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

  

  

  

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

 .انتفعت من ألفاظ مألوفة مأنوسة، أو عامية، توجهت إعادة تعضيتها وتثميرها
 

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

 المصطفى والمرغوب
 

ال يطرد مقلق أو مبتعد، سقيم أو معافى داخل الكلّ أو . القراءة طبيبة، واالدراك كالّني، والعقل ثاقب جدلي  -3

 .الوحدة األجمعية والنسق األكبر األعرض
 

ية هي هي خطاب الصحة النفسية الحضارية المتوازنة والمعيدة للتوازنية في المجتمع والحقل االستراتيجيا الظبيب  -4

 المقلّصة للتوترات واالختالالت، للمخاوف والمهددات والمثبطات، والمعززة لاليجابيات المتحققة: والعقل
 

إنها تجذب وتتفاعل . ر، فقيرة الخطابهذه الرؤية إيجابية مرنة ومتفائلة، وليس لها أن تكون رخوة، لزوجية التفكي  -5

  مع إرادة التزخيم
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  :قومسة االنجراحات والتوكيدية في العقل والسلوك وتقدير الذات على الصعيد الفرداني والجمعاني وقيم التواصلية
 

 

ة، وال سيما يظهر تشخيص انجراح الصحة النفسية توعكا في الرضائية وحفظ الذات، أو اضطرابا في التوكيدية والتغلّبي -1

 ع اآلخر وفي الحقل وحتى مع القيمفي التكيف االيجابي المتدائب المتناقح، م

  

والعالج، المداواة أو االشفاء، يكون إعادة ضبط، وإدراكا معادا مجددا للذات وفضائها وأريضها، ولمهاراتها وطاقاتها  -2

م عبحيث يستعاد التوازن ويد هذا، .ع والحال والمآلعلى التفاعلية المتزاخمة، وعلى حّل المشكالت والسيطرة على الواق

ن، تفالعالج رفع لالقتدار وإرادة ال... ة كما الصيانة الذاتية عنم القبول الذاتي والمأو يرمن واالستمرار والتحصحس

ق الصورة األمثلية وتعزيز لدور الوعي واالرادة الحرة والديناميات الذاتية في الشخصية، ومسعى متين مثابر كيما تتحق

 .عن األنا وعالئقيتها، عن نحناويتها وعقلها

  

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

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

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

  

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

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

بالالوعي وخبرة الطفولة، بالمتخيل والرمز، بالغاية والحرية واالرادة، بالكلي والغائي والمعتقدي والصراعات، 

بالصدمة الهلعية والتجارب الطفلية المدفونة حية وبغير فقدان تأثيرها في تكوين االضطراب أو العوارض الحاضرة 

 ...)دليل التصنيف :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  -6

دان الفلسفة، أو يوأدافع عن مفاهيم تبدو أقرب الى م.... ستطرادا، أو غير مستنفذة، وغير مربوطة بالعنوانكحشو، أو ا

 ... ) اوليةدالسيميائية، الت(االناسة النفسية، أو علم االجتماع، او األلسنية 

  

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

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

والرضائية، ف بالخصائي والعصابي، باالنهزام الحضاري وعالجه، باالنجراح في العقلية والسلوك، بل وبالتكي

 بالتزخيمية والتوكيدانية

  



3 

 

ولم نستطع استثمار كلمات كثيرة من نحو .. أعيد تأهيلها وضبطها... ية شائعةردات مبذولة مألوفة، عواماعتمدنا مف -8

هماحمق، مغفّل، مخبول...، كدر، نكد، غم ، .. 

