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--- األلف-- 

:ابستمولوجیا
ھي دراسة يیتعلق غرضھا بالعلوم من حیث موضوعاتھا ومبادئھا وقوانینھا وعالقات بعضھا 

.ببعض وتكشف عن أصلھا ومداھا، وتطلق أيضًا على نظرية المعرفة

:اثنولوجیا
ائصھا فرع من األنثروبولوجیا يبحث في أصول الشعوب المختلفة وخص: علم األعراق البشرية

في الفیسیولوجیا، إثارة عصب أو عضلة ) وتوزعھا وعالقاتھا بعضھا ببعض، اإلثارة، االستثارة
وفي الفیزياء، نقل الذرة أو نواة الذرة، من حالة الطاقة الدنیا . بحیث ينشأ عن ذلك اندفاع معین

Ground State (المستثارةالحالة "-إلى حالة ذات طاقة أعلى، وتعرف ھذه الحالة األخیرة بـ."

: اإلحباط
ظرف أو حالة أو عمل يحول بین المرء وتحقیق إحدى حاجاته االجتماعیة أو , في علم النفس

فقد ترغب مثال في المشاركة في حفلة . واإلحباط غالبا ما يكون خارجي المنشأ. النفسیة
أنت، أو عاھة وقد ينشأ اإلحباط، أحیانا، عن علة في ذات نفسك . راقصة فیمنعك والدك من ذلك

تشكو منھا، أو انخفاض في مستوى الذكاء عندك، أو عن تصدرك لتحقیق أھداف ھي أبعد مناال 
وأيا ما كان، فاإلحباط يحمل المرء على بذل المزيد من . من أن تبلغھا بقدراتك أو مؤھالتك

ة نفسیة الجھد، وغالبا ما يثیر غضبه ويغريه بانتھاج سبیل العدوان، ولكنه ال يورثه أية عل
لیس ھذا فحسب، بل إن اإلحباط قد يكون بناء، إذ . خطیرة، إال إذا تواصل أو تكرر مرة بعد أخرى

يقصد باإلحباط في علم النفس، . يحمل المرء، حمال، على اكتشاف حلول لمشكالته جديدة
. ماالحالة التي تواجه الفرد عندما يعجز عن تحقیق رغباته النفسیة أو االجتماعیة بسبب عائق

وقد يكون ھذا العائق خارجیًا كالعوامل المادية واالجتماعیة واالقتصادية أو قد يكون داخلیًا كعیوب 
. نفسیة أو بدنیة أو حاالت صراع نفسي يعیشھا الفرد تحول دونه ودون إشباع رغباته ودوافعه

ى العوائق واإلحباط يدفع الفرد لبذل مزيد من الجھد لتجاوز تأثیراته النفسیة والتغلب عل
المسببة لإلحباط لديه بطرق منھا ما ھو مباشر كبذل مزيد من الجھد والنشاط، أو البحث عن 

وھناك طرق غیر مباشرة، . طرق أفضل لبلوغ الھدف أو استبداله بھدف آخر ممكن التحقیق
وھي mental mechanismيطلق علیھا في علم النفس اسم المیكانزمات أو الحیل العقلیة

سلوك يھدف إلى تخفیف حدة التوتر المؤلم الناشئ عن اإلحباط واستمراره لمدة عبارة عن
من ھذه الحیل، الكبت، النسیان، . يلجأ إلیھا الفرد دون شعور منه. طويلة وھي حیل الشعورية

اإلعالء، والتعويض، التبرير، النقل، اإلسقاط، التوجیه، تكوين رد الفعل، أحالم الیقظة االنسحاب، 
وعندما يتكرر حدوث اإلحباط لدى فرد ما فإنه يؤدي إلى مشاكل نفسیة معقدة . والنكوص

وخطیرة تستدعي العالج وقد يكون اإلحباط بناءًا في بعض األحیان ألنه يدفع بالفرد لتجاوز 
.الفشل ووضع الحلول المالئمة لمشاكله

: األحالم
أو دافٍع ما، وھو عبارة عن سلسلة ُيعرَّف الحلم على أنه نشاط تفكیري يحدث استجابًة لمنبه 

من الصور أو األفكار أو االنفعاالت التي تتمثل لعقل المرء أثناء النوم، وقد وصف بعضھم األحالم 
والدوافع أو . بأنھا مسرحیات تحدث في الذھن وتصور بعض الجوانب الالشعورية من حیاة النائم

رغبات العدوانیة والجنسیة المحرمة والتي المثیرات التي تثیر األحالم بعضھا سیكولوجي مثل ال
ُتكبت في الوعي، أو قد يكون المثیر فسیولوجیًا مثل امتالء المعدة بطعام ثقیل قبل النوم مما 

عرف بعض الباحثین األحالم بقوله إنھا سلسلة من الصور أو .يؤدي إلى حصول أحالم أو كوابیس
وعرفھا بعضھم اآلخر بقوله إنھا . ثناء النوماألفكار أو االنفعاالت التي تتمثل لعقل المرء أ

ال يرى <ومن الناس من يزعم أنه . عقلیة تصور جانبا من حیاة النائم غیر الواعیة> مسرحیات<
فالواقع أن الناس جمیعا يحلمون أحالمھم بید . ولكن زعمه ھذا غیر صحیح>, في المنام أحالما

ومثیرات األحالم بعضھا سیكولوجي . الیقظةأن كثیرا منھم يعجزون عن تذكر ھذه األحالم عند
فأما المثیرات السیكولوجیة فتتمثل في الرغبات الدفینة التي تحاول . وبعضھا فسیولوجي

, وأما المثیرات الفسیولوجیة فتنشأ عن أوضاع كثیرة نذكر منھا. التعبیر عن نفسھا خالل النوم
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وقد . ال يعجز جھازه الھضمي عن تمثلهتناول المرء قبیل الرقاد عشاء ثقی, على سبیل المثال
ولكن دراسة األحالم دراسة علمیة منھجیة لم . بتأويل األحالم, منذ أقدم العصور, عني الناس

) 1899عام > تأويل األحالم<كتابه Freudتبدأ إال في مطلع القرن العشرين بعد أن أصدر فرويد 
وأنه عبارة عن رغبة , و ما دون الوعيوقد ذھب فیه إلى القول بأن الحلم ينبع من الالوعي أ

والصعوبة في تأويل األحالم إنما ترجع إلى أن ھذه الرغبة . مكبوتة تشبع من طريق الرؤيا
> مفاتیح<ومن ھنا وضعت مجموعة من الرموز التي تعتبر , المكبوتة تتبدى على شكل مقنع

بمعنى أن > وظیفة توقعیة<أما ألفرد أدلر فذھب إلى أن للحلم . يستعان بھا على فھم الحلم
وأما , فھو يستعد لھذه المواجھة من طريق الحلم, عما قريب, الحالم يتوقع أن يواجه مشكلة ما

] فرويد: را[ ويعتبر فرويد. يونغ فاعتبر الحلم عملیة آلیة تقوم على نشاطات الالوعي المستقلة
) تفسیر األحالم)1899أول من وضع األسس العلمیة لتفسیر األحالم في كتابه الشھیر عام

حیث ذھب فیه إلى أن األحالم تنتج عن الصراع النفسي بین الرغبات الالشعورية المكبوتة 
والمقاومة النفسیة التي تسعى لكبت ھذه الرغبات الالشعورية، وبالتالي فإن الحلم عبارة عن 

" يد وظیفةحل وسط أو محاولة للتوفیق بین ھذه الرغبات المتصارعة ويلعب الحلم عند فرو
وصد أي شيء يؤدي إلى إقالق النائم وإيقاظه فإذا أحس النائم بالعطش، مثًال، " حراسة النوم

فإنه يرى في منامه أنه يشرب الماء وبھذا يستمر نائمًا وال يضطر لالستیقاظ لشرب الماء، ولقد 
) 1938ـ 1870وضع فرويد مجموعة من الرموز يستعان بھا لفھم الحلم وتفسیره، أما الفريد أدلر

فلقد رأى أن للحلم وظیفة توقعیة أي أن النائم يتنبأ من خالل الحلم بما يمكن أن يواجھه في 
فكان يرى أن الحلم لیس فقط استباقًا لما قد يحدث ) 1961ـ 1874أما كارل يونغ. المستقبل

مشكالت في المستقبل ولكنه ناتج عن نشاطات الالوعي، وھو يرى أن األحالم تقدم حلوًال ل
.الشخص في محاولٍة إلعادة التوازن إلى الشخصیة

:اإلحیاء النفسي، علم النفس اإلحیائي
يعتبر أدولف ماير رائد . دراسة الحیاة العقلیة والسلوك من حیث عالقتھما بالعملیات البیولوجیة

وقد ذھب إلى القول بأن نجاح الطبیب في معالجة أية حالة من حاالت المرض. ھذا العلم
والضغوط البیئیة , والخبرات التي مر بھا في حیاته, العقلي رھن بدراسة خلفیة المريض الوراثیة

.التي تعرض لھا

: األخالق
كلمة الخلق تستعمل في اللغة بمعنى السجّیة وبمعنى الطبع والدين والمروءة وفي االصطالح 

عن اإلنسان من دون ملكة من ملكات النفس واظھر خاصة بھذه الملكة ھي صدور األفعال
لمعان نظر أو إعمال فكر ويقول آخرون الخلق صورة اإلرادة وفي قول ثالث بأنه عادة اإلرادة 

ولفظ األخالق وصیغ أخرى تنبثق منھما وصفا لفكر " الخلق"يجىء لفظ ) األخالق. وموضوعه
الذى منحه ذلك ألن اإلنسان ھو المخلوق الوحید : اإلنسان وسلوكه دون غیره من المخلوقات

اهللا طاقات متمیزة من اإلدراك والتفكیر وحرية اإلرادة لذا جاء سلوكه مرتبطا بالفكر ، ومتوافقا مع 
.ما يدين به من اعتقاد

كذلك فإن اإلنسان منذ نشأته يمارس الحكم األخالقى على األشیاء ، فھذا خیر وذاك شر ، 
ر الذى جعله يستحق وصف أنه كائن وھذا حسن ، وذاك قبیح ، وھذا نافع ، وذاك ضار األم

ويطلق لفط الخلق ويراد به القوة الغريزية التى تبعث على السلوك كما يراد به . أخالقى
أى الحالة المكتسبة التى يصیربھا اإلنسان خلیقا أن يفعل شیئا دون شئ"السلوك الظاھر 

:اإلرادة، حرية اإلرادة
أو على االختیار بین مختلف , القضايا المصیريةوبخاصة في , قدرة المرء على اتخاذ القرار

. أو العمل في بعض الحاالت من غیر أن تقید إرادته عوائق طبیعیة أو اجتماعیة أو غیبیة, البدائل
التي تقول بأن أفعال المرء ھي ثمرة عوامل سبقیة ال سلطة > الحتمیة<ومن ھنا فھي نقیض 

والقائلون بحرية اإلرادة يبنون موقفھم . اء والقدرأي اإليمان بالقض> الجبرية<له علیھا ونقیض 
على أساس من االعتقاد السائد في مختلف المجتمعات بأن الناس مسؤولون عن أعمالھم 

وتعتبر . الشخصیة وھو االعتقاد الذي تنبني علیه جمیع مفاھیم القانون والثواب والعقاب
.ء ومسؤولیته عن أعمالهالوجودية أكثر الفلسفات الحديثة تشديدا على حرية المر

: األرق
. ينشأ األرق في كثیر من األحوال عن الضجة أو األلم أو النور القوي. امتناع النوم امتناعا مزمنا
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واألرق يعالج . وقد يكون مجرد عرض دال على حالة عصبیة ناشئة عن قلق أو مرض أو عصاب
, لتمارين الرياضیة البدنیة خالل النھارومن الخیر أن يقوم المصاب باألرق ببعض ا. بإزالة أسبابه

فإذا لم يجده . وأن يتناول شرابا ساخنا وينقع قدمیه في الماء الحار قبل أن يأوي إلى الفراش
.ذلك كله فقد ال يكون ثمة مناص من تناول بعض األقراص المنومة

:اإلزاحة، التنحیة
وإنما . بسبیل التعبیر عن نفسھاقناع تصطنعه األفكار المكبوتة في نضالھا , في علم النفس

ألن الشخص أو الشيء الحقیقي المتصل بالذكرى > تنحیة<أو > إزاحة<يدعى ھذا القناع 
ولكن ثمة دائما وجه . لیحل محله شخص أو شيء آخر, في الحلم> ينحى<أو > يزاح<المؤلمة 

.شبه بین الشيء المزاح أو المنحى والشيء الذي حل محله

: اإلعالء
فحین . إلى ھدف أسمى أخالقیا أو ثقافیا, تحويل طاقة حافز ما أو غريزة ما, النفسفي علم

يتعذر علینا التعبیر عن الحوافز أو الغرائز نعمد إلى السیطرة علیھا وتوجیه طاقاتھا في مجار 
ولكن الحاجة إلیھا , وعملیة اإلعالء عملیة عفوية. فذلك خیر من كبتھا على أية حال, أخرى

على الرغم من أن ھذه العملیة قد تبدأ في بعض األحیان قبل أن يشعر بھا , رية طبعاتكون شعو
حیلة من الحیل الدفاعیة، يلجأ إلیھا الفرد للتخلص من تأثیر التوتر الناشئ . المرء بوقت طويل

وھو عملیة نقل، يدرك الفرد خاللھا دوافعه وعیوبه وأخطائه وصفاته المعیبة في . في داخله
صد وقاية نفسه من القلق الذي ينشأ من إدراكھا في نفسه، وبعبارة أخرى أنه ينكر الغیر بق

عندما ) 1894وجود النواقص في نفسه وقد ظھرت كلمة إسقاط ألول مرة في علم النفس عام
كتب فرويد مقالًة له عن عصاب القلق ومنذ ذلك الحین اتسع استخدامھا لیشمل العديد من 

.ألوان السلوك

:الذاتياإليحاء 
إحداث المرء أثرا معینا في سلوكه أو حالته النفسیة أو الجسدية عن طريق اإليحاء إلى نفسه 

وقد وضع بعض ). بفكرة معینة إيحاء موصوال كأن يتغلب على األرق بإيھام نفسه أنه نعسان الخ
.علماء النفس صیغا مختلفة قالوا بأن تكريرھا على نحو متواصل يعزز ثقة المرء بنفسه

: اإليحاء
, من غیر تمحیص أو نقد, عملیة يحمل بھا امرؤ ما امرأ آخر على االستجابة, في علم النفس

ولتبیان ذلك نفرض أنك تريد أن تجمع حشدا من . لحركة أو إشارة أو دعوة أو رأي أو معتقد
أن تقف , مثال, إن في استطاعتك أن تفعل ذلك بطرق مختلفة من بینھا. الناس في مكان ما

ولسوف تكتشف بعد . في زاوية مزدحمة بالغادين والرائحین وأن تحدق إلى سطح مبنى مجاور
. لحظات أن عددا من الناس غیر قلیل قد توقف عن المسیر وأخذ يحدق إلى سطح ذلك المبنى

>, يخیل إلي أن المبنى يحترق<فإذا ما تساءل أمرؤ إالم يحدق القوم فلیس علیك إال أن تقول 
كتشف أيضا أن واحدا من الحشد قد بدأ يصرخ قائال إنه يرى في الواقع عمودا من وعندئذ قد ت

فإذا ما قام . والحق أن العقل ينزع دائما إلى استكمال الصور الناقصة. دخان أو لسانا من لھب
امرؤ بحركة تشیر إلى الرمي أو القذف فعندئذ يستشعر كثیر من المشاھدين وكأن شیئا قد 

فعندئذ تسارع أمه إلى وضع > إني متوعك الصحة<وإذا قال الطفل . ريبفارق يده من غیر 
) راحتھا على جبینه وتقنع نفسھا بأنه محموم فعال على الرغم من أن المحرار أو میزان الحرارة

واألطفال أشد تأثرا باإليحاء من البالغین ألنھم . خلیق به أن يظھر لھا أن حرارة الطفل طبیعیة
وغیر المثقفین ھم من ھذه الناحیة كاألطفال ألنھم أسرع . وعا إلى االنتقادأقل منھم خبرة ونز

