
1 

 

 
 

 كمــــــــا العالجــــات النفسيـــــة الحضاريـــــة معجـــم الطـــب النفســـي و االنجراحــــــات
 

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

Moktatafet3.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22  

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

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 

  

  

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.

 
سة عمل محايد، إنه ينظم السوي، الجارح والمجرح، ويدرك معا وسويا االيجابي والسلبي، والمنفر  القوم -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  ظراتيجيا الاالست -4

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

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

  تجذب وتتفـاعل مع إرادة التزخيم
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  مقتطفـات
 

 

  ط،ظ،ع،غ
��ت ا����ب وا���ن  الطب النفسي والطبنفسي االناسي:��ه
� ا�&��%
� أي "�!���ت  � 

ا�
	�� ا���8ي (ا���6)5)��"�.�) ا�3ه�ن... 01
� /.� *ّ�,+ ا*���(�)ن 

دات ��ّ��)ن >�	��� ا�	��/� �; ا��ار ا����&��، و�
:&�ت ���&��، وا"��

 <,�� و<
�� ودو���

 **** *** 

ه
� أوB، ا�&,�A �1 <,�@�� ا�
	���� أو ا�	6? ،  : الطبقيــات والقطاعيــات

ا��!��� أو ا��.�ة ا�
	���، ا����� أو ا�)��، ا�C.��1 أو ا�,
�� أو 

 E"���" أو ،F�,��0 اG�< 1)ق �أو "�?اآ Jاآ?�" �
ا�
:�م ا�&�?01 ...�1

     ?زاNO رز%�� رز%��، أو ا�L,.�ت"��0G�< E ا�,�F، ا�

 **** *** 


+ %�6� و%�%? ���.,� ا����� و���? ا���Gرة، و��?�1 عصاب االقتناء واالستهالكP :

 �� ;� +�R1�6�� S����".+"��
ا��.� آ&� ا���Tن او آ�
)��+ �; ا��آ+ و�.�

�آ� وا��6
)�� /��ل ���.,� ا����� وا������Bو�� �6)ن ��و ا V��&� �1ة، و

و�1 ��?�1  ،ا�
:? ا�	��	� (ا�
:?ا���) آ&� �1 ���? ا���Gرة ا�&��(?ة

 ��W 8?د� X��و ��(
<,��� ا���Tن ��
S وا>��دا و�A�/ Y ه) @�&� وآ�

 ا0�5�آ�� ورP,� ا���آ��  

**** *** 

@�] واآ��Rب ا�!���1... �+ �?اد�1ت أو أ�6Zل ��%�ة �!��	�، : عصاب االنهزامية النفسية

�ب، ا��6�Bر وا�)�� >���و���،ا�&���? >��!��ء، ]�B8?اح وا�Bا :(��  Y�

 .>��,!��5 وا��8_، >��6&� وا�6?ب، >�"?دي وا��0�Bر

**** *** 
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*�Lب ا���� ا�
	��� �1 ا�&?أة ا��?>��  عصاب األنوثة المتغلبة معا كما الباحثة عن التغلبية:

�ز�� �)ارض ا�&��(?ة، وه) *�Lب ا�	��	� اا��[�,�� ا�� a!�% ،�%ر�G��

�?��e %_داد ا�)�� >�&.�0، وإ%���0، >�زد%�د اBدراك ���.� أو ا��?وط، 


� ا�&?أة، أو �1 ��ب وا��8?%��ت ]�B8?ا/�ت وا�B�< �<����5Bا ��و��)


�0 ا�
6)(�)ن �	�)�� �Y ا�3آ)رة �A�/ Y "���6 ا�.Y�,L أو f ���ا � (�gا

آ
0&� ا�&��?ك دا*� ا��!��� ا�,?��Z إن ��S ا����� "[�ذ%0&� ا��8�� و"��

��S (��� ا�.�&� ����iن  �  Y.�، و���&�?�1 وا�ا  ���) S��اg%�� ، أم 

آYO�6 /?  و��R)ل ، ��&�; >���.)ق ا�&���� و�
�0 /] ا���?%; �3ا"+ 

j�
 وآ?ا��+ و��

**** *** 

�ل >��&�e)ي وا�
6)(� وا�: العصاب التراثـي��B&�0)د ه) ا�ـ�����5 وا��< Y���


� ا�L	(�� ���l، وا��6)ن اgول � A,���ت ا�%?�@ �
وا�!,?ة ا���>.�. 01

5�م ���,?ا ا�����، ����.��ة، وا���8رب ا�.�م واgو�P ا�&��5m ����? ا�3ه,�، �

5�م ا�&
.3 أي "ا�,�L ا���Gري" اg>?ز وا����� �)اء ا����&�� <��� �� %.�رب ��

����&C�@?ون ا �����أو ا 

**** *** 

ه
� ا�&3هJ ا�&L5m? ���و��، أو ��0��8 وا��,�ره� آ��� : عصـاب الدوالنيـة

ا��G)ر وا�&�?�1 وا����Lت، أو ا�.�رات وا�&��5mت، وأ/�د%� ���,�ة، 

 ���6?ة و/�?%�

 **** *** 

 -N ا���J ا���O&�@� %�� �	0)م أو ���L: عصاب الرئاسة عند السائس للشعب السائمة وللمرعى الخصب

XO����8ل أي ا��� ��أ>?رز ا�&	�ه�� ا��� آoC و�E�C ا�	��  -أي ��N�L ا�?ا


8?/� ا�&����ت وا�6?ا�� وا��6
)��، و� ��gا F�< �
�
8?/� ا��?%�  ا�����5 �

 أو 1?%�� ���>�� ا�?X�O وا�����5 وا��و��. 

**** *** 

�1 ا�.)ى ا�,�)�)��� ووoO�f  اLe?ا>�ت �	��� �?",�L >�[�?ات: عصاب الشيخوخة

��Gء. ا���!)*� "��o >���?دي ا�
	�� ا���8ي ا���م: "�.0.? ا�.)ى gا

ا��.���، آ�ن "o�G اذاآ?ة، و%�!�!� اj�,��B، و"!o ا�.�رة ��S ا��	�6? 
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ا�&
L.�، و��S ا�&��آ&� ا�
.�%�، و��L�5 S?ة ا�L,.�ت ا����� �1 

 .�?وا>q ا������O، وا�&�8&���ا��!���... و"�	V6 آ�C?ا أو @��� ا

**** *** 

%��ث اB(�Lام �; /�Gرة اg@)ى، >��&��"+ ا���%�ة : عصاب الصدمة الحضارية عند الذات المنجرحة

��� ا��&�د%�، ر�e %.�ل �0�1 إ��0 ��<Bا +���!Zأو >����5+ و ،+���.� aO��*و

��� ا��&�د%���<Bا +���!Zأو >����5+ و ،���.� ����، ر�e %.�ل �0�1 أ��0 (��� 

 ،��(@ �
���� وآ���، إ�8?اح �?��� /�Gري، ")"?  .��G/ �1ري، ا�0_ام أ� ���)

����5 "�ر%t وأ�� أو ��
�و%� و�[�، "?ا�; و".0.?، ا�[�ب وا�.�0ر ، ا�!��ف 

 وا���6ف.

**** *** 


� ا���Bن ا�6�م �Y (�ب ا�&�?وآ��: عصاب العربي المهجور والمهمل داخل الدار العالمية� "

 ?<�) Y�ا��?>� ا�&
[X �1 ا���ر%t ��� وا��ار ا����&�� ا�?اه
�، آ�م 

 ،��
(�	�)ص، ذات �1���، أو إ���ن @�]) %�� أ�+ ��?وك �
	�+، �L?ود أو �

�v&0 أو �,!B �@ .X %6)ن د�V ا���)ر، أو ذ�V ا�)�� و"�V ا���<	� ، 

Zا ،X� .�&�م وه)د����1�5 ، وه3ا، >.�ر �� ه) ")ه� أو ")

 **** *** 

�1 ا�	Y  -ا��وا�� وا�[)ري وا����&�%_: العصابي أو التوتر النفسي في الفن متالزمة أعراض متعاونة

���5B?>� ا��د%�، أو  -ا����ا �����	
/.� �)"? �.�]. ".)م ا��را�5 ا�

�
�gا Y&e ���)(�L.�أو "�8ر>+ و<,.��"+ ا +"���L@ ?,� Y	�� ،���	
� ا������


� ا�&L&)ر وا����� ا��0�; /�� آ&� ��ا�&�[�ذ%� ا�&�)ا��e ��3ات ا��?>�� ، >)

 ...Y&G�&�:�� وا�ا 

**** *** 


� ا�	
�ن : عصاب الفنان العربي االسالمي�ا�!)اف �Y ا�)�)j أو ا���)ن ا�,�?%�، 

��
� �G; أ��م ا�)�l� ?�	�% ،���5B?>� ا�����6 ا���.� أو  -ا��أو ا

?اهY ذآ?ى ا���8رب اgو�S �1 <	)�� ا��g، و/�S �1 <	)�� و"?>�� ا�_��ن ا�

ا�	
�ن ا��?>� ا�&��(?، و�1 <	)�� و"?>�� ا�&�3وق (ا�&��.�، ا�&?�5 

إ��+) ا��?>� ا�&��(? و>!�(� "ا�&�3وق ا���	� آ&� ا�&���د �6)(� أو 

��_
 اg()�� ا�



5 

 

**** *** 

01
� آ?ب سيعصاب الحضارة العربية الراهنة انجراح نرج  .��
: ه) ���ب �)ا��+ /�Gر%� ا�&

 ��,�5 ?�و�Zة �	���، ه� وP� و�e]، �_�)@�� �	���، أو *��)ق �	�� و���

أ*?ى %)��ه� �1 ا��!��� ا��)%� ا�8?اح ا�&)@; وا�
&q أو ا�0_ام 

������� ا�8&�?