  

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

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

 صائبة وناجحة 

  

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

واألهم هو أن هذه . عيد النظر والضبط، أو االحكام والتدقيق المتناقح المتناضحيستلزم المراجعة الدورية التي ت

القومسة، أدناه، أقرب الى العقل اللغوي المعاصر، أو الى الفعل القومسي المعاصر الذي يختلف عن األرومي أو 

، هو ان الغراري التأسيسي  فالحاكم، أو المفسر). عند ابن منظور، أو الفيروز أبادي، على سبيل الشاهد( التأسيس 

وليس خروجا عن العقل ... انفتح على الطرائق األيسر والمنفتحة، األنجح أو األغنى، األكثر فعالية ومردودية ودينامية

العربي، أي عن اللغة العربية، إن انزاح العمل القاموسي الى حيث الحرية المنغرسة في المعاصرة والحداثة، وليس في 

وية والسلبية الميكانيكية المستقيمة التي تحيل العقل نفسه الى اللغة، أو التي ترده الى سجين الكلمة والالوعي الحتمية اللغ

 .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 شخّصت عواملها، وطرحت نظريات عالجية للفعل السياسي، والوعي المدني، والتخلّف 

.. 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 

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

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

روح المبادرة ، المدنيات، اقتصاد المعرفة، مجتمع المعرفة، االكتشاف واالبداع، استكشاف الالوعي الثقافي العربي 

ية داخل العائلة وفي الموقع كما في العمل والحياة، تأصيل واألنماط األرخية، القيم الفردية، المهمشون  أو المظلوم

  المنهج التركيبي في اللغة والمنهج الجدلي في التفكير والمحاكمة والنقد
 

  مقتطفات
 

 

  -د،ذ،ر،ز-
  

567ن )��30 أو )�2+�، )�01ة أو ��.�ة، ا�+*�ض )�م &�"% ا$	�ي" : النفسيةالذّبولية 
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.�+=+0 ا��
C6، آ�2 . �، و�5ا9=� ا��Aة وا8@6?ت<=0، آ�2 ا�	�5ك ا:�2�9)وا8

�1�D:ت وا�E�@��ت، ا�����وا��. ���F2"� وا:ه����2ت، ا��5اHا .. ،I6��. J�آ� ذ

 .و.�Oب �26�:�1ش وا��%)%ع

Z1 ا��YOر وا�6*�ر، ا�
+0اء واWX���ء، " ا:آ��1�U".%داد ا51�O8ن QRا ا:)�?ل 

8�Z*�Y وا�+�هa.0، اXذآ��ء واX`5.�ء آ�2 ا$�_Z وا�8^ّ�
Z ا]<Z\5 وا]0و�Z، ا

ا��5ا���F، ا�@^��O، ا��X : ، وهQا آ�f�( g ا��eO آ��bc ...�dر.� أو )+���

 و)���eF f ا�bAرة، وj ا�
06 واh2�i... ا�
0د.�

 *** *** 

ح آ�o. �2ز 7
	C هQ.�ن اm8ا�0ة ه�� �l .%ا: ذهان المالحقة والعظمة هوس بالمؤامرة

hlه5 أّن ا�5ا ���e1 q.ام -ا���ر%r:وا �@
56vم a.0�t�u  -أي ا�s�e أو ا�

وا�ey �`5�H ا�Qات ه�� �?xb� �+c=�ة، �1 �1�70	w* آ��l f�( . �r5 ا�Qات

�2^d �2�>( . �30 ��+*5ل( ،����l CW ����cو، أ�*. �l ا�0ةm8�1 C	
وا��

�W، آ�l �2 .*�و |�x أر}�� ����l CW، و7
	Cا �0eو�d أي 6z�� و�o"را �	�	�

� j	Cة ا�*@0ي" �Y1 ا�0xف )a ا�%�����6 وا��*�)� j ا�<0وف واX)0اق أو 

 .اXد.�ن وا���Yت

 

