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 العالجــــات النفسيـــــة الحضاريـــــةكمــــــــا   ســـي و االنجراحــــــاتمعجـــم الطـــب النف
 

  معجم االنجراحات والعالجات النفسية الحضارية في الشخصية والعقـل والحقـل
  ( مقتطفـات ) 

Moktatafet1.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22  


 ز���رد. �� 
 و ا�	��	�ت ا�
	����� ا������ ا�
	���� رس��

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) –( يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر   

  

  

الضبط والتدقيق.   ليست هذه القومسة، أدناه، مستنفذة، وهي أقرب ما تكون محاولة تستلزم إعادة -1
  وهي قد انتفعت من ألفـاظ مألوفة مأنوسة، أو عاّمية، توّجهت إعادة تعضيتها وتثميرها.

 
القومسة عمل محايد، إنه ينظم السوي، الجارح والمجرح، ويدرك معا وسويا االيجابي والسلبي، والمنفر   -2

  كما المصطفى والمرغوب
 

 طرد مقـلق أو مبتعد، سقيم أو معافى داخلثاقب جدلي. ال يُ القراءة طبيبة، واالدراك كالّني، والعقـل   -3
  الكلّ أو الوحدة األجمعية والنسق األكبر األعرض.

 
بيبية هي هي خطاب الصحة النفسية الحضارية المتوازنة والمعيدة للتوازنية في المجتمع  ظاالستراتيجيا ال -4

هددات والمثّبطات، والمعززة لاليجابيات  والحقـل والعقـل: المقـّلصة للتوترات واالختالالت، للمخاوف والم
  المتحققة

 
هذه الرؤية إيجابية مرنة ومتفـائلة، وليس لها أن تكون رخوة، لزوجية التفكير، فقيرة الخطاب. إنها    -5

  تجذب وتتفـاعل مع إرادة التزخيم
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  مقتطفـات
 

���، و�� ا�������  -1������ا��و"� %�� أ#�#� �� ا��"� وا�	!  وا�

�ت �ت وا� وا%+ ا�	! �� وا�
*( ا�)� ���، و�� ا������وا�'�&�

، و�� ا��	��  وا�	1( وا��0و�� ، آ)� �توا.#� ا-�,��ت وا�)���'��

5�ا"� ا���4ج، وأوا���ت ا�)��آ)� وا�
�� أو ا�)	���2  ��

�� وا�),�)�� وا��8�ي، �!6 ���وا�����(. إ�; �
8 س ��,ّ:ر �� ا�'�

�ن ه� ه� ا�!��� او ا��ه�-�، ا�),�)�� أو ا��8�ي.%�8  أن ����' 

 

2-  ��
ا�
	���� %�� C@ ، أ#�#� أ��B، دا@� ا���، ودا@� ا�'

��� ا.��)�"�� ا���ر���G إن ����FGH وا���ا�E وا����، أم ���ا�'�

��ت، %� ��د وا����ة وا��4#�، آ)� ��)����  وا���( وا��8����

 و��)���G وا� �Jي وا��ا��5

 

�� ا�"��M� ،N�� و "��روث" �!�H	; �� ا�	��	�ت ا�
	�����، و�� ا�  -3

��ت ا���� ا��)��، و�� ا�	��	�  *� �� �(!��� Oو� ا ، P	
�:اهQ "�( ا�

 ا��)���... 

�B��آ)� ا ،���	
ر�� و"'  ا���Bر��، ����F�G� S أد��O، ا.�, ا�Rت ا�

�� ��'�� و-�ر���G �� أو ��8 دون أ@ ى، وا������ ا�
	��� ا���Bر%0

 ،�%�,��� ا.�@���2 ���	�� ، و ��%�5��H	�ء أو �����8  وا���

�Jء �6 ا����ة ، و��� �6  ،;��" P�5; و��%�، و�� ا ��ا �
وا.�, ا�Rت "

 V(�,(�وا ��FGH��5  أ#�#� �� ا�'W ع�Y5و ،�

� و%�� Z��	�"�� ا���ر

��
�و�
 وا�

 

�ن ]��FG � د��، �BRر�� أو   -4!- P�� ،���(��% ���� ���اّ�� أو ��8، #

 %���)�م وا�!)�ل.

 ���
� ا�, اح �� ا��"� وا����ك، "
� ا�)�ا6W ا�	 د، . #�� P��و

واY2 ا%� �Rدا � &( "�N ا.��Jال أو "�N ه,  ا������ ، "�N ���داة 

 ا�),�)V أو "�N ر�` ا�),�)V �:�_ ا�	 د.


