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

  

  

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

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

  كما المصطفى والمرغوب
 

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

 
بيبية هي هي خطاب الصحة النفسية الحضارية المتوازنة والمعيدة للتوازنية في المجتمع  ظجيا الاالستراتي -4

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

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

  تجذب وتتفـاعل مع إرادة التزخيم
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  مقتطفـات
 

 

  -أ-

�و��، �	��  اضطرابات الهوية كما الشخصية:�
#� ا"! ا��ت ه��� ا���، وا����رة أو ا�

ا�.��  ا��-� �,�+ ه� ه� ذا(+، ���+ ه� ذا(+ ذا()� #� ا�'��ن وا�&%�ن 

�7-  أ; ى، �9 ���: ا�67�ر ��3��45��� وا�.� ورة. وه
� أ��� �1 (
0 ح �

وا���A��B أو ا�45& ار��، �� و?�@ ��?�ة ا�<ات، و���ا=�)� �> ا��ا1>... 

 ،C��&�<ات �> ا�ا ���A36� أو ،�(���وا�هD ه
� ه� ا�0 اح #� و-� ا�<ات �)

�-�� وا�&�0ل ا�
	�� ا����ري "�  �(Ego Identity Disoders)> ا�7 وط ا�&

*** *** * 

ا�'��ن ا��ا;�� ه� ا�<ي ����H و����  اضطرابات الزمانية المعيوشة والزمانية المادية الفيزيائية:


�، وه� ا�'��ن "ا� و?���"، أو ا�<ي ��6+ و���D #�+ آ��"  ���& ، أو �#

��L، ا�%��� أو ا�&�دي، ��&4�=� وري و?�ّ. ����+ ا�'��ن ا��Mر�L أو ا�%

  �O �6 أو�B!�ا �A��'�	�&<و(9 #� ا�9 ا�-�ا�
��> �9 ا�<ات و�O  ا�&

ا���5ن.... وه%<ا #��&%�ن، ه� أ���، �%�ن -�P	��، ذا(��، ��-@ �+ و�1&� 

�-��، أو ��6ا "�
� أو ?ّ�� #�
� و�
�، وه<ا، ���ر �� �1  �%�ن ;�ر��L و��

��6�BP و?ّ�'ا ��د��، أو #�'����A و���دا ��6
� أو ���?� وا���ادا، 

&� �-�"���61و� 

 **** *** 

ه
� " ورة �� 5���� �	��� �9 أ�L  االطمئنان القـاعدي حاجة للتوكيد الذاتي الفرداني كما النحناوي:

���	
ا�L5&�-�� ا�����،  -ا�67�ر ��5?�&�ء وا��9، و��Q%�ن (�#  ا�.�� ا�


	S، ورا?� ��� ��T�از��� وا����� �-�و����فء  ا�P�6	�، و��Q%�ن ( Vّ4 ا�

 أو ����%�Y �> ا��� واX;  و"&9 ا�
�9 وا���A�6 ا��Bل

 **** *** 

�ان و5 �4&�  -�
��� و����-Z إعتالل البنيوية واأللسنية واالناسة في داخل الصفوانية االكانية:	= �#

ا�&�B�]� #� ا�B�45اد�� أو ا����C ا�6
�Y ���ور ا�&]!@  -#� "5آ����+"

،�

	����  ��!�ع ا�3و-�. #��S ا�3و-� آ���  %��� �أو ��ه��، و5 ه

��A�&O.... و�9 ا�&���ظ ا��B��7ت �� ;���ة و�Lه'ة ودو���آ�، أو �
وا�

6���ت ا��	^��، وا�&�6د5ت ا� ��"��، #� (	��  ا�3و-�، أي #� ��وا

�ن ا��]� ا��� ه� ّ%� +�6L �# أو H�1_، #� رّد��ا   �Oي و ���+ ا�ا;�'ا

�-� وا�3و-�(%�ن أ��4�4 #� -�13 ا���� �[� 
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 **** *** 

ه
� "CB (��� �����B وا�5)�ا��،  االشفـاء  العالجي بتعديل األيديولوجيا واألحكام والتصورات:

�B�[��ا ��	
أ�4 ا(���0ت �ــ:  و(]��  ، و( �a_... وه
� �7&� ا�36ج ا�

، و(���6 أ#%�ر و����6ات و�4�آ�ت، وإ-�دة (D�6، و(���6 (�6&�ت ?��ر��

�ر�4ت ����6 و��&�ط إ�	�6��� واوا���ت... وه
� (]��  #� ردود ا�	�6 أو �&

 <	
� ...d-ا�B�وا#> وا��ت، آ&� -�@ ا�(Bّ
#� ا�0�45��ت -�@ ا�&�T ات وا�&


�و��ت �
آ�T ا ا�
�0ح #� (]��Z ا��.�رات ا�0�5��� -9 ا�<ات واX; ، -9 ا�

�L�د وا�&6 #� وا����ة ا�&� اآ�B أو ا�&����	� وا�&�]�ذ��، -9 ا�

..��� وا�&�%

 **** *** 

#� ?�9 ا��'داد وا��6ّ&_،  االشفـاء الفردي كما الجماعي بالتدّين وااليمانيات والممارسات الروحية:

�ي �� ��6 ا� أ4&��� و�� ��6 ا������e، �3"! ا��ت �X&�0&> ا�دا;� ا

�f6 ا��L36ت  وا5" ار ا�
	��� أو ���ء ا��%�Y و��.+ و(�-%+، (�B@ ?�" ة

�را #� ا�&�0&> �?  Tأ�)� أآ ���&�&ّ�'ة، �&�0&�6ت ا�ا g(� �# ����&�5ا

 ّ��5 ...�T��T&��6�، وا��345، وا��6 �ي  ا ^
�9 ا�d�B #� ا�9��6B ا�

وا��6&�، آ&� #� إ�%���ت ا�&&�ر�4 وa وط ا�
�0ح، ���g ا�
'-� أو 

 ا�
^ �� #� ا�36ج ا�5&���

 **** *** 

آ&� ا���ل #� ا�36ج ا�
	��  أو العالج بالعالئقية الحوارية بين الصابر والمعالج العلماني كما التديّني:  االشفـاء

�ة ا�و�@ !M�أ ا�B) ،C�!M��ا De �
ا�&�6= ، وا�! اA_ ا����3�6 #� ا�&��6

��9 �6 #� آ�#�� ���43�ي أو ا�& "� وا5"! ا�� �� وأ���، و-�@ ��� آ�ف، %��

�يّ وا�����. h�6�ا C&و� ����وا#> آ&� ا� 

 **** *** 

ه
� -3ج ���6د ا�&���ا��ت وا��4��Z  االشفـاء النفسي بحسب النظرية الصوفية العرفـانية:

وا� آ�A'. ��6&� �9 أ�L د#> ا�?'ان وا�&�Mوف وا�&)�دات، -
� ا�	 د، 

���M اP+ دا;� ا��واA  ا����
��، #� �	�ه�D رو?���� و(�0وز��. وا�@ 

��L +�L�Z ا�a اك ا�	 د #� ا�&&�ر�4ت ا�0&�-��، � اH �&�رس أ���: (


��� ا�
	S، ( داد اD4 ا�30��،) ،Y7���ا ،j -�ء��ا5رادة، ا  S![� �&آ

 �&(�5k��0ي و�ا1> وا��ط ا�[" 9- ��M��ّ��وي وا	�ا �#  Tآ,#  Tص أآ�و�]

 .ا����(��

 **** *** 

� ا��Z، أو إ�)� (%�ن ا�&��B، وا��Z ه� ا�م، إن ا�م ه األم محبة أو رمزنة للحب المحض:

5 (���ل أ �	P�- 9�3� م�(�Bّ�د ، 5  و ('ول، ور�' �&���B) 5 �B أو?Zّ ا
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(�0ّ'أ  أو 5 (
�)� ،و -!�ء ����0 و?�ّ، -��ي و������ أي ه�#+ ذا(+، 

�# +),#�%� �-�	
 دا;�+، �O  ا�4
�O ،�?�0  ا�4

**** *** 

#� ا�0&�-� وا�M7.�� و-B  ا����رة �%�ن  ية أو الصورة االيجابية عن الذات:أمراض الرّضائ

ا�ّ "� -9 ا�<ات أ�4�4 �%ّ��� ��.�� ا�
	��� ا�L5&�-��، و����از��� 

 Y�%����43 ار وا�9 وا5?�&�ء، و���� De دة�وا�67�ر ����0ارة أو ا�0

ا����. �%9ّ ه<H  ا�0�5�� إن ��9 ا���ى ا�&%��� أم �> اX;  و�45&� �>

�-�� ا�&���6 "�� 9!) D� إن H��ّ-g و(�7ّ�) ��A�" �ا 

**** *** 

�����B ا�7B ��، و����g�)-  �B ا��� -ه� األنا األعلى لالنسان العالميني داخل العالمينية:

ا�	��	�، و(���� ��ار ا�� ب، وا�6
Y، وا��Z.ّ6 ، ا�@ دار ا��3م ، وا��6ا�� 

��ا=� ا�7�را��ّ، و���D ا�����ن وا�7 اA> أو ا�L5&�-��، و?��ق ا���� D�

 ،��1�
ا�� �� وا�&��واة... وا��6�&�
�� ر�aا��� ���ا�Bp، و(	�-��� ��

 وه�%���� أو ���ا��� ���6دة ا��!�ح وا�&6
@ وا��3ح

**** *** 


� ا���qن،  انجراح البعد الجنسي الحضاري:- �L����B��6 اB��  �����آ� ا <�


� ��رآ+ ��	�-3 و#�  آ� ����0ا���Q# ،7 يB�ن ا�B�ا @
� أي ��D�0 أو �&6

 �-�م �> ا�9��6B ا�
	��  ا�&De �6&�0 ا���ر��M ا����ري... #��0
�� ه

، و��%�م ���3و-� �وه� -��A3 ور�'ا�� و(Mّ�� �	�� ا�L&�-� وإ�����ي،

�������L . و�,وا���ت ا��#�ع ����]� وا�� اث، و���4��q  وا������  وا��

  )�ا�0 اح ا�0
�� ا����ري ا�0 اح �1 �67  �+ ا�.��  (=ا�.�� ة) ا�&�

��e  وا�@ ا�0
S، أ -5 � اه�  د���1 أو آ���� ا�&�ى –�
^ ة ��إ�@ ا

���L أ��+�� .وا�<آ�رة، A�1&� دا;� ?��ر(+ و#� أ���

**** *** 

��1 (ا�&�ّ.��)، #� ا�&	 دا(��،  انجراح في الميل أو الرغبة واالرادة الستعمال كلمات جديدة:.��ا

��� و��6&�ة. B�� أي ��L�� ،ة �Tن، أ?���� آ�%) �1 �&�  Tن ��#�6 أآ�%)

 ، Dه��	ة (� �Bرات، آ�&�ت آ�&T�45وا Z4�%&�ا �&L، و��رت ���او�= ���

 ،����6"��دا���، ا�	��	� ا�Lا���، و��� ،����	�p��.!���ت) �9 ��� : ا�

ا��-�)، ا�	% ا���، ا5رادا���... و�v�0 أ��� أ���(�ت �9 ا�&�����6 (#��	� 

 ،��,�a ،�
�
� ،�

	S... وه
�ك: و-�B!�ا ،S

	S، ا�0&�6L36�ا : ���

... �
��? 

 **** *** 

��e #� ا�M!�ب آ&� #�  األنوثة مع الذكورة في نسق أو بنية أو في إدراك كالني:��(��C -�@ ا
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Mّ�� وا�3وا-�، ا�
��xA ا�L5&�-��، و��wو��� ا�4��5 أو #� ا��3	.�ح وا�&�

 ،��)�M&�وا Y6��06'، آ&� ا�(��رب... #� ���ا �Aذا �ط، وا�B?5�7 وا	�ا

 �L �& ذو5ت -���، ��� ر ا�0&�-�، وا�&��)� أ;!�ء ا���& أة، و���ن '� �

 _�6
وا�&�0&> وا�	��+.... و�<�g (]�و ه� ا�&�wو�� وا����� وا��ZB،و�


� ا� �L وا�0&�-� ، و����6د ا��45 ار ا�
	�� ا�L5&�-� ا�67�ر �- Z�>��

ا� �T&�ويّ أي ذ�g ا��%�Y ا�
�x1، وذ�g ا�67�ر �����آ�� ا�<ا(� ا�6!�ب 

�دH ا���يّ Lوا�4& ار و ���	
 �%9 ا�� وري �9 أ�L =�� ا���qن ا�

 

  ت -ب
  

ا�B!� ا�&
�هf، دا;��� آ�ن أم  لون كما الرمزيون:البطل  التغلّبي واألبطال المناهضون الفعليون والمتخي

;�ر��L أم ���ا�zP أم �	�����
� ا�&�زو;�� ، �]Z�ّ ا��y� 0 ا����ري، 

 �!B�. أ�� ا��ي ا�0�5�
وإ?�اث ا�� ر ا�
	��، و��1 ا���T وا��� وا�&6

 �6�4�) ���&6) C�7� �6#ل ا�4 ا(��0، و�ا��]��B #	%  (%��	��� إ4)���، و1

L�
y وا�9��3�6 ���!�� ي وا���ا9���e وه�، ��6 أ���، ���ا��� ?��ر��، ��

 ������ ا��� آ
وه�%���� أو 5ء��� ��B�BP إa	���A، و(]�� ا��� �Mّ!!� ، و(

 ا��6B وا�داة وا�M!�ب... 