  -س،ش،ص،ض،ط،ظ-
      

�� 7*�أ ه�Q ا�	Cورة c0u: سيروروة الشفاء عبر سيرورتي إعادة االدراك أو التشخيص فاستعادة التكيف 

g*@7 �l إ)�دة ا��<0 ا� ا8@��6 أو إ� اA+�، و0D �lي ذ�Jّ� h� J وأ��، أي ��� 

�+�e8ا �*+e�أو ا:�0اح أو ا ���A5ل اc 01�O�ا ��5ن )��6ر و\d2�7<=0 أ ... jو


� �a أ�+�ل و5Y3ط ا����� h2�7 أو 7�+�ح �@�)0 �1:�1=�ج و��c0 ا�ا8ّ^��

	�0x، �1:`�+?ل، �1����.� وا�����د، �� ا8@��6 و)+*�ت، و�@�)w�Y���1 0 ا8

 .و�e�`�1 �����1دة ا���6"� أو ا:`�+0ار أو ا:7%ا���

 

   ،�.0��� ?7�l 5ح أو���� �U"�=� ،�7اQ�د.� ����+� ا�e� h2�i1+�ر �� .56ن ا

 ��	

0دا��� ا8�
��� و��	5ا���، ����O ا���� ،��O^@�� ?7�l �e2�� 56ن. g��d

 وا��5آ��ا���

 

    ��O^�"�1�Oe�ا I��0�ه0ة `��`�� 57�1���95 ، و\�ه0ة إ��`�� " ا�\

�	Y=�2 وا�c، `�^=�2 : `���7�156 ه� ا:`� ا�}��O^@�� 0 ا�ّ%)���2

�@�ك h1�l دj Zd ا�?و)� ا��+�j ا��eم، وj ا����10 ا��51.� ) �^=�2(=

�ة ا�8ر`�� ا��+���.� وا8��x"2ت ، � j ا�A)ا������e، ا�5ا��.�(ا�*���� 

�.06
 ا�	�5آ�� وا:)�+�د.� وا�
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 *** *** 

�F57 ا�bAرة �r�1 ذات ��F : الصحة النفسية الروحية وعبر الحضارية للحضارة وعالئقيتها ونماطتها


	�� رو��c `5."� 1+�ر �� 7	�h�x إدارة و��lدة د�d اh2�i وا��Aة �

  ا��5آ��.� وا��Yّ�*�� وا��7 ���"�6	�Cd57 h�xوا��
�)���، و1+�ر 

وا:`��
�ع وا��*�د��� ، و��Z  ح��ا:�1�D ا:`=���، و�+�� ا:`��

)Z�%7 ( j وا8@6?ت، �����.�ات h.2@�ر�� wا��8ا� �l���8ا �*b�ا

ا��<0 وا��e  وا8�=�، و�2"� ا�5Ybط وا��075ات آ�2 ا���Y"0ات 

 �+�*�ت وا��xر��توا���e.?ت أو ا�

 *** ** 

j  -.�02آ% ا�01�O: الصحة النفسية المتمركزة على اآلن أو الحاضر وعلى االيجابي ومكامن القوة والنجاح

)�f `�5ك .�e إ����6ت  -هQا ا��5Oر �����ة وا���d�e ا�	5.� وا8	�+*�

 f�( ،�*b�وإ)�دة ا �.�e��ا f�( ،ء��ام وا�*�l:ا f�( اتQ�رات ا�lو


وا��02آ% ه�� .56ن 5cل ... �ح �3 ا:r%ا�� وا:آ��1�U وا�9ار ا�
@�ا�6

اh2�i، (ا�5)� وا:رادة، 5cل ا�e+� ا�+�.0 وا��+� u	mو��� ا�Qات 

و0A�1.� ...) ا�@^��O، ا��5ا���F، ا�����و.�، ا��+�، ا��@^�¡

 ا��1t6وا�@
����ت ��y ا��15eOت وا�A:ت ا��
	�� أو ا:0x3ا�1ت ا��Hا�� و

 