.إلى التصديق من جمھور المثقفین

:االرتكاس الشرطي، الفعل المنعكس الشرطي
في علم النفس، استجابة ال إرادية لمثیر ال يحدث تلك االستجابة إال إذا أخضع الكائن الحي 

فالكلب مثال يسیل لعابه إذا عود سماع صوت . Conditioning> اإلشراط<-لعملیة تعرف ب
إن الطعام يحدث عند . حتى ولو لم يكن الطعام موجودا, الجرس كلما حان موعد طعامه المألوف

أي استجابات غريزية غیر مكتسبة أو , Unconditione Reflexesالكلب ارتكاسات غیر مشرطة 
یس للجرس في األصل تأثیر على غدد الكلب إذ ل, أما الجرس فیحدث ارتكاسا شرطیا. متعلمة
ولكن حین يعود الكلب أن يربط ما بین الطعام وصوت الجرس فعندئذ يستجیب للجرس . اللعابیة

وأول من قام بالتجارب في ھذا الحقل الفسیولوجي الروسي . كما يستجیب عادة للطعام
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.بافلوف

:االستجابة
ھي . أو جزء منه نتیجة لتعرضه لمثیر معینسلوك يتكشف عنه المتعضي, في الفیسیولوجیا

رد فعل الكائن الحي على المنبھات التي تثیر سلوكه وتؤثر في جھازه العصبي واالستجابة قد 
فرائحة الطعام تسیل اللعاب عند . تكون حركة عضلیة أو إفراز غدة أو حالة شعورية أو فكرة
.ط على الفرملةالجائع والضوء األحمر يستجیب له سائق السیارة بالضغ

:االستحواذ
تسلط فكرة، أو شعور ما، على المرء تسلطا غیر سوي مصحوبا بانفعال قوي يدفع المرء إلى 

وھو الفكرة أو > الھاجس<ويطلق المصطلح أيضا بمعنى . القیام بعمل ما، برغم إرادته أحیانا
الة عقلیة مرضیة واالستحواذ ح. التي تستبد بالمرء على ھذا النحو غیر السوي: المشاعر

.تتكشف أعراضھا عن حصر نفسي شديد

:االستذءاب
وھذا االضطراب العقلي . اضطراب عقلي يتوھم المصاب به أنه ذئب أو أي حیوان مفترس آخر

).التقمص. الغريب يحدث أكثر ما يحدث عند األقوام الذين يؤمنون بالتقمص را

:االستراتیجّیة
راتیجوس بمعنى قائد ويعني بھا العلم الباحث عن تخطیط مشتقة من الكلمة الیونانّیة ست

شامل لحملة عسكرّية وفن قیادتھا إلحراز ھدف ويعتبر االسكندر األكبر واضع أسسھا وقد 
تطورت االستراتیجّیة على ضوء ماجّد في الحروب الحديثة من اآلت میكانیكّیة وأسلحة فتاكة 

مّیة وإشعاعیة وغیرھا بل لم تعد بعیدة عن السیاسة رھیبة نیتروجینّیة وذرّية وبیولوجّیة وجرثو
.فقد اتصلت بھا اتصاًال جعل استراتیجّیة القائد العام جزًءا من صورة اشمل واكبر

:االستعرائیة، االفتضاحیة
انحراف يتمیز بنزوع المرء إلى الكشف عن عورته بوصفه الوسیلة المفضلة عنده لتحقیق اللذة 

أو > االستعرائي<والواقع أن . ف يكاد يكون مقصورا على الذكوروھذا االنحرا. الجنسیة
في أن يبدي الشخص المتعرى من أجله ارتكاسات أو ردود فعل , عادة, يطمع> االفتضاحي<

.انفعالیة كاالشمئزاز أو الذعر

:االستقراء
ج ھو حكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئیات بمعنى أن استفادة الحكم الكلي إنما ينت

.من تتبع الجزئیات المتحدة الموضوع أو الماھّیة أو الجھة

:االستقالل
: وله معان

يطلق في علم االجتماع على قدرة الجماعة على التنظیم واإلدارة من تلقاء ذاتھا -1

وفي علم األخالق يراد به التعبیر عن أن الفرد يسیر في سلوكه على مقتضى قانون يفرضه -2
واعتمده كأساس استقالل >كانت<دته الحّرة العاقلة وھذا المعنى صرح بهعلى نفسه بإرا

3.قوانین األخالق عنده

أن يكون للشعب الحق في تنظیم شؤونه بنفسه في ظروف وحدود معّینة : وفي السیاسة-
.وفق ما يختاره ويرتئیه

: االشتراكیة
ن كل منھما شريك اآلخر لسان اشترك الرجالن أى كا: مصدر صناعى من االشتراك ، يقال: لغة

.العرب

ھى نظام اجتماعى متكامل يختلف عن النظام الرأسمالى من حیث إلغاء الملكیة : واصطالحا
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.الخاصة لوسائل اإلنتاج ، وعدم وجود طبقات
تّملك الدولة بالنیابة عن المجتمع ألدوات اإلنتاج والصناعات والخدمات : Webleواالشتراكیة عند 

د ، كما أن الھیئات الصناعیة واالجتماعیة فى الدولة ال يجورأن ُتوّجه نحو الربح أو نحو دون األفرا
.خدمة فرد ، وإنما توجه لخدمة المجتمع

ھو أول ) م1825"سان سیمون"م وأن1800ويبدو أن اصطالح االشتراكیة لم يستخدم قبل سنة 
مشتقة من كلمة Socialismة فظھرت كلم, من استعمل عبارات ربط فیھا المجتمع باالقتصاد 

Society أول من استعمل كلمة " روبرت أوين"، ويقال إنSocialism ولكن الحركات التى ،
.تحارب الظلم االجتماعى ترجع إلى القرن السادس عشر 

: اشتھاء المغاير، الجنسیة المغايرة
. اثل أو الجنسیة المثلیةاشتھاء المم: ونقیضه. المیل الجنسي الطبیعي إلى أفراد الجنس اآلخر

اشتھاء المماثل، الجنسیة المماثلة، المیل الجنسي إلى أفراد الجنس المماثل وبخاصة بین 
وقد ذھب العلماء . أما اشتھاء المماثل بین اإلناث فیعرف بالسحاق. الذكور وھو ما يعرف باللواط

یة ذات عالقة فعزاھا بعضھم إلى أسباب بیولوج, في تعلیل ھذه الظاھرة مذاھب شتى
وقد جرت محاوالت لمعالجة ھذا . وعزاھا بعضھم اآلخر إلى أسباب نفسیة, بالھرمونات الجنسیة
أكثر ما , ومن أجل ذلك يلجأ الیوم. ولكن من غیر نجاح ملحوظ, وغديا حینا, الشذوذ جراحیا حینا

.إلى معالجته بطرائق الطب النفسي, يلجأ

: االقتصاد
ئل والسبل الكفیلة بتخفیف وطأة المظالم االجتماعّیة وتحسین حال العلم الباحث عن الوسا

العمل وطرق توفیر وسائل العمل وإتاحة فرص للدخل القومي العام وكیفّیة القضاء على 
يبحث عن الوسائل التي يتسنى بھا زيادة الثروة واإلنتاج وإصالح : ـ االقتصاد التطبیقي1: البطالة

علم يدرس الظواھر الخاصة باإلنتاج والتوزيع : تصاد السیاسيب ـ االق.النظم االقتصادّية
واالستھالك ويكشف عن القوانین التي تخضع لھا ويعرض تبعًا لھذا للعوامل المؤثرة في اإلنتاج 

والتوزيع من أجور وأسعار وأسواق ونقد وتجارة داخلّیة وخارجّیة وسمي سیاسیًا لما له من 
اتجاه عام في التفكیر العلمي : لم االقتصاد في التفكیرج ـ ع. شأن في رسم سیاسة الدولة

د .والفلسفي يرمي إلى اإليجاز والتعويل على اقل ما يمكن من الفروض لتفسیر ظواھر مختلفة
وھو عبارة عن اشتراك السلطات العامة واألفراد معًا في إدارة مرفق عام : ـ االقتصاد المختلط

في <عادة تكتتب الدولة أو أحد األشخاص العامةوتتخذ ھذه المشاركة شكل شركة مساھمة
.جزء كبیر من رأس ما لھا فتشترك في إدارتھا وتتحمل كباقي المساھمین مخاطرھا

:اإللحاد
، أى ترك 25:الحج}ومن يرد فیه بإلحاد بظلم{: المیل عن القصد، أخذ من قوله تعالى: لغة

سان الذى يلحدون إلیه أعجمى وھذ لسان ل{: القصد فیما أمر به ،ومال إلى الظلم قال تعالى
. ُيلحدون، أراد يعترضون: يمیلون، ومن قرأ: َيلحدون ، أراد: ، فمن قرأ103:النحل}عربى مبین

ولإللحاد تاريخ طويل حافل، وله صور . الشك فى اهللا أو فى أمرمن المعتقدات الدينیة: واصطالحا
أنه إنكار للنصوص السائدة عن اهللا أو كثیرة متنوعة، غیر أن أوسع معنى يعزى إلیه ، ھو

ألنه ربط بین اهللا والعلم على " اسبینوزا"على " ملحد"المعتقدات الدينیة، فقد أطلقت كلمة 
.نحو مخالف للفكرة الدينیة الیونانیة عن اآللھة

: األسطورة
ة خارقة ھى حكايات غريب: واصطالحا. مفرد األساطیر، وھى األباطیل واألحاديث العجیبة: لغة

ظھرت فى العصور الموغلة فى القدم ،وتناقلتھا الذاكرة البشرية عبر األجیال ، وفیھا تظھرآلھة 
.الوثنیین وقوى الطبیعة بمظھر بشرى

:اإلسقاط، اإلضفاء، اإللصاق
بعضا من , أو إلى الجماعة كلھا, نزعة المرء إلى أن ينسب إلى شخص آخر, في علم النفس

ومن ذلك اعتقاد الحسود أن . بغیة التخفف من الشعور باإلثم عادة, حوافزهمشاعره أو رغباته أو
واعتقاد المخادع أن الخداع من شیم النفوس على , الحسد خصلة متأصلة في الناس جمیعا

. حیلة دفاعیة تتضمن استبدال ھدف أو حافز غريزي بھدف أسمى أخالقیًا أو ثقافیًا. اختالفھا
اجزًا عن إشباع دافع ما فإنه يلجأ إلى إعادة توجیه طاقاته فعندما يجد المرُء نفسه ع
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الستثمارھا في مجال آخر، ويرى فرويد أن الدافع الجنسي قد يتحول إلى أعمال بنائیة ھامة 
عن طريق اإلعالء فمن الممكن أن يتحول الدافع العدواني إلى أعمال اجتماعیة مقبولة مثل 

ول الدافع العدواني إلى بعض المھن مثل الجزارة أو الجراحة، األلعاب الرياضیة أو الصید أو قد يتح
ومن الجدير . وقد تتحول الطاقة النفسیة المتعلقة بدافع الحب إلى الفن أو األدب أو الشعر

بالذكر أن عملیة اإلعالء عملیة عفوية تدفع إلیھا حاجة شعورية قد ال يشعر بھا المرء إال بعد 
.وقت طويل

:تراإلكترا، عقدة إلك
عقدة نفسیة تتسم بتعلق البنت بأبیھا تعلقا جنسیا مصحوبا بغیرة من األم باعتبارھا تنافس 

في ما بین الثالثة والخامسة من , عادة, أول ما تظھر, وھي تظھر. البنت على قلب والدھا
والمصطلح من . إذا لم تحل, في ما بعد, وقد تكون مصدر اضطراب في شخصیة البنت. العمر

.عقدة, أوديب. يد وفیه إشارة إلى أسطورة إلكترا قاوضع فرو

:األلم
إحساس بغیض ينقل من طريق األعصاب بحدة تتراوح ما بین انزعاج طفیف وانزعاج شديد كاف 

. واأللم ھو من غیر ريب عرض يشیر إلى خلل جسدي. ألن يوقع االضطراب في وظائف الجسد
.ألحیان مع خطورة العلةولكن درجة األلم قد ال تتناسب في كثیر من ا

:األنا األعلى
القسم الثالث من الشخصیة، ينمو تحت تأثیر الواقع ويمكن النظر إلیه على أنه سلطة تشريعیة 

تنفیذية أو ھو الضمیر أو المعايیر الخلقیة التي يحصلھا الطفل عن طريق تعامله مع والديه 
إلى المثالي ال إلى الواقعي، يتجه نحو ومدرسیه والمجتمع الذي يعیش فیه واألنا األعلى نزاع

ويوجه األنا نحو كف الرغبات الغريزية للھو وخاصة الرغبات الجنسیة . الكمال ال إلى اللذة
أحد الجوانب الثالثة . والعدوانیة، كما يوجھه نحو األھداف األخالقیة بدًال من األھداف الواقعیة

وھذا الجانب يعتبر . لنفسي التي قال بھا فرويدالتي تتألف منھا النفس وفقا لنظرية التحلیل ا
واألنا العلیا ال . >الضمیر<ويشتمل على رقابة زاجرة تعرف عادة باسم , الجانب المثالي منھا

شعورية في األساس ولكنھا ترتفع إلى مستوى الشعور في المواقف الحرجة وتقوم بدور 
.ھذاوأل; األنا: أيضا. الشرطي الرادع أو الحارس الیقظ را

:األنا
ھو أحد الجوانب الالشعورية من النفس، يتكون من الھو وينمو مع الفرد متأثرًا بالعالم الخارجي 
الواقعي ويسعى للتحكم في المطالب الغريزية للھو مراعیًا الواقع والقوانین االجتماعیة، فیقرر 

حین ظروف وأوقات ما إذا كان سیسمح لھذه المطالب باإلشباع أو بتأجیل إشباعھا إلى أن ت
فھو يراعي الواقع ويمثل اإلدراك والحكمة . تكون أكثر مالءمًة لذلك، أو قد يقمعھا بصورة نھائیة

والتعلم االجتماعي ولقد شبه فرويد عالقة األنا باللھو برجل يمتطي جوادًا يحاول السیطرة علیه 
ة التحلیل النفسي التي قال أحد الجوانب الثالثة التي تتألف منھا النفس وفقا لنظري. وتوجیھه
وتعتبر األنا صلة الوصل . واألنا العلیا> ألھو<أو > ألھذا<أما الجانبان اآلخران فھما . بھا فرويد

> ألھو<أو > ألھذا<وھي تقوم بدور العامل الموفق بین مطالب , الواعیة بین اإلنسان والواقع
فإن األنا ھي الجانب العقالني , وبكلمة. یاالغريزية وبین الرقابة الصارمة التي تفرضھا األنا العل

األنا : أيضا. من الشخصیة اإلنسانیة وھي التي تساعد المرء على االحتفاظ بتوازنه النفساني را
).وألھذا; العلیا

: االنبساط
موقف تتجه فیه اھتمامات المرء إلى كل ما ھو خارج عن الذات بأكثر مما تتجه , في علم النفس

ويتسم ھذا الموقف عادة بالدينامیكیة المنتجة وبالنزوع إلى . خبرات الذاتیةنحو الذات وال
كما يتسم أيضا بالمشاركة , والوقوف من الغرباء موقفا يتمیز بالقوة والحرارة, االختالط بالناس

وھو . والمصطلح من وضع كارل يونغ. في النشاطات االجتماعیة على اختالف أصنافھا وأنماطھا
).االنطواء. رانقیض االنطواء

: االنتخاب
: وله معاٍن
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إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو الئحة لیختار على مقتضاه شخص أو -1
.أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتھا أو نحو ذلك

ن تنازع البقاءأحد نظريات داروين المستھجنة ويعني به القانون الالزم م: االنتخاب الطبیعي-2

نظرّية أخرى من نظرّيات السفسطائي داروين المستھجنة التي تتناسب : االنتخاب الجنسي-3
مع دنیا أمثاله من الحیوانات ويعني به تنازع الذكور من اجل امتالك األنثى

مذھب يقرر أن أفعال كل إنسان مكتوب علیھا منذ األزل إما أن تكون خّیرة : االنتخاب اإللھي-4
.وإما أن تكون شريرة

:االنتداب
نظام ابتدعته عصبة األمم على أساس أن بعض األقطار التي كانت تابعة للدول المھزومة في 
الحرب العالمّیة الثانیة وبخاّصة في الدول الواقعة تحت نفوذ اإلمبراطورّية العثمانّیة إذ لم تكن 