�و%�، ���
 ا�&���6 وا�&�
 S����Gرة، ��

 **** *** 

�>�، حضاريةعصاب ما بعد الصدمة ال]�Bب �� >�� ا����ب، ا����ا V�ا>�ت ذ?Leا :

��م �.� ا��.� ا�5B?ا"��8  J,�< ر5)*� و")��5 ����8 أو E&@�	"

 �O��!�ا ،V6	&�0_ا�� وا�Bا �L!"م ا����5ب و�� �  Y?>�، و���ا

 وا�����?ري

**** *** 

"�L; ذ�V >�� أن �?ح ا��0)دي (����و�� : عصاب المنكوبية الحضارية والمطالبة النفسانية الالواعية بالثأر


�و%� آ&� ا��g أو �
���� أو ا��!���، ا�?
�; اgورو��?آ�) ، ا���8 وا�)��، ا�


� ا��?>� ا�&��(?. 1.� ا���ب ا���� ا�&
	��� ا���Gر%� "ه3%�ن �ا�	?دا���، 

 J��L%ري، و�G/ ��	� (6)>�� ه
>�را�)%��O" %,�و وا��e �1+ أ�+ �?ض >��&

B�<��O�G@ ى(� ��.�م وا��Cر، >?��G@ ;1 أو د

**** *** 

ه) ر��B�< �,P.�م، وا�&�L�,�، و��ا��O را �G1�w*?  عصاب "بين حقك واتركه":

�8 �����8،  -إ�� 1�5?ة وإ�� �P? ��&�%_ة -�L&)رة�m� ،����1ه� /�� و Y6�

,� دا*� @���ن ا��!��� وأ�&�ق ا���O.�� و01� ا�)ا@; ا���e? آ&� ا�&��.

 وا�&��&�

**** *** 

ه
� *)ف �Y *)ف آ��Y ه) ا�5&?ار ا�!)ف �q��" Y ا�!�Lب ا�3آ)ري  عصاب "نون النسوة": 

 X!,&�ا �	&��ا j�
وه�&
� ا�,�)�)��� ا�3آ)ر%�،  � �Y �)@; ا�?��، و��

وا�&��[� �SC�l. ه
� رF1 ��?ف ا�
)ن، ��?ف ��ور %?�_ ��&?أة ا�&?�_�� 

 &C.)>�، ا�&�.)@� وا�&!�_��، ا�&!��	� �Y ر�)ز ا�?��>���Zgء ا�&8)�1 وا�
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 **** *** 

���,� ا�,���Lت ( أو "ا���G1gت" (را:  العقدة الجاحظية: �
�eه� ، إذا و

�.�ة ا�,!�، وه3ا ��&� >�ن ا�x/�8 ه) ا�&m�o ا���8;  .(�,G�� ،ت�G	&�ا

L< (ه X��و ،��&Zأ ��&�� ا�,!�، و�� g*,�ر ا�,!�ء دا*� ��] ، او �1 آ� أ

x/�8�ا Y� �!<أ :q@ �.% 

**** *** 


.a، وا���)j �1 ا����6، : عقدة الحجاج��< ?���� �Y ا�&���L@آ�,� <,�@�� و?"

�Y ا�8?اح ()رة ا���8، و�e Y[)ط  �&�واByم ا�!����O، واeg?ار �1 ا��!��� ��

�G) أو أ��Gء �Y ا�,�ن. "	�? >� �1 ��O)ا��ه�، و>��م ا����< �����)%F، ا�)

 (��e?&�وا �e?&&�وا �G%?&�ا) ���وا���1�� ا�&�_ا%� ا�&�	�@�، ا����� ا��وا

S.,% 3ي�ا �,����0? واL��8?اح، وا��� ��L]��3ات، وا��م �.��B، وا�	���ا S�إ- 

�Y ا�
&q ا�?%C&�وي، ا�
�@a أو ا��L)ب. 1&���? ا���ه�  -�L� �1] اg/)ال

�G�وا "a.
� "	�? ا��
o وا�.�)ة، ا�:�� وا�8)ر، ا��6,? وا��و���، أو �.�ة ا�

J8��وا �f����ج وه)س ا�	
 وا�

**** *** 

/��� ا���ج ه� أ�+ �1 و��+ و�5)آ+، �1 �:?%�"+ ا��?����1 و�1 : عقدة الحالج

 ���!Z آ�ن ،+��3>�"+ ا��)��1، أي �1 ��� ا�&����ت آ&� �1 ��0%� ��?ا

Bوا �����ل ه��� أو اB�5 وا���ا J�]" �1?�&��1 ا +�%?:� E��@  ...�@ا?Z

��S ا�.3اف ا�
)ر �1 ا�
)ر، ��S ا�,�8س ا��.�.�� �Y دا*� ا�3ات 

 Y>�,�ا ���
�� ا�,��?ة و�.% S��و>��&����ة، ��S ا�C,�B@�� �1 ا���ر، 

أو ��� ا�.�)ب، ��S "	)ق و ,�ت وو )@�� ا�&�?�1 ا��3و@�� ( ا�
)را���، 

ا�,�<
��) /��ل ���ود%� أو "[�? و"!�o ا�&�?�1 >���)اس، و>���.� 

 .وا��8?>�، و>��&
L] وا������ واBآ���ب

**** *** 

آ���0 �.�ة ا���Bن �1 ا�&�P ;&�8? ��.�  عقدة الخصاء عند العربي غير المتقنن و "العالمثالثي": 


� وا������ �; اy�� و(?ا
��، و�P? ا�&)�P �1 ا��.�
��� �0�.����0، أو 

 {�
و�,�د"�0 . ا��!��� �1 ا�&�8&; ا�&��6���6 ه� ��ل، "��
;" أو ه� |�� "

Y��g5?ع واgا ،S.<gر وا�@gن" ا���Bدق و5&�"�0 أ��0 " اgوا ?Cآgا 
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**** *** 

�.�ة ا�!
��ء ه� ��.)د ا�&���? ا��وا��� ا�&6)ن �Y ا�,�6ء ��S : العقدة الخنسائية

و�Y ا���اد ��S اgخ ا�&.�)ل أو ا��,�J ا�&:�)م. وY�/ �1 أن  ا�,�L ا����0،

5
�، �1ن ا�5&?ار ا���اد أي ا�
�ب  o�
�?/�� ا���اد ا��)%� "&�� ا�S /)ا�� ا�

وا>�اء أ�� ا�	?اق %6)ن �?�e �	���، و@�.� أ��5�5 �&�.� د�1
�، وا���ام 

�Y ا�3ات ، ا�?P,� >���	�ء... ه
�، ا�5&?ار ���ب 1.�ان ا��_%_ %6)ن  ��د�1

 ?�1(�< �,P?�� ���,Zاب، وإ?Leا �����،  ��	0_ام ��B �و"�)%� B وا���، أو /

J�3��< ?���&� Y��
 "o�6 أو ")از��� و*	�G ��) ? أو >��&� �

  **** *** 


� ا�&?أة، : الشكسبيري  -عقدة عطيل العربي�
� ا�?�� آ&� � ،���_
"�� ا��.� ا��?%� ا�&

g0?، وه� اZgو�.�.�... ا �&�m� �01 ������<ة، ��0دة، و?L* ،�,��3ورا، و�? [&�

 Y�<ل... )، و�	>gا Y�< ،ة(*gا Y�< [�?ة�ا :�@) ن���Tا �
��1�[�?ة "6)ن 

 ا�8&���ت أو ا�g�Y�< ، ا���[�ت آ&� اgد%�ن أو ا���Gرات...   

**** *** 

��ت �	��� و/�Y� S ه
� ا�Y� (�&e) ���&G ��)ل و����? ، و�Y /: عقدة عنترة�

�+ "�V ا�&�.)دة ا���)ك وا�)�� >�"j�8 ا���� (" ...���@�?%�ت وإرادة وا

 ����&���Y و���e ا ���
���.�] ا��)ازن >�Y ا�)�� >����G أو >��
.a ا�

Y�<�0، و� Y� �O�5م و���Y �� ه)  o��!� ق?��Y �)ن أو  ،���e�0  -و� Y�

)%� ه
� "6)ن >�Y ا�&�?�1 واTرادة ، إرادة ا����Bق وا��[�J. �1��� -أ*?ى

ا���)%F ا�3ي "�..+ ا���8�� وا�.)ة وا��,�ه�  >�Y ا���)ر >���8_ وأوا���

�&0< 

����  :عقدة المتنبي?
ه� �.�ة ا��:&�، أو �?آY� J ا�&���? ا�&�.�ة، آ��

 �Oه3ا �ّ!G" ،�
وا��,�ه� >��&�0رات وا�6	�ءات وا��L@�ت ا�[
ّ�� ... وه

�� >���[�,ّ�� ا��� ر>&� (�� ،��l� �
"6)ن �0�1 ����? ا�
.a، أ/����، آ��

 :�0
أو Bوا���. "�6� ا�&�ب >j30 "ا��.�ة" أوا���ت ا���1ع ا��� �

...��L]����6، ا��6ّ)ن ا��ا ،��?L��ا ،F%(���ا  

 *** *** 

ه
� >�L ( �1: ا�J�ّL (��N، �)5� ا�80?ة...) %?�_ن ا���@�  :عقدة مصطفى سعيد
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� ا��?@� -ا����>����.�ة ا�!��ء ا��� �; ا�[ - �
�X: ه?
?ب ا�3ّآ?ي ا�&�


� ا�&�0�? ��G/ Yر"+ " � ��أ/� ��0 /��� ا�L*gر وا���0%�ات اgورو>�� �1 ا��و

 ا�&�C�m" ا��G/ Sرة ا�3ّآ? ا�!�(�

 *** *** 


� ا�&�6ن :عقدة المكان األول أو زمان الطفولة أو التجارب التأسيسية األقدم� A6&�ا ���و��< ?ّ�	�% 

 �

� *,?ات و"� �? (�%] ا��
)ات ا��&?%� اgو�S... ه� A,�ّ�)ل، أو ا�ا

 ،S�(�ا ������3آ?ي �ا �6ّ�" x��%��5، وm&�م ا�@g8?>� ا��ا S�ا Y�
ا��

 +��� E�@وأول �� و ،S�وgة ا?:
�� ،[,5gا �����&�6ن أو ا�ن أو ا��_��

jد��� ا���Y، وأ�	+ ا�L	�، أو 5&�+ وZّ&+، أ/ّ,+ وا

** *** * 

5�ح،  :عقدة المظلومية والتشّكي المرضي من هجوم المثّبط ومن عبادة الهزائم واجترار االنهزامي ���(�:&��< ��ا�)

 �1 �  ،j?>� �1 "�_%_ @)ا��.� ا��6? /ّ] ا
و>�ا%� ا�
�8ح. B %�ّ] ��.� أن %

(6Z Y� S�/وأ���@+، و +.Oو<?ا +�%?/ Y��Y ا��8زا"+ و���.,�+، أو  +�اY� j د�1

 ا�ّ:��.