�و�� �� ا���Bر�
ة أو ا.��)�ءات أو وآ:�_ �aن ا.ا�, اح �� ا�

�ف �6 ا��	!_ وا.���bر، G�ال، ا�
� ا�V�1 واا1�#�� P�� ،����'���(�ا

 �F(�ا ��(�Rر و���ا )!R ،"ف�Y(�أو ا  ��ا ���1�" 
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5-   ��#d� �1� ،����� س��ال، إن ا�)���YFت �� ه:ا ا����R�ا e�Y� ��

�� أو "�N ا��را#� ا�
	�����، %� و"�N آ��� �
�هf ا����م ا.����

�ر ا�),�ل Y- g�R 6� ��% ��ا ��FGH�ا N
ا�),�)��� ا�@ ى، �)��ر و��

�رت Y- ،�	����ت ا��
ا�� %� ا�)���� . E���FGH ا�� %�� ، �
: ا�ر%��

 h(�- ،�%�,�� إ�� N�" ،i��jوو ��
% ،��"�(��� و-�#ّ�� ،  b( � دا��� و

. ��� �,�S ا�:ات �5)� و����5 و�)�BR �Yر��، ��R و"����� وا#� ا-�,��..

2�ح، دا@� ا��ار 	S و"6�R -!�ّ ا�� %�� ، -S'�8 أو ��زت، -!�ّ �� ،"�1	

����ت وا�)� ���ت، ����� وا���( وا�)���G، ��	6 وا���)�ت l� ��(����ا

 ����وا�,)����ت، ��	�� وا���ل وا.�	��ل، ��)����ت وا�%��د ا�)�!

 وا�)���'� "'  ا���Bري ودا@� ا�:�� ا����)��.

�ا���، ا���"���) ا� اه
�، دا@� ا���Bرة 
ان ا���FGH ا�8 ار�� ) ا�(

ا�� %�� ا�)�0�,� ا�)���'����، �5 ا#�� ت أو - ّآJت، وا#��ت "�N �'�دئ 


����� و"��)�
��.�ورؤى و�5( د
 ��� اY2 ا���، آ�

 

'��، وه� ���	� و@�Y أو أداة R ا�b، -�)�� �!0ّن ا���FGH ا���8ُ   -6

�(���"�� �BRر�� ��	����� ا ��l� ةJ�((�ت ا����
��"� ا�r��FG وا��(

�ن ا.���آ� ا���"�� ا� ّ !�ا���، أ%�ا و%� �!��M أو -r'ّH، ا�N أن 

 6� %�M�� ،��5�
�� ��'jا���� ���1، آ�ه)� ���، %,���� و-
وا�!�

6��2 -8ّ��ءا ���	��ح ا.�,�%� "�N ا#� ا-�,��ت  ا�),�%�1 وا4�
�5ام، ��

�� وا�!	���R ا�)��ا�'�، ا.] �'����� ا�))���� (را: ا���آ��ا��� ا�)��و

(��5�
 ا�)�

�ن، رؤ�� ا���FGH ا���8ّ B& �� أو ،��'�� -�)� و-	ّ!  و-�	�"� �6 أ

 N��1 ا��
�1��,1 وا#� ا-�,���1ا��"� %�.��8ب، و�b 6( ا����ل وا���  -�

,��%� وا.#����1، ا�	�ز ا��Q�8 أو ا.���Fر، ا��,�وز وا���YّG، ا��!�i ا.


��; أو ���2; ا��6���F: ا�,��ي وا."�'�ري، ا�)�دي و�� %�� ا�)�دي، �(%

ا���ر��G وا� و���R، ا������� وا��8'�، ا�)���g وا�)�����.. (را: ا.ّ�� 

(�� وإّ��و

 

  

  ات ذات صلةارتباط
 

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

 
  ***   ***   ***  
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  ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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

***   ***   ***   

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  

  من 2017شتاء    -  15-14العــــدد  ... قريبــــــا
  ) 2017( متأخرا عن موعده:  أفريل   

 عدد خاص عن :البروفسور علي زيعور
  ر الراســخ في الفـلسفــات و النفسانيــات . . . أمــة فــي عالــم "" زيعــو 

  
  على المتجر االلكتروني  المجلة  

http://www.arabpsyfound.com/index.php… 
-- -- -- -- 

 على شبكة العلوم النفسية العربيةالمجلة  
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

 