ى دول متقدمة مثل بريطانیا وفرنسا والیابان مھّیأة بعد ألن تدير شؤونھا بنفسھا فعھد بإدارتھا إل
وتأّلفت لجنة في عصبة األمم لإلشراف على البالد التي وضعت تحت االنتداب غیر أن الّدول 
الكبرى استأثرت بالنفوذ ولم تساعد في معظم الحاالت على الوصول إلى الحكم الذاتي بل 

رة من خالل ذلك أسالیب بارعة في حّولت تلك الدول إلى دول خاضعة لسیطرتھا ونفوذھا مبتك
.مجال االستعمار والسیطرة على الشعوب وامتصاص ثرواتھا وخیراتھا

:المثقفون) االنتلجنسیا
م والشیوعیون يستخدمونه اآلن 7191مصطلح أطلقه الروس على المثقفین قبل ثورة عام 

مشتق من األصل لوصف الطبقات المثقفة البورجوازّية في الدول الرأسمالّیة والمصطلح
.ومعناه الفھمlntelliyersالالتیني 

:أنثروبولوجیا
علم اإلنسان ويبحث عن المجتمعات البدائّیة من حیث نشأتھا وتطورھا فیدرس اإلنسان 

البدائي من حیث ھو جزء من الطبیعة وُيَبّین صلته بالكائنات الحّیة األخرى ويشرح األجناس 
یعرض لخصائصھا وممیزاتھا ويوضح نمّوھا الفكري وتطورھا والسالالت البشرّية المختلفة ف

.الثقافي

:االنطولوجیا
مبحث األمور العامة وھي ما ال يختص بقسم من أقسام الموجود التي ھي الواجب والجوھر 
والعرض بل تطلق على الموجود من حیث ھو كذلك فتعم جمیع الموجودات فھي على ذلك 

.قسم من أقسام ما بعد الطبیعة

:االنفعال
ويعتقد بعض علماء النفس أن األطفال ال . كالحب والخوف واألسى والغضب, ھو حالة تغیر

. وأنھم يتعلمون االنفعاالت كما يتعلمون القراءة والكتابة, االنفعال البتة, عند والدتھم, يعرفون
ر عندما يرى المرء وھي تستثا, االنفعاالت اإليجابیة كالحب واالبتھاج واألمل: واالنفعاالت نوعان

وھذه , واالنفعاالت السلبیة كالغضب والخوف والیأس والحزن واالشمئزاز, شیئا يعجبه أو يرضیه
واالنفعاالت تحدث في الجسد تغیرات كیمیائیة . تستثار عندما يلقى المرء ما يؤذيه أو ينفره

العصبي على أن تبعث وبعض االنفعاالت القوية يحمل أجزاء من الجھاز . وبدنیة تحمیه من الخطر
بسلسلة من اإلشارات إلى مختلف الغدد واألعضاء فتعد ھذه الغدد واألعضاء الجسم للدفاع 

فعند الخوف مثال يفرز الكظر في الدم ھرمونا يعرف بالكظرين أو األدرينالین فتتسارع . عن نفسه
من السكر مما يزود وتتدفق على الدورة الدموية مقادير كبیرة, ويرتفع ضغط الدم, نبضات القلب

فإذا , ولكن لالنفعال مضاره أيضا. الجسد بطاقات إضافیة تمكنه من مواجھة األزمة أو الخطر
كالذي يحدث في حال , استمرت التغیرات التي تحدثھا االنفعاالت في الجسد فترة طويلة

.فعندئذ تتعرض المعدة لإلصابة بالقرحة, الخوف المتكرر

:أوديب، عقدة أوديب
ة نفسیة تتسم بتعلق الولد بأمه تعلقا جنسیا مصحوبا عادة بغیرة من األب أو بكراھیة عقد
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وقد تكون مصدر اضطراب , تظھر عند األطفال في ما بین سن الثالثة وسن الخامسة. شديدة له
تأويل <وقد طلع فرويد على الناس بھذه الفكرة في كتابه . إذا لم تحل, في شخصیة البالغ

وفیه إشارة إلى أسطورة , وأطلق علیھا ھذا االسم1899عام , DieTraumdeutung> األحالم
).عقدة, إلكترا. أوديب قا

: أيديولوجیا، علم األفكار
وموضوعه دراسة األفكار والمعاني وخصائصھا وقوانینھا وعالقتھا بالعالمات التي تعّبر عنھا 

وقد يطلق ھذا االسم >تراسيدستوت دو<والبحث عن أصولھا بوجه خاص كما صوره وابتكره 
واإليديولوجیون ھم القائلون باإليديولوجیا . على التحلیل والمناقشة ألفكار مجردة ال تطابق الواقع

صة في علم السیاسة واالقتصادوخا

--- الباء--- 

:البارانويا، جنون االرتیاب
, والشعور باالضطھاد, والحسد, واالرتیاب, اضطراب عقلي يتمیز المصاب به بخصال أبرزھا الشك

وبإساءة فھم أية مالحظة أو إشارة أو عمل يصدر عن اآلخرين حتى لیتوھم المرء أن ذلك كله ال 
وكثیرا ما تؤدي ھذه الحالة إلى اتخاذ المصاب مسالك . يعدو أن يكون سخرية به أو ازدراء له

ومن . علیم بكل شيء, متفوق على اآلخرين, تعويضیة توقع في نفسه أنه عظیم الشأن
!أو شاعر ال يشق له غبار, أو مخترع كبیر, المصابین بجنون االرتیاب من يتوھم أنه نبي عظیم

: البدية، الفتشیة
في علم النفس، انحراف قوامه إشباع الرغبة الجنسیة من طريق االنجذاب المرضي الالعقالني 

أو إلى شيء من , كالقدم مثال, ةإلى أجزاء من الجسد غیر ذات صلة في األصل بتلك الرغب
أو منديال , أو خصلة شعر, أو جوربا, أو فروا, أو حذاء, سواء أكان ذلك الشيء قبعة, األشیاء بعینه

وعلى الذكور من أبناء , وھذا االنحراف يكاد يكون مقصورا على المجتمعات الغربیة. أو ثوبا تحتیا
.تلك المجتمعات دون اإلناث

:البديھة
)..عد من علوم العقل مما يحصل ال على طريق ال من طريقكل علم ي

:البرجسونّیة
م،تغلب علیه النزعة الروحّیة ويقوم على 1491مذھب فلسفي معاصر وضعه برجسون عام

.التطّور الخّالق ويعد رّد فعل للنزعة المادّية في أواخر القرن الماضي

:البرجماتیة
لة على علم الفعل من حیث أن العقل حقیقة ال مثیل مذھب فكري ابتدعه موريس بلوندل للدال

.لھا أو نسیج وحده

:البرجوازية
كلمة فرنسّیة األصل معناھا الحرفي طبقة المواطنین المدنیین ،وتطلق في العرف االشتراكي 

على طبقة المالك وأصحاب رؤوس األموال وأصحاب المصانع والمتاجر وذوي المھن الرفیعة 
أو طبقة الكادحین من "البرولیتاريا"الخ وھذا المصطلح نقیض .مین واألساتذةكاألطباء والمحا
.فالحین وصّناع
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:البروتوكول
اصطالح يطلق عادة على اتفاقیات تكمیلّیة ملحقة بمعاھدة او على اتفاق قائم بذاته أو على 

.محضر الجتماع دولي وقد اشتھر

:البرولیتاريا
واطن المعدم الذي ال يخدم الدولة إال بكثرة اإلنجاب وعند مصطلح روماني األصل عنوا به الم

.االشتراكیین حديثًا طبقة العمال الكادحین الذين يستأجرون للعمل بأجور زھیدة

:البطالة
) قطعه محدثة:عطله ، وبطل العمل:تعطل فھو بطَّال ،وَبطََّل العامل:يقال َبَطَل العامل:لغة

والبطالة . عدم توافر العمل لشخص قادر علیه وراغب فیهھى التوقف عن العمل أو :واصطالحا
قد تكون حقیقیة أو بطالة مقنعة، كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة جزئیة وموسمیة، وتتضاعف 

تأثیراتھا الضارة إذا استمرت لفترة طويلة وخاصة فى أوقات الكساد االقتصادى، وكان الشخص 
صدع الكیان األسرى وتفكك العالقات األسرية وإلى إشاعة عائال أو ربا ألسرة، حیث تؤدى إلى ت

مشاعر البالدة واالكتئاب

: البیان
في اللغة اإلظھار وفي االصطالح علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول علیه بكالم مطابق 

إن لمقتضى الحال بطرق أي تراكیب مختلفة في وضوح الداللة علیه والفرق بین التأويل والبیان 
التأويل ما يذكر في كالم اليفھم منه معنى محصل في أول الوھلة لیفھم المعنى المراد والبیان 

أولھما عبارة عن األدلة : وله معنیان. ما يذكر فیما يفھم ذلك بنوع خفاء بالنسبة إلى البعض
ى للنفس التي يتبین بھا أحكام الكالم، وأكثر استعماله في أدلة الشرع،و اآلخر ھو إظھار المعن

.اصطالحا نوع من نظم الحكم يجمع فیه الحاكم بین السلطتین الدنیوّية والروحّیة.كإظھار نقیضه

:البیولوجیا
علم األحیاء أو علم حیاة الحیوان او علم الحیاة النباتّیة فیقال لألول بیولوجیا الحیاة وللثاني 

. بیولوجیا الحیوان وللثالث بیولوجیا النبات

--- تاءال--- 

: التأويل
رد أحد المعنیین وقبول معنًى آخر بدلیل يعضده وان كان األول في اللفظ أظھر بحیث يعلم من 

.ذلك الرد غرض المتكلم

: التحلیل النفسي
منھج في علم النفس قوامه استكشاف مجال الالوعي للبحث عن األسباب الكامنة فیه والتي 

1856بیة لدى الفرد، ابتدعه العالم النمساوي سیجموند فرويدتؤدي إلى ظھور االضطرابات العص
وھو طبیب متخصص باألمراض العصبیة، وكان يرى أن ھناك ثالثة مستويات رئیسیة ) 1939ـ 

، تتفاعل ھذه the super ego، واألنا األعلىthe ego، واألناthe idللعقل أو للشخصیة ھي الھو
وذھب فرويد أيضًا . ثیق تكون محصلة السلوك اإلنسانيالمستويات الثالثة فیما بینھا بشكل و

إلى أن اإلنسان يمر أثناء نموه بخمس مراحل نفسیة، األولى ھي فترة الوالدة وما بعدھا بسنة 
واحدة يكون فیھا المصدر الرئیسي لإلشباع وللحصول على اللذة ھو الرضاعة ويطلق علیھا 

وتمتد من السنة الثانیة حتى السنة : ة الثانیةالمرحلthe aral phaseتسمیة المرحلة الفمیة
الثالثة من العمر وتكون فیھا منطقة الشرج المصدر الرئیسي للحصول على اللذة ويطلق علیھا 

وتمتد من السنة الثالثة حتى السنة : المرحلة الثالثة. the anal phaseاسم المرحلة الشرجیة
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یة ھي المصدر الرئیسي للحصول على اللذة الخامسة من العمر وتصبح فیھا األعضاء التناسل
وفي ھذه المرحلة يمر األوالد بعقدة phallic phase theويطلق علیھا اسم المرحلة القضبیة

وھي : المرحلة الرابعة]. عقدة الكترا: را[ وتمر الفتیات بعقدة الكترا]. عقدة أوديب: را[ أوديب
حیث يكبت األطفال the latency phaseالتي اصطلح فرويد على تسمیتھا بمرحلة الكمون

وھي : المرحلة الخامسة. میولھم الجنسیة نحو الوالدين ويحولونھا إلى موضوعات غیر جنسیة
المرحلة التي تتجه فیھا مشاعر الفرد نحو الجنس اآلخر وھي تشمل مرحلة المراھقة ويطلق 

التدرج الطبیعي أن يمر الفرد ، ويقتضي the genital phaseعلیھا فرويد تعبیر المرحلة التناسلیة
.بھذه األدوار الخمسة

:التحول، الھستیريا التحولیة
ارتكاس عصابي نفسي ناشئ عن كبت شديد لألفكار أو الدوافع يتخذ شكل اعتالل حسي أو 

ويذھب بعض علماء النفس إلى أن الذراع . كالشلل ونحوه, )حركي أو يتحول إلى ھذا االعتالل
, أو الحل الوسط, تمثل نوعا من التسوية, بعض حاالت الھستیريا التحولیةمثال، في, المشلولة

وبین النزوع إلى كبت تلك . id> الھو<أو > الھذا<بین الرغبة في عمل شيء ما، بدافع من 
والھستیريا في الحقیقة ما ھي إال حیلة عقلیة . Superego> األنا العلیا<بدافع من , الرغبة

مريض لتجنب موقف صعب المواجھة، فالطالب الذي يصاب بالعمى لیلة الشعورية يلجأ إلیھا ال
.االمتحان يلجأ الشعوريًا إلى ھذه الحیلة لتجنب دخول االمتحان

: التحويل، الطرح
من الشخص األصلي , المثار بالتحلیل, تعبیر يقصد به تحويل الشعور, في التحلیل النفسي

وھكذا فإن مشاعر المرء المكبوتة، . و الطبیبإلى شخص المحلل أ, الذي ھو موضوع الشعور
وھذه المشاعر قد تكون إيجابیة وقد . تحول أثناء التحلیل إلى شخص الطبیب, نحو والديه مثال

فقد ينقم الموظف . مألوف في الحیاة الیومیة> التحويل<والواقع أن قدرا معینا من . تكون سلبیة
عبر عن مشاعره تجاھه تعبیرا مباشرا، ألسباب على زمیل له في العمل ولكنه ال يستطیع أن ي

.مختلفة، فیصب جام غضبه على زوجته أو أحد أوالده عند عودته من مركز عمله إلى البیت

:التخاطر
. اتصال عقل بآخر من غیر طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشارة، أو من غیر طريق الحواس الخمس

التصال أن يقوى على ممارسته من مكان بعید ويفترض في من يملك القدرة على مثل ھذا ا
.). وشكل من أشكال اإلدراك وراء الحسي را, والواقع أن التخاطر ضرب من قراءة األفكار. أيضا

ومنھم فريق يقول إن التخاطر ربما كان . ومن العلماء من ينكر أن يكون ثمة شيء اسمه التخاطر
.ممكنا غیر أن أحدا لم يثبت ذلك حتى اآلن

:خصیصالت
.ھو ما دل على ان المراد بالكلمة بعض ما تناولته دون بعض

:التخلف العقلي
أو 70) حاصل, الذكاء. ويعتبر متخلفا عقلیا كل من كان حاصل ذكائه را. نقص في الذكاء العام

والتخلف العقلي المعتدل يبدو في أكثر األحیان نتیجة طبیعیة لفقدان الفرص . 70أقل من 
أما التخلف العقلي الخطیر . لم بسبب من الفقر أو العزل في مراحل الحیاة األولىالمتاحة للتع

والشيء نفسه . فیتكشف عن حاالت عصبیة مرضیة، وأحیانا عن أوضاع فیسیولوجیة شاذة
.يصح على بعض حاالت التخلف العقلي المعتدل أيضا

:التخییل، األدب التخییلي
وھو يشمل مبتكرات الخیال من رواية وقصة قصیرة , بأحد فرعین كبیرين ينقسم إلیھما األد

أما الفرع الثاني فھو الالتخییل أو األدب الالتخییلي ويشمل . ودراما أو أدب مسرحي وشعر
.المقالة والسیرة والسیرة الذاتیة والنقد األدبي وما إلیھا

:التخّیل
مثل أن يظن في السراب انه ھو الظن فیما يشاھده اإلنسان ماال يكون له أصل لعّلة المناظر،

.الماء
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:التداعي، الترابط
يقول بأن التعلم والتذكر ھما , مفھوم في علم النفس لم يعد مأخوذا به على نطاق واسع الیوم

والواقع أن بعض التعمیمات المتصلة . أو تداعیھا على نحو ال إرادي) نتاج ترابط األفكار أو المعاني
من ھذه القوانین . >قوانین التداعي أو الترابط<ال يشار إلیھا بوصفھا بكیفیة ترابط األفكار ال يز

