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  وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  و االطباء    وا االساتذة العلماءندع

  

  

  
ليست هذه القومسة، أدناه، مستنفذة، وهي أقرب ما تكون محاولة تستلزم إعادة الضبط والتدقيق. وهي قد انتفعت من    -1

 ألفـاظ مألوفة مأنوسة، أو عاّمية، توّجهت إعادة تعضيتها وتثميرها.
 

ظم السوي، الجارح والمجرح، ويدرك معا وسويا االيجابي والسلبي، والمنفر كما المصطفى  القومسة عمل محايد، إنه ين  -2
 والمرغوب

 

القراءة طبيبة، واالدراك كالّني، والعقـل ثاقب جدلي. ال ُيطرد مقـلق أو مبتعد، سقيم أو معافى داخل الكلّ أو الوحدة    -3
 األجمعية والنسق األكبر األعرض.

 

ية هي هي خطاب الصحة النفسية الحضارية المتوازنة والمعيدة للتوازنية في المجتمع والحقـل والعقـل:  االستراتيجيا الظبيب  -4
 المقـّلصة للتوترات واالختالالت، للمخاوف والمهددات والمثّبطات، والمعززة لاليجابيات المتحققة

 

ر، فقيرة الخطاب. إنها تجذب وتتفـاعل مع  هذه الرؤية إيجابية مرنة ومتفـائلة، وليس لها أن تكون رخوة، لزوجية التفكي  -5
  إرادة التزخيم
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  قومسة االنجراحات والتوكيدية في العقـل والسلوك وتقدير الذات على الصعيد الفرداني والجمعاني وقيم التواصلية:
 

 

ة، وال سيما في يظهر تشخيص انجراح الصحة النفسية توّعكا في الّرضائية وحفظ الذات، أو اضطرابا في التوكيدية والتغّلبي -1

 ع اآلخر وفي الحقل وحتى مع القيمالتكّيف االيجابي المتدائب المتناقح، م

  

والعالج، المداواة أو االشفاء، يكون إعادة ضبط، وٕادراكا معادا مجّددا للذات وفضائها وأريضها، ولمهاراتها وطاقاتها على  -2

م م أو يرم ع هذا ، وبحيث يستعاد التوازن ويد ع والحال والمآل.التفاعلية المتزاخمة، وعلى حّل المشكالت والسيطرة على الواق

ة كما الصيانة الذاتية ... فالعالج رفع لالقتدار وٕارادة الحّسن واالستمرار والتحّصن، وتعزيز لدور عنالقبول الذاتي والم

ق الصورة األمثلية عن األنا الوعي واالرادة الحّرة والديناميات الذاتية في الشخصية، ومسعى متين مثابر كيما تتحق

 وعالئقيتها، عن نحناويتها وعقلها.

  

فرز ثم تصنيف وقومسة مصطلحات الصحة النفسية الحضارية عملية تضافر تقوم بل تستلزم: الطب النفسي، والتحليل  -3

أو فسي رضي، والتحليل الجنسي النالنفسي، والعالجنفس (العالج النفسي)، وعلم النفس العيادي، وعلم النفس الم

 الجنسنفسي، وعلم النفس الحضاري والتطّوري، و "المهاجري" أي االسالمي داخل الغرب.

  

ال نقيم هوة أو قطعية بين العالج النفسي بحسب السلوكانية والعالج النفسي تبعا لطرائق التحليل النفسي، بين المدرسة  -4

محسوس والمادي، والمدرسة التحليلنفسية المهتمة بالالوعي البيولوجي، أو ال كالسلوكانية التي تشّدد بل وتعتني فقط بالسلو 

وخبرة الطفولة، بالمتخّيل والرمز، بالغاية والحرية واالرادة، بالكلي والغائي والمعتقدي والصراعات، بالصدمة الهلعية 

 دليل التصنيف...) والتجارب الطفلية المدفونة حية وبغير فقدان تأثيرها في تكوين االضطراب أو العوارض الحاضرة (را:

  

ال نغفل خصوصيات إناسية، وال قانون االنفتاح المتناقح والتفاعلية المتدائبة مع الدار العالمية، مع المنظمات واالتحادات  -5

 الدولية

  

بعض المفاهيم، الواردة أدناه، قد تبدو تفصيلية هنا أو معادة بثوب آخر هناك، وضمة مفاهيم غير واردة، أو أتت كحشو،  -6

ستطرادا، أو غير مستنفذة، وغير مربوطة بالعنوان.... وأدافع عن مفاهيم تبدو أقرب الى مدان الفلسفة، أو االناسة أو ا

 النفسية، أو علم االجتماع، او األلسنية (السيميائية، التاولية... ) 

  

الفلسفي وحاالت نفسية"، من " موسعة التحليل النفسي...)"، وفي " القول  13في كتاب "انجراحات الوعي والسلوك" (ج  -7

استزادات وتوضيحات وتوسعات.. فمفاهيم عديدة لم ترد هنا، أدناه، أتت هناك، أو حضرت ووردت، وكّلها مرتبطة 

بالخصائي والعصابي، باالنهزام الحضاري وعالجه، باالنجراح في العقلية والسلوك، بل وبالتكيق والرضائية، بالتزخيمية 