�ب،   ]�B�0ر وا�.) ا��5ون، *����ن ا(	O�!��8ر/)ن ، وا�ن وا(Gه�
�.� �f� ا�&

أو ا��B.���)ن وا���*L)ن، ا�	6? ا��?>�، وا%�%)�)���"+ و�:?%�"+، وه�روا 

.j�
 "�ر%!+، أو ز�_�)ا آ���+ ورّ�)ا �3ورj وأ�&�@+، و>!ّ�)ا إ����+ و��

 �)��، وه�ه� %?G1)ن /ّ.
� >���[�,��.�.� |�&)��، ا�:�&
� ، ه_   

B "_ال Y� �R1 �	�?%� أ>
�ء ا��Gد �?�� ا��[�، وا�	��	�، وا��?اب أ    


� ا��?ب، و"�V6ّ �1 إ��6ن �0/�8�، و�1 @�را"0� ��S إرواء �ا��?اث، 

 .�<(P?&�ا �أو ()ر"0 ����C&�ا �، و"�.�] أ��ه�إ��&�ءا"0 

   C&�ن ا(L,ّC&�ا VR�أو ;,�% B ، Y�
ّ,L)ن، ا�&
8?/)ن وا����>�)ن، �Y "	?%; ا�ّ

 Y�وا���	�� ا�3ا"�، و>Aّ 5&)م ا���س وا�&���? ا0�B_ا���، و"!ّ�� ا���
�ر%)ه�ت 

"	�@� ا�0)ة ا���Gر%� >�Y ا��?>� (و��Z Y>0+) وأ�� ا�C)راث �1 ا���� وا��)رة 

�� ا�&�.�ة�
 وا��

 **** ****   

"6)ن ���G/ ���) Sرة ��، أو O�> ، ?61	� ��5��5 أو  :عقدة الضفدعة وعقدة المطالبة

 S�/وّ%�، و�
�
��S (��� ا��!���  � ا� x��" �&أو أ@)ا���، آ ����&��ا
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 "�L*���ر��� اgة " ا�.� ،[�.
��S (��� ا��gم >����. إ��0 �.�ة ا�
ّ] وا�ّ

، أو "ا�.��e ا�&�_ول"... "�&�_ >�����6ّ ا�&?�e، وا��:ّ�� ا�&	?ط 

&&?ض، و>C6?ة ا��3ّ�? ا�.�?ي، و��/.� ا�&��,? �
��60 ��ّ] ا�&��ب ا�

>���.�ة، �; ا�&�L�,� >�/.�ق ا��ّ]، >���.)ق ا�&?1)�5 �1� أو ")ه&� أو 

��ّ!" 

  *** *** 

�Y ا�6Zgل ا�&&� �� ��&�0و%�  :العالج النفسي بالمهدوية والرسالية عالج جماعي إيمانوّي وتضميدي بالمتخيـّل

�
� ا��?�1ء أو ا�&�%
� ا��)��1، ��%
� ا�%�� ،S��� �
ه)"��، %3آ?: ��%

 ،j�" Y?ا>� و�	�(ا �	5�ا�����5 ا��?���، ا�&�%
� ا�����6 ا�	�J��< ��e ا�	

 q&� 3... ذاك.

� ا�,�L ا���,� ا�&%�� ،(...��L�5(�ا ��
�"� � �1 ا�	��	� ا�

 ����� ���"[�Lّ ا�)ا@; ا��8رح، واgب ا�&
8?ح أر*�ّ وذاك �
�)ج /��5، وأ%�%)�)

 ا�&3ّل، وا�&��? ا�&��5وي

 **** *** 

���  :العالج بالتدّين وااليمانيات الروحية��إّن ا��8)ء ا�S ا�&&�ر�5ت ا��%
�� أداة 

 ��
@�%&� @�م ا�)�� وا�)�; آ&� ا�!)ف �Y ا�!)ف.... �1���ة، آ��ه�، ".

��� ه� �&q أر*�ّ، وآ3�V %��&� أو ��
	; ���0ّL? وا��	?%} وا���5دة %

 ��ا��)ازن وا�5B.?ار وا��gن: ا��&�د ا�&�ء، وا��)م، وا���وات، وإ<�


�Y، وا�&.ّ�س... �m&�وا Y%��ل ا�� ر

ا���Bن �1��، وذو ��)ؤ���: وه) ���q و�
�} �G1 �1ء ا�:)اه?     

01
� "������ �?�� و�	� ،��
)/� و/ّ��، اB%&���� أو ا����O? وا�
�)ص ا��%

و<?%] ا�S ا�?وح وا��.�.�� وا�&�L]، و��? >�Y � وا���Bن ا��? وا�&�mول 

 /� +&01 �1 S���Y% واg�)ه��

 **** **** 


S وا���O.��  :العالج بالغفران والصفح والمحبة تطهر وحياة جديدة�&�� �P��) دة��ه
� ا�	��ح وإ

	)ر ر/�� (	)ح، و����<o و��J... وا���Bن �	�+، ذاك ه) �� %6)�+ ا�[	?ان. ا�[

 ،��/�8
���، �P? ا�5�	

� ذا"
� >�داة أو رؤ%� �	)%� ، ��P ،����8? ا�5,�

�P? "������". ا�[	?ا��� @�&� ا�.�� �0�g @�&� "��8وز ا�&,�Z?%�، أو ا�3ات، 

��S ا�3ات، و�Y أ�� ا�3ات B�&ا�����8 وآ X6�

3< �0�V "�)د �1ّ6� 

 *** *** 
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�� ه
� ا��Y�&L ا���ر�8% �Y <?%]  :خوافـات الفردية والحضارية وداخل الفكرعالج ال���%

��
 ا�&�8>�0 ا��)��� ا�&8_أة، و���ّر�� ا�&�ة ا�_�

 *** *** 

ه
� ادوات ه� ��?اث وزّراع و�0&�ز،  :العالج بنزع الّلهوتة واألسطرة والفقهنة كما الجنسنة والبيلجة والنفسنة

� ���P ،B�ّ0? ر�Z] أو �P ،[ّZ?� B? "��6	��� أو وه� �.� /3ّاف �&� 6%@�C�� ن(

�5
�8/�� ا��&��� ���� دا*� ا��ار ا����&�� ����او��� وا�,?اP&�"��، و�.� ?�P

���، ا�&����� ا�&������.�	
�5Bوا 

6�م أ�	; وأر�Z، إ��دة <?ح ا�.�G%�، أو إ��دة "��0��6 >�� إ �ر"�0    < ،�
ه

�1�� ا�.�?ي.  � "
)%?ه�، وه��B[?%_يّ وا�وا ،����	�Bا �Lّ!" �  ،ة?)��� �


وه
� ا��?اح ا��?وط وا���6�Bت �Y أ�� إ�&�ل ا�	6? ا��[�,� أو ا��.� 

�Y ��8)ب �5?ي، أو NG1 ا�!?ا�1 واL5g)ري آ&�  o�6�ا ��ا����B@�، أو �Y أ


)��، ا���	�)ح fg)ّه&� وا��ا ،?L��&�ا �>�,��Bوا ��(�وا�ّ:ّ��، ا��وا�� اgز

 وا�.�?ي

 *** *** 

�Y ا�&����8ت وا�&����8ت ا��.���%� ا�&�0)دة  :العالج بالواقيات اللفظية والداعمات السحرية

 Y�أن ا���>?، دا*� أو�5ط �Z,�� ��	�و"� ا�,�� ��G/ Yرة ا�&�%
�، و

 ا��.��� ا�&��(?ة، آ�ن %��8 ا�S /�)ن ر�_%�

 *** *** 


	X  :لنظرية الكالّنية والجزءانيةالعالج النفسي في ا��اgو�S "�����6 و"[�J ا�6ّ� �1 ا���!�a وا��

��S (��� اBدراك ���!��� وا�	6?، وا�&�8&; وا�&?ض. ا�&,�أ اgه� ه)  ��5�"

 J. داك ه) �3ه������1 آّ���+، �1 و/�"+ ا ،+��&�أ�
� ��رك ا���ء �1 

�ج ا�
	X، وه
� ��ر�5���� و �1 "q���]�ا"  �P�����6 أو ��ر�5 ا��ا X	� ���

 ا�����

�_اء أو "ا�3رات    l� ،&6)��ت�(? أو ا�
��� ����&8" :��L<?ا��ر�5 ا��


� أن أه� رآ�O_ هj3 ا�&�ر�5 ه) أ��0 "�*3 ا�)�� (إدراآ
� أو �% ."���	
ا�

 S���_��Oت أو ا�S ذرات �	��� (  S�) ��1ّ��+ ا�.�ا V�&?ض أو ذ�30ا ا< �
�1?��

(
 ال ا�&
0} �1 ا�	�_%)�)��� أو ا��6&��ء). وآ� �V�" Y ا�8_اء %�ّ&B�< S/��س�

��S ��ر�5      �<�ا�C)رة ا�[�����L،  )رة ��ر�5 ��� �	X ا���6 ، أ"E ا�.