وھو ينص على أنه حین تحدث فكرتان في وقت واحد فإن Law ofContiguityقانون التجاور 
Lawوقانون التكرر أو التواتر . عودة أي من الفكرتین إلى الذھن تؤدي إلى عودة الفكرة األخرى

of Frequencyلى أنه عندما ينشأ شعوران أو أكثر في ظل ظروف متشابھة فإن وھو ينص ع
Lawوقانون الحداثة . الشعور الذي يتكرر أكثر من غیره يتكرر أيضا بأكبر قدر من الیسر والتلقائیة

of Recency وھو ينص على أنه حین تنشأ فكرتان في ظروف مماثلة فإن الفكرة األكثر حداثة
.الیسرھي التي تتكرر بأكبر قدر من

تدفق األفكار أو المعاني أو الكلمات على نحو متحرر : تداعي األفكار الحر، تداعي المعاني الحر
ويعتبر تسجیل ھذه األفكار أو المعاني أو الكلمات ودراستھا إحدى الدعامتین . من أيما قید

فھي دراسة أما الدعامة األساسیة األخرى . األساسیتین اللتین يقوم علیھما التحلیل النفسي
.األحالم وتأويلھا

:التذكر
وھو ال . تعبیر سیكولوجي يراد به تذكر المريض بعض األشیاء المنسیة ذات الصلة بمشكالته

.ألن ضروب الكبح تحد من قدرة المريض على تذكر كل شيء, يكون كامال أبدا

:التربیة
يصبح عضوا نافعا في علم يعنى بتنمیة ملكات الفرد وتكوين شخصیته وتقويم سلوكه بحیث

ويقصد بھا التعلیم المنظم على Formal Educationالتربیة الرسمیة : وھي نوعان. مجتمعه
Informal Educationوالتربیة غیر الرسمیة . أيدي المدرسین واألساتذة في المدارس والكلیات

آخر غیر ويندرج تحتھا التعلم من طريق المؤسسات التي تھدف في المقام األول إلى شيء
كما تشمل , وھذه المؤسسات تشمل األسرة والھیئات االجتماعیة األخرى. التعلیم النظامي

جريئة في .المكتبات والمتاحف والمساجد والكنائس واإلذاعة والتلفزيون والسینما وغیرھا
وفي الغرب تألق مربون كبار من أمثال إيرازموس ورابلیه ومونتیني وروسو وفروبل . التربیة

.نتیسوري وغیرھمومو

:التصديق
ھو أن تنسب باختیارك الصدق إلى المخبر، وعند الرواقیین مصطلح ابتدعوه للداللة على 
الدرجة الثانّیة من درجات المعرفة والتصديق عندھم يقوم في النفس مجاوبة على التأثیر 

قیقّیة،وعند الداخلي وھو متعلق باإلرادة ولو انه يصدر عفوًا كّلما تصورت النفس فكرة ح
.المناطقة تصور معه حكم

التصنیف
تقسیم األشیاء أو المعاني وترتیبھا : ھو التنويع والتألیف ومنه تصنیف الكتب،واصطالحًا: لغة) 

في نظام خاص وعلى أساس معین بحیث تبدو صلة بعضھا ببعض ومنه تصنیف الكائنات 
لممیزات الذاتّیة والثابتة والتصنیف وتصنیف العلوم والتصنیف الحقیقي ما قام على أساس من ا

.التحكمي ما بني على أمور اعتبارّية وظاھرّية

:التصور
.حصول صورة الشيء في العقل

:التصّوف

.حال نفسّیة يشعر فیھا المرء بأنه على اتصال بمبدأ أسمى: سیكلوجیًا-1

.العقل والتجربة الحسّیةنزعة تعّول على الخیال والعاطفة أكثر مّما تعّول على: فلسفیًا-2

دينّیًا يزعم معتنقوه بأّنه علم القلوب الذي يبحث في األحوال الباطنة ويسعى إلى تصفیة -3
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القلوب والتطّھر والتجرد ويؤدي إلى االتصال بالعالم العلوي، إال أن التحقیق يأبى ذلك لفظاعة ما 
من علماء الشیعة و السّنة في يدينون به من البدع والمخاريق المستھجنة وقد صّنف جمع

الطعن علیھم ونسبة طريقتھم إلى غیر اإلسالم لما فیھا من االنحرافات التي لم تدع جانبًا من 
يمثل التصوف نزعة إنسانیة، يمكن القول بأنھا ظھرت فى كل . جوانب الحیاة إال وطالته

، ورغبتھا فى االستعالء الحضارات على نحو من األنحاء، وھو يعبر عن شوق الروح إلى التطھر
علي قیود المادة وكثافتھا، وسعیھا الدائم إلى تحقیق مستويات علیا من الصفاء الروحى 

ولم يكن المسلمون استثناء من ھذه القاعدة، فقد ظھر التصوف لديھم . والكمال األخالقى
.مثلما ظھر لدى من سبقھم أو عاصرھم من األمم

:التضايف
.من األمرين موقوفًا على تصور اآلخرھو كون تصور كل واحد 

:التطرف
جانب الشىء، ويستعمل فى األجسام واألوقات :الوقوف فى الطرف، والطرف بالتحريك:لغة

والعالقة بین المعنیین اللغوى والعرفى واضحة ، فكل . مجاوزة حد االعتدال:واصطالحا. وغیرھا
تطرف فى ھذا :أحد طرفیه قیل لهشىء له وسط وطرفان ، فإذا جاوز اإلنسان وسط شىء إلى

وعلى ذلك فالتطرف يصدق على . تطرف فى كذا، أى جاوز حد االعتدال ولم يتوسط: الشىء، أو
التسیب ، كما يصدق على الغلو، وينتظم فى سلكه اإلفراط، ومجاوزة الحد، و التفريط والتقصیر 

.ة والوسطعلي حد سواء؛ ألن فى كل منھما جنوحا إلى الطرف وبعدا عن الجاد

:التطوع
.كل فعل يستحق المدح بفعله وال يستحق الذم على اإلخالل به مقصورًا على الفاعل

: التطّور
مذھب غربي يعتمد على فكرة التطور الذي يعني النمو البطيء التدرجي يؤدي إلى تحوالت 

خالق والعادات منتظمة ومتالحقة تمّر بمراحل مختلفة يؤذن سابقھا بالحقھا كتطور األفكار واأل
وعلى كل حال فھذا المذھب يؤيد الصیرورة والتحّول ويذھب إلى أن القانون العام لنمو الكائنات 

.يتلّخص في تنّوع وتكامل مستمرين

:التعبیرّية
اتجاه معاصر في الفن واألدب يقوم على تعبیر الفنان أو األديب عن انفعاالته وخیاله وأفكاره 

.أو مواقف لھا داللة عامةبصور خارجّیة أو حوادث

: التعريف
لغًة التوضیح ومنه التعريف اللفظي أو األسمى وھو قول يشرح المعنى الذي يدل علیه اللفظ 
فیزيل ما تنطوي علیه األلفاظ من غموض ويقابل التعريف الحقیقي الذي ھو أساس التعريف 

ف الكامل ما يساوي تمام واصطالحًا تحديد مفھوم الكلي بذكر خصائصه وممیزاته والتعري
.المساواة ويسمى جامعًا مانعًا

: التغییر االجتماعي
ھو إحداث شىء :واصطالحا. غیرت الشىء فتغیر ، أى بدلته فتبدل :التغییر والتبديل، تقول:لغة

إحداث شىء فى المجتمع لم يكن :وإذا كان التغییر اجتماعیا أمكننا أن نعرفه بأنه. لو يكن قبله 
عمل الغیر، أما إن أردنا أن ننبه إلى حاله ": التغییر"ويالحظ فى التعبیر بلفظة . ن قبلموجودا م

وكثیرا ما . انتقال الشىء من حالة إلى حالة أخرى: الشىء المتغیر فاأللیق أن نعبر بالتغیر، فھو
، و " التطور"، و " الیقظة"، و "النھضة: "مع مصطلحات" التغییر االجتماعى"يترادف مفھوم 

، وھى مفردات شاعت لدى رواد الفكر واإلصالح العرب "التقدم"، و "اإلصالح"، و " النمو"
والمسلمین فى العصر الحديث ، فاستخدام ھذه الكلمات يتضمن معنى واحدا ھو الصیغة 

األشخاص ، واألشیاء ، :والتغییر االجتماعى له عناصر ال يتم إال بھا ، وھى. اإلرادية للتغییر
التغییر يقوم على متابعة تحلیلیة لحركة ھذه العناصر فى إطار الحیاة االجتماعیة ف. واألفكار

وال يخفى ارتباط ھذه العناصر ببعضھا ارتباطا وثیقا وإن شكلت األفكار فى عملیة . لإلنسان
التغییر االجتماعى العنصر ذا األھمیة البالغة، فأى عمل فردى أو اجتماعى ال يمكنه التحرك دون 

نھا ، وھى تؤثر فى المجتمع إما كعوامل نھوض ، وإما كعوامل تعوق التحرك والنمو توجیه م
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.االجتماعى

:التقلید
.قبول قول الغیر، من غیر مطالبة بحّجة وال دلیل

:التقمص
عملیة الشعورية أو حیلة عقلیة يلصق فیھا الفرد الصفات المحببة إلیه بنفسه أو يدمج نفسه 

فالطفل قد يتقمص شخصیة والده أي . أھدافًا يشتاق ھو إلیھافي شخصیة فرد آخر حقق 
والشعور بالنقص قد يكون دافعًا قويًا للتقمص الذي .يتوحد بھذه الشخصیة وبقیمھا وسلوكھا

يبدو واضحًا بشكل كبیر لدى الذھانیین وخاصة المصابین بجنون العظمة فیظن أحدھم مثًال أنه 
والتقمص في . كرية ويمشي كالعسكريین ويتصرف مثلھمقائدًا عظیمًا فیرتدي المالبس العس

.شكله البسیط يكون ذا أثر ھام في نمو الذات وفي تكوين الشخصیة

:التكنولوجیا
علم الطريقة تجاه األحسن واألفضل في كافة مجاالت العلوم الصناعّیة فیدرس السبل الكفیلة 

.عّیة منھابتطويرھا وتنمیتھا وإرقائھا بما يحقق اكبر نسبة انتفا

: التناسخ
عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غیر تخلل زمان بین التعلقین 

.للتعشق الذاتي بین الروح والجسد

: التنافي
.ھو اجتماع الشیئین في واحد في زمان واحد كما بین السواد والبیاض والوجود والعدم

:التناقض
يجاب والسلب بحیث يقتضي لذاته صدق إحداھما وكذب األخرى كقولنا ھو اختالف القضیتین باإل

.زيد إنسان زيد لیس بإنسان

:التنزيه
.عبارة عن تبعید الرب عن أوصاف الشر

: التنوير
حركة فلسفّیة بدأت في القرن الثامن عشر وتتمّیز بفكرة التقّدم وعدم الثقة بالتقالید وبالتفاؤل 

.وة إلى التفكیر الذاتي والحكم على أساس التجربة الشخصّیةواإليمان بالعقل وبالدع

:التھجین
العلم الذي يبحث في أمور التھجین ونواتجه والتھجین في دواجن الحیوانات يعني اسفاد 

حیوانین من نوع واحد ولكن من ساللتین مختلفتین أو ِعرقین مختلفتین كإنزاء أو نزو حصان 
ديش وكانزاء ثور بلدي على بقرة من ساللة الَعْكش الناتج من عربي أصیل على ِحْجر من االكا

.ھذه العملّیة والتلقیح يقال له الھجین والھجینة

: التوازن االقتصادي
وصف يطلقه االقتصاديون على ظاھرة اقتصادّية او مجموعة من الظواھر االقتصادّية تتمیز بعدم 

.وجود قوى تدفعھا الى التغّیر

الجسميالتوازي النفسي 
إحدى النظرّيات المفسرة لصلة النفس بالجسم وھي تعتبر أن للظواھر النفسّیة وجودًا ) 

مستقًال عن الظواھر الجسمّیة غیر أّن لكل نشاط نفسي ما يوازيه من نشاط جسمي في 
.الجھاز العصبي دون أن تكون ھناك صلة علیه بین النشاطین

: التوافق، التكیف
توازنا بین ) ة السلوكیة، التي يقیم فیھا اإلنسان وغیره من الحیوانفي علم النفس، العملی
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يبدأ التوافق عندما . حاجاته المختلفة، أو بین حاجاته والعقبات التي تعترضه في محیطه
يستشعر المرء حاجة ما،وينتھي عندما تشبع تلك الحاجة،كالذي يحدث عندما يحس المرء 

. ث عن الطعام،حتى إذا أكل خمدت شھوته إلیهبالجوع فیدفعه ذلك اإلحساس إلى البح
.والتوافقات االجتماعیة شبیھة بھذه العملیة السلوكیة إلى حد بعید

:التوحید
معرفة الّله تعالى بالربوبیة واإلقرار بالوحدانیة ونفي كافة وجمیع األنداد والشركاء والصاحبة 

والولد عنه

--- الثاء--- 

: الثروة
كثروا وثرى ثراء كثر ماله فھو ثر وثرى، : نما، وثرى القوم: ن ثرى، ثرى المال ثراءثروة م: لغة

األرض كما فى لسان : كثرماله فھو غنى عند الناس ، والثراء كثرة المال ، والثرى: وثرى بكذا
الثروة ھى األشیاء األساسیة التى تسھم فى الرفاھیة وھذه األشیاء ھى : اصطالحا). العرب

.السلع أالقتصاديةالتى تسمى 

:الثقافة
كل ما فیه استنارة الذھن وتھذيب للذوق وتنمیة لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في 

المجتمع وفرق بینھا وبین الحضارة على أساس أن األولى ذات طابع فردي وتنصب بخاصة على 
ستعمال المعاصر الجوانب الروحّیة في حین أن الحضارة ذات طابع اجتماعي ومادي غیر أن اال

العلوم والمعارف : صار حاذقا فطنا،والثقافة: َثِقَف الرجل: لغة. يكاد يسوى بین المصطلحین
مجموعة األعراف والطرق والنظم : واصطالحا. والفنون التى يطلب الحذق فیھا، كما فى الوسیط

رد يطلق اللفظ وعلى مستوى الف. والتقالید التى تمیز جماعة أو أمة أو ساللة عرقیة عن غیرھا
على درجة التقدم العقلى التى حازھا، بصرف النظر بالطبع عن مستويات الدراسة التى 

ومنذ وقت طويل تتعدد التعريفات لھذا اللفظ حتى إنه فى مطلع الخمسینات حصر . أنجزھا
عالمان أمريكیان من علماء األنثروبولوجیا مائة وخمسین تعريفا للثقافة، وتلقى التعريفات 

مختلفة أضواء على المراد باللفظ الذى يفھمه العامة بأكثر مما يفھمون تعريفه ،ويمكن لنا ال
تأمل ما توحى به من تعريفات مھمة من قبیل أن مفھوم الثقافة يشیر إلى كل ما يصدر عن 

أما المفھوم األنثروبولوجى للثقافة . اإلنسان من إبداع أو إنجاز فكرى أو أدبى أو علمى أو فنى
أكثر شموال، ويعد الثقافة حصیلة كل النشاط البشرى االجتماعى فى مجتمع معین فھو

،ويستتبع ھذأ أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة الممیزة، بصرف النظر عن مدى تقدم ذلك 
ويتمیز ھذا المفھوم ببعده عن تحمیل الثقافة بالمضمونات القیمیة، وإن . المجتمع أو تأخره

وفى مقابل ھذا المفھوم . ھا الخاص من القیم والمعايیراعترف بأن لكل ثقافة نسق
األنثروبولوجى الواسع نجد مفاھیم كثیرة أكثر تحديدا ، فكثیرا ما تستخدم الثقافة لإلشارة إلى 
النشاط االجتماعى الذھنى والفنى، وفى أحیان أخرى إلى النشاط الفنى وحده ، أو النشاط 

ى يعده البعض غیر خاضع ألنساق الثقافات ، باعتباره األدبى والفنى دون النشاط العلمى الذ
ومن تعريفات . مرتكزا على حقائق مطلقة بعیدة عن التأثر بإلذوق أو البیئة أو الموروثات جمیعا