  **** *** 

ا��D0ّ() y� 0 أوو ()��D، (�	�� أو إه���،  التجريح النفسي الحضاري إعالل معا وإشفـاء:

(�!�> أو Lّ'، و��1 أو ?'. ه�#+ (� ��6، إ���3 ن و�1 �%�ن ا������� أو 

 .�4�(7ّ	�� أو رد #�6، �4د�� أو ?��L 1) ��، أو (�B6 ا -9 -�� وه�س وه�

��L (ا�& ا"�، ا��) ي، ا�6.���) ��<ات ا�6 ���، ��)�B�ا y� 0��وا


�و�� وا��5&�ءات، �1 �%�ن�
: ذا(� ا�&
 ،,7��M7.�� وا�)��� أو �}�� وا�

,7
 و�1 �%�ن، ��6 أ���، ;�ر�L ا�&

  **** *** 

وا��Z�6 (�v ��6)�  -ه
� ا��x�M7 التحاتت منهج عيادي وتحليلنفسي للشخصية والمفـاهيم والحضارة: 

f6B�&���(�� ه�  -ا�ا yAزا ��# ...@
B�وا yAزا �� ،g&�ا����ت أو ��B!��

�ن 71 ة #�ق 71 ة إن ا��� (%�ن رز��� (�v رز��� (��1�BP)، وآ�%) ��.B�

��أ�� �v�) 9 ا�@ أ-�@، أو (%�ن 71 ة (�v 71 ة ان ��أ�� �9 4!�)� � ورا 

 ا�@ دا;�)� (1ـ�: ا��	�وق وا����(v، ا�&�v��1 �9 ا��-� ا�@ ا�3و-�)

  **** *** 

� إ?�اث ا�6.�ب ، أو # تحكم  الرحم التراثي أو استبداد أمنا اللغة التراثية مرض وإمراض أو إعتالل واختالل:

�م ا��]�( -(y� 0 ا�. ورة -9 ا�<ات�- �
| وا�!�6�B أ�
� أو ا���9 وا�ّ
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1�ى #� ا���5ن���ور ��]<ى و���ّ"B- y  ا5ه�&�م ���4��5 وا�3وا-�  -وا

 �
��� وا

ا��]�،  -، ���م �+ ا� ?D ا�� ا�e و5 �4&� ا�مذ�g ا��ور ا�&& ض ���" ��

 ����ل ا�@ دور -�L3 أي �a5 ��6%�� و(�z#�%�� ���6 ا����� �(�
�


�و��ت ا�L5&�-� وا�&����ت ، ا�	%  ا�&��� وا��ار �
وا�7 وط، ا�

 ا��6�&�� 

   **** *** 

�ن �1 �%���ن و��� أ الية تطّهر أم تكيف نكوصي:التراجع والتشاؤم أو %� 3# ،CB��إ-�دة ا ���وا

#�)&� ه'�&� أو ا�%��ر، أو (
�f1 #� ا�&�اY1 وا���Lّ)�ت... إن ا�	%  

 �
1�ع #� ا5آ��zب، أو #� ا�)�م ا�<ا(�، �� و6� �1�ا���7ؤ�� -��� �)�~ ��

 �L3إ����1> ا�� أو ���د ا�@ ا�L ار ا������، وإ�@ (ّ&
ا5"! اب -9 ا�

�ن ا��	��  ا���7ؤ�� ����ر�Vوا� ؤ�� ا���داو��... وآ%� g�>- ��و  "��

�B���&�وا- ���L  �O ا ��	ا -9 ('L�- ،�!�ّ��� ه'ا، أ?�د���L ��ّ!; أي ،

ا�M وج �9 ا���A�.M ا�@ ا�5&�ن ����	�-���، إ�@ ا���T ���رة ا���5ن 

�=� وا����� ي%
 وا���6 وا�0&�-� -�@ (�0وز ا�&)�دات وا��D ، ا�

   **** *** 

إ�)&� �%���ن ��6'�' ا�.�رة  زيز الذات والتدعيم النفسي للتوكيد الذاتي في الفرد والحضارة:تع

ا�0�5��� -9 ?��رة ا�<ات، و-�13)&� ا�&��از�� ا�	�-�� �> اX; ، و��ر#�ع 

���ت وا�&����ت. ذ�g أّن ا��	3�6ت ا�0�5���، -
� ا�6 �� &
e و()� �9 ا��

 -اqرادة وا�45 ا(���0 ا�
	��� ا����ر��، (�6ّ'زا�&�6=  و������Bّ ا�ّ
^  و

�� V�4 ا�	)D  –ا;�&�ر�� أو  -�@ ��� �!�ء وآ<� g�M) �%7!�!� و���� 

وا��!�� ات �����رة وا����رات، و����A36 ?��رة ا�<ات �> ا�; ��ت، و�> 

ا��ار ا��6�&�� أ��� وأآT . إن ا����رة ، ���Z ا���6 ا�6 �� ، 5 (�رك 

Ba 9&"���; أو أ?%�م ���6ر�� ��B�� ه'ة�L �%ة 

. &%��$ #"�رة ا� �ب  	�� أ����ت إه�� �����ن وا���ر�� وا���� و    

 ُ� D�4 <""���، وو�	��ت وا�Lر��ا �&��� �&(
&�رج ا����رات، أو �	�"� ��

ه� (	%�  دو�A�&O ��	� و�O  أ;�13، و�O  -�&�، و�O  إ�����ي، أي 5 

�=��ت وا�����1ت ا���ر���M آ&� ��� م ا�� ��ت و?_ ا5;�3ف.M�أو ا ،

 ا����ر��

   **** *** 

ا��]���B ا�0�5��� اk  �B6) ����(45;  -9  التغلّبية النفسية االيجابية إسهام وإنجاز:


�0ح، وإرادة ��5.�ر ا�&M!!� ا�&��ا�Bp. وه� ا�4 (���0 ��� �BO �ا

���3�6  وا�a�&B ��. وا��]���B (�&�� ا�&�
���1 ا�&��ا�BA ��&�0�)� وا�

أ; ى ���%��	���� ا�
���L ا�&!ّ�رة، و�����
� ا�&�0)�ة وا�&�0ه�ة، �� 
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9- d�B�وا ��%a{� g�>وآ ،D�^
(';�D � اآ&� و(6&�_  وا�&��6ة ���CB وا��


�و��، �
ا�	�6��� وا�& دود�� -�@ =��6 ا�	 د وا�&�0&>، ا����رة وا�

 ا�ّ!��1�B وا��!�-��

k;  ��.�� ا�
	��� اDe ��-�&�L5 ا����ر�� و-B  ا��]D�;') ��B�ّ أو (�آ�� 

 ����eا���ا��� وا ��
ا����ر��، �� ���]�� ا��� وا��.�ص رو?�� ا��

�ب ��6=  5رادة e آ&� ه� ...��L���
�رات ا�D�6 وا�.�رة وا��%e ����-و

ا���0ي ا�����ي أو ا��ه ي   (���_ �� آ�ن ��&�+ ا�34ف ���	�ز ا�&�دي

 �
�ي وذي ا��6B أو ا�&�1> ا��6�&�
وا�	�ز ا� و?��� ا�B�-5ري ا�&6

h&ّ(&�أو ا Z�[
 ا�&
�.  و��S ا�&

   **** *** 

ه
� �L��� "ا���D ا�6.����"  التغلبية المحلية العالمينية إسعاف لالنغالب المحلي ومشفى نفسي حضاري:

ا��D�1 <� D ا�����4 ا�	��	�� أو ا�7 ��6 ا���آ&� �����ن وا�0&�-� و

 ����L و?��+، وه� H�
ا�&�%���� و?��ق ا�&�ا9P وواH�0) +)�BL ذا(+ و�6

ا�5]3ب وا��]Z�ّ. آ&� أن ا��]���B ا��6�&�
�� ا��6B وا���&�� (6'�' 

��	�B7�  �O D1> أ��ا ���D و���5ت #��	� �� ��6 "ا��0ه��" #� ا�	 د 

��4، #� ا�<ات وا�&6
@ وا������ ، #� ا���ل وا�	�6 وا���A36 وا���

 وا�5	�6ل، #� ا�
�� وا�����D وا�&��آ&�

 ُB�ا �����6، و;!�ب ا�	��	� ا��]���B ا��6�&�
� ;!�ب #� (]��Z ا���D ا�%

#� ا��]�Z -�@ ا�5]3ب دا;� ا��ار ا��و���: #� ا��6ا�� وا�&��واة أو 

 +�	
ا���&�، #� ا�����ن ا��6دل و? �� ا�xM7 ا�!�Z ا�Mّ� ، ا�&�� م �

 �&� ��9 ا�<ات واX;  ا�&���و��9 "&9 ا�
�9 ا�������و��;  و

    **** *** 

�رة ا�D�6 . ���    تغليب السوائية الفكرية بإعادة العلم الى القيام بالدور التغييري:e �����  0ّ	�)

7�ء ا����رة  �Z6 ا����6 "ا��6&�" دور ا�&S4w أو ا����A أو
� �!B�ا

ا�7B ��، و(!�ر ا���6، أو �B'وغ ا��-�، وا���! ة ا���ر���0 ا�&��&ّ ة  

 ����" ا���5ن، ا����3�6 ، ه
-�@ ا�!�6�B. وه%<ا �%�ن ا���6، أو "آ�

�رات ا��6�م، إ��ن ه<ا ا�'��ن و?�d �'داد ا��&��ر ?�ل e �1<ي �1 أو�ا

�رة #� ا�	%  واT�ن" ا�
L"و(�+ و BL��Xرة وا�.� 

    **** *** 


�وي (]��  التغييرانية استثارة وتزخيم للوعي المعافي والطاقـات النفسية:�
ا��.�ر  �6'ز ا���آ�� ا�

��L،ا��#�-� ا�������� �^� آ&� ا��Mّ��� ا�&�زو;� أو ا��,���B، ��� اث �ا

 �&6) ..v�ا�T�&�ّ�&�ت وا�ت وا��
أدوات أو وا��]�، ��)��� وا�&!���ت أو ا����

 �# ،���	

�-� ا�#%�ر وا��&3�Tت ا�= �#  ��T]�� ا��� آ���ت ا���رو?�� وأوا

 ���A36�أو إ-�دة =��)�، #� ا Dه��	&�%  وإ���ج ا	���6 وإدارة ا��4��4 ا
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وا� وا�!�� و; اCA ا�&6 #�، #� أ���دات ا���D و=���O ا�45 ا(���0ت آ&� 

 ا����3�6ت وا��M ا���

و�	��� ، �	��� -���A3،و�	��� ��0&��6،إذن ه�، ا�+� ا�*%�' ا�� ّ�)'


���S ه� #�C أ;��13، و�	��� ?��ر��رو?����، و��L ���	و� ، 

    **** *** 

ه� (0&�> ا�&�6���ت -9 ا�.�� ، و�9 ا�.��   :تقميش أخبار تاريخ المرض أو الصدم الحضارية

ر�V ا�& ض و(!�را(+، أو �3���ت ا�.��� �	�+، -9 أز��+ أو -9 � "+: (�

 ��.M7�&�6&�ة #� ا�4%�7ف ا�ا _A! ا���6 B) h�&���ا  g�ن ذ�و(,�e ا()�. و�%

 وا�� ا�eت وا0�5 ا?�ت ا����ر�� أو �6 #�)�

    **** *** 

 ه
� (0&�> ا�&�6���ت -9 تقميش أخبار ما بعد الخروج من المرض (من المستشفى النفسي، أو الصدمة): 

�ن ���?� %� g�@، وذ	&��7�ر�� آ&� �9 ا����.��� ا�9 ا� +L�6 ; و�  �.��ا

�ر ا����� ا�& "��، وL5 اء (
wBّات ، أو ا�
^  #� ا����61ّت !) �6���&�

�
 ا�&&%

    **** *** 

ا�! �_  ا�����
�� (�M�M #� التلقينية تهيئة لالنصياع وانجراح في أوالية التحدي وااليجابي والتفكير المتحرر:

 ����6�� �0�

&�� ا�M7.��، و(
%Z -9 ا�&
�ه� وا�L)'ة ا�&) 9- d�B�@ ا�ا

 ...y1�
/��.-�ب ا�
���� ا�&��ورة، و����6 ا�45 ا(��0 ا�&��اZp ا�&��اZA ا�&�

ا���;'*� ا:�)8ادي، أ#�دي، �6)$ ا7����8�9'�، 6*45ّ، ���د 	�� ا�23*�ع ا�%�ري 

=Z ا�.��  #� 1�ا�Z و#� ا�!�-� وا3��45م و� ��  ا�5)�<� و=� &%>'�،

�-� وإرادة ا���ار آ&� ا����ي وا�
��ش، ا�5	��ح وا���6د، � ،����وا� آ

 ا�& و�� وا��	�-���

 **** *** 

ه�  -A�1&� -�@ ا�
�ّ�� وا���ار وا5;�3ف - ا���از���  و االختاللية في متالزمة: التوازنية

، رادةإ���1 ا���ا=� ا�&
	�y ا�&��اZA، و�De 9 ا���
��� وا�0�5�� #� ا5

 _A! ا�وا �BO �ا d� ��B4 �# ����6�ؤ��، ا �ا ��	%����ا C!M�أو ا

ا5;�3�� وا�&
0 ح وآ	� ا� �BO  �ا�)�د#�  �}�� �����_ ا���ازن ��9 آ	

 �����! ة وا�.���� #� ���د�9 ا��ا1> وا�&�1> و-B  ا����ري.