 والتوكيدانية
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، مّ ّية شائعة... أعيد تأهيلها وضبطها.. ولم نستطع استثمار كلمات كثيرة من نحو هَ ردات مبذولة مألوفة، عوامّ اعتمدنا مف -8

 ، كدر، نكد...، احمق، مغّفل، مخبول.. غمّ 

  

انحوتات لفظية كثيرة كانت تبدو، في الربع األخير من القرن الماضي، عجيبة غريبة أي ثقيلة على األذن العربية ويأباها  -9

لذوق و...و...، لقد غدت بل باتت شبه مألوفة، كثيرة االثراء، شديدة التعبير، سديدة ونافعة، واقعية وحقيقية ، صائبة ا

 وناجحة 

  

المعجم النفساني، على اختالف ميادينه وفروعه، كالحال تماما في المعاجم اللغوية بل والمعاجم العلمية التطبيقية، يستلزم  -10

عيد النظر والضبط، أو االحكام والتدقيق المتناقح المتناضح. واألهم هو أّن هذه القومسة، أدناه، المراجعة الدورية التي ت

أقرب الى العقل اللغوي المعاصر، أو الى الفعل القومسي المعاصر الذي يختلف عن األرومي أو التأسيس ( عند ابن 

، هو اّن الغرارّي التأسيسي انفتح على الطرائق األيسر  منظور، أو الفيروز أبادي، على سبيل الشاهد). فالحاكم، أو المفّسر

والمنفتحة، األنجح أو األغنى، األكثر فعالية ومردودية ودينامية... وليس خروجا عن العقل العربي، أي عن اللغة العربية، 

وية والسلبية الميكانيكية إن انزاح العمل القاموسي الى حيث الحرية المنغرسة في المعاصرة والحداثة، وليس في الحتمية اللغ

 .المستقيمة التي تحيل العقل نفسه الى اللغة، أو التي ترّده الى سجين الكلمة والالوعي الثقافي

 

العاملون في حقل النقد الذاتي، ومنهم عنتيون ومتواطئون بوعي وبغير وعي، بالغوا في توصيف ما الضطرابات نفسية  -11

حصلت بعد صدمة االنهزام داخل المجتمع والمعرفة والعقل االستراتيجي.  حضارية، وانجراحات في التقدير الذاتي،

اضطرابات ما بعد االنهزام شّخصت عواملها، وطرحت نظريات عالجية للفعل السياسي، والوعي المدني، والتخّلف 

االسهامية االيجابية..  مل بالتوكيدانية، بهذه الفلسفةالحضاري، وللخروج من التأنيب الذاتي أو التجريم النحناوي الى األ

وكما بالغ أولئك العاملون، إن في الهدم والالئية والرفضانية أم في صياغة لتكييفانية أو تغييرانية شمالة متناقحة، فقد بالغ 

أيضا وأفرط العاملون الذين أتوا بعد ذاك وانتقدوا ذلك النقد لما بعد صدمة الهزيمة... وعند السابق والالحق، يتشّخص 

ى شبه اتفاق حول وجوب النظر التعقبي، القطاعي معا والطباقي، لمفاهيم من نحو: التربية الالتلقينية، روح المبادرة ، ويتجلّ 

المدنيات، اقتصاد المعرفة، مجتمع المعرفة، االكتشاف واالبداع، استكشاف الالوعي الثقافي العربي واألنماط األرخية، القيم 

ية داخل العائلة وفي الموقع كما في العمل والحياة، تأصيل المنهج التركيبي في اللغة الفردية، المهّمشون  أو المظلوم

  والمنهج الجدلي في التفكير والمحاكمة والنقد
  

 

  مقتطفـات
 

 

 

  -أ-
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ا��	�� ا����� درا�� ا��و�� أ�� �� أجهزة التشخيص أو القطاعات والرزائح الموصلة الى دراسة األنوثة: 

�� أ�$� درا��#� �� �
� ا��"أة، وا���� ��	� ��%& ،�#�*�ق �� أ)��#� آ� �	#

وا�	ّ�، ا��8ّ9ف وا����6" �6 و3�ّ5 ���د�� ا�+�2  أ�1 0	��" و&#/ ا.دب وا�,+"

�< ا�2=�� وا�+�2 ا�2=��، و�	$> أو 0,;�:�?� ا�+���...، و�� أ�1 0,;�: ا�

�	
��، و�� أ�1 درا�� ا��,�Aت ا�?
��� ا�"B�,+��2/ ا�ا ���
?	
�� أو ا�

��C8�.ا 

 *** *** 


� راه
�و�� �� االبداع ف يعلوم العقـل العملي التقـليداني وتجديد ميادين الفـلسفة العمليةC�( �
: ه

�H ا�6ا��ت ا�	A" ا�+��� ا���?Gّر، وا����ن ا�+����ّ ا.6+�د H+0 �1أ

��ت وا�"و)��،���ّء و�� أ�1 ��80< ا���2 ا��Jا�0، أو ا�	$�ء ا��# وا�

�< ا���ا8Cيّ وا���2ّ�م وا�����2 ��3 آ� �?�ا��JّهN، وا�,"وط ا��;9ّ=� أو ا�

��O ،�18�8
A0 ،�
A� ،�9دي�Pة، و��3 ���8ى �+�,� (ا����� ��+O 

 *** *** 

�;��T �� ا���ل &� أخالقيات الطب النفسي U�=� �2 أو( �
: ه� �
�P=���، أو Vدا���6، ه