  - ع،غ،-
 

�c�� ا��+�ل ا:0x3اب ا�Qه¢، وا�6dXر آ�2 ا�2�8ت، دا}� : العدوى الذهنية

و2e�. J�Q1"� ا¥5ف وا�Q)0، ا0Hب أو ا�*�6ء أو ا�0Oاخ، �1 . £�)�


�� وا�Y��ءO��وا J�b�أ}0ى آ� ����e
" ا�Qه���"ا��eوى . و�c:ت ا�

 �O� : ،��(وا CWع��l§�1 ،ع���l:ه�ن أو اo�وا �x�8�1 ... �=d


� �d5��� ،��e�*E ،�.5	w )��  ا��
I ا$�2)� أو j ا�ّ%�0 واA@5د( 

 *** *** 

� �وه� و`�... .56ن �2e��1 وا$=� وإ�e1د ا�
0اغ وا�*�x��: العالج االنشغالي

h2�iوا$�2)� وا aE5��1و ،�R �+707و ��O^@�ا ¢Y7 �1ن ���2l ��9?(. 


I أو ا�0وح أو ا�e+�، و�z"% �?�	�ن ا��2e إ��Yل    ��� �+d I��و ،�	���

�2e�. g��d �2e. ي وإذQ�ا . f�( ء����1 ��e. � ��l%ّ& ،���2e. �2e�وا

ا�a.��eO ا�
0دا�� وا$�2)���، و.@0e آ�2 .+5د ا� ا�@5eر �1��5آ�� 

 g7ا�Qا�7، �+5ق ا:�	�ن و��ge2 ووE�g، �1 و�� �e1 وE�g أو �� )�bc oر
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     ،��+e�5)� وا�%��ن، ا08.� ا�� �Y@8�2، اe��1 ج?e�و©��ج ا� ا

w�Y�80ح ا��5"ق، وا]*� ا�8*"�، وا8e8وا ... a(  �ّ
آg9��© �2 ا8	a، وا8

 اªe8 وا0A.�، ا��6���5 وا�+��2

 *** *** 

ن ا:��+�ل اXز}� ا� ر1"�2 .56: عالج بحق المجتمع بقيم مدنية مؤنسنة غيبها السياسي الظالم

