/�: ا��"/��ت أو ا��&!Q1 وا��"��9 ا���/!ت ���.� 

 �.���، و���.� ا��"�س أو ا�����1ّ ��4�0 (ا�D3ة، ا�3!م...)

 **** ***** 

  القسم األول

  رمزنة المراة والزوجة واألنثى. الجنسة واأللهنة والخصوبة المؤلهنة 
 

�يّ �Lدوج ا�"��� ��G.!ر G&ا� V*!ا�� B� �����ت  ا���W ا�.&ّ�

ا�!ا)� H�,2 ا:�?@، �"��X: ا:�?@ ه� ا�'���� وا���*�3 وه� ا�ّ���� 

 وا�3ّ�&�

 ***** ***** 

�� ا�Dو�� ا�?"���، آ�� �� ا��.&��ات ا���7!*� ;9ّ ا���3)&� ا���ّ��، 

�� و��ّ���. وه� أ�Z1: )��ة و*��، 3Y!�� وا��;�ر، )��ن 2'!ن ا���أة �"�ّ 

 ّ�Eو ��Y ،ن، �"] وآ��ل��� و)

 **** **** 
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ا:)Dم 52/� أن ا����ة أو�B� 6 ا:���ق ا��G!����، أو ا��5��1ت 

�� وا��Bّ وا��.� *�7��ت �ا��"��� . و�B ا���7[ وا�.�9، وأّن ا��.

�"_ ���."�� وا��,�PّW�2 �&1ى ������� وا���0ّ�� وا�D�"�، و�� `

 وا��"��

 ***** **** 

أي �aه�ة ا���أة �� أ�����F ا�=������ آ�� ا��'��1 ا�"��a ،��Kه�ة 

 M�K�aو ��� ��� ��3�B ا�'��ّ أي �B و6b ا��,��6 �� ����M و�A ��01�2ر

 ��� �.Lو�� �B ا�*��3دي وا���1�ّ وا��.�!ش وا�Dو�� ا�?"��Aى، و�ا�'&

��Aو ،���*���� :ن PYe2 و�2ّ��، أو :ن �2>�` وd�.2، إن � X�3�B  ا�.

ا�,�` ا�?��� ا�Pي ه! ا��=� أو ا�"Q7 ا��'��� وا�!ا=Q آ� ���2� ا����ة 

 وا�.KD"�� وا�30!��

 ***** ***** 

إّن =���� ا�.��9 وا�.KD"�� وا��5� �Zّ���، وه� �2�ض ����� أ)'��� 

���Dن... إّن رؤ�1 ا�!=!د 2&.� ��&"�، و32!را ���!�1 �����ة و�

��73���ت =���� 2&"@، ��9A آ� 2.ّ"� ا=����� )�Zري و���� ��,�`، 

4�ة �B ���ء ا��5�ة ا���b,� ا��.���� ����Dن وا��.�@ وا��95 �*

 ا�=������

 ***** ***** 

�� ا��,��.�ت ا�.���� وأ���F/� ا��'��1 �4رت  "��Kة ا�����درا��" ا��5ه

� ���1ة إ�/���� :�/� 9ّ�/2 ����30] �� �2��� ا���0��0 ا�������b، درا�

 �(�وا�V�ّ'��D ��� ا����ة ا�.���� ا�.����، أو ا���!2ّ�ة، أو ا���,

 ��� ������ �"��� و��*�ة ا����واة ���/� و��B ا����ة �� �,��.�ت أآ?

�� ;!رات ا�.�9 وا���3�� وا���9�5 ا�=����� ا�*��3دي ا����32. ��W1إ 

 ***** ***** 

إن ا��'� ا�.��� ا��اهF �* Bّ!ر �� ��ت �1ّ�@: ��9 )"!ل ا�Dو�� 

�/Pا ا�Dو�� ��زال 1"!د ا�'?�� �B ��!آ���2 و�2'��ا��2  .��ا�?"�

ا�.KD"�� )��ل �!*6 ا�Lو=� أو ا:م أو ا����، و�� L1ال  ا�=������

Bا;�. و��;9ّ ��@  ��9 ا�Dو�� *�درا ��@ �2!1� إ��دة *�اءة ا��

�اث وا���رk1 دا�Y ا��'������� ا�.���� إ��� M�=!وا�� �'ّGدة ا����

 ا����ا�2,��.

 **** **** 

  � �* ،k16 و�2ر��,� ���س Wا����ن ا��� ��إّن ا��70ب �� ا���أة، أي 

�را و���ّ�را إن �6Z� 9 أ��م �!ر ا�!�� ا���'�ن، وا�رادة ّ�� ���7Y 1'!ن

 !ت �� ا�Dو�� ا�?"��� ا�.���، و�� ا��.�!�Eتا�."���D، �� ه! �'&
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ا�.����، و�� ا������ت وا������ت... �n�P �2!�6 و�2.ّ�[ ا��'��&�ت ا��� 

