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  : معجمة الهاجريات أو األصول والرموز في الالوعي الالهوتي الجاهلي والحياة الرّوحيةىالجلسة األول
 

أ�� �*�� ��(ّ')ات و'�&ز$�ت دا"� ا! �م، و����� ا������� وا��� 

وز����� '�ر��67، إ�4 روا���3 �2)ا��1 أ��01  ا����/.�� -�) ا����,���،

و�8 ����7ن ا������� و=�ة وا��;���، و�� :ّ� '/�1)ا أي إ�4 و�8 و!

 و')ا=��، 4�8 ��( A@�$� ��ا��,� و?") $�8�3 �(ا$.�

 

  القسم األول: معجمة مخصوصة
 

�ن ا�)اه�� ا����H: ا � ا�� ا��@�ّ ��ّ��، �,�F ا�) (ل، D').1. وآ

�(ا�P ا�O�ّ ا�)=��. وذاك ا � آ�KL 7@�و ، آ�� أJّ�، ا�آ@)، ود��� 

�)اه�� وه��) Q م�ا!  �O��)7 8�4 ا��,��� ا���/ّ��� ا���3(رة ا���

 وا ����8.

 **** *** 

ا��.@�) :��1�0، وR 4�8.��  أن �7ّ�� ا��@� ا��P ا�)اه��، 1.� -��ّ 

 ا��ه(ت وا���رS7 وا!�� �

 **** **** 

�ّ�ّ�(ن: ه� أ���ء ا�ّ�� ا��U)�7 ه��)، و������� �O1 أ���ء ا��/�رة ا
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 ��Hّء  �رة ا������ا������1 وا��� A)دت ا��)Oدي �� �(U، أي أ

 ا�.�D.[�� �7(U ا����6ر "ا���ّ��" و���� ا����(ع (إ ��ق)

 ***** **** 

)�1 ه( آ� إ���ن �� ��� إ ����8... ه�� '��H أ��م ا�(�8 ا��. ا�ّ��:

ا���[) أ 3)ة و�O('� ا!�� � ا���7ّ�� ا��(ا')�7 �\�� وا�@]) �1 �����: 

 ��� ا������، و��� ا��/�O3ة (�� ا����(دة، ا��R وا�م ا�,@)ى)

 **** **** 

ه��، ���,]K ا��6_ون وا���6ّ��، ا��� � وا�2)7_ي، ا�3@�.� 

�� ا��(روث، ا�O`ا وا��0ّ�س، ا! �.�ري و��R�6 ا�)�_ي، ا��6

وا����1، اا���/ّ�� وا����� ، ا�cّّ�� وا����U(ح وا������7_ 

 وا���;(ب

 **** **** 

 �������ه��)، ��� ه� �� أ��3ل '& �e ا�,.@�، ر�_�� �����7 وا�.��0ة، و

 4.�� f�,= ا��,�ن، و��3(7) ا������0 ا��� gا��,��� �1 ذ� h�ّ;ء ا��)[��

 ه��) وA(ا�O1، أو ��Oده� و�O(ده�

****  **** 

إّن ه��) ر�_ ا���0ل ا��/�رة ا��)ّ=��� ا�@�و�7 ا�4 ا��/�رة  

ا�_را��8، :� ا����0ّ)ة، ا�.�)ا���، ا���A�0 =(ل ا���ء (ز�_م) 

F(��H' أو P1�[اآ� �.� و��@@P، و$@� أو 

 **** **** 

ه��) ر�_�� ����ء، وا�رض ا��_رو�8، وا����ة ا����0ّ)ة ، و���3(ر أو 

�.���. '�0م ا��/�رة، و K�.ا�)�� وا�`آ(رة، و�� :� ا���(ك وا� D7`O'

 .إ��O 8�1�� �1 '3(7) �@�أ ا��/��� ���P، وا�(أد

 **** *** 

ا! �م ا�.�م (= ا������). ����.�4 ا�آ@) ا�و h، ه( ا��7�ّ 

eا�]�0$�ت، و�� P�8 رت�R ا�`ي  .k�ه( ا�]�0ق �8 د�7  �

ع 8@) ا�_��ن وا��,�ن �1 ��� ه�، إذن، ا�@�f ا�`ي '(زّ �هوا!�)ا

ا�@�� ا�8)ا�� (ا�.)�� ا��7�0، ا��ّ���)، أو ه( ا�`ي '�ّ)ع 

 �!ت '.�د ا�4  أو ا�4 و'3ّ(ر ا�4 -)ف دا"� ا��ار ا�(ا=�ة،

   "ا���" ا�(ا�1ة، ا�4 ه��)