��8 أو ذي ا�=+� أي ا.�Xق ا�W"ة، أ ا�8ا1=���A�2*+� ا�ا N18ا�ق ا�Xو أ

�� .../�ّ+�
=]ّ��ت ا���ّ��، أو ا�*=�N ا�
	��، ا��	�ظ ��3  ا���8A ا��Vدا��6 و

�;�O89... ذاك �� أورد�0 �� ا�^*"اب &� 5;��9  �"�� ا��,;�: وا�+�ج &� \"وف

 1="ان، أو ���X )�وي و)�H� 3ار Pّ=���، ذ�c5 dن ���=b إ5#�ر`

 *** *** 

: ا.دو�� ا��� 0+���، &� HXا�� ا.�/ أدوية فكرية حضارية منّشطة للفعل السياسي


]�=�، �� أV ��A�0 �1�م ا��;T�ّ و��ج 0?"���ت ا�	+� ا������ ��,;��9 �ا�


8ان ه8 � e�0 �	
ّ9� ��وا��$�رة وا�+���2B، �6 و��	A" وا.��P�Xت، أدو

� و����O أو �"دود�� وإ5	�ءات، �26ر ا������ت. &����;��6ت ���0/، �	+8

�"اP=� ا���*� � ،��
Hاه� وا��"�� b�J0 ��0ّ�/ ا1"اءات و&$�ءات ��

�� دور�� و����2+6G�	
 ا��

 *** *** 

���) آّ�#� �0���ت ��ور األدوية النفسيةH��=� (ا�G�
� وا�Aّ��: ا��#�B�ّ وا��gّ=*� وا�

 ا�+�ج �6��P�2+" ا�;="ات ا��"0ّ�ة أن��
8ع �82م �6 ا��واء ا�
	�� آ+��� J0آ� 


�ن، وX	i�P j، و���< �����Aس، و��2وم k�l�6، وا�?������ ��T�ّA0 i�2�0 3 ا

 �	�� دا�/ � �$+T دور ا���8 وا�+�2 وإرادة ا�,	�ء

 

    � ��,X �� ،;�;� أو �� ا^*"ا�6ت��ا �� ���P8�ا �& ��	
�?> ا��واء ا�

�H إ��Aن وا���، أو 8Xا&�ت و5+8ذات..H+0 e�Xّز/ e2�ّ� ���	
. 8Cرة ا.دو�� ا�

 ا���*"ة ��3 ا�Gات وا�i�2 وا��08"ات ، ��3 ��68ت وا����ت و���Oت
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 *** *** 

: أ�*8ر b�;=0 �#0�B�\8	#� وآ���#�، و��P8+#� دا�X أسطرة األمومة استغالل للمرأة


� إ�X�، أو ��م �+0 �P ا.ب �� �
�� ا.�"ة. &��82�� إ�#� �]Cواة. و��

�"ى أّ�#� ه� ا��� �?N أن �0
�زل، وأن 0$ّ��، وأ�#� ه� ا���Jو��  "XV 8لP

e�=�دة ا�+� ����O"ؤوم  �� ���� ا.�"ة، و�8ن ا
وا��2"ار`، وأ�#� ا��

����9 ا.l	�ل وا�Hوج، � �#0�=pا1+� �� ر"��وا�=�ّرة ا�	�د��، وا�

��1 ����O رادة�و ،���
8��. ر6ّ�� وا� ��0�2�p"=�0#� ا�?g�.ا �#�+�=lه� و

 �6�P ،مq� ��ّ;����م" ا��"^�، هGا ا��P8< أو ا��ور ا�k���ا "اG8ن هA�

 ��2B�+�^*"ا�6ت &� ا��6.م" �< ا �^"��1ا .ن �"s6 و��رك �< ا��+i�ّ ا�

."��� ا.�8�� (ا.�#���0) "ا.��

 *** *** 

���� ���2ج ا�: التحريريةاالفساح لعالح الظلم والفقر والنثباط بالفقهيات  �#�ر وا��g=�ط �6�

 �#�2O �A��وا��ه�08 وا�	2#� ���)� �� ا�+�2 ا���ّ"ر � ���#�ن 6#�، و

 ّ�;��� ��P�
�� ����ّ5 ��8�
0 �*X إّن .�#���
T ا��$�ري ا�+�م، ��3 آ�&� و0

�< آ�A و&� ا��+"&� وا�+�2 �?�8��ت ا��+�,� آ�� &� ا�,;��9 وا����

�?�، 0	�> ز���� و����A ��?#�د ا��$�ري c6داة �ه��08، ��	2#��ت ا���"ا0

���8ي وا�����ّ &� d�0 ا�;*� أو &� �ا���ّ"رة (ا��8ّgرة"، ��;"اط ا�

 ����
��� ا�3 ا���i2، و&� ا���$�ج ا��1�ا��8آ��ا��� وا���+3 ا��

 ا��+"&� آ�� ا������ ا��9�Pدي

 *** *** 

: ��ج أ�"اض جتهادي وطرائق الحل أو التجديد في الشخصية والجماعة والتواصليةأمراض العقـل االفتائي وال