       -��6ز6 ا���از�''�������ان �	�� ��0&�6 و?��ري ��.�دH  ا3

�رة -9 = �
ا�
^  #� ا�! اA_ ا�&���� ��
�0ح ا�&�De ،<ّ4 ا�
^  #� آ&�

 �#  ^
ا�<ات، -9 ا��� ا�-�@ #� ا�M7.�� وا�	�6 ا����De ،�4 ا�

) ا�&������، و#� ا���6 ا�6&�� ، و#� ا���ا=��� (ا����A36، ا� وا�!��

 ا�����T وا�&
)��0 ا���Bد���
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  -ث-
أوا��� د#�-�� (� �^�� (7!  ا��� أو ا��و��، وا�Z67  الثنائية الصراعية المشطرنة:

آ&� ا���آD ، ��، و��M=�، ا��-� أو ا��� أو ا�M7.��، ا�P�6	� وا�67�ر 

 وا�&�Y1، ا���� وا�&6 #� وا���&�

*** *** 


���Aت، و(��6د (�&��()�،  تفسير ناقصة وعطوبة أو جارحة ومنجرحة:الثنائية الفرويدية أداة  T�ر ا'[)

�?�، وآ0)�ز (����&P و(�&�د  �# _!
��M7.�� وا�] اA' و��Bأ ا����ة، أو آ&

�? و�L، أو اqّ�� وإّ��و�� ( إ�� ��9 وإ�� هD، إ�� �# .D(	�,و�� وا��7 ح وا�ا

�&���و�� ا��!9�B ا�&�.�ر-�9، أو أن... وإ5 #ــ....)، آ&� ا�&�%�#�z، أو  ا

ا5زدوا��L ، ا�V.. ه� آ�)� آّ&��a ، و(���.�� (�!����، (Cّ�B و(�M'ل إذ ه� 


� أL)'ة إ���ج (# g�>�و ...x�
(M	� و(�Bي، (!&S و(^) ، (&ّ�H و(�<ف، ('�� و(

 ه� (�	������، أو (�#������ ا=!	���A ا�&
)� وا���ا�Z وا� ؤ��...

 

  خج،ح،
 

5 �
�� ا�	%  ا�	�	�ض ��e#�، إ�+ 5 �.
>  حالة الفكر الضحضاح حالة نفسية اختاللية وممرضة:

و-�� �����، و5 �4�آ� وا"��، و5  ��1	� �����&� وا������1. إ�+ ر;�وة 

�1> #� ا��Tّ6  وا�� دي، وذاك �� �	�ّ  � �� g�ش، ذ�وP اوة �'و�L و(7ّ

 ���3�6 آ&� ا����B� 0 و#� ا�B�45طا���)�  #� ا�M!�ب وا�&
�ه� ا�

*** *** 

���L ا�0&�-� و(�ر�M)�،  حالة نفسية حضارية:������ه� ?��� �	��� �(��M) ا����رة أو ا

#� ا��-� وا����ك ودا;� ا���ا=���. #���-�، �3T ، ���0 اح �^ ة ا����رة 

�رات ا��6�م وا�e أو �eا���@ ا�& أة، إ�@ ا�ا���345 إ ���6 �ا  �)��رة، (.

 ?��ري ا�&
7, أو ��T  ���_ و�& ض..

*** *** 

� �'ن #� ا����A آ&� #� ا�B!� ا�&
�<، #� ا���5ن ا����� ا�آB ي  حب األب:


� و��<و(9 أو �# +
�;�� ،H<ي ��&�ه@ #�+ و���0#+ أو �7�6+ و�����ا

 ��<اوت �6+

*** ***   

�� ه� ه<H ا�.���Oت  ا�&
ّ&!� ا�&% رة، ه�4 خواف الجديد والتجديد والحرية االجتهادية :

 ��Aت أو #% ��ت ���دة، وا������eت أو ( ا��L�������ا�6
��ة � "�� أو 1) ��، 
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� "(,=��" (زرع، ��a، ا�4
�Bت) #% ة �� +Lّ�و4�اZO ) ��4 و( ��، أو (�Lّ+ و(�

��.M7�<ات أو ا�اث أو ا ��ا �# ����eا�? 

�ر�4 ا�6 ��� ا� اه
�، ���v ه� ه� ا���&�1 ا��P إن ا�7�را���، ���Z ا�&    

9� ��M) 5... و���] �ا‘اMر�1ت (�ر��	ت و��P��4 ������	�) 9و� �� ،��

������#�، ا�&���� ا��� (�60 �ّ�اب ا��� ا�&
�9�BM ه&)D "أه� ا��� وا� �C/ و(

5��اف �9 ا����0 #� ��; �&e��6". و�5ت # و����ا�
� ا�@ ���B4 �
 ،ت أ�


	���، وL3- ،آ����� ا�@ ا����3�6 وا��ه ا����4

*** *** 

�ف ا�B�3 ر، وا���� �O  ا�� وري، أو ه� 5  الخواف الحضاري العربي:M�أ��� ا �ه

����	P ����= �� 0�� ��-�6، وذآ ��ت 5 وا�BP 5 ّي�4. 

� ، ، وا�6�:3 و#�� ا����5@��@� =��6أ�6 ا�.�اف ا��"�ري ا���=�    (#

 �&��1 ��M(�ر� ��ة -9 (0  A�[�ا �
ا�0 اح ���ZBّ �+ ا�<آ ��ت ا��#�

#0ّ ه� ا�5)'ام (ا�5]3ب ، ا5;�3ل ا���A36) ا�&�6=  أ��م ا��3ح، أو 

 ا��]�ت وا5Xت ا����ر��، #� ا������� �> �f6 أ�a D&�ل أورو���

*** *** 

xM�� :Y ا�&)�L&�9 ا�&	� �9، ه
� �!� �Lرح ��xM و�%T الخواف من البطل المناهض:

و�%YT ا��6وا��� ا��ا;��� وا�&�B1�6 ا�<ا(�� أو  ،وا�]'اة، وآ�#� ا�-�اء

ا�&�زو;��، إ�+ ا���(� �����رات ا�6 ��� وا���345، أي ����6 وا�	9 وا�	��	� 

دا;� (�g ا����رات �B���� �# De)� و(%��	����)�  ا45)���� "&9 ا��ار 


	�)�ا��6�&��، �� و?�� �&ew&�<ات ا�9 ا&" @ 

 