  

 **** **** 

ه�� ا��)أة ، ه��) آ�� "�7;�، ر�_ ���.)�1 ا��� �� وا��6���، ����0�0 

� وا! �.�ر�7، ��)1.� وا��@� وا��/���، ����ّ@� وا��/��� ا!����7
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 وا�)=��

 **** *** 

 @k أن ��Uّ6L، ��8 آ�H) ا����7ّ، و!  ��� ��8 ا���]ّ�د 

��P. و�� ا����(ظ أن �n(��، أ8)ا[� اآ�Rا��)���1 أو ��8 ا�

 �R�6��@���A أيّ ��� ��8 �)ا$@�P ���36ب وا�(�8، و gذ� o0��7

���0p، ��8 ا�R(����. و���o0 أ7/� �1 ���د:� ����(ك وا�.

 �O�qوا��2@� �@)ة �� ا�;_ع أ��م ا k�3ا��0ّ�س وا�� h� �@ّ.ا���

 �7�L �,� ب ه( �08ة أو "(اف -�) �@ّ)ر�U8 �� ا��)8@�، و�@)ة

�� و7;.� �� ا��8�ّء و ��� ا �.�دة �\��  ،hا!�2)اس وا���

ا��r � وا��)8@�ت �1 وا��.�دة، ���(ازن ا�ّ)��H7وي أ��م 

 ا�(�(د وا�3@�.�

 **** **** 

 ��1)Uا� ��ّp�1 ا�و��� �: ،��p��@�1 ا�� h3�7 ك ا�`ي�����'��ّ�_ ه��) 

ا�.)����1، و�&�O�ّ أ �p�.L f) ا��sّ ا�;�ه��� وا�@.H(�7ّ، وا��U)ت 8�4 

 4�8 D�ّ2����ا�]��3ن وا!-)اءات وا��;�رب ا��)7)ة. و'��ّ�_ أ7/� ، 

.Uآ��� �7ّ;) ا� P��0��ب، U� �01)ه� ا���ك وأ�7ّه�، "��O@A ورآ� ا�رض 

.�O��� ا���ء 

 ***** **** 

��O(م ا��ّ�� وا�;���8، �1 ا��)اث ا�.)�����، '3(ر '( ّ.� أي 

���7ت، وأ��01 أي �2)ا��1، و'.A k�ّ@�$�� أو ����آ�� 

 وA(ا���0، و�L$(��� �8(د�7، و')اآ�ّ�� '�ر��67 رز��7 1(ق

 رز��7

 **** *** 

أن ��O(م " ا�;���8" 7.�� أ��O أّ�� أو �;�(�8 �� ا���س ذات ه(�7 او 

����و�7، و$� 7.�� أ��p�A �O�ّ أو �`هD، وA@�0 أو L)��7 ا������8، 

 وأ$��� أ$(ا��� (إ:���) أو د���7، وأ8)ا$�� أو ';h�ّ أ��Rب �(ن أو ه�ف

ا�;���n1 �8، 8]�)ة أو �.�(ان أh��� ��)�)7�7 [ّ��م.... و$� ',(ن 

 $@���، ���0ّ�� ��)ّ=�� أو ���0)ة $�رة.

H)�7 آذاك '�(ع د!�� ! 7.�� أن ا�;���8، ��.��ه� ا��;��.�، ه� o01 ا�

 دا"� �;��h و�08 ����8، و�1 1,) وأ7�7(�(��� ا���ر��67

 **** *** 

 DUّ.' ل إن_O'�7 ه� أو أ$���، '���0 و(H�7 �����8، أآ)إن ه

ءا'�O وا�O���)�)7�7، �`ا'�O و'�ر�O67 و����و�O�7. 7,(ن !����

ا�.�K وا! �@�اد وأ=�د�7 ا��t�= �7(c ',(ن ا�O(�7 أ����� ��]ّ�دة، 
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 ��p�0@�������)�7، و kّة ����0�0 وا��(,��� �O��� 2��0 و')ى��

وا�3L o01 .����R)�� ا�;���8، أو ا��)د آ�� ا��,) وا���� � ، 

�*�� وآ�1)، "�)ا�� وLّ)ا��، ذات آ���� و?")  '�L �ّ�0$(��� ا�4

 ��$u رديء ، أي ا��3�L 4ن و��ك

 **** *** 

 ��آ��f أ���� "�7;� إ��7)@� ��O، ��0 �، وه� ا��R، وا�;`ر، وا��;(

 �\�4Hا��& ���� ا�$�م ���)أة �1 ا! �م ه� =(اء ا�.)ب، وا�)�_ 

]�8) ا!7;���� و$�� ا��.�KA وا��H(ي، �\م وا�_و��، وه� آ��O) '��H ا��

وا���@�. ان ���)أة، �1 ا�R(ل و��8 ا��* ���، '7�0)ا ر�1.� $� ��7وي 

.��(�� �3.7 ��� 

 **** **** 

=;@P، ر ���. '�g ا�) ��� ر�_  ان، آ]K ا�].) أو '�U$ ،P�7)3 أو

أ7/�، �� ه� ر�(ز �7�8ة، و$�� أو د!!ت ����$/� =���، و���@�� 

 �� أ")ى.���Uر�8 أ=�7

 ***** **** 

��e آ������) ا�;��� ا�@�(�(�� ��].)، ��;��P ود!!'P ا���/��� 

وا��.����7 وا� 3(ر�7، '���)ا 1.�! . وه,`ا �01 �)ى �)ارا، و�1 ��3رح 

و�� ���(�7ت ��6���، أن ا�]ّ.) ه( ا���2 وا�;�e، أي ه( ا�].) وا�].(ر 

����، و�� :ّ� 1].) ا�)أس ه( ر�_ رو=���، و�)آ_ ا����� أو ا����ة ا��

��، وا�����0 أو ا!�@.�ث وا��;�د.... )U6وح وا����ة و=�4 ��(1)ة وا�(��

 وL.) ا�)أس، �.� أ7/�، ر�_ ��0ّ(ة

 ***** **** 

" و�� ا���س �� 7])ي ���P ا���2ء �)[�ت v وv رءوف ���.@�د"  

v �8�A �1 �O�`@7 ،P، �7)ك آ� ). 7])ي ���h�@7 P ���207(ا�@0)ة 

�Lء ����س، و! P���� �n�L �0@7، وP��� �8 �=(7 وO1 .�O.�[7( 7])ي 

��.��O�.;7 ،�O.�[7 4 �]��8 ���(آ� w، أي ���@�، �1اء �0/��  P���

 ،� �0�$ ،�@.,�� ،w �O (,7 P��� و[���. و��)ة أ")ى، 7])ي ����(

ّ,�، �\ّ����، ��.)ب... ��.�����، ا�,.@� أي أه� ا�@�f، �ه� � �ه�

�O�.;7 [��� �)1(�8، ',��)ا �8 ذ�(ب و"�7�3 ا�;���8، او أه� 

 ا�@�f أه� ا�,.@�، ورا�h� �� �3 ا��.@(د L(ع

 ***** **** 

 F�;'�� Fد�.�)8�7 ا�.�0 ا!���ن ا��.�(R وا����0@�� ا�4 '�(�7 و'��2) أ

��)x7، و�� ��(: ا��2)ان ا�.�����، ا�4 '���� $�� أ"��ه� ا���� � ا

وا�������، ا�y�U وا�7�7(�(��� ا���ّ@�و�7، ا=�)ام ا��.ّ�د�7 وا����واة 
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 و=0(ق اq") وا�(�A وا�.����

 

  هاجر بطلة مؤسسة وحدث مؤسس: الثانيالقسم  
  

: ه�� �U8ب ا�.(دة �U8ب ا����� ا��)[� ا�4 ه��) وا���O)�7ت

ا�و�4. وا�8 ا�4 ا��R وا��;�رب(ا��* ��)ا��0)�7 أو ا��,(ص ا��

 ، ��H�' (Hا�آ ((��Uا� =) "x7(ا��" )ه ��)Rو��]�ه�، 1}ن ا�

و'.@�)ا �U8 �8ب ا!ر'�اد ا�O0)ي، ا! ��(اذي وا�( (ا �، ا�4 

ا���O)�7 أو ا���ث أو ا��* e وا�ّ)�� ا�ّول وا�6@)ة ا��3��� 

�)، ������ ا������. ا��,(ص ه�� دO1 ،�8�1( أوا��� �U�� k0�'