�8Aن 6
�2 ا�	"دا�� ا�3  ،����ا�&��ء، وإ�08X وأ�Pر�6 أو �?�ور�� و�?�

 >
9� Tآ� uه�
� "�ا�?������، و�80< ا����ان وا�"ؤ�� وا��8^��8ت، و8*0



+�i م 8�Pد ا�Gا����0. إ��� GXVون، &+�، &� ا�?��� وا��#���، وا�


����، وl"اiB ا���2ط وا��2" *O�����2 أو ا�	���ا iBا"lو ��0?�وز رؤ

 "�pو �+�وا�����2 �6���=i وا�?�هH وا��	�رق، أو �6���0ر�;� وا���?�

�+P8ا�ا 

 *** *** 

: 8A0ن ا��8ا���O &"د�� C/ �6	"د��، آ�� 8A0 �Pن ��6 1����ت أو انجراحات التواصلية

��ن أو )$�رات، و��6 ا�Gات واXW"، ودا�X ا��ار ا�+�����... وه� \"&�� أ�/، أد

 �����	0 ،�=Bة دا"���و��، و��]ّ�"ة ��2ّ*+�، وهGا �26ر �� 8A0 �Pن ���g�ر

و0=�د���، إ�?���6 أو إ�Pا��� و�p" إ)?����... �=32 هGا ا��T�O8 ا��8يّ 

���O، وا.�"اض &� ا�+�2 ^"ور�� ��	��" أو &#/ c0 /Cو�� ا�^*"ا�6ت &� ا��8ا

ا��8ا��O وا��	"دات آ�� ا��82�ت ا��8ا���O ا�
	��� �+� وا��1����� أو 
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��"A	�ا- �� ا��$�ر

 


����ت ا�
	���، ��6 ا�+�2 وا��2رات   �ا��8ا���O ا���2 �6 وا�
�&+� ��6 ا��

A0 � (...�2ة�+�8ن �0ّ�*��. ا.X"ى (ا�;���B، ا�+�l	�، ا���س، ا��18ان، ا�


9#�، إ�� ��+�ون و��=�دل، و���8ّل... و�8Aن ���]� d�0 "ا�82ى" و�  � �2+��&

 ا���8ر وا��+�ون، و��b ا��=�اد 8Pة وا)�ة ���ّ�*�

 

   i*
�6 ��8A�� 8نA0 ،ول��ن أو ا�l��6 ا.�/ أو ا.و ،�("?
ا��8ا���O ا���

8را�� أو ا��م ا�+���2 و3�5 �6�+�2 ا��=�د��، �6�
�v ا����وري ا�, ا���او���،

���واة ��6 ، ���P/ ا�,"اB< ا��و���، و)82ق ا.�/ �6�+�ا�� ا��1����� ا��9�Pد

 وا��"�� وا���Xف

 **** *** 

: �1رح هGا ا����ان ا��+"&� أو هGا ا�
�i، الفنّيات  -الجماليات  - انجراحات في ننية القيميات

��g )�� 0	��"` 6+��� أ)�ديّ و���=ّ� �ه8: ا���� أو ا�+�2، ا��9�Pدا�� أو 

�+�/ ا�?����/ ا��1����، إp	�ل �?�
3 ا�+�ا��2g&�، ا�Gوق ا�	"دي أو ا�

ا����ن �� )�U ه8 ا��,ّ"ع �Gا�0 وا��2�� ا.�
3، أو ا�9Pء دور ا�+�2 �� 

 >�)�U هJ�� "( �2� 8ول �]�8س &� &A" و)�2 و�0ر�l �& ،x=�+� و�?�

�8���18ت... أ�"اض��ا�=+� ا��2�� ا�?���� أو ا�	ّ
� �==#� ا.آ=" رّد`  وا

ا�i�*� 3، إ�3 ا��ه�08 و)�` أو �� ا�3 ذ�d آ��,"وط و)�ه� و6�	"ده�، ا�3 

H?�ه�أو ا i=�� ا�

 *** *** 

: &� �?�6#� ا��08" انجراح المباشرية العقـالنية والتّداوية الواقعانية إعتاق للدفـاع وإطالق لألواليات الناقصة

�	
�6ر�1ت  -� وا�8اP<، ا��,�Aت &� ا��$�رة أو ا����Aر وا��#Hام، c?�� �Pا�

�H وا��و������إ�3 ال,ا���ت ا�
��9P ا�+*�68،  -�;��	� �� ا���8 أو ا�8^8ح ا�

 "Cأ �� ���ا �& ��A+�]�ء ا��5"ة ، �� ��8 : ا�=���و�� وا���=�� و�p" ا�g�ا�"


ّ]�9، ا��+ N9ّ��Gات، ا� ������9ّ، ا��+8�j، ا�
8Aص، ا��6ال، 0?"�6 أ��

/�"?0 :�$�اXW" أو ا����ه� &��، ا�����Xل أو ا����1ف، ا���2ط  ا��]*��، وا

 ا�,*"��

 **** *** 


��، أو االنفعال المفرط حالة مرضية=��& ."���� i�P �& �+$06�9"، و�ض ا"�0 ���( :