الثقافة األخرى التى تلقى الضوء على معناھا أنھا مجموع العادات والفنون والعلوم والسلوك 
ومن ثم يمكن فھم تعبیرات . تمايز يمیز مجتمعا عن آخرالدينى والسیاسى منظورا إلیھا ككل م

للتعبیر عن الصراع أو التسابق بین ثقافتین متجاورتین ، أو التغیر واالرتقاء " الصراع الثقافى"مثل 
كما يمكن استخدام لفظ الثقافة للداللة على الجوانب . فى عدة جوانبه من النمط الثقافى

ل الجوانب المادية والتكنولوجیة لھا ، ومن ثم تصبح الثقافة العقلیة والفنیة للحیاة، فى مقاب
مجتمع معین ألعضائه -من خاللھا-التى يحقق -المادية أو السلوكیة-بمثابة نمط كل الترتیبات 

ويمیز بعض الباحثین بین ثقافة مادية . إشباعات أكبر مما يستطیعون فى حالة مجرد الطبیعة
ستھالكیة والتكنولوجیا وثقافة غیر مادية تشمل القیم والتقالید تشمل العدد واألدوات والسلع اال

) والتنظیم االجتماعى، وتنطوى الثقافة على اكتساب وسائل اتصال اللغة،المطالعات ، الكتابات
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وأدوات عمل معینة، وافكار وأعمال مثل الحساب ، وعلى زاد ضخم من المعرفة واالعتقاد، 
وجه میول خاص مالزم ، ويمكن لكل ھذا أن يكتمل ويرتقى وعلى منظومة من القیم ، وعلى ت

ويرى . بتربیة متخصصة قلیال أو كثیرا، وتدريب يسمح باستفادة اجتماعیة باألنشطة الفردية
األنثربولوجیون أن الثقافة تتمايز وتستقل عن األفراد الذين يحملونھا ويمارسونھا فى حیاتھم 

لم من المجتمع المعاش ،على اعتبار أن الثقافة ھى الیومیة، فعناصر الثقافة تكتسب بالتع
وعلى ھذا يبعد ھؤالء عن الثقافة كل ما ھو . جماع التراث االجتماعى المتراكم على مر العصور

وللسمات الثقافیة قدرة ھائلة على البقاء واالنتقال عبر . غريزى أو فطرى أو موروثا بیولوجیا
التى تتمثل بوجه خاص من العادات والتقالید والعقائد الزمن ، وكثیر من ھذه السمات والمالمح

ويھتم علماء االجتماع بدراسة تاريخ ثقافات . والخرافات واألساطیر تحتفظ بكیانھا لعدة اجیال
.الشعوب المختلفة من باب أن معرفة الماضى تساعد على فھم الحاضر

:الثمن
ثمن الجاري ھو الذي يتعین في نسبة سلعة إلى النقد عند المبادلة وثمن السوق أو ال

.المنافسة الحّرة بنقطة توازن العرض والطلب

: الثنوية
ھم الذين يقولون بأصلین للوجود، مختلفین تمام االختالف، كل منھما له وجود : اصطالحا

مستقل فى ذاته، وبدون ھذين األصلین ال يمكن فھم طبیعة الكون، الذى تتصارع فیه القوى 
ى ينتمى بعضھا إلى أحد المبدأين ، وينتمى سائرھا إلى المبدا اآلخر،مما يعنى المتضاربة، الت

أن حقیقة الوجود تنطوى على انقسام داخلى وتقابل ضرورى دائم بین أصلین، لكل منھما 
وقد ظھرھذا المذھب منذ قديم لدى اإلغريق، فأثر على . قوأنینه وأطواره الزمنیة الخاصة به

ن وأرسطو؟ إذ فرق أفالطون بین عالم المادة وعالم المثل ، وفرق أعظم فالسفتھم كأفالطو
أرسطو بین الھیولى والصورة، أو بین الموجود بالقوة والموجود بالفعل ، وأن كانت الثنوية لديھما 

مؤسس المانوية فى فارس " مانى"وفى الشرق القديم قال . ممزوجة بنزوع واضح إلى الوحدة
والشر، أو النور والظالم ، فالنور مصدر الخیر، والظالم منشأ الشر، بالتقابل بین مبدأى الخیر 

وقد . والخیر والشر ھذان ال يصدران عن شىء واحد، وھما مبدأن نشیطان فاعالن إلى األبد
تجرى فى نفس االتجاه ، - بحكم ما فى آرائھما من مظاھر ثنوية- يرى البعض أن الزردشتیة 

الثنوية تقول بأصلین جوھرين ال يمكن رد أحدھما إلى اآلخر، أو لكننا إذ ذكرنا ما قلناه من أن 
أقربا إلى القول بالوحدة، وأن -الزردشتیة-ردھما معا إلى مبدأ ثالث أسبق منھما علمنا أن 

المثال الصحیح للثنوية إنما ھوالمانوية، وأن الزردشتیة أدنى إلى التوحید فى أساسھا ، فالشر 
وقد مثلت الثیولوجیة المنبثقة عن المسیحیة فى العصور . لنھايةعارض ، والخیر ينتصر فى ا

الوسطى مذھب الثنوية فى نظرتھا إلى الحیاة البشرية على أنھا صراع دائم بین الروح والبدن ، 
وھو صراع ينتج عنه تحديد مصیر النفس بعد الموت فى الجنة أو فى النار، فإن انتصر البدن فى 

لنار، وإن انتصرت الروح فالمصیر إلى الجنة، ولذلك اشتدوا فى معاملة ذلك الصراع فالمصیر إلى ا
الجسد وحرموه من كل لذة وراحة، لفتح أبواب الملكوت التى ال تفتح إال للفقراء الزاھدين، وأيا 
ما كانته عالقة ھذا التصور بالمسیحیة األصلیة فقد تضخم ھذا التقابل الوجودى، واتخذ طابع 

وفى العصر الحديث . على مختلف مجاالت الفكر والحیاة فى العصور الوسطىالمبالغة الذى أثر
الذھن : "بقوله بالمبدأين ، وھما" المیتافیزيقیة الثنائیة"فلسفیة أدق عن -بصورة- عبر ديكارت 

فكل من الذھن والجسم قائم بذاته ، تختلف صفات كل منھما عن اآلخر، بل يستبعد " والمادة
وقد أدى ھذا بديكارت . ا يكون صفة للذھن ال يمكن أن يكون صفة للمادةكل منھما اآلخر، فم

إلى افترأض نوعین يسودان الوجود، فالطبیعة تخضع لقوى آلیة تحكم مستقلة عن إرادة العقل ، 
.أما روح اإلنسان فھى تلقائیة ذاتیة حرة خالصة،ال تخضع ألية حتمیة تاريخیة

:التیوقراطّیة
صطالحًا نوع من نظم الحكم يجمع فیه الحاكم بین السلطتین الدنیوّية لغًة حكومة الّله وا

والروحّیة

--- الجیم--- 
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:الجثام، الكابوس
وقد استبد به الخوف واالنقباض، مع شعور باالختناق , حلم مزعج يوقظ النائم من رقاده عادة

میة وبخاصة تلك التي تعقب وھو يعزى، أكثر ما يعزى، إلى االضطرابات الھض. في بعض األحیان
ومن األسباب التي تؤدي إلى الجثام أو الكابوس، في . تناول وجبة طعام دسمة خالل اللیل

وأيا ما كان، فاألطفال أكثر تعرضا للكوابیس . بعض األحیان، الطفیلیات المعوية واألمراض العصبیة
.من البالغین

:الجدل
بھة أو يقصد به تصحیح كالمه وھو الخصومة في دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو ش

.الحقیقة

:الجزء
.ما يتركب الشيء منه ومن غیره

:الجزاء
.مقابلة الفعل أو ترك الفعل بما يستحق علیه

:الجشطالت، سیكولوجیة الكل
دراسة اإلدراك والسلوك من زاوية استجابة الكائن الحي لوحدات أو صور متكاملة، مع التأكید 

طابق األحداث السیكولوجیة والفسیولوجیة ورفض اعتبار اإلدراك مجرد مجموعة على ت
وقد نشأت سیكولوجیا الجشتالت في ألمانیا عام . استجابات صغیرة أو متناثرة لمثیرات موضعیة

بنیة أو صورة من الظواھر الطبیعیة > المدرسة<عند أصحاب ھذه " الجشتالت"ويقصد بـ . 1912
لسیكولوجیة متكاملة بحیث تؤلف وحدة وظیفیة ذات خصائص ال يمكن أو البیولوجیة أو ا

والكلمة ألمانیة األصل ومعناھا . استمدادھا من أجزائھا بمجرد ضم بعضھا إلى بعضھا اآلخر
".الشكل"

:الجماد
.الجسم الكثیف الذي ال توجد فیه الحیاة

:الجمال
للصورة الحسیة المدركة بالعین، أيا فى أصل اللغة موضوع" الجمیل"، واسم "الحسن"ھو : لغة

ثم نقل اسم الجمیل لتوصف به . كان موضوع ھذه الصورة من إنسان أو حیوان أو نبات او جماد
: واصطالحا. سیرة حسنة جمیلة، وخلق جمیل: المعانى التى تدرك بالبصائر ال األبصار، فیقال

وھو من صفات اهللا األزلیة، الجمال اإللھى، : ھو-فى المفھوم الصوفى- الجمال الحقیقى 
شاھدھا فى ذاته أزال مشاھدة علمیة، ثم أراد أن يشاھدھا مشاھدة عینیة في أفعاله، فخلق 

فیما يقول -والجمال اإللھى . العالم، فكان كمرآة انعكس على صفحتھا ھذا الجمال األزلى
صفات اإللھیة معانى ال: فالجمال المعنوى ھو. جمال معنوى وجمال صورى: نوعان- الصوفیة

وھذا النوع ال يشھده إال اهللا ، أما الجمال الصورى فھو ھذا العالم الذى . واألسماء الحسنى
فالعالم لیس إال مجلى من . بقدر ما تستوعبه الطاقة البشرية. يترجم عن الجمال اإللھى

فیه لیس وكل ما فیه جمیل، والقبح الذى يبدو. وھو بھذا االعتبار حسن. مجالى الجمال اإللھى
قبح الرائحة المنتنة : ويضربون مثال لذلك. قبحا حقیقیا، بل ھو قبح باإلضافة واالعتبار ال باألصالة

التى ينفر منھا اإلنسان، ويتلذذ بھا الحیوان، والنار التى تكون قبیحة لمن يحترق فیھا، لكنھا 
فیما . مكث فى النارالذى يتلذذ بال" السمندل"فى غاية الحسن لمن ال يحترق بھا مثل طائر 

وإذا كان المعتزلة يرون أن الحسن والقبح وصفان ذاتیان فى األشیاء، ويرى األشاعرة أن . يقولون
األشیاء فى أنفسھا قبل ورود الشرع ال توصف بحسن وال قبح فإن الصوفیة يؤكدون على أن 

.وصف أصیل فى كل ما خلق اهللا تعالى" الحسن"
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:الجمع، التجمیع
نفس، حشد عدة مثیرات في وقت واحد بغیة إحداث أثر أكبر من ذلك الذي يحدثه في علم ال

.االرتكاس الشرطي. كل منھا على انفراد را

: الجن، الجان
كائنات خفیة تتخذ أشكاال متعددة، بشرية وحیوانیة، وتقیم في الحجارة واألشجار ووسط 

. ا على القیام بمختلف األعمال الخارقةاألطالل، وتحت األرض وفي النار والھواء، وتتمیز بقدرتھ
وفي القرآن الكريم أن اهللا خلق الجان من نار، وأن نفرا منھم استرقوا السمع من السماء فقالوا 

-1اآليتان , سورة الجن) يھدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) إنا سمعنا قرآنا عجبا
ويحتل الجن مكانة . م ملھمو الشعراء والكھانوكان عرب الجاھلیة يعتقدون بأن الجن ھ). 2

".ألف لیلة ولیلة"مرموقة في القصص الشعبیة العربیة وبخاصة في 
جملة أشیاء متمیزة باألنواع، وجنس : جملة أشیاء متفقة بالذات مختلفة بالصفات وقیل) الجنس

.األجناس ما لیس فوقه جنس

:الجنسیة، التربیة الجنسیة
يث يستھدف إطالع الطالب والطالبات، في مراحل مختلفة من الدراسة، فرع من المعرفة حد

وإنما نشأت الحاجة إلى تطعیم . على كل ما ينبغي لھم أن يعرفوه من شؤون الحیاة الجنسیة
في النصف الثاني من القرن العشرين وذلك بعد أن أيقن " الثقافة الجنسیة"برامج التعلیم بـ 

التي تطبع كثیرا من جوانب الحیاة العصرية خلیق بھا أن تفسد المربون أن المظاھر اإلباحیة
. األجیال الطالعة وتصدھا عن سبیل الفضیلة التي ال يستقیم بدونھا أمر أيما مجتمع صالح

والواقع أن برامج ھذه الثقافة قد تتفاوت بین بلد وبلد، ومدرسة ومدرسة، ولكنھا تلتقي كلھا 
طاء الفرد فكرة صحیحة عن عملیات نضجه الجسماني على مبادئ أساسیة في طلیعتھا إع

والعقلي والعاطفي من حیث صلتھا بالجنس، وتبديد قلقه ومخاوفه من كل ما يتصل بنموه 
الجنسي، وتبصیره بمشكالت الحیاة العائلیة وبعالقات الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، بصورة 

الغريزة الجنسیة وتجنبه " ساءة استخدامإ"عامة، وتزويده بالمعرفة الكافیة التي تقیه خطر 
.االنزالق في مھاوي االنحراف الجنسي

:الجنون
وإنما يعرف قانون الجزاء الجنون بقوله إنه حالة اضطراب عقلي تسقط . ذھاب العقل أو فساده

عن الشخص المسؤولیة الجنائیة المترتبة على سلوكه، وذلك على أساس من أن المسؤولیة 
وعلماء . على التمییز بین الخیر والشر، وعلى تكییف السلوك وفقا ألحكام القانونتفترض القدرة 

القانون، في دراستھم للجنون، يحصرون اھتمامھم في الصلة بین الشخص والفعل موضوع 
متسائلین ھل كان مالكا قواه العقلیة , القضیة ويركزون على حالة المجرم عند ارتكاب الجريمة

.ث لحالته قبل الفعل أو بعدهأم ال، من غیر اكترا

: الجھل
.ھو اعتقاد الشيء على خالف ما ھو علیه. نفي العلم

: الجھمیَّة
فرقة من غالة المرجئة أو المجبرة وھم مرجئة خراسان، أتباع أبي محرز َجْھم بن صفوان 

.الترمذي

:الجوھر
عبارة أخرى ماھّیة إذا لغة األصل واصطالحًا في عرف الحكماء ھو الموجود ال في موضوع وب

وجدت في األعیان كانت ال في موضوع وأيضا قالوا الجوھر ھو المتحیز بالذات فإن كان محال فھو 
الھیولي والمادة وان كان حاًال فھو الصورة الجسمّیة والنوعّیة وان لم يكن حاًال وال محًال فإن كان 

ان متعلقًا باألجسام تعلق التدبیر مركبًا منھما فھو الجسم الطبیعي وان لم يكن كذلك فان ك
.والتصرف فھو النفس اإلنسانیة أو الفلكّیة وإال فھو العقل
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--- الحاء--- 

: الحادث
.ما يتجدد وجوده في الحال ويكون مسبوقًا بالعدم

:الحب
ولكن مفھوم. ذلك ھو الحب بمعناه األكثر شیوعا. تعشق الرجل للمرأة أو تعشق المرأة للرجل

الحب كثیرا ما يتسع لیشمل تعلق المرء بأوالده، أو تعلقه بوطنه، أو تعلقه بنشاط ما كالصید 
ولقد أنزل . والموسیقى والرسم، أو تعلقه بالذات العلیا وھذا ھو العشق اإللھي بمعناه الصوفي

الحب منذ فجر التاريخ منزلة لم ترق إلى مثلھا أيما عاطفة إنسانیة أخرى، فمجدته الشعوب
وعند العرب . في أساطیرھا، وغناه الشعراء في منظوماتھم، وھتف به الموسیقیون في ألحانھم

موقعا قصرت عن بلوغه سائر أغراض ) احتل الحب وشعر الحب الذي أطلقوا علیه اسم الغزل
وإلھي , عذري يمثله جمیل بثینة، وإباحي يمثله عمر بن أبي ربیعة: وھو عندھم ضروب. الشعر