ا���]ّ�د وا�R(��، را=� و'(از��، '@���� و=� '�(و��U= ،�7 وا=���ء 

و=/�� دا�n1 ����8. وه�� ا�R(�� ا �@�ادي، ��0�7 8�4 ا�`ات، 

و7��2 اq")، و=)�7 ا!'�0د، و'.�د ا�����) أو ا��.�4 أو ا����(ى. 

(ل وا��R��1 ،�2(��� =)����1، أ=�د�7 ا��36ب وا��.�، أو ا�0

.��0p�.وا���(ك آ�� ا� 

 **** *** 

ا��.�0ّ �� ا�6(ا�s ا�]) �، وا��]�8) وا��(ا$K �08ة  �ر: ه�� ا�,ّ� 

�� وزو��O أ7/� ،�Oزو� �� ا���@��، ',�O�ّ ا�_و�� ا�و��O'(ّ] F�;' 4 وا

 **** ***  

��� ��_و�� ا��3)ودة،  :�08ة ه��)�U.وا��8 وا��ا����� ا������ وا�

h� ���O ا���O ��)وآ� ���)ده� '(ا�P ا���6وف وا���Oدات ا��

وا��H@�3ت. وه��) ر�_�� �\م ا��c�(��، و���2)ة �� ا�/)ة، و��_و�� 

 ...��p�.إذ ه� ا�.�@� و�)?ة �8آ�� �=(ال ا� f�@�� 4�=و ،����Hا�

 و�08ة ه��)، ��8 ا����ة ا�.)��� ا��.�R)ة، ا�;)اح ���� =/�ري

��O، وا��(:� �.���. ���1و��� أو ا��2_ �� $��ة ��($h ا����ة و$��

��� �,�]K أن ';)���O ا�و-� ا��)أة =����U8  ا�����1 و�`وره�

��3(رة �1 ا��و�8 ا��1�0H ا�.)�� ا�;�ه�� ���P، :� �1 ا��وا��8ت 

 g[7 �$ ا��� �O��� (ا�4 ه�� ����وا�)ؤ�7 ا!  ����Uوا�`آ)�7ت ا�

�.� دا"� ا�)وا�7 ا�.�Oc� ���p(ر ا��;��h �1 أ�O�ّ ا=��f �,��� ر1

وا���0(ن ا�3�$� �� ا�)اه�� وه��) وا����O ا ����8 (را: ر�(ز 

 ا�(1)ة وا!7;��� ��;��� ا����H �� ه��))

 **** **** 

ا!�)اه���" ه� ه`F ا��c)�7 ا!���7(�7 ا��� '0(م 8�4 ��(ر ��3 ���دF أّن 

�07رن �h ا����7�ّ اq")�7، ا��O(د�7 ا! �م د�7 ا�)اه���ّ، وه( D;7 أن 



7 

 