 �g� 3"ا�,;��9 آc�#� ،�Aة �Jّه=� ����?��6 ا�	8ر�� ��3 أد�

 *** *** 

0
2	� ا�
	b وi�20، و^*"ب ا��Hاج و��d�ّ8، انقباض نفسي موسمي ريثماوّي ومحدود ��: ر6


#�: &�"ة �� N�[� ��6 ا�,�b و���� ا����، &�"ة �� ��6 � ��+�=l +� �8ا��	6
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 ...b�8���، &�"ة ^+T أ5+� ا�,l ��*� �+6 ر����&�9 وXV"، &�"ة ا�+8دة ا�3 ا�

�+��، و&� و���9 ذ�d ا�+��?�
�و�� أو ا��
رض ا��s=ّg ا���=s، &� ا�,;��9 ا�

ا�?���� أو ا�?����� آ�� &� ا��$�رة، �Cc�6"ات 080"ات أو ^]�l8ت، إX	��Pت أو 

0�cز�Pت وإ)?���ت أ��م ��g"ات ��=�� وأز��ت )$�ر�� ��6"ة 

 *** *** 

�H�ّات ��+���2: آ�g"ا �� �Gأواليات الدفـاع حركة ملء للفراغ والنقصان والرغبة�آ��  -آ"، آ

ا��]�ء، ا��&����، و���9P�� �B و�p" �=�5"ة �� ��8 :  -ا.�� أو ا�,;��9

 ��8A��*ّ#"، ا��ا ،b�	
��، ا��B��ا�+Hل، ا����ق، ا��]*��، ا��8ا&i أو ا�

ا�+��A، ا�
8Aص، ا����9ّ، ا��+ّ
e وا��+N9ّ... و�
#�: ا��	+��� وا�	A"ي، 

����.. وإذن، &#� 8A0 �Pن: �	���، ����2، وا���، �p" ا�Gه
� وا��1

8�� أو � ،�����
�، 8pر�� أو �6د��، آ�� 8A0 �Pن &"د�� أو 1�وا���، ��$ّ

��6�9� 

 *** *** 

ا�Hه"ة وردة. إذ ��ّ��#� : هG` أوالية إعادة التسمية طريق الى التشخيص الزاخم ثم إلى التثمير والتشمير

هGا ا��/ أو ذاك ه8 �0?��#� وA0=��#�، ���20   0]�و �;��	�، b=�0، إ�*�ؤه�

 ��2*
���#�، ��P#� و)?Hه� دا�X آ��� H�;0ل و��0د 0;��8 و�+
3 �����ة ا�"(

 ّ�A� .�2&ّ����#1 �
�P$�، 80^���  ا� �� ،�
+� �P �#
�0��� d�0 ا�Hه"ة ��

�
� أو 0	��" وـ�و�
 �و0
|�	�، C �9�;,0/ ^=*� ه8 إ��دة إدراك، C/ إ��دة 6

 

  ،ثت ،ب
 

: &� ا������ وا��]�، و&� ا�+�2 وا��8ا���O البدوانية في الالوعي والسلوك المترّسب


� ا�+"�6، ����2 ا�#2"�� ا�+�8د��، �P 0+8د � ،"O�+�ا�3 ا���8 ا�

ا�=�وي ا�?���� ا���
	���، وا.)�د�� ا��"�+� ا��	+�ل آ�� رّد ا�	+�. 

890ر` أو Vرا���B و�+��2ا�0، �+8د �cAن ا��8ا�l ا��+�O"، &� ���آ��� و

 ( ..."��ّ�
��8رة، ا�?Gور�� ، "ا�*��2< &� ا�=�وا��� ا��=�08 (ا� ��آ�

 >� ،��
� وا��"&�، �< ا�+�� ا�+$�� وا�+"ا�P ا��$�ر#���ل �< ا�+�� ��(

ا��2g ا���ر�;� وا.�� ا���"ا�0?� واW�� ا�Gآ��، �< ا�+�2 ا���j او 

 >� ، �&"+��< ا��?�
3 ا.C"ي وا�+��رة وا��]�... و�< ��8م B�C"ة ا�=�ا�

 وB�9X: ا�,;��9 ا��+�O"ة &� ا�+��/

 *** *** 


�و��، و��O 3�� 3+�� ا.�� آ:تثمير الزعي بالمهّددات والمخاوف والخصاء والمزالق�
�� ��O 3+�� ا�

����< أو ا�?�?�
�و��، و��O 3+�� ا�,;��9 آ�� ��O 3+�� ا��A أو ا��
� O+�� ا�

�� أي إرادة ا�5	�ء وا����+�ب ا��?�وزي "����*�< ا���8 ا� ،�+A?���8 ا�وا
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ا��?�6#� وا���ّ�ي، وا��;*�s وا��*�ق ا�U�( 3 ا��+��ق أو ا���+3 ا�3 