 a� �.�1 : ، ��3�8ا ��
�Xإ1"�ن ا ،�*"�Y� «ا�+�� ا�¬ آ�� f�( %ا��آ�

 g�95��"��2، وا	06 ا�
�� w[أو ا h.، ا�5د���	ا:� f��8ا w��Y7 �9أ


� ا�5دادي، وا��5ا���F ا5Aار.� �t��ء ا�b
ا�bAري ا8	���، وا�

Xا�	ا8 ��lل و�e��1 0.� و`��0 ا�+�� ا����8 }5.� وا]�0آ�A�1واة، و

 وا8	���56

ن �lم )�f "ا�6�8 ا�5beض"ا�
�e ا�	��`� ا�� ،�10e�Q �1ا.� )�02    

�+� w�ّW ا�	�� . h وا���2h.5ا�<�� وا�+�� وا�e��، و�0ب ا��م وا�+

... ا�0اs�>��1 �3 ا�Y@5م �دا�1اا�
=� اA	��1 ��5ه��، وا�
=�  وأ

��w ا�}a� 0 ا���c5، ا� ا]*"� وا�j ،�®0 �7و.�e� a ا���5ل ا� ا$

ا�	Cة ا��*5.�، آ@�ه�، �Wا : �����F و:d ،�.�1=5 �5"ل اه��ا��، 

f�Xوا�%.�ح ا� ا 

 *** *** 

ا���0.5ا���، ا��=�b، ا����0ر، : العالج التحرري ايديولوجي أوال أم اقتصادي اجتماعي

أ.a 567ن ا�*�ا.�؟ ه� 567ن 0.0��1 . ..ا��A��، ا�����2، ا��5آ��ا���

ا�e+� واX.�.5���95 وا¥�xب أم �2e��1 وCd57 ا��+�2 وe7%.% ا:�O�lد؟ 

اك، إدراك أ�cدي ��1ر، ��0F�l ¡l، ذه�Q ا§�"� وإ�"�و.�، إ�"� هQا وإ�"� 


�e ذ�6z f+*7 J�� a� �+d أ�9 7	=�� ا��@^�¡، ... �	+� وا}�%ا��� aّ6�

C	
و آ@�ه�، ه� .56ن Z6° ا�5be .  وا:��+�ط �d0e8 آ��
� �e*"0ةو�7	C ا��

ا:�2�9)� ا8=�ور، ا8=2"  أو اh2�i ا8��0ح، �1)��2د ا:�O�lدي أم ����� 

 �+e�5ا��" ا�0ح، وا:�1�9 ا��*�د��� "و0.5�7 7E 5ج `5ء��ال �m	�؟ ا

Z*x+�ا a.Q0ا)�� هF 5قd h
707 ��1�D:ا 

 *** *** 

���bرة �" ا8��ه�"0y.� اm8ر�خ ا�e8دي : ج للحضارة الصابرة بأدوية التاريخ المنشطةالعال

ا���10e وا�bAرات ا:`?���، �1 و�� ا��=� ذات اCW hl58 ا08آ%ي، 

 s�\ 50.� هyزق�u &مز�و ... q.ا���ر ��l و±5ن ،aآ�2 ه5 .�*"�، و.5ه

وا:�	�ن و7
	C ا:�	�ن، و.qّb ا���س و�@�)0 ا¥�Oء آ�2 ا��و��� 

�+*�، و�6��1ن  Z�%7	�eام ا��+� ��X�1 وا8وا�6	�ر ا¥�0E، وا�
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 ا��5آ��.�

     � ،�x�8ع وا��l:�1 ج .56ن �*��0ة، وا}��2ر.� ، أي?e�ا ��ه

 �F5�
a2d ذ�J، ... �1:©�ءات وا����Cات ا�?وا)�� وا�*�U�x وا�?�

ا��o¥�1 �lّ5ة ا���ر±��، ��Y@�1 ا¥oة ا�	�j �+1 ا����ح وا�	�0xة 

 �5اhl وا:����6ت)�f ا

 *** *** 

Zc ²��7 ا08ض ا�e+��، وj ا:�yه�ت ا�Qه����، �c j:ت : عودة الكهوفية النفسية

d+�ان اIA ا�bAري وا�e+�، و�c jل ا0x3اب ا��X، أو 9�5ح ا�	�5آ�ت ذات 

�7
��0 ا���d5=6 ... ا�0eا�l ا���ر±�� و}��O��O ا�@^��O ا0F�e8ة �l �2آ

ا��5ع " )+���"��، وا�0.
����، و0dط ا:�
�eل ا�308، أي j j اا�*5دا�

�
x�ا ��آ�2 )�c ا�¬ 567ن 

��6ّن روا`a� w ذاآ0ة ا��5ع، أو a� �be1 ��95=�ت دا}� ا�?و)� ا�2$)�     

 J�7 aّ6� ،��(5.� أو :واY� ��2�� 0�ّة آ�2 ا�+5لm� 7%ال : ،j�+��ا

"�c «�ا�8̀"*�ت وا�958=�ت ��زا j ��5+�� ��ّ� و9%ءا �"�c a6� ���dأو د ،�

��e2�iآ�2 ا ��	

	g وا�*ª ا��� �+e�وا �Y��ا o( 52: دا}� أوv، و�	ا$. 

 

  - ف،ق،ك،ل-
 

ا)�*�ر ��1��u �Y ا���Y : القول بالدار العالمية تغطية لالنجراح النرجسي وتخفيض قلق حضاري

8�( �
	�dرة و�b� ��8 ، آ�2 ا�+5ل�e�0.� إذ : ��، ��ن �0.� و��10ا.