, ذلك بأن ھذه الرغبة. وينبغي التمییز دائما بین الحب والرغبة الجنسیة. ة العدويةتمثله رابع
التي تمثل من غیر ريب جانبا أساسیا من حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل، كثیرا ما تنشأ 

.بمعزل عن اإليثار واإلشفاق والحنو والشفافیة التي يتم بھا كل حب كبیر

: الحّجة
من َحجَّ يحّج إذا غلب وفي اصطالح المنطقیین الموصل إلى التصديق وھي في اللغة الغلبة

.قیاس، واستقراء، تمثیل: عندھم ثالثة

: الحّجة االقناعّیة
.ھي الحّجة التي تفید الظن ال الیقین وال يقصد بھا إال الظن بالمطلوب

:الحجة القطعّیة
.ین بالمطلوبھي الحّجة التي تفید الیقین وال يقصد بھا إال الیق

:الحد
في اللغة المنع وفي عرف المناطقة المانع من دخول األغیار في المحدود وقالوا أن الحد ھو 

ومدار الحد التام والرسم التام اشتمالھما . الممیز الذاتي كما أن الرسم ھو الممیز العرضي
وا التعريف بالفصل على الجنس القريب ومدار الحد الناقص والرسم الناقص على عدمه ولھذا قال

ھو ما أبان الشيء . القريب حّد وبالخاصة رسم فان كان مع الجنس القريب فتام وإال فناقص
.وفصله من أقرب األشیاء بحیث منع من مخالطة غیره له

:الحدس
. اإلدراك المباشر للحقیقة، أو للحقیقة المفترضة، من غیر ما استعانة بأية عملیة عقلیة واعیة

وقد عرف الفیلسوف . طلح أيضا على الملكة التي يتم بواسطتھا ھذا اإلدراكويطلق المص
الفرنسي برغسون الحدس بقوله إنه الملكة التي نتمكن بھا من رؤية الكون، مباشرة، بوصفه 

.سرعة انتقال الذھن من المبادئ إلى المطالب. كال منظما

:الحركة
.الخروج من القوة إلى الفعل على سبیل التدريج

: الحرمان
.ھو عدم الظفر بالمطلوب عند السؤال

:الَحُروِريَّة
جماعة من الخوارج النواصب، نسبوا لبلد قرب الكوفة على میلین منھا تسمى َحُروَراء، نزل بھا 
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.ھؤالء بعد خروجھم على علي

:الحس
.ھو أول العلم بالمدركات

: الحساب
ھة في عملیات الجمع والضرب والطرح اسم علم يختص بدراسة األعداد الصحیحة الموج

والقسمة واستخراج الجذور ودراسة األرقام الجديدة مثل الصفر واألرقام السالبة واألرقام الصّماء 
الالزمة ال تمام ھذه العملیات الحسابّیة ويعد ھذا العلم أساسا لفھم جمیع العلوم الرياضّیة 

.األخرى

: الحسد
.غم يلحقه عند وصوله إلیه وتمني صیرورته إلیه شخصّیًاكراھة وصول الخیر إلى الغیر ل

:الحصر النفسي
. أو مما يتوھم أنه سیحدث, انفعال ناشئ عن الخوف مما يحتمل أن يحدث, في علم النفس

وفي الفلسفة الوجودية يعتبر الحصر حالة يأس ناشئة عن . يصحبه عادة تعب وقلق شديد
.الشعور بالتفاھة

: الحق
ب إذا أريد به الفعل وإن أريد به القول كان قوًال حسنًا وإن أريد به االعتقاد كان علمًا ھو الصوا

يعتبر مفھوم الحق من المفاھیم األساسیة التي تداولھا الفالسفة من القديم، . مطابقًا للواقع
م ويبرز مفھو. الرتباط إشكالیة الحق بالھموم اإلنسانیة، ولمواكبتھا للحیاة السوسیوأخالقیة

فتارة يفید معنى الحقیقة، وتارة أخرى يفید معنى : الحق في التمثل الشائع بدالالت متنوعة
وقد يعني ... وقد يقصد بالحق الذات اإللھیة أو إحدى صفاتھا. القسط أو النصیب في اإلرث مثال

.الخ...أحیانا القانون أو التشريع الذي بموجبه ينصف األفراد وتؤطر عالقاتھم مع بعضھم البعض 

: الحقیقة
إن . ھو الشيء الثابت قطعًا ويقینًا أو ھو كل لفظ استعمل فیما وضع له لغًة أو عرفًا أو شرعًا

. مفھوم الحقیقة في داللته الشائعة غالبا ما يستند على معیار أساسي ھو معیار الواقعیة
إن .للتحقق الواقعيھكذا يكون الحقیقي ھو الوجود القابل لإلدراك الحسي المباشر، أو القابل 

ھذا التمثل لیس كلیا خاطئا، وال يبتعد كثیرا عن بعض التمثالت الفلسفیة المذھب التجريبي 
فمن المالحظات التي يمكن أن تسجل علیه، أن الحقیقة لیست . ، إال أنه اصطالح قاصر)مثال

انیة، واإلبداعات برھ-مثال -فالحقیقة الرياضیة . دائما واقعیة أو مطابقة بشكل مباشر للواقع
إن . الفنیة واألدبیة الخیالیة حقیقة، لیس ألنھا مستمدة من الواقع ولكن لضرورتھا الوجدانیة

عدم الدقة الذي يشوب الداللة الشائعة للحقیقة يستدعي منا أن نطلب مفھوم الحقیقة في 
. ومستقر ويقینيفھذا الجرجاي يحدد مفھوم الحقیقة فیما ھو ثابت . داللتیه اللغوية والفلسفیة

فالثابت لغة ھو المعنى الحقیقي . ھكذا يكون للحقیقة معنى لغوي ومعنى فلسفي أنطولوجي
وذلك ما يزيد إشكالیة . ويقابله المعنى المجازي ؛ والثابت أنطولوجیا ھو الجوھر وتقابله الصورة

الفلسفي مباشرة تحديد مفھوم الحقیقة تعقیدا، األمر الذي يدفع بنا إلى اللجوء إلى التحديد 
يحدد ھذا الفیلسوف المعنى الفلسفي لمفھوم . Lalandeمع الفیلسوف الفرنسي الالند 

الحقیقة ھي القضیة . الحقیقة ھي خاصیة كل ما ھو حق: الحقیقة في خمس دالالت ھي 
الحقیقة ھي شھادة الشاھد الذي يتكلم عما رآه . الحقیقة ھي ما تمت البرھنة علیه.الصادقة
.الحقیقة ھي الواقع… معه أو ما س

:الحكاية
.أن يذكر أحدنا مثل كالم غیره في التركیب والصورة والصیغة

: الحكم
.إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا
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الحكمة
.علم يبحث فیه عن حقائق األشیاء على ما ھي علیه في الوجود بقدر الطاقة البشرية: 

تتوھم معھا المرة أنھا حامل وتكون ) سدية نفسیةحالة سیكوسوماتیةأي ج) الحلم الكاذب
، وبحركة )وتضخم البطن, مصحوبة عادة ببعض األعراض الطبیعیة الواضحة كانقطاع الطمث

جنینیة ظاھرية، وباضطراب في عمل الغدد الصم شبیه بذلك الذي يرافق الحمل ولكنه أقل 
.وضوحا

: حلم الیقضة
، عادة بعض الرغبات المكبوتة أو الالواعیة غیر المتحققة استغراق في التأمل الحالم تشبع فیه

وأحالم الیقظة ترى في مرحلة من الطفولة مبكرة، بدءا من سن . في تجربة الحالم الیومیة
الثالثة، ثم يتواتر حدوثھا على نحو متزايد حتى يشارف المرء سن المراھقة، وعندئذ تأخذ في 

عتبر، عند األطفال، ضربا من اللھو يمارسونه في ساعات والواقع أنھا ت. التناقص شیئا بعد شيء
أما في المرحلة السابقة للمراھقة فتعتبر أحالم الیقظة ضربا من . الفراغ أو لحظات السأم

والموضوع الرئیسي الذي تدور علیه أحالم الیقظة ھو، . الھروب من واقع الحیاة الیومیة ومطالبھا
الذي يسيء أبواه أو معلموه أو رفاقه معاملته ثم " ألمالبطل المت"في األعم األغلب، كفاح 

ينتصر علیھم بطريقة أو بأخرى وأما في سن المراھقة فتدور أحالم الیقظة، أكثر ما تدور، على 
أيضا، إذ تمھد " خالقة"ولیس من ريب في أن أحالم الیقظة قد تكون . محاور الحب والجنس

أحالم الیقظة عبارة . تحقیق األھداف الحقیقیةالسبیل لتكوين أنماط من السلوك تفضي إلى 
يحقق من خالله النائم إشباعا لرغباته ودوافعه التي يعجز wish ful thinkingعن تفكیر متمنى 

عن تحقیقھا في الواقع فھو عبارة عن ھروب من مشاكل الواقع وقسوته إلى عالم خیالي بحت 
نه في الواقع أو زعیمًا أو غیر ذلك، وأحالم فقد يرى المرء نفسه بطًال مشھورًا يتمنى أن يكو

.الیقظة تحدث في جمیع مراحل العمر تقريبًا

: الحلیم
.من ال يعجل عقوبة المذنب تفضًال منه

:الحمق
.ھو الجھل باألمور الجارية في العادة

:الحیاء
متنع العاقل ھو أن ي: وقیل. أن يمتنع اإلنسان من فعل أو قوٍل يعلم أن في فعله سقوط منزلته

.عما يعاب علیه إذا شاھد غیره

: الحیاة
مجموع ما يشاھد في الحیوانات والنباتات من ممیزات تفرق بینھا وبین الجمادات مثل التغذية 

.ھي صفة توجب للموصوف بھا أن يعلم ويقدر ويعتدل مزاجه.والنمو والتناسل وغیر ذلك

: الحیلة الدفاعیة
تخفیف التوتر النفسي المؤلم وحاالت الضیق التي تنشأ عن عملیة الشعورية ترمي إلى 

استمرار حالة اإلحباط مدة طويلة بسبب عجز المرء عن التغلب على العوائق التي تعترض 
إشباع دوافعه، وھي ذات أثر ضار عمومًا إذ أن اللجوء إلیھا ال ُيَمكن الفرد من تحقیق التوافق 

لحیل الدفاعیة التي يلجأ إلیھا الالشعور اإلسقاط ـ ومن ا. ويقلل من قدرته على حل مشاكله
.الكبت ـ التعويض الناقص ـ واإلعالء

: الحیوي
مبدأ الحیاة وھو مبدأ مغاير للمادة كما ھو مغاير للقوى الفیزيقّیة والكیمیائّیة نزوة حیوّية أو 

من مكان واجتاز سورة حیوّية عند برجسون عبارة عن تّیار حّي قد نبع في وقت ما وفي نقط ما 
أجساما كونھا على التوالي وانتقل من جیل إلى جیل وانقسم بین األنواع الحّیة وتشتت بین 

األفراد دون أن يفقد شیئًا من قوته بل انه يزداد قّوة كّلما تقّدم
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--- الخاء--- 

:الخاص
.كل كالم يفید واحدًا معینًا أو غیر معین

:الخبر
ھو ما يدخله الصدق والكذب ويكون : وقیل. لیعرف الغیر به حال ما تناول لهھو الكالم الذي وضع

.ما يصح فیه التصديق والتكذيب: وقیل. اإلخبار به عن نفسك وغیرك

: الخبرة
.الحالة الشعورّية كما يعانیھا الشخص والخبرة نشاط اكثر من أن تكون حالة

:الَخجل
ھو ما يلحق العاقل من : وقیل.غیره ولم يتأن له على مرادهأن يحاول اإلنسان فعًال أو قوًال عند 

.عي أو حصیر عند غیره وتظھر الحمرة في وجھه

: الخداع
إظھار ما يوھم السداد لیتوصل به إلى مضرة الغیر أو نفعه من غیر أن يفطن، ومخادعة الّله 

.العبد مجازاته في الدنیا على ما عمل من شر

: الخضوع
.یر من االنقیاد ألمره والنزول على مرادهھو اإلعظام للغ

:الخطأ
.ھو أن يقصد الشيء فیصیب غیره

:الخطابة
قد عرفت بتعريفات : واصطالحا. مصدر خطب يخطب أى باشر الخطبة كما فى اللسان : لغة

القدرة على النظر فى كل ما يوصل إلى اإلقناع فى أى : بأنھا" أرسطو"كثیرة منھا تعريف 
قوة تتكلف اإلقناع الممكن فى كل واحد من : وعرفھا ابن رشد بأنھا. مسائلمسألة من ال

نوع من فنون الكالم غايته إقناع السامعین : وعرفھا بعض المحدثین بأنھا. األشیاء المفردة
علم يقتدر بقواعده على : وعرفت بأنھا. واستمالتھم والتأثیر فیھم بصواب قضیة أو بخطأ أخرى

والخطابة ضرورة اجتماعیة . ون القول المختلفة إلقناعھم واستمالتھممشافھة الجماھیر بفن
تفرضھا الظروف، وتعبر عن المجتمع بوجه عام، وكل األمم فى حاجة إلیھا، بل إن المواقف 
المجیدة فى تاريخ األمم مدينة للخطباء الذين عبروا عن قضاياھم أصدق تعبیر، وأثروا فى 

الخطابة العلمیة، والخطابة السیاسیة، : بة أنواع كثیرة منھاوالخطا. مجتمعاتھم أعظم التأثیر
والخطابة العسكرية، والخطابة الدينیة، والخطابة االجتماعیة، والخطابة القضائیة، والخطابة 

الموھبة واالستعداد : وللخطابة طرق للتحصیل وعوامل للرقى، فمن طرق تحصیلھا. الحفلیة
سة كثیر من كالم البلغاء، وحفظ الكثیرمن األلفظ الفطرى، ودراسة أصول الخطابة، ودرا

.واألسالیب، وكثرة االطالع على العلوم المختلفة، والتدريب والممارسة

:الخلق
: واصطالحا. صنعه وأبدعه: خلق اهللا العالم: لغة. ھو اختراع الفعل، أو تقدير الفعل، أو أحكامه

ل المجاز، فإذا نسب إلى اهللا عز وجل الخلق مرادف للصنع، وھو ينسب إلى اإلنسان على سبی
قال رب أنى يكون لى غالم وكانت {: اإليجاد من عدم كما جاء فى قوله تعالى: كان يعنى

قال كذلك قال ربك ھو على ھین وقد خلقتك من قبل ولم . امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبرعتیا
المعنى السالف مائتین وأربعا وقد وردت كلمة الخلق منسوبة هللا عز وجل ب. 9-8:مريم}تك شیئا

وأضیفت لإلنسان بمعنى الصنع ال اإليجاد من عدم مرتین كقوله تعالى لعیسى . وخمسین مرة
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وإذ تخلق من الطین كھیئة الطیر بإذنى فتنفخ فیھا فتكون طیرا {: علیه السالم
تعبدون من إنما {: وفى قوله تعالى على لسان إبراھیم علیه السالم لقومه.110:المائدة}بإذنى

فیكون، كما " كن"ويحدث الخلق بقوله تعالى للشىء . 17:العنكبوت}دون اهللا أوثانا وتخلقون إفكا
ومن أھم . 82:يس} إنما أمره إذا أراد شیئا أن يقول له كن فیكون{: ورد فى قوله تعالى

" عالخلق األف"و" خلق العالم: "ثالثة" الخلق"السیاقات الفكرية التى استخدم فیھا مصطلح 
وقد عرفت مشكلة خلق العالم منذ القدم وبصفة خاصة فى الحضارة المصرية ". وخلق القرآن"

القديمة وتشھد على ذلك اآلثار والمعابد واألجساد المحنطة التى تثبث أيضا وجود عقیدة البعث 
وقد عرف الفكر القديم الخلق على فترات متعددة كما فى نظرية الصدور والفیض .بعد الموت

لعقول العشرة أو نظرية المثل األفالطونیة أو المحرك األول عند أرسطو طالیس ثم فى وا
ھـ 330الفلسفة الھیلینیة ثم انتقل ذلك إلى الفكر االسالمى خاصة عند الكندى والفارابى 