*** ** 

�9 أ�B4ب ذ�g ا�6.�ب �!&�رة و5وا-��، آT ة (%�ن  :الخواف من المستشرق كبطل مناهض

وا���M ا�& "� #� و�p	� ا�&��7 ق (�DM آ�T ا، دا;� 1 اء(
� ا�&6)�دة 

H�
�61+ و�6� ،H�6+ ودور�BP �# 3�; H�
 ���g ا�^�ه ة،  �60#

 ا��اه* /� ا����3'�ت إد�6ن ا�%>� ا���=� در:A ا�85ر: ا�و    '=��

� ا�;�G ا��F6ي �ـ "ا��D��5ق"�	 �H��5ا�  �� ،+B�>6�� دي����6_ ا��وا

(�	��+، و(�!�> أو=��+. ��� آ�ن هّ&
� ا� Y[7��B�6+ آ^�ه ة � "��، 

وآ0
�ح �	� ، أو آ&	� س و��?d -9 (���   ا�6 ��  وا�&��D، وا�3أورو�� 

 ��� . ���6� �# �)�B%� ��Aع -�ا�"�
� أ���، وأ;< آ&.A��� +��- �
أ�4!

�
��.Ma �;دا ��=� أ-&�1
�، وأوا��� �%


- �(!���� ،+TT0� ��T&��ل وإد��ن ا�� إن �ّ<ة ا����، ��y� 0) �6 ا�&��

5 �BO<ة و(!) ا ور�&��7 ق، ��1 آ�)� ا�وا-�� ووا-�� �(�e3e ,#�%�) أو (�


� ا����� ��&��e و������ �- �(
�- ���	
 > ا���5ت ا�
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 *** *** 

ره�ب �9 ا���ار وا�� ��  �� و�9 ا������ وا�<ات -�
)�،   خواف من الفكر المناهض:

 ، ;Xا1> وا��ري، وإدراك ��! ب ��O 9�#وا�0 اح د ،�-�و(�(  #� ا�M7.�� وا�

 ��<ات وا�	%  �	�+ ، ��
�� وا�&�6ر"�

*** *** 

ه&� ا��6ام (.�ر وإ�%�ن ا��5.�ر وا��]�Z وا�0�5���.  ف الفشل:خواف النجاح وخوا  

ه&� -.�ب ا�&
)'م، De ا��45�اذ ا�)�4�0 �&�7-  ا�<�Z وو4�اس ا�5]3ب #� 

 9� D�1 &�3ز��ت�ا H>آ� ه ..���، أو ا5"! ا��ت ا��� (�,e  �)� ا���ا

 (.�ب �)� ا�M7.�� وا�	%  �	�+، �� و?�@ ?���ت ��0&��6

***** * 

ه
�  الخواف الالواعي أو القـلق الدفين الحي من االنفصال عن حضن األم العدني أو عن فردوس التراث والرحم الثقـافي:

 9� �#�; ����ف �9 #��ان ا�م ���M��# ،9����6د -9 ا��.9 ا���6د -9 ا��ا5


�ن #��ان ا5?�&�ء،z&P59 وا�� وا�� ��ن �
)� ? ��ن �9 ا

*** *** 

�اف (H�0 ا�� �% :ول (الطفولي، المدفون والالواعي)الخواف من عودة أو تفجر الخوف األM�أو ا �

��%� ���(�  ا�6��&� اB%&�&�7-  ا�0  ا	ول، �9 (��ف اM�دة ا��ف �9 -;

�  �	�  ا�6�دة ا�@ ا����&� "� ا�&��7 ق وا��6و وا�]�زي... وذاك أ��� �

�ف �9 ا�&��6&  ا��A�B، وز�����+ ا�&����9 ا�&��ا9�zP -&�ا أو ��ون M�ا

�(B� �6��  ? ا-�� وا;���ر�  و-�، و�1 �� أو �!

*** *** 

�-�g ���6#�� ا�
	��� �}�� خيبة األمل بالمتوقع مأزقة للشخصية والحضارة:) �

�و�� -ه�
#�  -و��

   ا��ا1>رؤ��+ ��&����B آ&� #� (��ّ 

*** *** 

���� ه
� �� �B7+ ا�]� ة ا�'و��L ا�& "��،  الخواف من الخيانة للتراث واألم والمؤامرات:

�ن" أو ه�س ا�&wا� اة 
L" و ���6.��ت ا��ك آ&� ا5ر(��� وا�%7

*** *** 

 ��� ا���345 و1�د ا����رة ا�6 :الخلقيات النفسية الحضارية والضمير (الوعي) األخالقي الحضاري والبيحضاوي

 ����� +�,%� ، (�
�> ا�����4 وا��ه ي  - ����#  -�%9 –أ;�13 (رو?�، د�

 ،�
وا�� ��ي وا��%&�. وا�0 ا?�(+ وأ� ا"+ ه� ه� ا�&6 و#� #�: ا��-� ا���

ا����4، ا���6 ا�6&��، ا��]�، ا���&�، ا�5.��-��، ا�&�ّ�س...، وا�� #����، 

���، ا����5�ي وا������e ا��Z.ّ6، ا��5	�ل، ا�0&�د، �6
�داة ا��6�&�
� وا�%�
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 وا�&��رن

 

 د، ذ، ر، ز

�ك ا��وا#> ا��Mر��L، أي  الدوافعية في التغلبية والسالمة والرضائية معقّدة متراكبة وتداخلية:(#

 Z��L @�&��-�اة... وه<ا، إ�&%�#�ت، ا�'ات، ا	&�ّ�ا ،��-�&�L5&�د��، ا�ا


�ا��وا#> ا�M7.�� ، ا��6�  �
�9 ا�<ات، وا�&�%��� ���3و-�. و5 (
�@ ه

ا��07-� ، وا��&��4 ، وا5;3ص، وا�&�T� ة، و;.�xA أ; ى آ�T ة " ور�� وأ��4�4 

 ���';�D وا����L+، أو ��6'�' ا���ى ا�&%�#�� ��6 وا��#�-��

*** *** 

�ي و-�م،  الدين الرسمي والتدّين المعيوش في متالزمة وتفعالية:BM� �ه� ا����6ة ا�ول ه

 ،��Bّ!� �A��-رات و�وا���6��D... وا���9�ّ ا�ُ& 0) @��6َ�� Ma.��، و(.