.+ّ�¡ ا��075ات وا��E5Ybت ، وا8^�وف )�f ا:���2ءات، و)�f ا8	�+*�، 

و.�10 إذ ه5 .0د )�f ا:�0اح �*�	�2 و���eا 01�O��1 ا� ا��5از��� 

 f�( ،�Ol���ا���6"� ا w���`أ f�( ،ع�d��أوا���ت ا f�( ا�¬ 7+5م

�0ة، CW ا�R�i وا�?��رآ� ��5اhl  ردود ا�
�e أو ا:`����1ت CW ا8*�

 �x�v ���?+e1 �9��� أو �0cة

 *** **** 

: �1ي" أي ��edل و��hd ه5 ا`�^0اج : القول في البدية الوعينة وإظهار المكبوت وأخواته

وا¥�Oء وا:آ��Uب، وا:�Y?ب " ا����Oت ا��e�H"ا�?وا)� وا�5Yري، أو 

 g��6أو أ� g7��2	�1 :،ر�	ا:�6  ���O�ا ،�@
أي " ا8�	�"ا:r%ام، ا�

gd0\ Zc 0��
��� ?1�l :��edو �"�c Zd��0ة، ... اx�	�� I�`�7أ`�س و J�Q1

وj ذ�J أ.0E �b.� ا� ا�@
�ء أو ا¥?ص ، أو ... :`�داد ا�b*� وا����6

ا����0ر �a ا�5Ybط ا8	���5 اA*�	�، وإ� ا�Qه�ب _5 }�� ا8^�رج وا�9اح 
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5�Aا�(�d��ب ا�e�`´ وا�	ل، و_5 ا��?ك ا� 

 

  -  م،ن-
 

ه�� �e+5د �@�)0 و�5ا�l ���*	�، �1 :المبالغة في التأثر بالجميل أو في االنفعال بالمعروف

، d=� اj �Y��*8 ا:0lار �1$��2، واj �Y��*8 إ\=�ر�، ")5ارض"و 

c	Y� �l �" a	wc�F ." ا�
j �Y��"�=��( �b إذ:ل ا�Qات و��d�6ة *وا8

h��O�ة " ا�d�68�1 ،���c اتQ�� ��	Y�1 ،g�� 0�=x�� ، |��5 أو��ه�y

 CW ةC*6�و.�"ا�	ا�8 " ���c ،0{µ� 0ط
� ��>e�1 � ، 0وفe8ا J�ذ h�

0{¶ 

 *** *** 

ه� آ�=� �+�ط )�2 دا}� إ)�دة e7ّ�� : الممارسة والتكرار والتدريب داخل التشخيص والعالج


² ا�Qات، وا���d�e ا��
	��، ا�e8+�ات وا�6dXر c ��+��� ��1 رو���D:ا

و�?`���eب ا����وزي، وإ�1اع ا5�Aل ا�e?��9 ...وا��Yّ�*�� آ�2 ا��5آ��.�

 وا��	��2ت ا$�.�ة

 *** *** 


	�� 9�	�� �e7د ا� �%او�� : الملل انجراح الرغبة الجنسية عند الزوجين أو أحدهما� ���c

�*Wر CY1 �	�$@�ط ا�02ار ا��`?� hd0ة، و1? دا��
�� . j �e3 ��=d

 ��=@1 �2e��7د.� ا a� وا��06ار، أو �e1��8ا a� 5ر
ا:ه��2م، و�

ا�5eا�� ا8	Q*� �*"*و��، �0eو�d . وا�
��ح، �u*� و��Y ا���d)� و�@��

ا¥?�dت، )�م ا��
�ه� ، ا��eام : 0�61ة و�	w ا¥oة وا��@�آ�، ��=�

��075 وا8^�وف، ا��we ، ا¥�� ا�+�دم �h ا��+�م j ا5Aار وا��+�رب، ا

�*W0�ان ا�+d ،��1و:د، 7+=+0 ا$�ذXا a02 و�e�5ا�� ... اe�وا

C����ا�?وا)�� ��.�ة ا 

  


	"�xl 0ع �a ا�
06 ا��10e ا�xl ،0F�e8ع �a : المهووس بالتأصيل والمهلّع من التأصيل�.