11 

 

 ?)�
�Y ا�� A�,�8_يء وا��وا ;�L.��ا �e رت�  ��L���]��1 .��ا��?ا>q وا���ا

�8_ء، وا���6 ا���م @,� ا��
�(? و@)ا��Y "?ا>�0L. ورأت >.)ة أن ا��6 @,� ا

 .ا�&6)��

 *** *** 

"8&; �1 ���/� وا/�ة ا��را�5ت  :علم النفس عبر الحضاري وعلم نفس المهاجر ثم ذي الوطنين

��S ا��!��� ا�[?>�� ا�[?ار%�،  ،�%(�yدرا�5 ا S�� E,ّا�� ���ا �����	
ا�

�L&ّ
��S ا��.��� ا��?>�� ا�[?ار%� وا���)آ�ت ا�& V�3�61ر آ&�  وآgوا

ا�&��.�ات ا�8&���� ا�&��ّ�,� وا�.  ...�����L� e("; �1 ���/� أ*?ى 

��a�!�" S و"���� ا�g?اض ا�
	��� أو ا��)ّ��6ت  E,ا�� ���را�5ت ا��ا

 Y>�.�ا ،�C��C&����آ&� ا �&���?>�، وا��ا ?�وا8�B?ا/�ت ا�� "��J ا�&�0

�(
�� وا��6�
��� وا���)م آ&� ا��)رة ا�&.�� �1 ا�&�8&��ت ��.�ة ا��(

 وا�ّ_ر و"�[�� ا�_��ن وا�&�6ن

  *** *** 

��)م ���ا*��  :علوم الالوعي الجماعي ،��@�,> ���Oوروا ����L@ ،��"�رس ا��و�� ا�8&�


���e أي �,�/A ودرا�5ت ��[�ذ%� ��)ا��e و������6... �� 

?ا��1ت درE5 ا�&�ر�5 ا��?>�� �1 ��� ا�
	X وا�5��B ا�
	�����: ا�! 

واL5g)ر%�ت، ا���&��ت، ا�C�g���، ا�g&�ط اٍ�!��، ا�ّ?��زة، ا���ر*� أو آ��>� 

��� ا���?ة ا�3ا"�� وا���?ة ا���,��، ا�	Y ا���,�، ا���%�6  ، t%ر���ا

 ?O����,��، ا���&��.�ات ا�!����ت، ا�ا ،���/g&�ّ&��ت وا�_از%? وا����0، ا	��ا


��، ا���,�?ات ا��)ا�ّ�� وا�����	:��، وا�/B	�Bت ا�	)�6)ر%� وا���%ّ 

(�� ا���&���O، �[� ا���8 (اB(�*�، ا���ا

 *** *** 

Xّ5��% ا���ج >��J  :عمل قوانين العقـل في القراءة الفرويدية األسنية االناسية لنظرية فرويد والوعيه في العالج

,E ، ا������ ا�	?و%�ي ��S رآ�O_ أو �	�ه�� أ��5�5 �
�0: ا��و��، ا�6

 ��gوا ��gا ،�G%وأ ،....��(	L�&?، ا��ا Y� S�وgا Eّ��ات ا(
ا�8
X، ا��

 ����S وا�30ا، ا�)�� وا��و�� و�� @,� ا�)��، أوا���ت ا���� ا���اgا

 ا��?، ا��1gل ا�ّ_����، آ�o ا�&6,)ت.. 

���� أآ,?، أو ه) /�5�، �1 "	��? ا��.�ة     X
�� 1?و%� أن ا�8_%

&?ض ا�
	��، وا���Tن.1&�ذا �?ى �30ا ا�.)ل "ا��:��" �1 ا�
	���، وا�
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����، وB /�5&�، و��X �	�ّ?ا  X�� V�إّن ذ ��O�.�?دود ا�ا ?C6" ؟X
ا�8

آ���1 ���
	�ا ��)�)د وا��	�6?وا�	Y،  � �&� ه) �,.?%� وBو�� و/��. 

 ;
L)و"!ّ��، ا NLZ ،���<ده� أن 1?و%� ا�1?ض و�	61?ة أ*?ى � E&� �
وه

��S آ� "	��? أو 01�و" ���.� وا��و� o�ّ6، >� و1?ض ا�&�,.�ت وا�

    ، �
�� %,] 1?و%� ���ّ��ا، %�&�Vّ >+ /?��1 ا���&�3ا��)ن. واgه� ه

واyن، ه) �&� ا��.� ا�,�/A أي ا��	�6? <,.� �.)ا��Y ه�: <?ح 61?ة  � 

q5(�ا o@(&��< .,)ل�ا �ة  ���ا o	�	!" ،(�e(.�gا ) F�.
، ا���&�; <?ح ا�

�&� ا��.�)...  Y(را: @)ا�� q%?	��1?اط واB3ف، ا���1 وا�eBا ، X&L�وا

 ذ�V �� �	��+ /��ل آ� �:?%�

 *** *** 

ر>q ا��
o �; ا�&.�س وأ*3ه&� �1 >
�� وا/�ة %�)ل  :العنف المقدس رمز وعالج أو تصفية عدوانية

�1
� ا��P S? ذ�V ، و%�[� ا��)ا�_ >�Y ا�?�_ي و �����B.�� ا�)ا@��. ان ا�ا

ا�3ي @� "��) ا��+ �.��ة أو أ%�%)�)��� %��0)ت وY5�.�% ، ?L5��% و%[�و ر�_ا 

�	��!� �&��,� �,� و�1� �0ّL?ا �?P)>� >� ووا

 *** **** 

ه
� %6)ن ا���ج �
Z�,� ،�.�L?ة  :العيادة االناسية الحضارية تدعم األنا الواعية وتنمية الشخصية

@; ا�?اهY، أو �Y ا��.� ا���e? واgو�eع آ&� ا��?وط و>)�� و*Y� ،�L ا�)ا

 �/?8
ا��� "���ه� ا��g ا�&����8، أو ا��!��� ا�&LG?>�، أو ا�3ات ا�&

 ���و�1@�ة ا�?�Z (ا�
G}، ا��)از���) >�Y ا��.� واY�< ،��g ا�3ات ا���

 ?�P �%ر�G��وا1; ا��&��ّ..� آ&� ا�ا ?�P ��5�5gت ا���Z,�ع وا����

 �.ا�&�,�

 -غ-
       

ه
� (?اع ���5وي >�L@ Y,�  :الغيرة الحضارية صراع الكره معا والمحبة بين العقـل الحاسوبي والعقـل البشري

 �
��8ب وا�6?اه�� ا��وا��� أو ا�
	)ر /��ل اy�� ا�&	6ّ?ة. هB38اب أو ا�Bا

")ّ"? ، و"�8ذب @�?ي، و@�] و�)دي ���?ي، و*)ف ���&� أو ه&� �Y ا��B �ر 

 وا�!��رة، �Y 1.�ان ا��?%� وا�6?ا�� وآ�
)�� ا���Bن
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 *** *** 

ه� ا�[�?ة �Y ر�)ز ا�.)ة وا���L?ة وا���ج ا�&
�;، �Y  :الغيرة الحضارية من الغربي

�N، و���Gرة �
���.. أو ه� �P?ة �Y ا�(�(
 )رات ا�&�?�1 وا���)م وا��6

L5gا �	��	�وا ،N�)gا  ���	��6��.� ا��_ا*&�، وا�ر%� ا�G��[�?ة ا�وا ..;

��ا��O ه�، و�?����، آ&� ه� إ��8ب وآ?اه��، /J و�	)ر، رB�< �,P@�?اب 

�ل واB>�,�ع، >��B	��ل وا��)ا(� .�5B�< ،د��<Bد وا���<B�< �,P.ّ?ب ور��وا

 وا���ك روح ا�&��)د

  -ف، ق
)ء "o�6. وذ�V ه
� وهY �	�� أو ا���0ر، أز�� �	��� أو 5 الفشل النفسي في التكّيف:  

 ،Y�&�� ،ل�.��Bا J.��_ع ا��!���... %
8� ذ�V ا��?ّدي _% �.�." ��	
ا�G?ر ا�

��%�، �Y ��6ن إ�Y� ،?*| S ا�)�f	� أو  E�< S�&�0)د ا�ا E�,�ا Y� ،آ��ه�

ا���Gرة اg(��� ا�S أ*?ى �!��	�... %��� ذ�V، إذن، /�Y ا��[�? ا���?P)ب أو 

��1 ، أو ا�8�5>� ��S از�
� /�دة أو �?ض، ا�0_ام أو  ا����)ّ@;، أو @� %6)ن ردّ 

 آ�ر �... 

 **** *** 

 &� و�)د و��
S و@�&� ��.)ل >��	��م ا���Gري ا��?>�، إ�+ �1  الفصام الحضاري:

�م �Bرة، �1 ا�G��6? وا	�&�8&; وا�)ا(���، �1 ا��)ك وا���وا ��ا�)

و>!�(� �1 ا��[� ودا*� وا�C.��1 وا����ة ا��)���، �1 ا��.� واBرادة، 


�و%�ت ا�&�?از/� ��� وا�&��اO?ة ا�&����.� <,�@� �
ا�3ات، آ&� �1 ا�

�&)د%� وأ1.�� ،����L@و 

 *** *** 

ه
� /��� اLe?ا>�� �1 ا��.� أو ا�
	��� وا�&_اج، و�.V5�&" �1 a  :فقر الخطاب

�� وا��[�، ا��	�6? وا�6�م، وo�e �1 ا�61gر، و�3ب أو "�ّ�? و".ّ�� �1 ا��!�

�.L
 و�_و�� �1 ا��.�
� وا��
:�� ا�&

 *** *** 

ه� ا�.)ا��Y، أو ا�&,�دئ ا�����، أو اgوا���ت �1 ا��	�6? و�&�  الفكرانية:

 (&
ا��.�، وه� ا�	��	� ا�	6?%�، او ا�
:?%� ا��� "��8 ا�	6? %)�� و%
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	�+ و%_ده?، %
�} و%,�ع و%ّ�*? أو %?اآ�، >��J أوا���ت <ّ)ره� ا�	6? �

 ، ��gرات أو ا�G��ا Y�< ، ���وا�C.��1 وا�&�8&; أي >�	��� >�Y ا��.

و>���8?>� وا���ّ�� وا���Y�< ��.O ا�L,��� وا���Bن، >�Y ا��.� وا��.� أو 

ا�&�?�1 واBرادة، و>���ون و��Lأ*Y�< �%3 ا��.� وا���س، ا�&
L] واB%&�ن، 

(01gا) ��(01g!���)وا�ا ،��(�*gا) )رة��0ا	&�&��دق...) م، ا�م، ا(

�� اB/��س وا�)

B ".)ل ا�&�ر�5 ا��?>�� ا�?اه
� �1 ا�	��	� وا�	6? >�ن B إ��6ن ���_ز 


�و%� وا�&�8&��ت ا��?>��... �
ا�	��	�، وا�	6? اZg&�� ا��?، J�) �1 ا�

�ف وا��
)ع، وآ��1 /.)ق ا���Bن �*B?%� وا��ا ��0 ��ر�5 ".)ل ان @�
ّ6�

وا�	�@ ،?6� m� ?�Pّ ?ة، و>� ��1���  ���f(: و��@�� ا�&?دود وا�&�8&; 

 آ&� ا�.�رة ��S ا���Bج وا�&��آ&�.