ا80آ��ا���. &�.�� أ�"ف، وا���8 ا��,;��9، �#�د ه�X 8	�� أو أر^�� �� أ�1 

�دة ا.��A5 أو ا������ أو ا�=
�� إ��دة ا�دراك، إ��دة ا��+$�� وا���XH/، إ�

��+3 ا�3 ا��+�دة  ��وا���"آH )8ل ا���8 وا�رادة، )8ل ا����ن ا����	Hّ آ�

 ا��2رة وا�"p=� &� إC=�ت ا�Gات و����O ،�#2�2�0#� و0*8�"ه�

***  *** 

ا��"اد ه
� ��b  التحليل للجهاز النفسي في الشخصية مشابة للجهاز الحضاري وللجهاز المجتمعي (وللفكر):

 �����< وا��$�رة، ��6 ا����ن وا�?�?��|"ا �$< &?8ة P*+�� ��6 ا�
	b وا�

d�ذ uو�6ّ�ة د� �$� وا��2g&�، ��6 ا�*=�+� وا�=,"�� وا��+"&�. و�"&j أ

 �����0 ،<P�
��
�` ا��,�"ك ا�+��$�ف أن �	�ه�/ ا����� ا�
	�� هGا، 6

2& b��#�، و�	*=�+�� ��+�8م ا�ه�/ ا�	� i*
s �	�ه�/ ��8م ا����ن �

�<... إن آ�ن � �Hال آ�������� او آ��� ا�s=^ �68+9 ��8م ا����ن �?�وا�

�< ��3 و�0"ة ا�+�8م ا�*=�+��، &%�� �=32 ����1 و�6����� ��&+� �?�وا�

�*�� �� ا�+�/ دا�X &$�ء �,�"ك
 أGX ا�

 *** ** 

��O8 إ�3 : التعمل االشفـائي واالسعافي مع هزيمة ومواجهة االنكسار �
ا��T�O8 ا��i�P ���]�ب ه

إرادة ��2 ذا�0... 0=+� ا�+8اTl وا��	+��ت وردود ا�	+�، وا�"p=� �6����2م 

 �=p"�+�، وا	�ت وردود ا�+�	��وا Nl+8ا�2*+��، ذاك ه8 ا�ا �	�
وا��8ا1#� ا�+


#u، وا�"ؤ�� ا��+�&�� ��6����2م وا��8ا1#� ا�+
�	� ا�2*+��، ذاك ه8 ا�

 *** *** 

: ا��]ّ�=�� التغلّبية عند الخائف والمهّدد واليائس أداة فكرية حضارية وفعل سياسي اقتصادي شامل واستراتيجي

�#� أن ّ#� � ��
	��� أو ا��GهN ا��و���، آ�� l �#��J0"اiB ا�"أ������ ا�

8A0ن وi2���0 �6�+�2 ا��;*�*� أو ا��5"اآ�، &�.ه/ ه8 أن P*�ع ا��;�وف، 

 i&3 80ا�]ّ�=�� ا��ج &� ��"` ��8 ا����آ2*�ع ا��#ّ�دات وا����cوي، 

 ����� ا��"�� آ
ا������ت �< ا��9�Pد��ت، وا�	A"�� �< ا���2
�، وإ�0 3


]"��ا�,"وط، وا.�� آ�� ا.�&� ا.رض وا���ر�e�  �& ، x و^�� ا�
�� ا�

 اا����2=� وا��$�رة

 *** *** 

�i و���i2 ناسي: التعزّز الحضاري السوّي واالبتكاريالتفـاعل النقدي بالتعلم والت+��، دا�X ا.�/ ا��Jه��، 

6?�ارة &��+8ا�� ا��	�ّ"ة وا���P8ة ���+�/ ا��2ّ��� ا��$�ري �6رزة و�5��ة 

�2�� أي ا��;ّ**� وا���"ا�0?��، 
ا�	�����: ا�
$u، ا��وا&+��، ا�رادة ا�

���� �����6�"ار و0
�P> �< ا����?� ا�آ���ب وا��]ّ�"  �+=0��k�= )$�ر T�A�0 �

 &� 8Cرات ا�+�/ وا����2�ّ وا�89رة

 *** *** 
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ا�;8ف �� ا��?#8ل : المتغّير وخوف الفشل والموت وتهديد الحياةو   المجهولتقـلقـل الشخصية واألمة أمام  

 ،U���� "&ّ80 e68اg�ت أو ا���ّ����& .e68اC ��2 أو�و�+��u �6����1 ا�3 

X i2�0و ،���
kl2=�� ، ا���	$� ��i�2 أ��م ا���9"،و���08" �� ا��2دم وا�

 ���86�A�#8ا��ت ا�وا ،�	�;��� ا�]�NB وا��8ت وا���]p .Hّ� ا�#8اb1 ا�

وا���;ّ��ت ا��"�=� ا���8ّ��ة �� ا�8)�ة وا�^*"اب و�� 8Xف ا�+8دة ا�3 

�، ا�;8ف ا.ول، �0	ّ?" و0	ّ?" ا��2"ار ا.�� ( ا�,;��9، ا�?����، ا�	��	

�#���O80ا ��^ /C ��"XW�2#� و�< ا( >� �#	�ّA0��8) و�$?#�، و�ا 

 *** *** 

�H ا���"ح، وا�	ّ� ا������g، &� ا��l8، تقوية جسد الحضارة بأدوية التمثيل المسرحي والفّنيH+0 :