 a� أو ،�+e�ا �+�"g��F�7 "06ة و
��F�7 ا�bAرة، 5b¥�1ع ا�+=0ي ا$�ه% �


�ده� أّن أ�cا�� أو �
�ه�� أو �m`	�ت و�e.0@7ت �7ر±�� � ��F56� ��1��


�ه�� أو  -و7+�رن راه�� -)��10 إ`?��� 07ا��� `*+»، أ̀"	» أو ����»� h�

g7ر�bcو g±�7ر �F�c �r´ إ�9Xت .+5ل ا�	`m� ... د أو�Dه5 إ ��56ص ه�ا�

ا0A.�، ا��&+0ا��E، ا�e+� : وا�FX   �ــ" *gا�ّ@"� و59د ذ�J 57ه�
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ا:�2�9)�، اm8`	�ت واA+5ق ا����8، ا8	�واة Z1 ا$�	Z، ا�
Z1 �O ا��ه0ي 

 .وا��.¢ ا�����2�e ، ا���0.*����

 

  - هـ،و،ي-
 

}@��  j ا�5)� ا�@e´ ا��10e، �7اh9: هواجس فولكلورية أو غير متمايزة تجاه الطبنفس

 ��1�Oe�0اض ا�Xان ا��� j ،f
وQcر �a ا�w�*x، وا���eدة آ�2 ا8	�@

و�l أن �?j ،²c هQا ا�e+� اXول �a ا�+0ن ا03�A، ا:�	�ن . وا�Qه����

 �10e�ي آ�ن ±�� اQ�ا���5ء �ا aإ�  a� أو ،��	
w�*E ا0�Xاض ا��

��e
آ�2 ... ��=�إ9=�ر أ�2�e. g�ّ أدو.� �
	��، و.�70ح �H او .�� 1

 ��+e��2، 07ى أن ا08ض ا��W 5�5�6ر.� أوd ،��*e� را���¶ «�^�¸

�+�O .0.�� ا¹  و، أ"ا�H"ا��+�م ) ، ا¥0ف أو ا¥*�، اQH.���ت5نا$�(

 .�e*�د�

��� �b� �30ّ̂�، دا}� ا�@^��O ا���10e ا0F�e8ة، إ� ا�x8�*� : هوس الترميم

��\ hd01 �1�.0زا�� أذى أوyو C=@7 5v 09م أو �	Y1 ، ... w��x7 اتQ��d

زل )��=� ��c aآ�، أو �	�� �rX ������1� 02e���c0 �1$5ر وا�e�� ا��

�*�	� h��E ز�W �1 ، أو�` ... ،��º@� أو و�5ر ¸�"�� ا8e@�ا J�56ن ذ. �lو

 ...0dد.� أو £�)��

 

ا�%وري، ( j ا�Qه�ن ا�e<�2وي : المنظّمة هوس المؤامرة و االضطهاد المدبر والمالحقة

وأ.f�( �b ا���eO ا$�2)� أو ا�	��`� ا:�O�lدي  -)ا�*�را�5.���

J�Qd ا08ض ا�0b© . ��+e ه5س ا�h� �x*70� �2>e ه5س اc?8+� –وا�bAري 

 j أم ��O^@�ا ��eF f�( 0 )��=� إن�t�8ات اQ�ا ��^b7 ن�.Qه5 ه

 ��Xا j`�، و��	ا� �e
7
	C ...و7
	C ا���ر.q وا�cXاثا� j 0اطd:ا

ا���ر.q وا��^ّ�� ���e1 اm8ا�0ة و5lع j ا�308 وا:ر�1��7، وإ�Olء 

 ،�5�e8وا g�1Xوا ´Y��1 آ��� ا¥�صQ�5ى ا�	ا_�ار ا� ا8 C	
ذ�J ا��

 ا� ا��^ّ�� ا�e+�� ا��eم -�2�61 7+��� -أي

 

دا}� ا��5ا���F اdX+�� 2�7<=0 ا��x)� ا}���ر.� : واصليةالواجب كما الطاعة داخل الت

�15*v و�0ادة �	*��ع ا��ا}��، أو ����l:ا a� �e1�� ،0ةc . j h+� ���6�و

وا�5اw9 إن s . ا�	�0xة وا2�H�� d+� دا}� ا��5ا���F ا�¬ 567ن )52د.�
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 �g+��e و_*"g، إن s ��0 و�5اg��( �d او ½�+g و�O�ge، .56ن l=0ا