 وأ#%�ر �&�ر�4 و?ّ�� (�&� ا�xA�.M ا�	 د�� ،وا��&3�Tت ا�
	��� ا�<ا(��

*** *** 

�ن �& ض ا����رة وا��-�، و�ن �	�   ،التدّين المتزّمت، المتعّصب أواحادي المستوى والمعنى ���1

ا�M!�ب، و�ن ��	�  �
&C �� �9 ا�M7.��ت، و�%T ة �9 اqوا���ت ا����ك و

���O�1 ي إر ZL9 أيّ وا��و +
�� ��e�&&�ة و a�B&�ا  �O دود �#�-�� وا��ا 

*** *** 

ا�<آ�ء ه� ا���6 ا�&	% ، أو ا�	%    الذكاء إعادة تعضية أو أشكلة وحقـلنة معادة:

إ-�دة ?��
� ��&�0ل (ا��� 9... إ�+ ا� وا�!� ا�d?�B، أو ا5دراك ا�&<ه� 

و?��)�، ا�M7.�� "&9 ا�7 وط وا�5] ا�4ت #� ا��ا1> وا���ر�V وا����رة)، 

وإ-�دة (�&�� �}��aء وا�#%�ر، أو ��^�اه   و���ا-� ا���5ج، و��&
�ه�، 

�� ا�� �� وا�!��، 
وإ-�دة �6
�� أي إ-!�ء �6
@ ره
�وي، ?����e أو (

M�5وا DA)'ا��ت، و�� ^
��#�ت ا����ر�� آ&� ��3]3�� وا���&� و��&6
@ و��

+�	� 

*** *** 

إآ&�5 و(�"��� �� ور�aخ ا��	^� ا�6 ��، ا�& �&�6�Y7% "1!�ع  الرائز الحضاري العربي:

�ء أو ا�)�L> وا�]�ري وا���3&��'"، �,(� ا� اA' ا����ري BM&�3وا-� وا�ا

 .+
�ر ا�6 �� آ� �wدي أa%�5 أ; ى ���ور ا�&<آ�ر -�= Y�p�و����-@ أ��� (

 ��#��رة ��%= ،�
( ا��e و��?�ت (B� ����%7 ز #�)� ا�	9 ا�6 ��: =�رة 5��4 9

 �(��&Lو �(��&أه Z�) ) ن إ-!�ء أ?%�م -��)�، أو�وا���6ل، ا�Z�!� ،V �9 ا�'�

�?�ت O ��� أو �����ة� �-�&0� 9&" 

*** *** 
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v ه� أداة الرغبة مفهوم تحليلنفسي فّعال ودينامي:� �BO �ة، وا����9 ا���5ن وا�� C�ر

ا��]�، وا��]� �
v ا� �BO، �]�  ا� �BO ، �]�  ا��]�، 5 ���م ا���5ن ، 

 وا�7 اA> ا������5، و5 ���م را�C ��9 ا���5ن وا����ة

*** *** 

��� و?��Lت  الرغبة الحضارية:��e <#و��، دوا�
�
ر�BOت ا����رة، ا��� أو ا�0&�-� أوا�

� أd�B) ��4�4 -9 �4 ��.�ن، أو إرواء p&, إ�@ ر#> ������ت ا�&�7�6 أو ?��ر�

إ�@ (���_ ا��9 ا�����، إ�@ ا� د ا����ري -�@ ا�]3ب أو ا�@ (���_ (%Y�ّ ?��ري 

7�د وا�4 ا(����3B���� ��0 (6&� ي إ�)�"��، ا�@ ا���آ�� ا�<ا(� وإ�Baع 
�

��! ة وا�.���� و(��L+ ا��ّ#� =�ب ا��5&�ءات ا�@ ��9 1��� ������ و(��!�> ا�

 ا��]���B ا����ر�� وا���';�&�� ا45)����

*** *** 

��e ، #� ا�&�0&> �6ّ�� ا�.
�-� آ&� #� ا�&�0&>  رفض األنوثة:��xّM7� 5 ر#f ا

 ��
���6د و�6ّ�� ا��Y�ّM ، �]�  إدراك �}���e وا�<آ�رة ��6 أي #� �


���) ،وا�6�ا�� ا��6��� ا�0
��� وا?�ة. #��!	��� �	�  ز���� ((%

 ��	
0
�� ا��� ،����	
ا�&�رآ� #� (	�-3ت و���C أو a وط و;B ات �	�  ��


� ا�!	� وا�!	�� ��رآ�9 #� آ� -�م، و��_ ، و#� و?�ة ?ّ��- ��
0�	
 أو ��

  س،ش،ص،ض
Ma.�� ا�.��   (	0  ا���7&� ا�&�Lّ)� ا�@ ا�م سّب األم إهانة للتراث واألب أو أمضى سكين:

 Y��4 �# ،&%�ن�'��ن وا�ا  B- ،D��(	�0 ا آ��3 و#�ر��. و(�	_ ا����رات أو ا

 ...���
�، -�@ "ا6�4^�م" (�g " ا�0 �&�" أو ا��
��B ا�&)%��ا�ز��ن و�Y��M ا

�م أول إ���ن �6 #+ ا�!	�، وأّول آ� (0 �� أو -�13، و��ا�� آ� ��ا�� أو #�

�ت،B%� أو �	P�- ،ر�6a  %ّ	) ّآ  أو>) 

"> وا�6 ض، وإه��� ا�� اث إذ5ل �}ب، وا���0، إه��� �� �  ،إه��� ا�� اث     

وا�� اب، وا�رض (ا�رث). وه%<ا ��%�#, �6
@ ا�م �> �6
@ ا�� اث، #%3ه&�، دا;� 


� ا���qن، أو #� - <1�ا�3و-� ا�	 دي آ&� ا�0&�-�، �����ن �
	S ا��ور وا�&

 ل ا�&����B وا�&.� ، ا���ل وا�&�ل ، ا��	��  وا��]�� ا���ر�V، و?��

*** *** 

(��م ا�� اءة ا�
	����� ، و�
�ه� -�D  السالح النفسانّي معرفة وسلطة أو طاقة وإمكانات:

�ر، B�وا D�6&�� �6!ّو�� �eارا ?�ر�ا�
	S أو �)�را(+ و�
!�+ و#��	�+"، أ�

�ح وآ�#� ا�&��?�ت دا.
;� 1!�ع و��1�BP ا�3و-� ��&6
@ ا�&!&�ر وا��3


+، ا�&�%�ت -
+، ا��3	%  -  Bّ6�3�^��، ا�ا ،<L)��ر��ت (ا�وا��]� وا�]

 #�+، ا�&^�D ، ا���3&��'، ا� �'ي، ا�&�Mّ��، ا��Tوي...)
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*** *** 

�ّ(  إزاء إ-��ل أو  السوّي والمرضي في نفسانية التساؤل وفـلسفة السؤال والتشكيك:) ����P ح ا��wال (