والمحرك األول ) م.ق347ويعد المثال األول عند أفالطون ) م1037/ھـ 427وابن سینا ) م950/
المقابل ) م270المحض عند أفلوطین -والحق المطلق أو الخیر.) م.ق322لیس عند أرسطو طا

فى " قدم العالم"وقد عرف الفكر اإلنسانى نظرية . لكلمة الخالق تبارك وتعالى عند المسلمین
أن العالم قديم قدم " قدم العالم"ويرى أصحاب نظرية ". خلق أو حدوث العالم "مقابل نظرية 

له ولكن ال يتأخر عنه فى الزمان بل يتأخر عنه فى الدرجة فقط لكونه الخالق ، فھو مخلوق
.معلوال للخالق

: الخیال
الصور الذھنیة عن أشیاء غیر ماثلة أمام الحواس أو عن أشیاء لم : إبداع أو القدرة على إبداع

, والخیال عنصر أساسي من عناصر األدب بعامة. تشاھد من قبل في عالم الحقیقة والواقع
إن معظم الكشوف : وھو يلعب دورا أساسیا أيضا في مضمار العلم واالختراع. والشعر بخاصة

والمخترعات التقنیة تمثلت ألصحابھا من طريق الخیال قبل أن تتخذ سبیلھا الطويل , العلمیة
ما تشبه لك فى الیقظة والحلم من : الخیال لغة. إلى التنظیر العلمي أو التحقیق العملي

القوة الذھنیة التى تحتفظ بصور -1: يقصد به أحد قوتین: واصطالحا. فى اللسان صورة، كما 
المحسوسات، بكل أنواعھا من مرئیة ومسموعة وملموسة ومشمومة، بعد غیاب ھذه 

وھو بھذا المعنى شىء يشبه الذاكرة، سواء كانت . المحسوسات عن الحواس التى أدركتھا
شیاء الفردية كما أدركھا صاحبھا، أو ذاكرة إجمالیة مجردة ھذه الذاكرة تفصیلیة حرفیة تحفظ األ
القوة الذھنیة األخرى التى تعتمد على صور -2. تحفظ الصور العامة للمدركات الحسیة

المدركات السابق ذكرھا ، فتختار منھا بعض عناصرھا ، وتقوم بالتألیف بینھا مبدعة بذلك صورا 
، )ھذا واقعیة أى لیست مستحیلة؛ بل يمكن أن تقعوھذه الصور الجديدة قد تكون مع. جديدة

وقد تكون خارقة مستحیلة، كما فى المالحم القديمة، والخرافات واألساطیر، وكما فى كثیرمن 
آلة "وبعض قصص جوته وإدجار ألن بو، وقصة " رسالة التوابع والزوابع"و" ألف لیلة ولیلة"قصص 
وھذه الصور الخیالیة قد تكون صورا . براھیم المازنىإل" عود على بدء"لھربرت جورج ولز، و" الزمن

محدودة جزئیة، مثلما ھو الحال فى التشبیه واالستعارة والمجاز، وقد تكون صورا كلیة فسیحة 
المدى، كما ھو الحال فى القصص والمسرحیات، وقد تكون شیئا وسطا بین ھذا وذاك، كما فى 

وقد اختلف موقف النقاد واألدباء . ت وغیرھااللوحات التصويرية في بعض القصائد والمقاال
". جمھوريته "فبعضھم كأفالطون قد أدانه، ومن ثم أخرج الشعراء من : المبدعین من الخیال

وبعضھم رحب به أيما ترحیب، وجعله محور اإلبداع، كنقاد العرب القدماء، الذين كانوا يرون أن 
یان أن الواقعیة ھى أيضا ال تستغنى عن وغنى عن الب. أعذبا الشعر أكذبه، وكالرومانسیین

الخیال، بل أن أحد ألوانھا، وھى الواقعیة السحرية، التى ظھرت مؤخرا فى أعمال قصاصى 
.أمريكا الالتینیة

:الخیر
ھو اسم تفضیل على غیر قیاس وھو ضد : لغة. ما ينتفع به الغیر قوًال أو فعًال ونقیضه الشر

يحققه من لذة أو نفع أو سعادة، وجمعه خیور، وخیار، وأخیار، الشر، والخیر الحسن لذاته ولما
وما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه عند اهللا ھو {: ومنه قوله تعالى. كما فى الوسیط

: لھا عدة تعريفات: واصطالحا. ، أى تجدوه خیرا لكم من متاع الدنیا20:المزمل}خیرا

لى أنه خیر بالنسبة إلى الفرد الذى يمارسه بغض إلى كل شعور باللذة ع" األبیقوريون"ينظر . 1
.النظر عن المصدر، وھذا يؤدى بالضرورة إلى إرجاع الفارق بین أى لذتین على أساس كمى

أن الخیرھو الواجب ؛ فالحیاة الخیرة التى ينبغى لكل حكیم أن يسعى " الرواقیون"بینما يرى . 2
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لى أساس قانون الطبیعة أو النظام الكونى إلیھا ھى تلك التى يتحدد بھا واجب اإلنسان ع
.للعقل

الحديثة إلى أن الخیرھو خالص النفس من سجنھا المادى " األفالطونیة"فى حین تذھب . 3
.باتصالھا بالواحد األحد

فبینت أن الخیر ھو طاعة القانون، ولیس ھذا القانون ھو ما يكتشفه " المسیحیة"ثم جاءت . 4
لوحى المنزل من السماء، فیجب علینا االلتزام به، لمجرد كونه تعبیرا العقل البشرى، بل ھو ا

.عن اإلرادة اإللھیة، سواء بدا لنا معقوال أم غیرمعقول، منطقیا أم تعسفیا، عادال أم ظالما

كل ما ھو طیب ونافع لإلنسان، فردا أو جماعة بأنه خیر، فھو إحدى القیم " اإلسالم"ويصف . 5
ذكره القرآن الكريم فى مائة وتسعین آية، فأمر به اهللا كقیمة مطلقة، أى من اإلسالمیة الھامة، 

وافعلوا الخیر لعلكم {: حیث ھو خیر فى نفسه من غیر قیاس إلى غیره فى قوله تعالى
148:البقرة}فاستبقوا الخیرات{: ، وقوله77:الحج}تفلحون

--- الدال---- 

:الدافع
تتطلب إشباعا وتفرض على المتعضي : لحة كالجوع أو الظمأفي علم النفس، حاجة أساسیة م

والدوافع بعضھا فطري مرتبط ارتباطا مباشرا بالحاجات األساسیة من طعام وماء . القیام بعمل ما
ومن الدوافع . وبعضھا مكتسب أو متعلم كالخوف والتدخین وإدمان الكحول أو المخدرات. وھواء

إلیھا الفضول، وحب االستكشاف، واألمومة، والدافع التي يكثر علماء النفس من اإلشارة
: في علم النفس، حاجة أساسیة ملحة كالجوع أو الظمأ. الجنسي، والنوم، واجتناب األلم

والدوافع بعضھا فطري مرتبط ارتباطا . تتطلب إشباعا وتفرض على المتعضي القیام بعمل ما
ضھا مكتسب أو متعلم كالخوف والتدخین وبع. مباشرا بالحاجات األساسیة من طعام وماء وھواء

, ومن الدوافع التي يكثر علماء النفس من اإلشارة إلیھا الفضول. وإدمان الكحول أو المخدرات
حالة جسمیة أو نفسیة . وحب االستكشاف، واألمومة، والدافع الجنسي، والنوم، واجتناب األلم

إلى ھدٍف معین فیزول التوتر توترية تثیر السلوك في ظروف معینة وتواصله حتى ينتھي 
والدوافع كثیرة بعضھا فطري ال يحتاج الفرد أن يتعلمه، مرتبط بشكل وثیق بالحاجات . حینذاك

وبعضھا مكتسب يتعلمه اإلنسان خالل عملیة التنشئة االجتماعیة .األساسیة كالطعام والجنس
ية يفطن المرُء إلى مثل التدخین وشرب الكحول وتعاطي المخدرات، والدوافع قد تكون شعور

.وجودھا أوال شعورية ال ينتبه المرء إلى وجودھا

: الّدال
.ھو فاعل الداللة

:الدبلوماسّیة
نظم ووسائل االتصال بین الدول األعضاء في الجمعیات الدولّیة واألداة التي تستخدمھا ھذه 

.الدول في تسییر عالقتھا الواحدة باألخرى وتنفیذ سیاستھا الخارجّیة

: الدستور
في االصطالح المعاصر مجموعة القواعد األساسیة التي تبین شكل الدولة ونظام الحكم فیھا 

.ومدى سلطة األفراد

: الداللة
كل شىء يقوم بدور العالمة أوالرمز له داللته أو معناه ، سواء أكانت العالمة أو الرمز كلمات : لغة
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المرور، وإيماءة الرأس ، ورسم فتاة مغمضة تمسك وجمال، أو كانت أشیاء غیر لغوية، كإشارات 
علم مستقل يعد فرعا من فروع اللغة، يھتم : واصطالحا. میزانا، والتصفیق بالیدين ، وغیرھا

في االصطالح . بدراسة دالالت الرموز اللغوية وأنظمتھا، يسمى علم الداللة، أو علم المعنى
آخر ويسمى الشيء األّول داال والثاني كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء

وقد كان للعرب فضل السبق فى ھذا النوع من الدراسات ، فمعظم األعمال اللغوية . مدلوًال
تسجیل معانى الغريب فى القرآن الكريم ، : المبكرة عند العرب تعد من مباحث الداللة، مثل

وحتى . ر فى القرآن ، وإنتاج المعاجموالحديثا عن مجاز القرآن ، والتألیف فى الوجوه والنظائ
.ضبط المصحف بالشكل يعد فى حقیقته عمال داللیا ، ألن تغییرالضبط يؤدى إلى تغییرالمعنى

: الدلیل
في اللغة المرشد وما به اإلرشاد وفي االصطالح يطلق مرادفًا للحّجة فھو معلوم تصديقي 

ء في البديھي يسمى تنبیھًا وقد يطلق الدلیل ُمَوصِّل إلى مجھول تصديقي وما يذكر إلزالة الخفا
على ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وھو المدلول والمراد بالعلم بشيء آخر العلم 

ثم اعلم أن الدلیل . الیقیني ألن ما يلزم من العلم به الظن بشيء آخر ال يسمى دلیًال بل أمارة
ب ـ .في نفس األمر ومسلمًا عند الخصمینما يكون) آـ والدلیل التحقیقي. تحقیقي وإلزامي
ثم الدلیل إما مفید لمجرد التصديق .ما لیس كذلك فیقال ھذا عندكم ال عندي) والدلیل اإللزامي

بثبوت األكبر لألصغر مع قطع النظر عن الخارج سواء كان الوسط معلوًال أّوًال وھو دلیل اّني وإما 
تلك الواسطة كما تكون علة لثبوت األصغر في مفید لثبوت األكبرله بحسب الواقع يعني أن

.الذھن كذلك تكون علة لثبوته له في نفس األمر وھو دلیل لمّي

: الدھاء
.عبارة عن غزارة العلم واإلصابة فیما يظّن في المستقبل حتى كأنه شاھده

: الدھر
.ھو طائفة من الزمان غیر محدودة

:الدوام
.وقاتھو استمرار البقاء في جمیع األ

:الدور
.ھو توقف الشيء على ما يتوقف علیه

: الدولة
مجموع كبیر من األفراد يقطن على وجه االستقرار إقلیما معینًا ويتمتع بالشخصّیة الذاتّیة 

: وبنظام حكومي واستقالل سیاسي، وھي أنواع
اص كالواليات ھي الدولة التي تتعدد فیھا السلطات السیاسّیة على نظام خ: الدولة المركبة. أ

.المتحدة األمريكیة واالتحاد السوفیتي واإلمارات العربّیة المتحدة
وبعبارة أخرى االستبدادية وھي التي يھدر فیھا مبدأ المشروعّیة وتشبع : الدولة البولیسّیة. ب

.نھم طبقة حاكمة متغطرسة باغّیة
لتي تشمل بسلطاتھا كل وصف أطلقه الساسة الغربیون على الدولة ا: الدولة الشمولّیة. جـ

شيء سیاسیًا كان أو اقتصادّيًا أو اجتماعّیًا وتتضاءل فیھا الحريات الفردّية وال يسمح في ھذه 
.الدولة االبقیام حزب واحد

ھي عّدة دول توافقت فیما بینھا بمقتضى دستور عام على أن تتحد اتحادًا : الدولة المتعاھدة. د
تكون ھي حكومة االتحاد وھذه الحكومة تمارس سلطتھا دائمًا تمثله ھیئة مركزّية واحدة

بطريق مباشر على حكومات ھذه الدول وعلى رعاياھا في حدود معینة مما يلزم عنه اندماج 
ھي التمكن من المنافع العظیمة على وجه ال . ھذه الدول بحیث تصبح شخصًا دولّیًا واحدًا

اإلقلیم، والشعب، : عناصرثالثة ھىويقصد بھا اكتمال. يتمكن منه كل واحد في األغلب
والحكومة، ولذلك يجب أن توجد جماعة من الناس يعیشون على إقلیم محدد، كما يجب أن 

ينتظم ھؤالء الناس تحت حكومة معینة يحدد اإلقلیم نطاق السلطة التى تمارسھا ھذه 
م البحرى اإلقلیم البرى واإلقلی: ويشمل اإلقلیم عناصر ثالثة ھى. الحكومة على الشعب

واإلقلیم الجوى، ويكفل اإلقلیم البحرى للدولة حماية شواطئھا حتى امتداد معین حدد باثنى 
عشر میال بحريا، كما يكفل إقلیمھا الجوى حماية إقلیمھا من أى اختراق بواسطة الطائرات إذ 
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ن لشعب يمتد إلى ما النھاية فى االرتفاع، أما اإلقلیم البرى فھو موئل نشاط البشر المكونی
وتعتبر الدولة القومیة المعروفة بشكلھا الحالى نتاجا حديثا ظھر فى بداية العصور . الدولة

الحديثة أى فى القرن السادس عشر، وجاء كرد فعل النسیاب السلطة وتوزعھا فى العصور 
.الوسطى فى أوروبا ويتمیز بتقوية سلطة الملك أو الحاكم بشكل عام

: الدين
.من المبادئ والمثل والقیم الثابتة عنه" ص"ما يدعو إلیه نبینا محمد في الشرع ھو كل 

--- الذال--- 

:الذات
.الذات ما يستحق صفة أو حكمًا: وقیل. كل موجود يصح تعلق العلم به بعینه أصًال بنفسه

:الذاتّیة
.كةمسلك فلسفي يرى أن المعرفة واألحكام القیمّیة إنما ترجع إلى الذات المدر

:الّذم
.ھو الخبر الذي ينبُئ عن أتضاع حال المذموم مع القصد إلى االستخفاف به

: الذرة
الجزء "قديمًا أصغر جزء ال يتجزأ من المادة أو بعبارة أخرى ما ال ينقسم وسماھا المتكلمون 

صرّية يدخل ھي أصغر جزء من مادة عن: أو الجزء أو الجوھر الفرد أو الجوھر وحديثًا" الذي ال يتجزأ
في التفاعالت الكیمیائّیة وجّزأت إلى بروتون ونیترون وإلكترون وقد كان لھذا الكشف األثر الكبیر 

.في أحداث طفرة علمّیة جّبارة في كافة المیادين واألصعدة العلمّیة وعلى جمیع المستويات

: الذعر، جنون االختالس
و . ة دفعا ال يستطیعون مقاومتهرغبة تستحوذ على بعض األشخاص وتدفعھم إلى السرق

وغالبا ما يكون مصابا بانحرافات , كثیرا ما يسرق أشیاء لیس ھو في حاجة إلیھا" المذعور"
, ولم يوفق علماء النفس حتى الیوم إلى الكشف عن السبب الكامن وراء ھذه الظاھرة. جنسیة

وإلى أن , كل ذي سلطانولكن بعضھم ألمع إلى أن الذعر قد يمثل ثورة على األبوين أو على 
.في كثیر من األحیان, يتخذ من تصرفاته المستغربة وسیلة إلى إظھار قوته وتفوقه> المذعور<

: الذكاء، حاصل الذكاء
mental ageفي التربیة وعلم النفس، رقم يمثل ذكاء المرء كما تحدده قسمة عمره العقلي 

