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  التحليل النفسي والصحة العقـلية كما الروحية والحضارية  لحقو    
  التحليل النفسي في حقول البطل كما الحديث المؤسس و األسطوريات و الشعر: الثالثةة  المعاين

  داخل قطاعات وطباقـات الجهاز النفسي للشعر   يزي والغورّي والمثالي واألخالقيالغر الجلسة الثالثة:  
  المعاينة التحليلنفسية للشعر الغراري والمتمرّد: القسم الثاني

  ( مقتطفـات ) 
Moktatafet10.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20  

  
 د. 	�� ز���ر

 ��ّرس ا������ ا������� وا������ت ا��������
aly.zayour@gmail.com 

 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) – شركة المطبوعات للتوزيع و النشر( يطلب الكتاب من   

  

 

  اتـــــــــــــــمقتطف
 

  
  

 والمتمرّد  الغراريالمعاينة التحليلنفسية للشعر  : القسم الثاني
                                                                                                                             

  ��� ا���	�. ا����� ا��آ�رّ�� ا����� ر����ا���� وا�#ّ" أداة آ�� ��

%1�� ا0/(+�	�� وا�(�ا.- ا�,�+*� وا�()�&�ي ا�&%����� 

 

�ار �����، ��رآ� ه��  ا������� ����و�� $ !��    آ���� #��د!�، !�� ��

و#�) ، أي $0�1��ف �.(+رات %-,'�)،  �+�+ج #��()، و'��&� $ر%��د $

%;�8: �+�) أو 9.�')، ا�1,%�-��) أو 8����) �.(+رات و���5ن 4,56، 

 ا�>(�ّ��، ��.@) أو أ=?�ة ا���=) و%�>�;%) و��()

 **** **** 

�,ة، #@�ة ا��E�' F�ّ5م #�� أB�� �8 ��,?C ا��را�1ت ا�5���، ذات 

�ار �����، و#@�ة ا���H�ّ، وه+ا��ت =���� �5ّ@�ة آ�G,ة، و5%ّ�@) �

(آ�ن اEآG, %0,ارا �8 د!+ا�)  ا�(,أة'5>+ =��ي �I�ّ5 ��ه� #�� 

 ا�(�ّ�� دا�9 ا�@�#�

 **** **** 

ز#B ا�(�ّ��+ن ا�(��5-�+ن" ا�.;ب وا�?+اة، أّن ذ�K ا��.� آ�ن #�=�ا، 

ا��S.�� وا���8ع أو ا��Q!+5 وا���,ج. '�5 آ� ه4O "  �أوا�� وا�1,ا

 ��T,� I� ���@ا�(����، ا�� ,�U أو ��ا�����;ت" ا$�����V، ا����

4Oه W!0+ن  ا���ر! B0T X��و� �?= I� B?��� و��Y�)ا�(��آ(� ا� ��T,� Zا�
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 �1!�ا &���V أو ا�E,ب ا�Z ا��@�@�، �I =?� أ9,ى

 ***** ***** 

ا�,=� �-[، و��م \,وة 08,!� �@.�ع ا��K� ,5 ا��B0 آ�ن اّن 9;&� ذ 

 ,�Uدا�9 ا��0, ا�5,'�، وآ�ن أ!>� أ�) �� !0+ن &�د�� �8(� #�,، و

Z�9رب  &�دق �8(� أ�-% I# ،����= ه+ا��ت I# وأ�) �� !0+ن ��5,ا ،

�� �5)، او آ�ن !�Oر �I %��5�?�، أو �U, ��در �% Bو� �?�+�T Z�)�!

�?��5�% Z�# 

* **** ** 

 I# ،��5���5ة وا�� I# أو ��T �',-% I# F.�! B5_ 9.�')، و�! B� (�ّأ

 آ�ن،  �8 ا�+ا�  �@�I� �8,5� 4,56 (�+@! �� Q ا��ا�9 و���6,ة، وأ�)

 **** **** 

ا��;&� أّن ا�,=� �� !0+ن ز!, ���ء أو �,!>� =��ّ��، 1+ّ!� أو 

�a!,' ،�!ّّ�� =��ّ��، 6?,!�را أو �6@� �1د�@�� �ه,ا و����b) أو �

��ّ�� #�U Z,ار ا��+�8 �8 #�@) ا$$ه�، #�U Z,ار را'�5 أو ��=��، 

 XT;! ،وي,! B\ ����! :�Y� أو �-,د ،I!,9cوا �',# I'ا���رض وا I'

 ��@V;5دا�9 ا� ��\I# ,�5! B #+اb: وا���5$ت أو C+اه, وT+ادث %�

�!+G�Eآ+ر!�. -اOا� 

 ***** **** 

�5,، و%(��� آ(� ه+ اE&+�� �8 ا���!I وا�����, وا���5 اE&�+�� �8 ا� 

ا�(��+ى �8 ا��g, وا������  !+&: '�f) T,���8، أ�Tديّ  Oا�����1، �

وا�(@��iة، و'�f) ا���1اديّ !�(�K '�?() ا�(@�� ا�(-ّ(� ا�h'�G وا��@�,، 

 و'V;5@��) ا���.,!� ا$9>�#�� وا��>+#�� أي �U, ا8E@�� و�U, ا��>�8,!�.