وا��U)ا���. و�`�g 7,(ن ���g ا�د�7ن ا�H�:� أ�R وا=�، و���ط �]�)ك 

e7��' 1)ة و! ه� '�;�41 أو���� (�- ����c�'و�@�دئ د���7 أو $���� و 

 **** *** 

ا��)آ_ ، وا��,��� ا����($� 8�4   �رة، ا���Uر  إ�8دة ه��) ا�4

J 4�8 �� �4ه)ة "�6�� دور ا��)أة، وا��($h ا��)Hي، و8�راه� ��.(

�Jه)ة ا�6(ف �� ا��ّ�� أو ا����3 ��2) '7�0) آ�ف وا[y ���6دم و 

 ا���,(م

 **** **** 

ا!=��O� ��1�U) ا�4 �)آ_ ا����ة ا�و�4 وا����U)ة �8Q  �O'��ّ  4�8دة

�، ا�����c ا��0ه)ة، إ�8دة �8��7 8�4 ار[��Op و') ��O6 ا������ ا����

وا������ �;���� ا�`ات �h اq")، أو ا�0(ى ا����,@)ة �h ا�0(ى 

 ا����/.��، وا�@�4 ا��($�� �h ا�@�4 ا������

 **** **** 

 ،��O��0p�8 ل �8 و�(د ا�.@� و�����_.��آ�� أ��O�7 ! P ا��ّ�� 

 �n1�,�� �"ّرة دا�  h� اع(U�1 ا� D30ه��) إ! آ �O�' ! g�`,1

 ������0 أو ا�3)����1�ز�� ����و�7 ا

 **** **** 

u�6��7 �� ا��@����p ا�.)�� ���� أّن ا��ّ��ة ه��) ا�)أة ذآ�� ���ّ�_ة 

 .�Oوذات '&:�) آ@�) 8�4 زو� ،����� fآ�� �O�ّ��8ي أ gL !و�;�ه�ة... و

 g�� (رة): ه`ا;Oه� (!=�: ه��)، ا��(;O�  ،�Oآ(��  P�ّإذ أ"@)ه� أ P��& 

��ّرا ��O، و�} ��v �� P�!  ��8. أf8�A، ر[�fأم �� v، 1)ّد إ �Oو�8د ا��

P��� و �O�� ا

 ***** **** 

 �0��7 f�ّت. و�1 =�� أّن ا��)��� Dآ�� �7&ّه sا�4 ا�� Dا�`ي �7&ّه

 P=و(� v 4ا)، 1}ّن ا���ج ا��.��) ��7 ا�(O$) 4��.' v ��=ا�4 ر

Ppو$� ')ك ا�ّ���� �� ورا (P'واراد F�](�) 

** **** ** 

 ��� g ا��sّ ه� 8(دة ا��Uّ$ 4 ا�k�6 وا�رض.

�O��' �� ود=4 ا�رض ،�O�)= و�� �O.1ا�,.@� ور v k�" 

�,p�ا�� �O�)= ازاة ا�,.@�، ه��ك آ.@� 37(ف)�� �1 ا����ء 

 **** *** 

����8 �_ل ?دم ا�4 ا�رض، و$6R 4�8 K)ة ا���U، وf�_� ����8 =(اء 

 و$�6R 4�8 f)ة ا��)وة.

 ��U6)'�� (ا�Uا� D��� 4ان 7@�� ا���;� ا� v �� اه��(�أ�) ا
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 وا��)وة)

 **** **** 

ا�,.@� و�� =(��O ه� ��v f �/���1 8@�دF ا��*���� ا����p�3. و����8 

�`هD ا�4 ��h��;' v f أ )ة v ا�)ّ�����، وا���ج ه( أ=� ا���8ّ(�7 ا�4 

v f�� 

 **** **** 

ا��;) ا� (د ا�`ي �.��y1�R ��1 .v ���7 F ا��;) ا�3(اف 7@�أ �� 

 ا� (د آ�� v y1�R، و�ّ�د ا����Hق

 **** *** 

k�67 (د �1 31)ة آ� ا���ن $@� أن�)� v h� ق�Hأو ا��� �O.ا� 

 **** *** 

"ا����;�ر" �,�ن أ'4 ا��P ?دم، و$�م �.�� ا��(�� ، ود�8 رّ�P أن 

&'(ا ا�4 ه`ا ا��,�ن ا�`ي '�27 P�1 �@0) �P. وD�A �� أو!دF أن 7

�� ا��(

 **** *** 

 ���27 P�1إذا د"� ا���ج ا�4 ا����0ت 7,(ن $� د"� ا��/)ة ا!!ه��. و

ا�.@� �� ذ�(�P، وe@�7 :��ب ا!=)ام. وآ&ّن v 07(ل ��.@�د: ا"�.(ا :��ب 

ا����� و'.��(ا ا��ّ ���.� ���Hب �0ّ�� ��/�ء، و8(دوا ا�4 31)',� 

�U��1 ا������ا� 

  

 

  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
m/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htmhttp://www.arabpsynet.co 

***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

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

  ة"مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــ
  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

  شرة بعد الشراء)( يتم إرسال رابط التحميل مبا

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

  سجيل)( تحميل حر بعد الت   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 ــنم عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

  ) االنجازات كامل  شامل(
  
  
  
  
  
  
 

 

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

BArabpsynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/e  

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

 

 