 ،n�P� _&2��� *��Z ا�30!�� وا���أة و�� 1 Bاه�1��0ّ/� ا��70ب ا�.��� ا�

 Xا��� آ�� V*ا�6��7 ا�,��� ا:)�ديّ أي ا��!ا Q�!��1و ،M.� ذى�W�1و

 !=!د وا�.KD[ وا�"�B��,29 ا�

 ***** ***** 

�� ا����"&� و�� "ا��ار  ،Bاه��2�ي �2!�ت ا��70ب ا�.��� ا�

7� ���G2 ا���_ ا��'�ي ا�=�����  ����pنا�.����� E ،"�وا��'

�r ا�.KD[ ا�"���K ��@ ا�!b!خ ��، و���Zوا�� B��Z���� يPّWا���

 وا�ر�bخ و)�% ا���7�ة وا����3ع

*** ****      

  القسم الثاني

  إسهام علم تفسير األحالم وعلم االنسان وشتى قطاعات الالوعي الثقـافي في فهم ومحاكمة قول التراث في المرأة والجنس واألنثنة
 

ا���6 ��9 ا��Dم ا��اهB� B ��!م د*�"� �,�ورة (��9 ا���` ا�&�!�!=�، 

��، ا���ا�b، ا����وة، ���?�ل)، ودرس �a!1!�!=�� أو ا�Lا���9 ا���

��1، و��.�"� �����L وا����غ وا��!م، وذات K�3Y] �.ّ"�ة G� ة�آ�5ه

� ��.��L، ����� و)��و�1ّ�Aاو آ���، و ��Yا��� 

 ***** ***** 

�7.1 ا�Q�&7 ا����� أه��� :)Dم ا���3� و���2�اM2 �/�، و��'�" 

2!2�، �D'Gت ورA&�ت...)، و*�  ،��"KD� ، �"() 9ا���� ���ا��.�!ش 

6 آ?��ا �B ��9 ا:)Dم أو �B ا����هt (ا�����ّ� درا�� ا���Zرة، ���2

���ت �وا���رk1، وا�دراك، وا���W، وا�."� (ا���`، ا��وح) وا��.

���.� 

 ***** ***** 

2'����� (72/����Z1!.2 ،�1،  -آ�� ا��70ب �� ا���أة -e1ّدي ا���9 VK�aو

� ا���3 ا������ ا�=������� ����Dن و�M��"KD 2'���ّ�� إ��ا���... ) 2!ّ

�ة. وآn�P آ�ن e1ّدي ا�"!ل ا�"��� �� ا���أة وVK�a إ���D� ����,1ن �Oو�

�ا�� '��� �=�وا��,��6 وا���K�.�� ،�7�� وا��.�"�ات ا�Lوا=�� وE.!ر ا�

�H ( ��@ ا�V�.Z أو �A @�� ور�Gإ�@ إ�"�ط ا� ���واD�1 ا��و�����=� ا�"�

B1ص ا�."� وا��!"�� 

* **** *** 

 ��/�/�إّن ر�!ز ا�,�`، وا���'�� ا�!ا�� �� ا�,�`، *�7��ن ���6�7 

�Yy إن ر���7ه�� �"�7ع ]��� !�� @��  ��Yا���ل أو ا��!*6  ه!:أ

ا�Pي M���2 ا���أة ( وا�,�`، ا�30!��، ا�Lواج... ) �� ا:�?�ل 
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'!آ�ت ا�����5 ا����او��، و�� ا:���A ا��G/�� ا�G.&��، و�� ا���

�، وا:ا��.�!�F��:وا ،�E4 ت��!�Z� B� nوا:),��ت و�� إ�@ ذ� ،��F�

���Zا�������� آ�� ا��� �W�وا� �� ا�Dو�� ا�?"�

 **** ***** 

إن ا�"�اءة ا��!ّ)�ة ���70ب وا����ر��، أي ا��را�� ا�������� ��� ه! 

�ط وإ�'�ن ���"�ط E ، (����� ،�"&ّ7� ) �E!�.� ى�Yوأ ����� ���";

�� � .@ ��! أ*�ر وأ=�ىا�5!اه

 

  ات ذات صلةارتباط

 دليـــــل  االريكـــــة...
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

--   --   --  -- 

 االريكـــــة... على الفـايسبوك  
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
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  

  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  النفسانيـات ... أمـة فـي عالـمـات و فزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  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
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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(  "ــــة لالنســــان العربــــيللياقــــة النفسانيــــة والفكريا 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  

  ـــر نفسانيــــة""بصائـمجلة  
    2017شتاء   –/ خريف    19 -18العدد  

  "  اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"الملف  

 مرعي سالمة يونسد. المشرف: 
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 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
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d_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&i  

  

***   ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل  مؤسســـــــة

Arab Foundation Of Psychological Sciences 
 

  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 
  

 

***   ***  ***  

 

  ةــة العربيــوم النفسيــة العلــمؤسس تنظـــــــم

   ــــــــة اليــوم العالمــي للغــة العربيـــةبمناسب

  العلوم النفسانية: " العربية " و االسبوع السنوي الرابع
  تحت شعار

    نحو ترسيخ المصطلح النفساني العربي وتشجيع االبحاث باللغة العربية

  2017  ديسمبر 25الى     18 من

 في الموضوعوابحاثهم     بدراساتهم السبوع العلميثراء هذا اإ المشاركة م النفسو و اساتذة علاالطباء     ندعوا

 