��، ا�	$�ء l8ا�0*8�" و20ّ�م و��2 &+�ل، وذ�d آ�� &� �Oد ا��8ا�l وأ6+�د ا�

،����ا�+�� وا�82ل وا��	+�ل ، ا������ وا�رادة وإ���ج ا��2��  ا�	A"ي وا��1

���J��#� ا��P i�� و80ز�+#�، أو ���0
#� و0+

 *** *** 


�و�� وا��$�رة الثقة بالحضارة أم حماية وثقة بالتراث وطفولة سعيدة�
��ءات وا�����2 �6g�ا :

8ر �6��ء �Cيّ ����{ �6����N، و)
�ن دا&i، و5+8ر �6�,=< وا����ء، و5+

وا��N وا�ّ"^���B، و��� واد��، و)$� ����، و��0آ� �< ا�?�� ا.8�ّيّ 


�و��، و�6��2رة ��3 �
��ءات ا�����2 �6g�إّن ا ،d�3 ذ�إ .����k���ا

 ،�����< وا��8ا�l و��?�?��� ��8��g�وا&< ا��وا ��إ5=�ع ا����1ت ا��$�ر

��، وو�� ��ّ=�2C i ه� )��1، و^"ورة، و��6��، وذاك آّ�� .�#� H�	�0 �P�l

 ��
> ا��2رة ��3 ا���ّ��A�%6ن ا�
?�ح وا��6اع، و�5
� �وا��� 0

�+6��� وا���2و��، ا���XH/ وا�

 

  ج،ح،خ
  

: ا��A,�ف ا��و�� ا�	"دي، وا�2"اءة ا�+��د�� ����ر�x الجناس أو المرض الجنسي النفسي

ض ا�?
�� ا�
	�� (ا�?
�س)  ���2ن ا����ن 0,;�9ّن ا��"ا�?
�� و����;ّ��، ه�� ا�*"

(sexose)  ��	
وا����ن 820دان �6����� ا�l 3"ح ا�+�ج. &+�p 3"ار ا������ ا�

 ،��
�8Aن أ�$� ا������ ا�
	�� ا�? ،d�3 ذ�و�� إ i�2�;8اف أو ا���9ب، +��

 وآG�d ����0 ا�?
�س، و�� C/ ا��
=J �6 و���1

 *** *** 

�b�J ا�=�8��18 �
� ا��"أة \#8ر ا��Xف فسي األنثويالجناس النسوّي أو المرض الجنسي الن :

 و&"و�Pت � وا��� �+"و&�، �6
#� و��6 ا�"�1. �	����، 
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8�� 0+�د ا�3 ا�TB�\8 ا�?����، و�
#� 0="ز ��O89Xت �� g�.ا ��O89;��&

 j+6 3�� ��)�j+6 U ا�^*"ا�6ت ا�
	���، و)�U�( �� 3 ا���?��6 ا�?��

 ... ���	
وهGAا �Gآ" ه
�: ا���Xف &� ا�#"���8ت (ا.��"و��1 ا.دو�� ا�

وا���"و���
��) ذات ا�+��P �< ا^*"ا�6ت و�1ا��� �
� ا��"أة. &�Hداد 

 �6�Oإ �$�
� ا�"�1، و�+"ف أ� �#
ا�^*"ا�6ت ا��Hا��1 �
� ا��"أة �

�8��� (ا�	���9 )، و�6آ��kب أو ��
�ذرة �ا��"أة �6�^*"ا�6ت ا��18ا��� ا�

�=P �� دة�8�و�� 6+� ا ،j���ا  

 

�C8
ا�Gآ8رة ا�	A"  -�� ا��8ي أن �X �18*�ب ا���9 ا�
	��� ا�?
��� &� ا�

��C8�.ا ��
6
�� أ����� � 0	#/ إ�ّ ^�� ا�= �C8�.3 ا��=�ر ا�ا U�=�أو ا- 

�� ا�=	ا�Gآ8ر��، و�P 0;*3 ا�����Bة ا��� ا��="ت A" وا�=U ا��82��ّ ا�	"و

8�� أو �?ّ"د ��]ّ�" )��ل ا�Gآ8رة��C ��8ّA� �C8�.ا 

 *** *** 

0
�رج e�0 ا���P N/ ا�N�2 الحب عالج العدائية أو القسوة داخل الشخصية وفي لتواصلية والحضارة :

 d�و�� )8ل ذ ،������وا��+�Tl وا�+,i (ا��N، ا���=�)، ا�]	"ان وا�9	> وا�

�"�Pّ أو ا�+8اl	� وا��18ا�� و�5�,6 ا�
	b... 1+� ا�89&�، آ��8دا�� وا�8داد وا


3 ا��i�P، �� ا��N أ��� أو آ�
�، 81ه"ا ��6�C، و��ه�� ��$� +�ا�+"&���ّ �6�


T وا��+N9ّ وا�d�0 32=0 ،"#2 ا��2/ +�� ��	
�X��ة... وN��6 ا�+�ج ا�


�^�� �+�، رو)� �0"ك ������8رة )8ل ا��N، أو ا���8ا^�� ا���8 ا���g��، �6 ا�

و��8 ا��8يّ وا�,�&�، ا�8ا�P ا��B�20ّ وا�l	��B ��]��� وا��,ّ	� وا������2، 

�=��� ��cgري وا�
�P/ وا�

 *** *** 

�� الحداد على الحضارة أو الحداد الحضاري والحداد في الحضارة� �=,�: ا���اد ��� ه8ا�� 

