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  التحليل النفسي والصحة العقـلية كما الروحية والحضارية  لحقو    
  ـــة الثانيــــةالمعاينـ

إعادة التعضية في الهذا و الجنس و األنا األعلى و التواصلية داخل الشخصية أو الوعي و   
 اإلنتماءات و في المجتمع و الفكر و الذات

  القسم الرابع
زها مع المؤلهن و المقدس في الحلميات و الفقهيات و في  القسم الرابعة: كملنة المرأة و ترام

  اإلناسة و التعبير غير المنطوق و غير الصريح
  ( مقتطفـات ) 

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet6.pdf   
 ز
	�ر د. ���

 ��ّ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 النشر( يطلب الكتاب من   

 

  

 

  اتــــــــــــــــــــمقتطف
  

  القسم الرابع
  كملنة المرأة و ترامزها مع المؤلهن و المقدس في الحلميات و الفقهيات و في اإلناسة و التعبير غير المنطوق و غير الصريح

 

  المالئكةالشعبي كما الحلم يكملن المرأة والخصوبة عبر تصويره وتصّوره ورمزنته للحورية والبراق و الفن  -1

 

      �� ���� /���� �أ&%���، ��ارا، #�اد إ �اء ����� ���� ��� �

ا�9(ن ا67�8ي، أو �� ا�3�4 وا�2�أة. و�/� ������� ا�.�ا�� -��,اك *(ن 

�@�� ا�4�ا-� د���� ��=��6،  -?�< #=�� ا��9ه� -ا��آ�6رة �6ال ا��/�اوي

A/* لBC �� BCل �EC*%� ا�6ا?� ا�.��D، و-ّ�< �� �%F�6Gره�  

 ا��J6�6�ا��� وا#�6*%� �� ا�4�6س وا��Bم وا��/=�� ا�6E��Bق

 **** ***** 

 �K �����G 6الKأ L��M ��(آ� ?=� ا?��ا��ت ��O ا��ّ��ة ا���ذ�K، و?

�%� ���K �� R9 �6ّد أن �=62E� Q�Pرا و���A ه6 ا�=�Pء ه� /� 

�*64�� 

 **** **** 

      �ّ���� �K، و������2 ا�2M�� ى ��@ّ..� ه��Cآ��=� أ ������� �?����

�ّ.%� آ�2 ���م، أو آ9@.��، أو �4�*�، أو -���. وT��� �2U�6ن أآ7� 
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� �� ��4ل ا��V  < ����?وا���-� �2/��=�و آ�7�ات  �K ا�,ي �Wا����

 ،��EX� ،����%E� �?ا���� �F��Pا�� ّVا�� Oر ذ��G �P� .آ��/�رض ا�����

 ،�E9�� ������ �2�@Z� مBآ ،�Z�ا���2�U)� ،����P، إ#��M�P... إQ�ّ، أ

�=/\ ?�< ا����ؤل ?� اB�Cل ���� �Kور، و��� ��� ���، أو ?�  -وه6%� 6

�PWB? ���� R�ّ�� 6ء# 

 *** *** 

ا��������� ا�/�*��، أو -�\ �ECب ا�.�� ا������ ا[ ��2?�� �� إن 

ا���� وا���6ك، ���آ_ و����P? �?6ة ا���M62X2 ?�� ا�2�أة 

2� آ�  -آ�2 ا�� � -ا��اه��. ���2�أةT ]رك، إ����%_، و[  ] �.�?

 ا ����PU �?�2 ودا�C �`#��ت

 **** *** 

�� Q�#درا �� ،�G�/2*� ا��ا�/ �ه6 ����� ا��� aZ@�2�أة أو �������Wت، 

 RKا�62ا : ����Q �������: ه�� #��4 أّن ا�RK62 ا��6يّ �/� �@�M� آ� �

 "��6E*" �� ( ا�2.�ب *��ّ���ج أو *����2ه� �� �ا�� RK62ا���*��، وا�

L�Pا� RK62وا� ،(�T���2ف ا�B#8ا 

 ***** **** 

إن ا�X�2ّ��ات ا��� أh*�G ا�6&��� وا�����2 أو ا�6?� وا�Bو?� ?�� 

 ���Xا�� ����� �� ا���iا���، أو �� ���*�ّK �K أة�ا�2

 ��Z/� إ?�دة �� BW�� ،ا��9ه� ��=# >�? ،Oذ� j��� .��4ا���ا[#�

     ا��2@ّ�� وا���kي، و�� ا����P7 وا���6ك

 

  ات ذات صلةارتباط
 ـــــة...دليـــــل  االريك

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  

 تاذ زيعور في األسبـــوع السنــوي  االول  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــةاعمال االس
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm 

***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 وقع العلميالم
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 
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  ***   ***   ***  

  ائـــر نفسانيـــة"مجلـــة " بص
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)( يتم إرسال  

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

 