�	�ن �o�eا آ+��2 أو� وار���W، و.56ن l	0.� و7�l? ���0.� ا�@^��O، و�¾

 �O+8وا �.�Y�س أو ا�`Xه5 ا]5ر وا ��c aا¿�، و�Q� �(�0@� �2�l 5ه �u أي

ª`Xا 

 

ه5l 5ة وا`�+5اء وأداة، Qdاك و)� ��C :رادة : الوعي باالنجراح النرجسي الحضاري

 �*W0��ب، و�e��`:�8 :ذ)�، اm� �2 آ�ن=� ��l��ا��@^�¡ ا �e1 �+���1

��1�D:ا ��d�@�ا ��*�ّY���1 �*W0�� �����1ا:}�?� . و ��إّن و)�

 ،�=dو C	
و�@�)0 ا�+5eد وا:r%ام 9=�ز ��d0e أي أوا��� 7
��¡ و7

 �
	�dو ،�x�اد�و��(¾  C2�����1 و C2@��� � aو� ،wوا���ه�

w�ّY�8ا:`�ا���7 ا w\وا5�8ا 

 

��زة وا����1، وا��2�Aت .�
h و.c j ،�2�e+� ا��0: وعينة صورة األب وصورة األم

ا�@^¡ ا�Qي .�0% �ب اA+�+� أو ) ا`���eب، إ`�5)�ء(= وا¥0ا��dت، و)��� 

g�ّv �© : �2e�دا}� ا I��0�06ي، وا	e�آ��8ر�س، وا)�
...) ا8=��، ا�5\�

وا�*�.� �م ه5 ا�8ر�`� أو ا3�A��، . و اXخ اXآoوا��e، أو ا¥�ل، أ

 وا0lXب ا� ��07% اXم، �a _5 ا¥���، ا�2e"�، ا�@+�+� ا�o6ى

�Y� ¡ّ̂@�7 أو أ9=%ة وا�cة j ا¥�Oء آ�2 : وعينة المنطق الواحد في االنهزام

A+5ق ا�
@�، و�� إ��=a� �2 إ}
�ق و}�x وا�+=�ر، �a إ�Q:ل و�5eر �1

ا��	ّ�� ... ا8=�ورة، أو ا�Y8ورة ا�6	Cة ا¥�رa( �9 ا�	�0xة وا:��?ك

QRا ا���2 اXر}�، أو ا��
	C ا8@�ك ذي ا�*�e ا���56 أو )o ا�bAري، 

 m*���ا��@^�¡ وا f�( ،067ار� �Y*�.�067ر و �� w	� ،�(�	. ���(

    وا�e?ج

 

  ات ذات صلةارتباط
 

  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة  االول  األسبـــوع السنــوي  - اذ زيعوراالستاعمال  رابط 

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  

  

  1 –عالجات النفسية الحضارية في الشخصية والعقل والحقل معجم االنجراحات وال
Moktatafet2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22  

  

  2 –العقل والحقل معجم االنجراحات والعالجات النفسية الحضارية في الشخصية و
Moktatafet3.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22 

 

 1 –م التواصلية قومسة االنجراحات والتوكيدية في العقل والسلوك وتقدير الذات على الصعيد الفرداني والجمعاني وقي
Moktatafet4.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22 

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22-Moktatafet2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22-Moktatafet3.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B22-Moktatafet4.pdf
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  "بصائـــر نفسانيـــة" مجلـــة 
  النفــــسوطب علـــوم ات العربية في مستجدالمجلة 

  من 2017شتاء    -  15-14عــــدد ال

  أمـة فـي عالـم... فسانيـات زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات والن  :عدد خاص

  )تونس (جمال التركي : أشرف على العدد

  
 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  

***   ***   ***   

  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
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

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

 

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
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  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM
http://arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3

