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 ،٢٠٠٩ یونیو – أولى طبعة مصر، سمیر، مشیر وترجمة اعداد ،)والحریة الحزن رحلة( الداخلي الحب صوت ،)األب( نوین ھنري أنظر ١ 

  .٢٠-١٩ص
ھو ما كتبھ یوسف خزایا (یوسف الرائي) الراھب المتوحد الذي عاش في  ،الخصوص ھذا في وأكثرھا وضوحا القراءاتاجمل  احدربما  ٢ 

بین خروج شعب اسرائیل من مصر وكیف یواجھ تجربة االشتیاق للعودة  ، في المحطة األولى من المراحل الروحیة،یقارن إذالقرن الثامن، 
)، وبین ٣: ١٧؛ ٣: ١٦ ؛١٢-١١: ١٤ ت (سفر الخروجیكسو البیالى راحة وأمان العبودیة في مصر، حیث االكل والشرب والسقف الذي 

نھ من امان وراحة لإلنسان، فكانت النتیجة ان من بینھم من االعالم وما یقدمالى قرار الراھب الخروج من العالم واشتیاقھ الى حیاتھ الماضیة و
ھي بحسب یوسف الرائي الخروج من المرحلة  اختار العودة الى امان العبودیة ورفض مغامرة الحریة والوصول الى ارض المیعاد والتي

 لالجسدیة والوصول الى المرحلة النفسیة التي ھي الثانیة حسب الترتیب وتلیھا الثالثة وھي الروحیة. وبالتأكید فإن لكل مرحلة من المراح
قط فالى العالم. وكیف ان من یصبر تحّدیاتھا الخاصة والتي من خاللھا یحاول الشّر استمالة المكّرس عن طریقھ لیحید عن ھدفھ ویعود 

   النعیم الموعود. ھو من یصل الىویواصل الجھاد الروحي 
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  .٥١ص ،٢٠١٩ عنكاوا، أربیل، ابونا، البیر األب اعداد ،)النینوي( القطري اسحقأنظر  ٣ 
  : كامالً فھو الكتاب عنوان امّ العنوان ذاتھ الذي یحملھ الفصل. أ. وقد وضعت )٧٧ – ٦٣(تحدیدا، الصفحات  الرابع الفصل ٤ 

AMEDEO CENCINI, Verginità e Celibato Oggi: per una sessualità pasquale, EDB, Bologna, Italia, 2012 
  .٢٠١٢إیطالیا،  بولونیا،، EDB، مطبوعات فصحیة من أجل جنسانیةالبتولیة والعزوبیة الیوم:  ،ینيتشنتشأمیدیو 

  طبیعتھا. حسب لھا المناسب باألسلوب او بالصورة األزمة معالجة یتم لم اذا المكّرس الیھا یصل ان الممكن من نتیجة ھيفي نفس  ٥ 
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ھو أحد كبار فالسفة الھند ومفكریھا في القرن التاسع عشر، ان لم یكن أكبرھم واعظمھم شأنا ) ١٨٨٦آب  – ١٨٣٦(أیار راما كریشنا  ٦ 

  ه (المعلم األول) و (الیوغي األول).دّ د المسیح والذي كان راما كریشنا یعتأثر كثیرا بأسلوب وتعالیم السی على اإلطالق.
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  .اآلخر الى نسبة ٧ 
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. ینصّب الكالم، في نظریة التحلیل النفسي، على تثبیت اللیبیدو تعلّق مغال بشخص، بشيء أو بامتثال الشعوري (صورة ذھنیة مثالیة) ٨ 

ل مرحلة العندما یترّكز ھذا اللیبیدو على واحدة من المراحل التالیة (الفمیة، الشرجیة، القضیبیة) من النمو النفسي الجنسي. واللیبیدو یمكنھ، خ
ان والد محبوب، قصور عاطفي مبّكر، إرضاع مدید بمغاالة من الثدي، نضجھ الطویلة، أن یتركز أو یتوقف بفعل أحداث من حیاة الطفل: فقد

اوز جإلخ. وھذا التثبیت یھيء الفرد ألوضاع ستسّول لھ نفسھ النكوص إلیھا عندما یصطدم في حیاتھ الالحقة بصعوبات تبدو لھ أنھا متعّذرة الت
الى مّص إبھامھ، ویبلّل فراشھ، ویتكلم كطفل رضیع، إذ یبتكر على أن یعود .. ومثال ذلك أن التلمیذ الذي یتعرض إلزعاجات رفاقھ یمكنھ 