 ��	
��	��	� �)@; ودور، أي ه� <�@� وإ����6ت "_*�&�� �1 ا���ج ا�

 ���	
ا���Gري، وL" �1)%? ا����دة ا�
	��� ا��5��B ا���Gر%�، وا��)رة ا�

��S إن �1 ا��!��� وا��)ا(��� ا�
���5 ا���Gر%� �Y ا�3ات أو gا ��gا Y�

 أم �1 ا�&�8&; وا�	�� ا�����5، �1 ا��0L? وا�.)ل وا���Gرة

 *** *** 

%.)م ��1 ا���&��ت ا�&�8ّ�دة ��
:?%� ا�	��	�� ا��?>��  قـانون إعطاء االسم معنى ومكانة:

 �5Bأ %.)ل إن ا�,� S�� ،��,�
&� ا�?اه
�، �1 ا�&����1_%.� وا��.� وا�)ا�/

%��L ����ء، ����iن أو ا�:�ه?ة أو �	6?ة، %��د و%�ّ?ف،. 5B�1� %�ّ,?، %�)غ �1 

آ�&�، J6�% �[)%� أو %�,V �1 أ�	�ظ �� ه) 61? أو ��
aO��* ،S أو "��ه��" 

 /�)%� و�?و��، /?آ� و"[ّ�?، �5?ورة و(�?ورة

 *** *** 

&8ّ�د%Y ه) @��)ن ا��8%� @��)ن ا�����G وا�q,G ا� قـانون إعادة االدراك البنينة:

 o��!� إدراك �< ،"���&
وا�&�[ّ�? واB>�اع. ا�&�Z" ;&�8ء" أو "و�)د /�ّ د%

 ��
� 1?د �
	?د �
�_ل ���� ا�)��Y ا1g?اد ا�&Y��(ّ6 �+. وا�)�� وا���)ك 

��... وا�&�8&;  "ا�&.ّ��" �&�8&; �&�
� ا�	?د دا*� /�� أو �وا���)ك 

�Y ا�&.ّ��، ا�&��آS، "ا�&��)رد" �!��B o %6)ن ��!� @?د% �)gأو <,] ا �

 a�!���ا ���) S��أو ا�.�وة، >� %6)ن إ��دة إدراك، و"�&�� ���دة 

 وا���ج، ا�	6? وا���Gرة

 *** **** 
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��6)م >�?اع ا�.Y�,L دا*� ا���<	� ا�)ا/�ة، دا*� اBرادة أي >�Y  قتل األّم الرمزي:

/ Y�< "�%أر B " ـ�ـ "أر%�" و ا�.�� ا�وذاك ا .+
��ّ,� وآ?ه� ���!a ا�)ا/� 

�? ا�B�< ،J�3 � وا�!������&< �G%6)م أ�� 

 **** *** 

ه� ا�&��%
� ا��� "6)ن "�!��� أو "����، %.)م >+ ا�J�,L  القراءة الطبيبية النفسية:

آ����ن إ����)يّ، ا�J�,L ا�
	��، اB*���(� ا����دي، ا�&��� ا�
	�� آ&� 

V %�رك ��� و�1 و/�ة و��]: ا��)ي وا��5)ي، ا��1�L ا�&���}... و>3�

وا�&L&)ر، ا��وا�� وا�)ا��، ا�&6,)ت وا�&�Y&G، ا�ّ_��� أو ا��1gل 

�� ا�&[�)<� ا�0	)ّ%� وا�,�)�)

 *** *** 

ه
� أ�5س *�] اyدا>�� و���ب @0?ي. %��ّ�} �1  القرف الالواعي والخوف الغوري من إفرازات الجسد:

1�fg?، أو أدب ا�&mاآ�� وا�&
�د�� وا�&��د �، و�� إ�S ذ�V، "أدب" ".��� ا

 ا�.?ف �Y إ1?ازات ا���8 ا�,�?ي

 *** *** 

���ب، و@�?%� "	��G ا�&��e، وا�&��?%�ت ا�[�>?ة،  قهرية الحنينية المرضية: �
ه

���ّ �1 ا��!��� وا��	�6? آ&� ا�C,�"�� �1 ا�_��ن وا�&�6ن... 	L�وا

A وا���&�ء، و>���&�Vّ ا�L	�� واB"�6��، أو وا�.)ل >����G1 ا�&6

 ،����	Lّ�ا ��_
��&�د%� "j�8 ا��?اث، @)ل ��6)م >���و�� وا���1�� و>��Bا


�0، و>���)دة G/م وgي ا�  S�&��ت أو إ�����وا �����ا �ّ?/�ا S�ا Y�
وا��

 وا�
6)ص ا�S ا�	?دوس ا�&	.)د

  *** *** 

إن دا*�  -ه
� @)ل ا��[��?ا��� األنا األعلى وعقـل الحضارة والفـلسفة:المعافي تثوير داخل مقـام    و  قال

%�&:0?  -�.���ت ا��!��� وا��0ز ا�
	�� أم دا*� ا��)ا(��� وا�	6? وا���Gرة

 S����S ا�&��)%�ت ا�Lّ,�@�� أي ا�?زا���O، آ&�  J�
آ.)ل "
)%?ا�� "_*�&� %

��ت �1 ا�	6? وا�&�8&�L.�� تBB��د وا��<g&� آ��1 ا���1 ا ،��.O�; وا��

وا�B	��ل وا��.��� أو ا�
.�، �1 ا�.�&� وا�&�?�1 وا��)رة، �1 ا�!�)(� 

 ّ�
�&S واZg&�� >� ا�6)��ّ أو ا����&�g&��� آ&� �1 ا�وا 
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  ل -ك
ذ�V %6)ن >���B.�ل ا�S  كّف وصّد المحبطات والمثّبطات للقـانون النفسي الحضاري وعبر الحضارة:

 S�� ���	
"C&�? ا��ور ا�)ا5; ��.��)ن ا�?اهY. �61 ���8+ راه
�و%�، أي �

 ،;O?ا���0د%� (ا&��B.��0ت ا	��&�6)��� �,��د ا�ا S��ا����&�
�، و

ا��])، J8% أن %6)ن ��0&� و���رآ� أو �
�.�ا و�.�ر�� B�8� �1ت ا�.��)ن 

��)ن اBداري وا���5)ري، ا��و��  ا���م ا���م وا��?%�� ا��و���، �1 ا�.

 وا��و�� ا�!�ص، ا�&��� وا�,�?ي

 *** *** 

ا��%
� @� %)ّ�� ا�5B,�اد، و%	�ّ?  -ا��و�� ا�����5 الالوعي السياسي والالوعي الديني بنية ونسق:

 Y6� ، ��(1�� 01) ذآ?%�ت .�.�L&�)��1 ا��ا �%?��� �
ا��,)د%�، و%,?ز ا�.�5

�Y ا���8رب اgو�S أو ا�����ت وا�ّ?�eّت ا��� /�  E���C�, /ّ�� و1ّ����  ،�0�ـ) �)ّ

���. وذ�V ا��و�� ه)، >��  Y< Y���ة و�.�� ا�Z?ا��1 ا�ا�
,)%�، و/�S إّ>�ن ا�!

 Y�ذ�V، ذآ?%�ت �L&)رة �P? �1@�ة ���� �? �1 ا/�e? ا�&��&?، إ�+ آ��3آ?%�ت 


�و%�،�
��� ا�?
�Y ��): ا�0_اO� أ��م ا����,��Y،  ا8�B?ا/�ت ا��&�.� �1 ا�

ا��6�Bر وا�!��ء /��ل ا�&[)ل وا����ر، اBه��� وا�L?د �1 ا���:� أو ا�?ز%�� 

B��5&�ل، اBا ،������g��5&�راB.�"�، �� >�� ا�ن ا�L��5 

ا��و�� ه) ، إذن، "���)دع" ا�3آ?%�ت اg��&� وا���8رب ا��8ر/� ا�&6,)"�       

ا�)�� ا�
.�ي،   � أ��م إ��دة ا�&�
�� وا��6Zg أو ا�����G وا��� ")e; أ��م 

 إ��دة ا���&�� وا���ه�� وا��_*�� � 

      �.�ا��و�� ا�8&��� ا��?>� %�6� ا���@� ا��%
�� ا������5 �1 ا��!��� وا

وا�&�8&;، �1 ا���%Y وا����O? وا�.�&� ، �1 ا�.)ل وا�	�� وا�B	��ل، �1 /.)ق 

 وا�
.� آ&� �1 ا�&��آ&� وا��	�����Gت، و�1 ا��?>�� واyدا>�� ا���Bن أو ا�&�

     �1�.C�ا ��ا��?ا � ه) إذن �Y&6 ا�5B,�اد، وو@)د ���
o أو ��?ك  ا��و

 �Lّ]&�.0?، وا�د وا��	��)@)د �?... وه) ا�����.&; وا��&�، و�:��ا �L����

B6?ا�� ا�.)ق وا��?%� وه�ر ا��.�� ا�?د، 	��ن  وا��]L�� �������� وا�)

�ل ���l ا�,�?%�، .�5B�< !��� أو���?ادة 	�، و>����وm�&��< )آ����و>�


�وي آ&� ا�	?دا���
 ا�

 ��@�
%�ّ_ز ا��و�� ا�����5 ا��%
� أوا���ت ا���1ع �P? ا�&,�Z?ة أو ا�


� ا�.�"� � V�3&?1)س، وآ�&�0ورة، وا�.)ق ا��&:�)م، وذي ا�ا �
�وا������ 
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 ا�[�)م، وا�?X�O ا��:��� ا����>��,� ، أو ا�����5 ا�:���، وا�&�

��ت  -ا��%
� -ا��و�� ا�����5     �L.�ا j30� �/ّ(&�&)ّ/�، وا�ا �@�*gا

و<,�@���0 أو رزا�0�O و@�?ا"�0 ا�&�?اآ,� رز%�� "�E رز%�� "�E رز%�� �1 

و|د>�� ا�_��ن ا�?اهY، ه) ا�&
�} اgآ,? وا���آ� ا�&��6ّ� �1 |د>�� ا����Lن، 

�@� أو �ا�?���، و|د>�� آ� ��6)م �1 آ� �?/�� �Y ا��&?، و�1 آ� �0
� أو 

���ط. و��&X ذ�V ا��و�� �1 اg@)ا��� وا�C�g���، �1 ا��6&� ا��&��� وا������5 

ا�&
_���، �1 �5��5 ا��و�� وا�&�6)�� و�5��5 ا�
	X. 01) %[�� و%&�)، %�ّ)ض 

�Bوا ���L�ا S����Cل، وا�ّ?�eء �Y ا�)ا@; ا�&m��، وا���5Bدة و%	ّ?ج، %�ّ�� 

���	
 ا�)ه&�� ���)آ�� اذا"� وا��)از��� ا�

 *** *** 

��� أ�5�5، و"&��� آ&� ه)  الّلسانية أداة لفهم عالئقية اللغة والالوعي والبنية والعصاب: ��
��gا

ذ�V ا���� ا�5��B أ%�G ، �1 "	��? و"L)%? ا������ ا�
	�� آ&� ا���ج. 