�%aإ،���  g7��1_ ا f	;ج، و Mاب أي -9 ?ّ� و��L 9- d�B� ،g��6 ذ��64،  ����و(

/���Mال �%� K	J أ:)�ب &.�I ا���ب وا�ID<� J'5��5 أو ا5ر(��ب وا�45	)�م، 

،، ا��Nا#� ���7'�/��5��= (Oوا�6�4دة  و&�&�ا #"�ر��،ور  ��[) إرادة De 9و�

@
 ا��ور وا�&�1> وا�&6

*** *** 

ه
� أوا��� (!) ، وا�6�4دة 5وا-��،  اللعن الدفـاعي حال ومآل التواصلية المفككة:الشتائمية و 

ر�'��، ��.�� ا�
	��� ا�L5&�-�� #� ا�M7.�� و(�ا=���)�  وه&�� أو

 DA��7�ن ا�و?��)�. (�	�  (�g ا�^�ه ة ا�&
	��  �,وا���ت ا��#�ع، #�%

(ر�'��، �	^��، (6���� �	^��، و3�O أو ���ا، وإ��ا5 ، و3�1 �4 �� 

�م، �a!�ن ،وDek، ?��  و�#�4....، L و�  � a @�5 ا����) ���6و ��ّBOر

��� أو �^� ،��%A3ه ة و��P ���وه<ا #� ��%�#�z أو a!  ا��� (%�ن #�)� ا

���" 

*** *** 

#� ا�	 ق، آ&� #� ا�&<اهZ وا�?'اب و?�@ #� ا�� آ�ت  :شخصنة التأسيس الحضاري وقدسنته

�ن ا�	% ��، ��%� �!� �%a @�- �
�a���ا �
رك أe  ا��,S�4 أو ا�6.  ا�<ه

(�	� -��+  �&�T�� ا�&
�<، وا�=� ،وا�
B>... 4 -�ن �� ��,�)9،  و4 -�ن ��

�آ�ت أ�&����� ?���4... و�> ا����م #� B4ت ; ا#�� وأ�������6ات و;�3ت، أ%4

7� �&ّM�&�وا +� ��L 
�&�ء(+ ( أه�+، إه��� ا�����  ا�3?�و�e وا��%��� ا�&

�1+ -�@ أ1 ا�+، ا��.�رH -�@ آ� -��B أو (	) ،+���	P ،+أو �7%��...)، أ� ��0 

H��ن �+، #� ا��&�ه� �6+ و(�&��+ ه&��)D وا���T ���رة �] ق ���ز�
�w&�ا ،

���L+ -�@ ا���ذهD، و�
�ء ���
�)D ا�&)�و��، ا�	�"��، ��Ma.��+ أو أ���

 ا�%����

*** *** 

ه� Ma.�� ?��ر�� ذات ��1> ��&�'، و�&C  بية معافـاُةُ◌ نفسيا وابتكاريا وتغلّبية:الشخصية العر 

4�ي و(���� وا��%�ري -?��ري (َ]��  #� �	�+ و;!��+ ��� @�--  C4أوا >
�

 ��L����B�&�� وا��6�]� ات ا��ا �(�# ve�?9 -7 .... وأ��T�ن ا ��ا

0 ا?�ت � ���L، ا�&�	�1&� -�ة 0#�ات ?��ر��، وردود ��B�4 �6#، وا�

Y�%��ا �# x�� أو Y�ّ%) ء� -وَدَوَ;��� ه� ا"! اب #� ا��%�Y ا�0�5�� ?�
� و4

 ;k �
�? 


Y ا�M7.��ت، �9 ���: ا�M7.�� ا��6وا���، و=  De '�ّ� �1 ��.M7�ا D�-

 ،��ّ�ا5(%����، ا���L 7، ا�	&���.... ا�& "��، ��6د�� ا�&�0&>، ا���!

�، ا��
�و���، ا5آ��z��� اا�<ه����، ا�6.����، ا��ّ!�و��، ا��) �
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4�ا��4، ا�6^&�و�� (ا�ّ'ور��)، Ba+ ا�6^���� ( �Ba ا�'ور��)، �ا�

 ا���اور�� (ا��ور��)، ا�. -ّ��

*** *** 

#� أ�4س ا�.�� ا�
	��� أن آ�  الشخصية (األنا كما األنت) أيس استمراري والقيمة األسنى ومعرفة اضطرامية:

" "?���"، او "(0 ��"، �
	 دة و# ��ة. و(B�6  ا��]���B ا���5ن إ���ن "�.&�

�	 دة (�]�، ر�4��، �	^�) �%ّ �4 و��&�'ة، ������، 4��� وا��%�ر��، ���)�#� 

 H>!�-�.... ه���1 وا�B!�%����، ا��%��3 وا�ا ،Zpا�ا�	�ز ا�&��6د ا�&�

�
��L ا5 "&9 ا�) 5 ،v��9 و�De 9 "&9 ا�&�0ل ا�M7.��، ه<H ا��� آ&� ه<H ا

 ا�
	�� ا�L5&�-� ا����ري

*** *** 

���L -ا�	��	� الصحة النفسية االصطبارية:������ا�B!=5ر��  -آ&� ا�#%�ر�� أو ا

�ال وراه
�، ا��15ار  وا�45!�-�، أي: ?� ا�6 ��� ه�، #� L&�> ا


�0ح و-�@ ا���  #� ا�! �_ ا�@ ا ا8�23ار 	�� ا��G5 وا�)Qل وا���3ج ،     �

��.M7��6 ا	
�����6ون �> اX; ، و"&9  -وا���آ�� ا�<ا(� -ا�7&�ل ا�&��_ ��&

���e �L#� ?��ري أو (�ا=� -�م �	��ح وإرادة ��?���ت ا�L&�-��، و?�� ��

 ا= ار��،

    J�58 وا�R8اDا� �S2ق و�D5ا� G5�& ��	 ، و-�@ �<ل ا��4> �9 ا3:�-�	

-�@ ا��ا1>، �9 أD�;') �L ا�.&�د أ�L ا�&�T� ة، و=���� ا�<ات، وا���! ة 

 وا��%�Y ا�0�5��

*** *** 

-��ة ا����� �'-� 5وا-�� -
� ا���ع، وه� �1 (%�ن إ�&�����،  اوية :حيّـ الضّ 

���L، # دا���، ?�آ&� �&�0&> أو #% ، ��� أو ?��رة... و�1 (%�ن (� �� ��إ���

-�&L و#�اء ���M� ات أو>�� �B���)أو ���1 أو -���ة�9 � �<را، ا�7�4-� 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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  ***   ***   *** 

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  زيعـور الراسـخ فـي الفـلسفـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـم  

  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 
  

 

  ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 كترونيالمتجر االل

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

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