 وربیرن ھذا النحو شروط ماٍض قریب یحّن إلیھ. وال یقود كل تثبیت الى العصاب یالضرورة، ولكنھ عامل یجعل الطفل ذا استعداد للعصاب.
 ،٢٠٠١ السوریة، العربیة الجمھوریة الثقافة، وزارة اتمنشور أسعد، وجیھ. ت ،)ثانيال الجزء( النفس علم في الموسوعي المعجم سیالمي،

  .٥٠٦ ص
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یستخدم سیغموند فروید المثال التالي حتى ُیفھم فكرتھ جیدا:"عندما . تبّني سلوك یمّیز عمراً سابقاً، ھرباً من إحباط راھن یفرضھ الواقع ٩ 

لألجزاء األكثر تقّدماً میل قوي الى أن تنكص على أعقابھا لتحتمي سیكون یكون جیش في حالة الحركة قد ترك خالل الطریق كتائب قویة، 
وستكون حظوظ ھذه األجزاء الطلیعیة في أن تغلب قویة بمقدار ما تكون  لدى ھذه الكتائب، حینما سیغلبھا عدّو قوي جداً أو تصطدم بھ.

ى، بحسب ھذا المثال، أن مفھومي النكوص والتثبیت من الترجمة) ونر ٣٦٧، ص ١٩١٧ – ١٩١٦العناصر الباقیة في الوراء أكثر عددا" (
مرتبطان. ویدّل النكوص، في نمو الشخص، على عودة الفرد الى ُمدد زمنیة من نمّوه تجاوزھا. وذلك ال یعني أن ثمة بالضرورة ظھوراً 

ن یعود الى ان یبلل فراشھ (سلس البول)، جدیداً لتصّرف قدیم، بل مجّرد أن الفرد یسلك سلوك فرد أصغر عمراً. مثال ذلك أن طفالً یمكنھ أ
ویوّسخ سراویلھ (سلس الغائط)، ویتكلم كطفل صغیر، ویطلب رضاعتھ، إلخ، في أعقاب والدة أخ وأخت. فالنكوص ھو الشكل األبكر من 

واقع یصعب احتمالھ. بل إن آلیات دفاع األنا. إنھ عامٌل في األعصبة والذھانات، وعامل، على وجھ العموم، كلما بحث الفرد عن الھروب من 
ت. وجیھ ، )السادس الجزء( النفس علم في الموسوعي المعجم ،سیالمي نوربیرالحلم، یقول فروید، ضرب من النكوص داخل الجھاز النفسي. 
    .٢٥٩٥، ص ٢٠٠١أسعد، منشورات وزارة الثقافة، الجمھوریة العربیة السوریة، 
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  .انيروح منظور من شيء كل یفسر أي ١٠ 
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فھم  ،یقصد شارل بیغي ھنا األشخاص الذین یحسبون انفسھم اكثر تعالیا من البشر على اعتبار انھم ال یعیشون حیاة طبیعیة مثل بقیة الناس١١ 

  ون انفسھم كآلھة.  دّ ع، لذلك یُ یعیشون بدون حب المرأة على سبیل المثال
وع: . لنضرب مثاال على ھذا الموضحیاتھم في شيء أي یجربوا لم ھم بینما االمر ھذا على نیقادر انفسھم ُیعّدون الشخاصیستعمل  تعبیر١٢ 

 يأحیانا عند مشاھدتنا لكرة القدم وفي لحظة ما یقول احدنا: "لو كنت انا مكان المھاجم لسجلت ھدفین او ثالثة، ولما اضعت ھذه الفرص!" ف
لھ اإلمكانیات الفائقة ولكن بدون ان یكون قد جّرب ان  نید ان یقول احین ان الشخص الذي تكلم ھكذا ربما لم یلمس الكرة في حیاتھ. فھو یر

یظھر ھذه اإلمكانیات. ونفس الشيء ینطبق على المكّرس الذي یتظاھر بامتالكھ قدرة ھائلة للحب ولكنھ في الحقیقة لم یخض أي تجربة تثبت 
  ما یقولھ.
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  ، أي اعراض مرٍض ما.أعراض مفرد ١٣ 
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  .المباشر غیر او ١٤ 
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، حتى في سمنفأسین ینسبون كل العمل الى ھم األصل في تكوین او صنع او القیام بعمل ما. وھو یعني ان بعض المكرّ انّ تعبیر یقصد بھ  ١٥ 

  .یام اآلخرین بھحالة لو ق
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  سمع لھ حس او صوت، حیث یقترب الخطر دون ان نحس بھ.إشارة الى زحف الثعبان، الذي ال یُ  ١٦ 
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