 ،�0
�< �&�1 {e�
و�Y ا��>�يّ أ*3 هj3 ا���)م أو ا�&��د%Y ا�&�?��1 >�

��ّ/ ��?� ����� و>��Lأ*3%� أو 

 *** *** 

���� ا���Bن، وا���Bن %�*�  اللغة تكون االنسان كّله أو هي ما قبل األنا وبعدها: S�[� "�*� إ��ا

��(
وا�?P,�، إ�S ا��.�  >���[� ا�S ا����� وا�)�)د وا�&�?�1، إ�S اy*? وا��6

وا��?%� وا�.�&�، إ�S ا���� ZB,�ع �.��ن أو 5ّ� /���، أو ��ء 1?اغ و"�8وز 

�� هّ)ة، إ�S ا�&�!ّ�� وا�?�_ي وا���&�، إ�S ا�3ات وا�)�� وا��و

 *** *** 

 م

o�6% ا��?ار ا���,� ( ا�&m��، ا��6�Bر،  مازوخية االنهزام واآلالم كما االكتئاب واالنخساف:

,�* aّ!��" .�	��!� �1ز�� ���	إ(�>�ت � [&�� ا��g، اBه��� واBذBل.. ) 

 ?���� Y� �%?�@ E"!���، وآ��,�?ا���1 ا ��.�"�V ا�&�زو*�� آ&?ض  

�Y ا��� �� أو ا��8?%� ا�3ا"�.... آ&� أّن اB>��0ج >�.�L; ا�3ات  ،J�3��<

��
�0 أ�اؤه� و"8?%��0، وا�[?ق �1 "���	�0، وا����ص �� %.)�+ 

 ?	�" �
���� %�� ا�&)ا@o وا���6>�ت ا���، ��وا�&�)ا<R)ن، ا>��0ج �?�e إ

 ،t%ر���وا �.��� "��(�(%�%g�0ّ "ا��ا �.

6ّ,)ن ��S ا�% "Y%?)��&�ا Y�


� ا��?>� ���&����ت ا�.�O&� وا�.)ل ا�	��	�، وB �5&� ��	�� ا�����5، 
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+O�G1 �1 أو 

 *** *** 

�� "[��?ي �1  ة عن الذات:المأزقة المتعّمدة للصور ��
0} "�!��� ا�5	_ازي، وا�0�5اف � �
ه

ا��!��� و/.��0 ��� ( را: ا��g وا�&�8ل). وآ&� ا���ل �1 ��ز@� ا���� 

 �  Yو� ،����&��Bا ���	
ا���8%�، آ3�V %6)ن ا���ل �1 "�ز%� ا�����1 ا�

أ��R5، و".ّ��  ا�?و/�� وا���Gر%�، 1	� ا������Y %6)ن B >�%� ا���1ل إ �رة

�%(5���ت آ&� ا�L,.�ت ا��L.�وا ،�e?&&�)ا�� ا��ا J.ّ�"ارض، و(� 

 *** *** 

ه
� ، �1 ا�&
:&� ا����&�� ����� ا�
	���، آ&� S�ّZ �1  مبدأ الجمعيات الدولّية:

اB"��دات وا�&m"&?ات ا����&�� أو ا��ار ا�
	����� ا����&��، �,�أ 

�� ا��.� ا�&�ّ��، و%38ب ا���% [&�gأو ا ،��&Zgوا �&ّ�g�6? ��) ا	��

واgو5; >��ا و�
�80 >� ورؤ%� و*,?ة. وذاك �,�أ %&
; ا�5B,�اد وا�B.	�ل، 

0�5�ك ا�3ا"�، Bا S�� ;
وذ�V آ�+ آ�&� %�	��� ا�!�ص �; ا���م، و�&�

وإ1.�ر ا��g، وه_ال ا�!�Lب، وإ��1د ا��.)ق ا�&����، وB �5&� ا��?%� 

�ف وا���ا�� وا��)را���، �*Bد%� وا����ا ،Y%?*y%&)@?ا<�� وا/�?ام ا��ا

 ا������5 اB@���د%�

 ** *** 

�)ارض ا��)ء أو ا�
.a �1 ا����  متالزمة (متناذرة، سندروم) عوارض االنجراح النرجسي الحضاري: �
ه

 ،NOت (رزا�.�/ E��ّ/ �.� ...��<�8%B[�,�� ا��ر%�، �1  أو ا�G��ا ���	
ا�

(V?>��،  ��ا����ا ��l� ّ�
��g�5ّ وا��Tا ��	
Y� ،�.<�5 ��?وع ا������ ا�

ا8�B?ا/�ت �1 ا�)�� وا���)ك وا��)ا(��� دا*� ا��!��� ا�[?رار%�، ودا*� 


�و%� وا���Gرة�
 ا�

 *** *** 

@� "��)ر ا��!��� ا�&��ّ%
� اLe?ا>�ت  مراضية التدّين المتشّدد (األصولي، الحرفـاني) وإشفـائيته:

���� وا��ّ,; ا�
	��  ه�?
�,��[�ت أو "�J�ّ، ا�.	�ل أو �Z)ر >�6�5B	�ء وا�

ا��%
�... و�Y أ>?ز �� @� %��J ا�)�� آ&� ا���)ك، V�" �1 اB�/Bت، ه) 

ا���8ّ? أي ا��,ّ�� ا���<	� دا*� ا�&
ّ&q و/�A %6ّ?ر ا���>? ���6Zت ور5)�� 

V%?�" � �1@�ة ا���)%� وا�G?ا���، و>
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ا�	6?، آ&� ا�&�8&; أو ا��!��� وآ&� ا��)ا(��� أ%�G، ا�	0� %8?ح      

أ/�دي ا�&��)ى وا��	��? ���%Y، وا�&&�ر�5 ا��%
�� ا�����6 اا�,� روح 

 J�.�ا �"6)ن >[�? اه�&�م >.� ���ا �Z(��&�ت ا�
و>� رو/����، أي ا���ّ%

���,
 أو >��
)ا%� ا�

     Bا S�� ��	
رادة وا��?%� /�Y ا��m�0 @� %��ب ا�&��ّ%�< Y�q,G ا�

 ،J�) ?وض @�ه?، أو	م >�&� �(.% ،�
��.��م >����6��o. �61ّن ا�&&�رس ، ه

� �.,)B و .�� �1 اyن &� ،?LG&�أو ا j?6&�3، آ&� ا	ّ
% (01 V�3< ،�ّأو ه


+ و����� 

@� %8?ح ا�&��ّ%Y ا�&&�رس ")ه� >��+ %&��V ا��.�.�، و/ّ] ا�6�م >�5�      

g�)ه��. وه3ا �g+ ذاJO �1 ا���ّ%Y، وا�&&�ر �5��L.)س وا����O? ا��%Y وا


0)ا إ�V�" �C� S ا�&_ا�] " j)ف أ���آ�ه� ا X��و .���أو ����6��o ا��?

�ل، ]�5Bوا ��L]��� �&��" أو ،V��5 @� %.; �0�1 1.�+ أو ���ّ,� أو ���ا

�5
�8حB�5,�اد واBع، ا�	
�5Bا 

�.)ل ا�	��	�، %�?اد�1ن و%�)ا1.�ن، /)ل %��@S ا�
	���� �; ا     

اZB	���Oت (�,�A ا���ج وا�?��%�) �1 ���ان "�J�ّ ا���ّ%Y، أي /)ل e?ورة 

ا���)ل ا�S 01� ر/J و/)اري �lب ور�)ز ،j�����L وا�?X�O وا�	.�+، ��&��� 

....X5m&�وا �L,�وا 


N8 و%
	; ا���)ل ا�S ا���%Y ا�&	�)ح، إ�S ا�.�� ا�?و/     % A�/ ����

ا�	0� ا�?/&��� وا�ّ?/�&�، ا��ّ,��� وا��o�L >���,�د، وA�/ S�P ا�	0� 

�%(	��� ، >�>�اع Z!�� و�
 ا�&��)ش وا�&���� وا�
�>; >�?%� و@

 *** **** 

ا�g?اض ا��[)%� �.��� و�	��� و/�Gر%�. وP B?و، 1.� %6)ن  مراضية اللغة ذهانية وعصابية:

 ّF&% ري�G/ ���ا��[� ا��?>��، �,? ا�5?ا"���8 وأوا���ت "�_%_ أ>?ز �?ح �?