 **** **** 

اE&+��ّ 1+اء آ�ن �8 ا��5, أو �8 ا�����1 وا��!I وا��0,، أ&+��ّ ه+ 

 �� j��أ!>� �8 %�+ر4 ��(,أة وا�-�k وا��I� ،W ه�� ا��0ن %�

!I� (���5 ا��Tط =���، #-� أو ه+ا��ت =���� و��0+%�ت، وذآ,!�ت 

����= ����& 

 **** **** 

Kذ� I� �����) #��رة #I إا��(n ا�O)آ+ر،  �I ا��+يّ أن !@�ل 6 �8 ،(�8

 ���T  ،��T����$وا �!,��� Q8ات �  رOا� Z�# 6�� ذا%�، و�0+&��، و���وة

 ���.+ر وا���ا\�

 ***** **** 

p�' ،ب��� (��# n)ا�� K�8 أن ذ��iZا'�ت،  إ�,.iا I� F�1 ��

 Zر ا����� ا$=�(�#� وا��>�ري ا��.��$�' ،��Vوا��5ا ��ّ�=,���'
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I�Y وا����i و�(��K ا��@�@� و���0, ا�����, ا����I�#�.� B: ا�(

� ا�OاهW ا�Z ا�-�� وا��,!, وا����1 وا�ّ>�لVوا��� 

 **** *** 

 ,56 I�' +ه I�8.�ر د�ّ�د ا��أو ا�(� ��+&E.�ر ا����� ا��>�ري #�� ا�ا$�

 &,ا�b &��[ ور1(�، و56, �,8+ض �I',S أو �0ّ�, ��5+ن.

 **** *** 

�ل ورزا�V) ا�.���ّ�� ا�(Z�5 ا��gهSع ا��.@� ،]!,�,، ا�-��ّ ا�

 Z�5� 4د+�@� Z�5� ،ّاري,S5, ا�5,'� ا��رز!�� '�5 رز!��، دا�9 ا�

 وآS,ض WT ا�Oآ+رّ!� اG�E+ّ!� ا�(,أة آ�����،

 *** *** 

��8-�+�1 ه� ا$���ن، وا��-, ا�1�1E �8 ا��.+ر وا���ر!r، و!@+م ا��5ّ, 

,U  � �b�5ا�� Z�# ���Sتا���)�S@��ت أو ا���و�  ا� ،k�-ا� �Vا 

 ***** **** 

 kإن ا�(�ر�1 ا�5,'�� ا�,اه�� �8 ا������ ا�����، و#�+م ا���

وا�(-�(  وا���� ا�k�-�� �.5% ،���@5 أو ��(,أة وا���0\, 

وا�����1 ��(� أو�Z ���5ّ8 و���.,ة �8 ا��,آ� وا���5 وا�@+ل، �8 

�8 ا��@���V وا���0: ا��;ق %.ّ+ر ا$���ن وا�(-�(  وا��>�رة، 

وا���X8 �;�1(,ار وا��+ا&���، �@+ا��i,�% I?� اEو�iع وا��,وط 

 $ ���bت #�� ا�5,'� %���� أو ر����Sون �8 ا�,! I!O,!� . وا��ا��

!8,5+ن أّن ا��5, ه+ ا����ة، وا�(I# ,�ّ5 ا$���ن '(� ه+ ���#, 

 و�58، وا���S ا��� %��F ا���5 وا��+ا&� وا��0,

 **** **** 

  .��U,أن !0+ن ه+ #��) ا� I� �@#وأ ,Gا�5,'�، أآ ��# ّ���S5, ا��أّن ا�

��k ه+ ا��I# ,��5 6?+ة =��!� أو #I أ���� و#O� Iة أو ���5، 8?+ �� 

Q�)ا� Wا�� Zا$$ه�، ا� F�5ا� Zن %�ّ+ل وار%�  ا�f' Z?ا�� 

 **** **** 

�أ أو 8>��� أو 1�+ك، ��k أن !���, ا���#, ا�5,'� '���) أو '@+�)، '(�

 ��Eا Zإ� ،�!�Tو ��Eوا �!ّ�Tوا ��Eا Zا� ��$�!��5 �8 آ� ��0ن وز��ن ا�

Iا��� ا���� �,آ�ا�ّ�� أو ا�Z �,آ

 **** **** 

 n@��� �)آ .K: ذ��ة !�0�!�# ����Tو�ّ��، أ���' ,#��� ,��8 ا��

��I!+0 اوا���ت أ9,ة: ا��Q!+5، اE'�ال، ا��S.��، إ��0ر ا�+ا� ، ا

 ا���05، ا��0+ص، ا�?,وب

 *** **** 
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5: او ا�(�-,ح، ا�(.,ود أو أ����T آ�G,ة !0+ن ا���, رّد �58 #�� ا�(��>