،��	
وا��=�ع �	�� �6 و)�3  ا�	ّ
�ن أو ���/ ا�CWر، أو ا�,��" وا���ّ�� ا�

ا���/... ذ�d .ّن ا��892د �8Aن إ��دة ا��"��/، وا��+�دة ا��8ازن ا��	82د 

 ،�^��N=�6 ا�]��ب أو ا�
�92ن أو ا�	"اغ... و� p"و، &%ّن إ��دة إ)��ء ا�

3 �1��ا وو\�	� ���?�ة ه8ا���، ا��+�دة ����2"ار وا����ء 
C/ إ�*�ء` �+

�q ا�	"� U��6 $8ر���2انوا	��92ن وا
�� ا��A� اغ، و�0ّ� ا�	?8ة، و

 *** *** 

: ه
� �Xش &� ا��8ا��B وا��8ا���O دا�X ا�,;��9، حسد األنوثة والتعّلق المرضي باألم عند الذكر

وا^*"اب �� &� ا�+�&�� ا�
	��� ، وذ�d .ّن ا��و�� ه
� ���Aّ/ &+�ل &� ��180 

�Hة ا"p ة وG��و&� �=�أ ا ،�=p"�8ل وا�� ��Nا�

 *** *** 

: 0,=� ا���8ل " ا���ّ"رة" ا��� �2ّ��#� الحمل العصبي بالحرية عند العقـل السياسي االستبدادي
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 3�ّ�� �P ة����ا �=( �
ا���=�اد ا�+��2B )��� " ا���� ا�+9=�". ه

��l%6 ������ ،�Aق، آ�ذب� "�p أي ،���
� ،"�	�ّH�" 

 *** *** 

: ا����وي &� ذ�d ه8 ا��c6 �Pّ8وا��� الطريقة الهوامية عن المعاناةالحنين هروب من الواقع وتعبير ب

ا��*ّ#" وا��+�دة ا��]�=�� &� ا�Gات �� أ�1 " ا��+�دة" ا��	82د أو ا�]�6"، 


���"، ا�Gآ"��ت ا��وا���� ا�$�B< وا��?�رب ا�������c ا���9ّ�� آ�� "ا�

 *** *** 

ا��2رة أو ا��]� أو ا.��  -و ا�+"ق: ا��+��ر ه
� ه8 ا��8ن أالخجل حضاري المنشأ

�"ة &� ���/ ا����ج وا��+"&� وا������ن. ��Aّن  –�Pرة ����1 و�$( �Xدا


2: وا�ّ$+� �0&< ا�3 ا��A	�ء، ا�3 ا�+�ا��B، إ�3 إرادة ��6 "��,�ا�

 ا��+8�j وا��+8�j ا��	"ط

 *** *** 

��و�� �� �8دة ا�;8ف ا.ول : ه
� 8Xف را�x &� اخواف الفتنة السياسية حذر مرضي وسواسي

ا��A=8ت ، �� ذآ"��ت �*�8رة �� ا����9 ا��� أ)��C#� ا�	�
� ا�A="ى ا.�Pم، 

ا��� �� �	����#� ا���ر�;�� ا���2ل ا�;�&� ا�"ا�5ة ا�d�� 3 �$8ض. �cAّن 

ا�;8اف �� ا�8gرة ��3 ا�|��/، �� إ5#�ر ر&$� و�+����0 )�3 � �82ل �� ا���"د 

#P ه?�س ،���� .����"ي و���=�، وا���8اذ ���Aّ/ �6��8ك ا�	"دي وا�+���B وا�?

&���و�� ���� �	�ّ" ��=�أ ���l ا���آ/ �#�� \�/، و���=�ر ���l ا���*�ن �� 

.b&�
0�bّ و� 0 � � ���l 

 

 

  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  
atafet2.pdfMokt-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22  

  

  2 –معجم االنجراحات والعالجات النفسية الحضارية في الشخصية والعقـل والحقـل  
Moktatafet3.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22 
  ***   ***   *** 

  ـة " بصائـــر نفسانيـــة"مجلــ
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  زيعـور الراسـخ فـي الفـلسفـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـم  
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  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)  ( يتم

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

  ( تحميل حر بعد التسجيل)  فهــرس واإلفتتاحيةال   رابط-

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

  ( تحميل حر)  العــدد   ملخصـــات كامــلرابط  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 
  

 

***   ***   ***   

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل  مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

 

 اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  " نفسانــــــــي " المكتبية    سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  " وفي انفسكـــــم "  المكتبية    سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

 " الراسخـــــــون " المكتبية    سلسلـــةال
  النفســـي العرباسالمـــياصدار لجنة التـــراث  

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

***     ***  
 سلسلـــة "الكتـــاب االبيـــض" للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة

www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 

 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية    سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

   "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية    سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
 

 