ا�&)@; وا�&���6 أو ا�&�
S وا�)oO�f، دا*� ا��ار ا����&�� �����ن ا�&�6ّ�� أي 

 �C�g�1�6 أو ا���6 ا���ت ا����&< �C&&�8?ح ا�رة، ه) ا�G��.� وا��وا ��� �]��

�&�6�� 


� ")ا(��� ا���Cّ? �1 اgداء أو ا��,��� أو ا��	�0� وآ�o ا�3     ," B ،ات

�Y ا��,��� و�Y 01� ا��,ّ�� أو ا��.�<+  Se?��< ?��" B.)ام، و���5&� ا �%ّ(]�

 q.�%3ا"�، و�)آ�� ا���8ح أو >�
وا�5�م ر�5��B .+ %��? ا�&�6ّ��، إذن، >��

��S ا�3ات ا�	����، ا��?ة  X��و ،?*yا S����mو��� @�.+ و")"?ا"+ ��S ا��[�، 

 وا�&�mو��
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",.S، >�� أ%�G، /��� ا��.� و@� ا�E/?8 ا��[�، أي ا�E/?8 ا��)از���      

 a�ّ."و ��	�ا J
دا*� ا��!��� و�1 ا��)ا(��� وا��.�. إن ا��.�، ه
�، وآ�&� 8�%

��?اف >��.�)ر وا��8_، %0?ب ا�S اBوا���ت ا�
�@�� �P? ا�&,�Z?ةن Bوا o�6��ا

، إّن ا��.� %��)ي و%
�ور، %36ب ا�S ا���1ع ا���,� ا�?%C&�وي، و>�,�رة أ*?ى

?Cّ���ث وا����Bا Y� a�ّ!�% �&و%��&?، آ� S.,% �&و%!��ل آ� 


�و%� أو      �
��6ّن ا8�B?ا/�ت ا��[)%� ا����&�� ا�&
�� ا�8?ا/�ت ه� �1 ا�

��5��ء، Bاء وا?PB38ب وا�ا S��ا���Gرة، و�1 ا�&��.,���� "�V ا��[� و@�را"�0 

�?ج ا�)�� وا��.?" ;G�G�" ������<,�� و�6)��� ا�ا ���او���ا ;� ���، وا��	�

��<�8%B[�,�� ا��وط "�.�] ا?Z&?"�8ة و�ا ����	��6��ا 

  ** *** 

"6)ن اLe?ا>�ت ا�&����a  مراضة المتلصلص العصابية أو تكراراته القهرية ووسواسه التسلطي األحادي:

"  ���	� ���/ ،�����Bا �.

� "ذا�,�L ا�
	��� ، أو %6)ن ا�� aّ!��

ا�&
�هF" >����، وA�/ �&�5 B ا���>? ا�3ي ".)دj @0?%�ت �6?رة أي أ�61ر 

 وأ/�6م ��,.� ��ه_ة، إ������O إز�����، إ��5)اذ%� وه��5�8

 *** *** 

ه
� ���8,� وإزورار إ���� � ���.� وا��?%� وا�.�&�. إن  مرض القضاء جنوح القـانوني:

�@�، وا�&J%3 (ا�&_%�) ا�.�Gء %�)ّ�V �1 ا�
:�م ا*gا ?�P ، أي��:���5 ا����

���%&.?ا<�� آ&� ا�&
�@F ��&����ت و/.)ق ا���Bن وا��.����. %��)ل ا�.�Gء، �1 

�?ج ا�.��، ?�� ،� | ،J6"?� 8?م أو� S�[�)م"، إ�ا �P�L�ا" A�/8)ر و�ء ا�G1

?,ّ]� ، [�.� 

���Pن، %�
���1ن "&��� آ     �% ��P�L�ء وا�G.�!�? ، ا�?، ا��اه� وا_
��ل ا�

��������  واB �، ا��?%� وا�8)ر، ا��..� �G�آ&� ا ����.�� وا�

 ** ** 

ا����� ا��[)ي ا�&��,X �6ّ)ن B واع ��36ب �1 ا��.�  مرض اللغة مرض في الفكر:

وا���)ك، أي أن اLeB?اب �1 ا��[� %&?ض >��36ب. ��6ّن ا��[� وا��.� 

�
< ���، ��] وا/� ��م... %�"� "�?%� ا�36ب آ
&q أر*�ّ وا�&?ض وا��و

[%?� إ���5، أو ""�>)" 

 *** *** 
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(��N أن هj3 ا�L?%.� ���&�ة �1  المعاينة التحليلية والعالجية المعتمدة لأللعاب واللعب واللوحات والرسوم:

�5
��ج B�5.?اء وا����� ا�L	�، إّ�&� ه� @� "
	; ������� وا��� �?، أو �

f(��واo�- �G%أ Y%�Z?�ا ����/�Y6&% A ��0 أن "6)ن >�%� �Y ا����دث  -�1 

�O�	ZB&�ّ�� ا�>? وا���)ص ا�	&�ا Y�< ��	
 ا�

 *** *** 

01
� ",!�X أو  المعاينة المقّعرة: ،�.Cّ�ر أو ا(�l� ،�8��ن أو ا����&�ّ[?ة �ه� ا

?ة، رؤ%� "�	��، "��RG أو "L	�o. ".�م ا�?ؤ%� ا�&6,?ة، آ&� ا��)رة، ا��[ّ 

 ،��.O�
!	�G ا�&�
S وا�&��)ى �Y ا�3ات، و�Y اy*?، و�Y  � �01 ".ّ�م ا���

1]، �
8?/� و��ر/�gا V��1 ذ 

 *** *** 

أو��0، أ>?زه� وأ�05�5، @,)ل ا����ة،  معايير السوائية في الصحة النفسية أو التغلبية االيجابية:

�

,; ا�&��%�? اg*?ى ا���  و���1:� ا���Bن ����0 �1 �	�+ وY� ...j?�P ه"


�"+ و"�8ر>+ %�," ?,� ���5B6? ا	�?>�، وا��6? ا	�3ه� >�����ز ا�Z�0 و�.)

و/�Gرا"+... وا��� ",�و آ&��%�? 1?���، آ���Pن، �
�0 أن �,�أ ا�&,�دئ %���_م 

إرادة ا�B[?اس وا����<� أي إرادة ا��&� وا������: ا��&� �����Y ا�,.�ء أو 

�� ا����ة وا�&�8&;، وا������ �; اY%?*y >�)ا��O وو1] أ�?اف ا��.&� و"_*

 ا�8&��� و�&�8&;، ا�.)ا��Y وا���Gرة

 *** *** 

: ا��	ّ)ق، >��&��"+ ا��C6?ة (ا�
,)غ، معايير وخصائص عقـل التفّوق أو ذكاء االبداع

اBآ���ف، اB*�?اع، اB>��6ر، ا��,.?%�)، "�,�? �Y إ>�اع. ه
� �5)ك ��ّ.�، 

6� �.�ّ�� �G%، >� وأ�0	�وا ?��	��� �  Yو� ،Y�����وا o�)(��� �<�@ Y

وا���C6? و"ا���ه��" ��.��س واB*��,�ر وا�&.�ر�� وا������. B�1>�اع 

���، و@�رات �.��� �!��	� ا��&] وا��G)ر >�Y أ1?اد �&���fه?ة �	��� ا

 ا�&�8&;

 *** *** 

�Y  :معطّالت التفكير بإيجابية وإقدامية ومباشرية A,�ّ�اري"، ا?��
	;، >� ه) �  Y� �mذ "ا% B


� ا��?ار ردود ا�	�� �
�S، أو "�"�)ك و��V" ا�B	��Bت ا�&6?رة وا�61gر ا�

وا��!ّ��ت ا�O�0&� /)ل f)اه? ا�0_ا��� وا�[�>�ت و"آ�? ا�!�<?"... 31اك "6?ار 
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���، و"ا���3ّذ" ا�&�زو*� >�3آ? ا.���6?ب، و>����L هّ�ام، ���� ���Bج ا�

 ا��	�6? اB%�8>� وا���v ا�&��� أو ا�&	?ح و/�A، اB@�ام و"Pّ� ا���?" 

 **** *** 

آ�o ذ�V آ�J و5�ح، و�.�j  المعوقـات أو المقـاومات الالواعية للتغلبية والمحضانية والعقـل االستراتيجي:

�ج. @� %��!a أّن ا��و�� ا�C.��1 ا��.���ا�� ��ّ)ق دا*�� �ا�&
�� إّ".�ء و

��������� ا��&���، و���)ا(��� ا�g)ار%�، وا�	��	� ا���ا ����، و*�Lب 

 ��ا���?، و )رات ا���)م وا�&
0} وا��)رة. 1&�زال ���)�f أّن ا��و

 �
�ا�C.��1 ، أو ا���8رب ا�	6?%� وا�C.���1 ا�L	��� وا�&�1)�� /ّ��، 

�����m ? �1 ا���)ك وا��.�  ا����� وا�J�,L و��ّ[� اy�� ا�&�ّ.�ة ا�3آّ��، 

 وا��)ا(��� 


� ا�&6,)ت ه� إ*��+ ا�S ا�
)ر >)�e+ أ��م ا�)��،  � أ��م      ��إن و

ا�
.�،  � أ��م إرادة ا���ّ?ر وا��0ّL? اV�" .�@�"���B ه� ا�&?ا/� 

ا�&��ا*�� ا�&�����6 وا�&�[�ذ%� ا�&�)ا ��e��L!ب ا��[ّ�,�� �1 ا������ 

��&�� ����ا �، ���.��� ا�g)ار%� ا��
)%?ا��� ا��	���� �; ا��ار ا��

 j3ه} ه�
��)م و� S�� ،�O�G	�&6)ك ا�روخ وا���ا "�.�" S��ا�&��L?ة 

ا���ا � ا�.�O&� و�� >�� هj3 ا���ا �، ��S ا���و%���� و/�A اgو�)%� 

J�ّ]�&�? ا��ن >�.�+ ا����� 

  *** *** 


� ا��?>� ا�&��(? ه) دا*� �5?ورات ��1  ا�)�� ا�����5 مقـام األنا السياسية الواعية:�

ا�����5 ، �
�)ج Y� q]e أ��S أي �Y ا�.�� وا�&�C وا�.)ا��Y وا�����O، و/���� 

q]e %�"� ا��+ �Y أ5	�Y� ، ا��و�� آ&� �Y ا�ـ "ه3ا" /�A ا�[?اO_ أو ا�
_وات 

�Oة وا�&?و �ت، و/�A ا�&6,)"�ت وا�,�)�)��� وا�����ت ��1)�� و�mّ ?ة،  � @�

��.O� ���)ك وا�	6?، ��)�� وا��

 *** *** 

8�5�ب  :المكاسب من المرضB &?ض�ارض ا(�� و�� اC�5&�رات |Bم و< �&���"