 ّ;�Eا��0ّ�:ا j��� أو W�S�)وي، ا� 

 **** *** 

ا�8$��ر !0+ن، إ�FV�@T I# �G�' ،F�1 �� W��= Z، و�9>� ���+%,، ورّ&� 

%��� ��@�B، و%���@� �8 ا�(�5!�,، ����+ف، و%5ّ�(�ت 1�+آ�� T>�رّ!�، و%,

 و%,ددا ��@� B0T X�� �8 أو n�i �8 ا���5 وا�@+ل

 **** **** 

� �  ا�-���، ��-Oّرة �8 اI�-6 �&E ا��+يّ أن %0+ن ا��(,ّ!�ت ��+ا

ا�-��ي و�8 ا�;وا#�، و�B\ I أن %��?� 'fن %�Wّ �8 ا��(,!�ت 

'fن %�;�Z �  ?��، اي �8 ا�����8,5ت ا��5,ّ!�، و�Bّ\ I �ا$

 ا�5�@���� ا�(�>�

 **** **** 

أّن ا��(,!�ت ��-Oّرة �8 %-,'� ا$���ن أ��م ��1v ا����ة، و�8 إ����0ت 

. وهO0ا 8@� ��0�: �8 \��!� ا��(,!�ت و����5?� 9+ف وا$��,احا$'�?�ج 

 ا$���ن، آ�,د وآ�+ع، �I ا�B�g وا�-+ع وا�(,ض، و�I ا$#����b وا���5ّ��

 �8 ا�.���5 وا�(-�(  وا���.� أو ا��0ر\�

 **** **** 

#ّ�,ت ا�@���V ا��(,ّ!� #I ا�;وا#� وا�(�0+ت #�)، وا�?�=  

 I� �%;: ��(��� %�ّ-,ا �.���ت ا'�ا#ّ��، وا���وه� %0 ....��gوا�

ا�@�+د ا������1 واE#,اف، و%+�� ا�Z ا��,ّ!� وا$���5ق �I اUE;ل 

 �� ا����G)Z�#E آ(� اEا��� !�,i?� ا�(-�(  أو ا�Oات ا�

 ***** **** 

>�، أ�?� %�@F �51دة ر!G(�و!�، و%+از�� %5�(�� ا��(,ّ!�ت، '�5 أ! 

 وا�1@,ارا ����� ا=�(�#�� ه+ ر'(�وي و���j، ه_ و#.+ب.

��8@>�� ه�� ه,وب و%S.��، �0,ان ��+ا�  و%��س C,�8 زا�V، و�0+ص  

�Tت ا�@�@��، وا�?��ء أو وا�1-�'�ت Z�# ��6�8 ��ّ��1 ا�(��وف وا$�-,ا

 ا���� ا�(�@+د

 **** ****** 

إّن ا��5, ا�5,'� �ّ�م ����wن وا�5@� أو ���-�ح وا��.ّ+ر ا��>�ريّ 

 ��,��\,وة ���8 را�5V، 8?+ ا=�,ح �+�Tت و&+را %-�وزت ا�(��� �

�+&�ّ وا���ر!��ّ ����x ا���5 ا�(�0+�� وا���5(����، وا�Oات �ا�

 $����+!� وا���0+���ا���,!� وا������ت ا

 **** **** 

 !@+ل ا��ّّ��ب:
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�ن !�H5 ا�(.,T ّأي I�)�5%أ 

 وآ�: %��y ا�(�ار!W إذا ا�?(,

 وآ�: !�5, ا�+��T �8) '��>��ع

 *** *** 

 ،j���' 4,\ّ�% ،ّj�ّا�@�رئ: ���8#� ا�(��@� �  ا� ,\f�! �<!ه�� أ

Zد�� ا�+@! ،B�Y� ر $���$ة أو �8+ر!� أو ا���5ل�?C{آ  F�� j���%

��ّi,� ����5اب أو ';دة ا��,.iأو %+%,، ا 

 **** ***** 

�� �|#(�ق، ��� ا0�1���8، أو ه�� أداة �8,5ّ�� #��د!�، و=?�ز %�Vذاك را

 ،�?��# n@�! �6�6�5 ا����� و��b ��� k05% ة},� ّj�ّا� Kذ� Z�# n@�! �)8

���ج #;ج �?�، ا$i.,ا'��، أو ا����� ا������ '���5، و�I ه�� إ��0ن ا�1

    أو ��8,5 ���58 إ�8�51)

 

 

  ات ذات صلةارتباط
 دليـــــل  االريكـــــة...
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

 االريكـــــة... على الفـايسبوك  
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks  

 دليل  اعمال على زيعور على " شبكة العلوم النفسية العربية " 
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

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

 
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 العلوم النفسية العربية  مؤسسة
 ابعـــــد نذهــــب... معــــا

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   ***  

 في اصدارات الشبكة  ــــماشتراكـــــــات الدعـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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 ***   ***    ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 لكترونيةنسخة ا -   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)   هــرس واإلفتتاحيةالف   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 
 

  

***   ***   ***  

 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

  ) االنجازات كامل  شامل(
  
  
  
  
  
  
 

 

 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
m/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3://www.arabpsyfound.cohttp 

 

 