 Y� �<?��.� ا��ا J5�6� [1��" �
ا�?��%�، و*	F ا�.�]،و����ّ)ل. 01

 �
��Bت، دا*� ا��.� وا��!��� وا���O.�� آ&� ا���Gرة ��B8?ا/�ت وا�Bا

�&��(?، *Y� �LL أ�� إ��دة ا�
:? وا���@�]، و�Y أ�� إ��دة ا��?>� ا

��

� أو ا��6Zg وا�&��
 اBدراك وا�,
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 **** *** 

ه
� ا��6)آ�G/ ?0ّL" Jري و"�&�] ��6)��  المعنية الكونية الرؤية للتكاليف والشعائر والقيم التديّنّية:

��(
وا�&��.�ة، �1  وا����&�
� �1 اB%&�ن وا�&�!ّ��، �1 @�� ا�.�J وا��6

ا�
	�� وا�	6?ي وا�?و/���... �?%� "�ّ>? ا��ّ}، آ��ه?، �A�/ Y ه) �mا�	� 

 F1ور ،�O�&Pو���ه) ا����5ب  ?<ّ�" �G%وذاك أ ،o>��"و ���G" ������<و ،Y��G"و

����ن ���.	�ل ��S ا�3ات، واB>���د �Y اy*? أو ا�&!��o دا*� ا��ار ا���� ��&�

 وا�,�?%� وا�&��.,�

 

  ن، هـ

 

%�رس �,�A ا�
�8ح وا����Bر ا�[?ض : الّنجاحية أو علم التغلّبية بنية وتفـاعلية بين المعرفة واالرادة

 أو ا�&��ان، وا�&
0} و�.)ا��Y ، وا�&	�ه�� ا�&)f	� وا�[�%� ا�&.�)دة.

Y&��ا���ا Y�< ��.O����� وإZ	���O... و%.)م  -ا�&�?�1 واBرادة -ا���	"


�0 أي ��S أوا���ت ا���1ع ����ن، ه3ان، ��S اgوا���ت �L.�ت ا���وأوا ،

�ج، �1ن ا�&?/���Y، ا���!�a  � ���ان ا���ج، ��ج و<?%.� �اB>�اع أو 

 ��/�8
�ن >�
����e و"Y��(ّ6� �����6 ��� 1)ز ا���Bن أي ا���	�%

��05B[ّ�,�� ا��)آ��%�، ا��وا�_*���وا �� 

 *** *** 

>��J ا�&
0} ا�
	���� ا��[ّ�,� (اB%�8>�، ا����دي، : نفسانية التحليلنص للبكاء على األطالل

 V�" �
�eو �ل،  �>gا S��ا��	��?ا��) إذا أ*��3، آ!_��، @	� �,V"، أو ا�,�6ء 

ج ا�!_�� ا�&!��رة �)e; ا������  � ا�
.�  � ا�&��آ&�، ��1
� ��� إ�S ا�5!?ا


�، و")ا(� "�E �	:�، و|وا���ت د�1عGّ�� ��&��� أ�&�ط أر*��، أو �[� 

 *** *** 

ه) L�5?ة ا��5)اذ%�، "���L�ّ وو5)ا ��5��P?,� اg/�د%� : هجاس اآللة المعقّدة الذكية

(

;، >��C)رة ا��6�&��< ��e?&�&�ّ��  -ا�ج ا���Bوا ?O�C�ّ_ّر ا�و���، >�?"

��، >�Bت و��
L)Bا ?&.�� ،�O�G	�&6)ك ا�وا ،���!�,?ات ا���)م ا�,�)�)

 وا�?وا>q، واy�� ا������ �Bwت

 *** *** 

�R  �1 إ��دة �Y ا�5g��J ا�!�<: الحضارة تعميق لالنجراح وإهانة للتغلبية  والهلعية كما الشفقة على المريض أ
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&,��[� ����Gرة أو >
�ء ا��[ّ�,��، ا5
0)ال ا�y?، أو ا�ا��?>�� آ&� �1 ا���ج 

 �1 ا��	.� أ��م ا���>? و��P �1>+، أو ا1B?اط �1 ا�J�3 وا��	8ّ;

 

  و، ي

 

%�&�_ >�F ا�	�����Y >��.�رة ا�	�O.� : الوعد المرضي طموح دفـاعي وكاشف انجراحات عميقة

 ���S ا�)��، و��م "
	�3 ا�)��، و"���� ا��
	�3 >���5ا�� و")اf,��، و>

 ب وB %	�، أو %�
A أو %�ّ)ف و%&ّ)�Z�1 .j)ر >��G?ار �	��، أو >��+ 36%

وه� �����1 أو ه� <&)/�ت ا�&	�)م، %
��م ا�
.� ا�3ا"�،   "�V ا�����،

 ��.L
��S ا��)ا>�� وا���اد، ا���� أو ا����� ا�& �
وه
� "����� ا�,?ه

�1 "�?ف ا��!��� و"���.�"�P �0? ا�)ا@��� ��S ا���)ك، و��S ا�)�� و01� 


S ا�.)ل آ&� ا�	��دور ا�_��ن أو �� 

 *** *** 

��. �1�	��	� ا�)������ : والتفسير واالرادةالوعيانية العالجية عالج بالوعي  �� {0
ه
� ��1	�، و�

�� و�  Y� B�<رادة، >���.� وا�?P,� �1 ا��	�ء... ه
� ��1	� ا��G)ر، (��< [C"

را"+ ��S 01� ه
� ا�&����1_%.� و/�A دور ا��.� واB%&�ن >�?%� ا���Bن، و>.�

 ا�)�)د، و"L)%? ا�&�?�1، و(���P ا�&�
S ا�3ي �?%� و����0.

 *** *** 


� (= ا���5Bء) ه� إ�0fر ا�&6,)ت ا��Y�1 /ّ��، أو ا�3آ?%�ت : الوعينة��ا�)

ا���وا���، إ�S ا�)��. وه� �.�F ا�E,6، أي ه� ا*?ا�+ ا�S ا�
)ر، و�.�+ 

� وا����&�%_، ا��0�; وا�&��� أو �Y ا��و�� أو ا�[)ري وا�&L&)ر، ا�ّ:�ّ 

 {0
� �1 S�وg&?/�� ا�ا �
ا�,)ر وا�)�f�Y� ، " ا�&��)دع" وا�&!_ن... ه

01
� ا�5gس وا�&�)ر �1 ا���ج، آ&�  �  Yو� ،a�!����1 ا ��	
ا������ ا�

��� �&� ه) (e(و� o%?�"و �ء ا5�L��1 "�.�] ا��)آ��%� ا��[ّ�,��،  � �1 إ

�ت و()ر وه)ا�C&"�� 

 **** *** 

�زم : وعينة الجسدانية ولغة الجسد والصورة االيجابية عنه�% ��
ا���8ا��� �:?%� "�رك ا���Bن آ&� >

��، و�; ا�C.��1 وا���Gري وا���ر%!�، أو �; �&��Bوا ��	
�0�1 ا�,�)�)�� �; ا�

���� /ّ�� اLe?ا��� "��6ّ ا���8 ا�,�?�	�� �
��,�ري ا�&�
)ي ا�?و/���. 01Bيّ، ا

ه
� ا���8 %�رك ��6)�� �1 و/�ة  أي ا�,�ن ا���8 و��+ ا�
	X وا�?وح وا��.�، أي

 ،�&�� X�� ن���Bأي أّن ا ،������� أ�&��� ه� ��] /ّ� و"�ر%!�. q.1 ا���Bن 

 وإ�&� ا��8� %.�ل ���Zlء أو ��8)ا�� وا���)ا��ت وS�Z �� ه) �P? ا���Bن
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 *** *** 

: ه� "����	:��، أو "�,�? ��oّ، و")ا(� %�&S �� >�� نية)اليداوة (االيادة، اليداوا

ا��[)ي، %��&� /?آ�ت ا���%Y. و�Y ا��)ّي ا��
ّ,+ إ�S أن ذ�V ا���,�? 

�رادة وا�&��آ&�، � ��e�* 6)ن% X��و ،���ا���اوي، >�g%�ي، ��X %6)ن وا

��S اgداء أو ����� ،oّأو �?ا1] أو /�ّف و�� J/��� ،?Z�,� ،ي(	� +�g 

ا��,��� أو اBر�5ل. آ&� أّ�+ 5)ّي أ%�G ا��B.�ل �Y ا��?آ�ت اB%�دو%� ( 

اg%�ّ%�) ا�:�ه?ة ا�S �� ه) �P? �	�)ح، إ�S ��?�1 �� >���!���، أو 

�� وا��و��، >��&L&)ر وا�&!,)ء(��< 

 *** *** 


	X : ه
� أداة "���� ورؤ%�، و�
0} �1 االيساريات العريات حاجة حضارية وابداع حلول����

ا���Gري... �1���8%� ا�&��اJO ا�&�)اJf ����?%� ا����ر%�، دا*� ا�&�8&; 

 S���.� "L)%?ي وإ��6ن  ،Y?اه�?>� ا��ا �
�وا�.�Lع ا���م وا�	6? وا�&��آ&�، 

 ،a�!�" دة��ا��)ّ@; وا�
�8ح أو ا�B.�ذ واB/�&�ء. 01
� أوا���ت "�!�a، وإ


�، وه3�
ا آ�+، إن ��S (��� ا������ وا�&.�ر�� وإ��دة إدراك أو أ��6Z و>

���� ��6?رة آ��.)ا��Y، ام ��S (��� ا�	6? ا�&���  q<وا�5!?اج روا

����، ا�����5 آ&� (e(&�3ا"��� آ&� ا�م، ا���!�ص آ&� ا�ا ،�
وا����&�

���&��Bدي ا���@Bا 

 

 

 

  ات ذات صلةارتباط
 

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

  

  1 –معجم االنجراحات والعالجات النفسية الحضارية في الشخصية والعقـل والحقـل  
Moktatafet2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22  

 
***   ***     ***  
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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 -   شراء العددرابط  

  ( 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 
  

 

  ***   ***   ***  

 النفسية العربية  شبكة العلوم

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  اكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكةاشتر 

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

 االلكتروني  خدمات االعالن بالمتجر

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