قسمة بمائة، وذلك وفقا للمعادلة وضرب حاصل الchronologicalageعلى عمره الزمني 
.100* العمر الزمني / العمر العقلي= حاصل الذكاء : التالیة
سیكولوجّیًا قدرة على التحلیل والتركیب .ھو سرعة الفھم من الكالم والكتابة واإلشارة: الذكاء

ي التقسیم والتمییز واالختیار وعلى التكیُّف إزاء المواقف المختلفة ويقابل الوجدان واإلرادة ف
القدرة على الفھم وعلى التعلم من االختبار وعلى , في علم النفس. الثالثي للظواھر النفسّیة

وقد وضعت اختبارات الذكاء لتعیین قدرة الفرد . االستجابة بسرعة ونجاح لألوضاع المستجدة
intelligencequotient> حاصل الذكاء<-وعن ھذه االختبارات انبثق ما يعرف ب. على التعلم

فإذا أجاب طفل في العاشرة إجابة . وھو عبارة عن مقارنة بین عمر المرء العقلي وعمره الزمني
سؤاال من أصل مائة، وكان متوسط عدد اإلجابات الصحیحة لطفل في مثل 25صحیحة عن 

إجابة، 25إجابة فقط ومتوسط عدد اإلجابات الصحیحة لطفل في الرابعة عشرة ھو 15سنه ھو 
وعلى ھذا األساس صنف الناس من حیث . 140= 100* 14/10يكون حاصل ذكائه ھو فعندئذ
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و 26، ومن كان حاصل ذكائه بین idiotعد معتوھا 25فمن كان حاصل ذكائه بین صفر و . الذكاء
، ومن كان حاصل moronعد أحمق 70و 51، ومن كان حاصل ذكائه بین imbecileعد أبله 50

و 110، ومن كان حاصل ذكائه average or normalعد متوسطا أو سويا 110و 71ذكائه بین 
فما فوق عد نابغة أو 140، ومن بلغ حاصل ذكائه above averageعد فوق المتوسط 140

.سیمون، رائز–وبینیه ; العبقرية: أيضا. راgeniusعبقريا 

: الذھان، الھوس
وعالم . الم الواقع وينشئ عالمه الخاصمن ع, بطريقة ما, اضطراب عقلي ينسحب فیه المرء

: والذھان نوعان. الخاص ھذا، كعالم الطفل، أكثر واقعیة، عنده من العالم الحقیقي" المذھون"
أو , الذھان العضوي وھو ينشأ عن اضطراب عضوي أو كیمیائي في الجسم، كبداية الخرف

ومن . لصدمة عاطفیة قاسیةوالذھان الوظیفي، وھو ينشأ تلقائیا أو نتیجة . تصلب الشرايین
; البارانويا. ضروب الذھان الوظیفي البارانويا أو جنون االرتیاب والشیزوفرينیا أو الفصام را

اضطراب شديد في الشخصیة، يبدو في صورة اختالل عنیف في القوى العقلیة ). والفصام
وية مما يؤدي إلى واضطراب في إدراك الواقع والحیاة االنفعالیة وعجز عن قضاء الحاجات الحی

عدم حدوث التوافق بین الفرد وذاته وبینه وبین اآلخرين، وھو يقسم إلى قسمین األول، عضوي 
المنشأ كبداية الخرف أو تصلب شرايین المخ أو كاضطراب ھرموني أو اختالل شديد في عملیة 

لفصام، والثاني وظیفي أو نفسي ولیس له أي أساس عضوي مثل اmétabolismeالھدم والبناء
والبارانويا أو جنون االرتیاب والشزوفرينیا أو الفصام

--- الراء--- 

: الراديكالیة
.مذھب سیاسي يطالب باإلصالح التام في إطار المجتمع القائم

: الراِسِبّیة
.لقب أطلق على الخوارج في بدء أمرھم بعد أن أّمروا علیھم عبد الّله بن وھب الراسبي

: سمالیةرأس مال رأ
. اسم للقلیل والكثیر من المقتنیات من كل ما يتمول ويملك، ويقصد برأس المال فى اللغة: لغة

أصل المال دون ربح أو زيادة، والرأسمالّیة تعني كثرة األموال المستخدمة في اإلنتاج، وأّن 
بالدرجة رؤوس األموال غیر مملوكة للعمال وھو ال يرح الطبقة المقھورة والفقیرة بل يھدف 

مصطلح له : األولى إلى إشباع النزوات الفردّية على حساب اآلخرين مھما كّلف الثمن، وقیل
:معنیان

:األّول
نظام اقتصادي أساسه أن تكون وسائل اإلنتاج ملكًا لغیر من يعملون فیه ومن أھم خصائصه 

.التنافس الحر لتحقیق اكبر ربح ممكن
الرأسمالي أفضل النظم لتوفیر اإلنتاج وتحقیق العدالة مذھب من يقولون أن النظام: الثاني

يطلق رأس المال على المال الذى يدفع للعامل فى : واصطالحا. والسعادة للطبقة المثرية
شركة المضاربة، وعلى الثمن الذى يعجل به فى بیع السلم، وعلى المبلغ الذى يدفعه كل 

شترى به البائع فى معامالت التجارة، شريك فى شركة العنان، وعلى الثمن األصلى الذى ا
ويطلق فى الفكر . ويطلق كذلك على النقد ذھبا أو فضة أو ما يقوم مقامھما من العمالت

الوضعى على أدوات اإلنتاج التى ال تستخدم ألغراض االستھالك المباشر، وإنما للمساھمة 
يسھم فى إنتاج أكبر فى إنتاج سلع أخرى، ويطلق على الرصید المتجمع من الموارد، والذى

ويعرف كذلك، بأنه الرصید الذى . قدر ممكن من السلع والخدمات خالل فترة زمنیة معینة
. يستخدم كاحتیاطى لتدعیم مستوى مرتفع من االستھالك فى وقت تشتد الحاجة فیه إلیه
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الفرد أو ويمكن التفرقة بین رأس المال والدخل، بأن الدخل ھو اإليراد أو الغلة التى تعود على 
" رأسمالیة"ويطلق تعبیر . المؤسسة من العمل أو المال، كما أنه أجر العامل أو إيجار األرض

للداللة على النضام االقتصادى القائم على تطبیق قواعد العرض والطلب فى السوق الحرة، 
وعلى حرية القطاع الخاص فى النشاط االقتصادى، وعلى حق الملكیة الخاصة لألفراد 

وعات، وبحیث يكون تخصیص الموارد وتوزيع الدخل بمعرفة قوى السوق الحرة دون والمشر
تدخل من السلطات الحكومیة،التى تقتصر وظائفھا على الدفاع واألمن والعدالة ومراقبة السوق 

واألسعار، ويعترف النظام االقتصادى الرأسمالى بدور ثانوى للقطاع العام وفقا لما تقرره 
فى مجال المنافع العامة، ذات الربحیة االجتماعیة، وفى مجال األنشطة السلطات الحكومیة 

.االستراتیجیة

: الرسم
.تعريف الشيء بخصائصه وأعراضه الالزمة وھو قسم الحد

وسیلة للتعبیر عن الظواھر والعالقات المجردة بأشكال ھندسّیة رغبة في : الرسم البیاني. أ
.التوضیح أو اإلقناع

رسم إجمالي ال تراعى، وھي التفاصیل وإنما تراعى فیه النسب : طیطيالرسم التخ. ب
.الموضعّیة لألجزاء المختلفة

تعني الضريبة جمركّیة، وھي ضريبة تفرضھا الدولة بمناسبة عبور سلعة : الرسم الجمركي. جـ
ة وان لحدودھا الوطنّیة سواء كانت السلعة مستوردة أو مصدرة ومن الوجھة القانونّیة يعتبر ضريب

.سمي رسمًا في كثیر من األحوال

: الرسم المبّین. د
يطلق على الرسم البیاني الذي يدل على العالقة بین الضغط والحجم للبخار أو الغاز الذي 

.يستخدم في اسطوانة آلة حرارّية ويرسم بوساطة جھاز يوصل باسطوانة اآللة يسّمى الُمَبیِّن
كانت ھذه الكلمة تطلق على الرسم المجمل الذي يعمل : الرسم التمھیدي أو اإليجازي. ھـ

تطلق اآلن على نوع من الرسم التقريبي مختصرًا في خطوطه ورّبما ) على ورق مقوى كرتون
.كان ھزلیًا أو سخريًا

صورة تؤخذ لجسم حي أو منظر لدراسته من حیث الوضع والھیئة واللون : الرسم الدراسي.و
.ر وأصولهوما إلى ذلك من أحكام التصوي

:الرقابة
مصطلح سیكولوجي لفرويد يدل على ما يقوم به العقل الواعي من كبت بعض الرغبات والصور 

.الذھنّیة والحیلولة دون ظھورھا ظھورًا طبیعّیًا

: الرھاب
والواقع . أو طائفة من األشیاء معینة: خوف أو ھلع مرضي من شيء معین كالفأر أو الموت الخ

د ذاته، ضروري للبقاء، إذ أنه ينبه الكائن الحي إلى أخطار قد يغفل عنھا في أن الخوف، في ح
ولكن الرھاب خوف غیر معقول يخیل للفرد أن ثمة خطرا يتھدده في حیثما ال . كثیر من األحیان

.يكون لھذا الخطر وجود، وھكذا يصاب بذعر ال مبرر له يحول بینه وبین السلوك بطريقة عقالنیة

:الرواقّیة
مدرسة فلسفّیة يونانّیة أنشأھا زينون في رواق ــ ستوي بالیونايّنة ــ وكملھا تابعان من عنده 

والحكیم الرواقي ھو الذي يعلم أن كل شيء في الطبیعة إنما يقع . اقالينتوس واقريسیبوس
.بالعقل الكلي أو بالقدر ويقبل مفاعیل القدر طوعًا

:الرومانتیكّیة
اتجاه في األدب والفن يعّلي من شأن الخیال والعاطفة ويقوم على وتعني اإلبتداعّیة وھو

.معارضة الكالسیكّیة

:الرياضّیات
.علوم موضوعھا العدد والكم
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--- الزاي--- 

:الزمان
ھو مقدار للحركة إال انه لیس له وضع إذ ال توجد أجزاؤه معًا وان كان . مرور ساعات اللیل والنھار

وھوّية ھذا المقدار الذي للحركة ھي انه . ضیه ومستقبله يتحدان بطرف ھو اآلنله اتصال إذ ما
لحركة مستديرة فالزمان مقدار للحركة المستديرة من جھة المتقدم والمتأخر والحركة متصلة 

فالزمان مّتصل ألنه يطابق المتصل وكل ما طابق المتصل فھو متصل فإذن الزمان يتھیأ أن 
.تصل كذلك فإذا قسم ثبتت له في الوھم نھايات ونحن نسّمیھا آناتينقسم بالتوھم وكّل م

:الزنادقة
أطلق على فرقة من الجھمّیة أنكروا االعتقاد بمبدأ الربوبّیة من رأس واحتجوا لذلك بحجج 

.سخیفة واھیة

: الزھد
ل وعند مذھب أخالقي يقوم على تحقیر اللذة الحسّیة وممارسة الرياضات الروحّیة ابتغاء الكما

.المتصوفة ھو عبارة عن بغض الدنیا واإلعراض عنھا طلبًا لآلخرة

:الزھري
.مرض تناسلي ُمْعٍد فیه كثیر من التغیرات النسیجّیة واإلصابات الجلدّية

:الزيدّية
في وقته، : ھم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیه السالم

زيد بعده، و كان زيد قد بايعه على إمامته خمسة عشر ألف رجل من أھل وإمامة ابنه يحیى بن
الكوفة، وخرج بھم على والي العراق يوسف بن عمر الثقفي، عامل ھشام بن عبد الملك، 
وثبت معه أناس منھم، وقاتلوا جند يوسف بن عمر حتى قتلوا عن آخرھم، وقتل زيد سنة 

ج ابنه يحیى بعد ذلك بناحیة الجوزجان وقتل ھناك ھـ، ثم نبش قبره وصلب وأحرق بعد وخر121
من ) والزيدّية تدين بما نسب إلى زيد بن اإلمام علي زين العابدينعلیه السالم.ھـ621سنة 

العقائد في الوقت الذي تنفي فیه الشیعة اإلمامّیة أن يكون قد دعا لنفسه أو أتى ما يخالف 
وجه لطلب الثأر ممن نّكل بھم وغصب حّقھم، فیه آباءه وأھل بیته المعصومین وإنما كان خر

يكثر من الترّحم علیه وصلة عوائل المقتولین معه، وكان يقول ) وكان اإلمام الصادق علیه السالم
فیما قال عنه بأنه لو ظفر لوفى، وأكثر الزيدّية الیوم موجودون في الیمن، وھم طوائف، أھمھا 

.الجريرّية والبترّية والجارودّية

--- السین--- 

: السادية
الحصول على التھّیج الجنسي أو على إشباعه أو علیھما معًا بإنزال األذى البدني أو النفسي 
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بشخص آخر ويمكن أن تستقل وتصبح شكًال من أشكال االنحراف فتسیطر على الحیاة 
.الجنسّیة للفرد بأكملھا

: سبیل الدفاع عن النفس
وفي . يقوم به الجسم دفاعا عن نفسه ضد المیكروبات وما إلیھافي علم األحیاء، نشاط عضوي 

علم النفس، عملیة تمكن العقل من الوصول إلى حلول وسطى للمشكالت التي يعجز عن 
عادة، على تجاھل , وينطوي الحل الوسط. وھذه العملیة ال واعیة في معظم األحوال. حلھا

. ف احترامه لنفسه أو تثیر عنده حصرا نفسیاالمرء للحوافز أو المشاعر الباطنیة التي قد تضع
وكان . ، وغیرھا.)، واإلعالء را.)، والكبت أو الكظم را.)ومن سبل الدفاع المألوفة التسويغ را

. 1894عام > الحیلة الدفاعیة<أو > سبیل الدفاع<سیغموند فرويد أول من استخدم تعبیر 

: السحاق
الیونانیة > لسبوس<إلنكلیزي مشتق من اسم جزيرة والمصطلح ا. اشتھاء المماثل بین اإلناث

ومارست، في ما زعموا، الحب الشاذ على رأس مجموعة من . حیث عاشت الشاعرة سافو را
.اشتھاء المماثل. النسوة الیونانیات را

: السحر
ھو التمويه وتْحّیل الشيء بخالف حقیقته مع إرادة تجوزه على ما يقصده به سواء كان ذلك في 

خدعه أى عمل له السحر، أو استماله وفتنه وسلب لبه، : سحره: يقال: لغة. ة أو بطءسرع
ساحر والجمع : صرفه وأبعده، وجمع السحر أسحار، وسحور، وصفة المذكر: وسحره عن كذا

صرف الشىء عن حقیقته إلى غیره، فكأن الساحر : وأصل السحر: سحرة وسحار، قال األزھرى
قد سحر الشىء عن وجھه، - لحق، وخیل الشىء على غیر حقیقته لما رأى الباطل فى صورة ا

عمل يتقرب فیه إلى الشیطان وبمعونة منه، وھو كل عمل لطف مأخذه : واصطالحا. أى صرفه
ولقد . ودق، وكل أمر يخفى سببه ويتخیل على نكیر حقیقته ويجرى مجرى التمويه والخداع

ر باعتباره وسیلة للسیطرة على الطبیعة، دأب اإلنسان منذ فجر التاريخ على ممارسة السح
إسقاط األمطار، أو حدوث التحاريق، أو إثارة الريح والزوابع، أو كسبب فى األمراض : مثل

والحوادث الممیتة التى تصیب اإلنسان والزرع والضرع، ولذا قد شاع بین المجتمعات الوثنیة، كما 
.انتشر فى المجتمعات التى تدين باألديان السماوية

:السرمدي
.ماال أول له وال آخر

: السرور
. ھو انبساط القلب لیل محبوب أو توقعه

: السفسطائي
بالیونانّیة سفطیس ومعناه الحرفي الرجل الحاذق أو البارع في أمر من األمور ولكنه يطلق 

.بشيء من اإلزراء على من كان دأبه أن يستعمل األقاويل الخالبة والمغالطة في الكالم

: السفسطائّیة
: اصطالحًا تطلق على معنیین

تلك الحركة الفكرّية التي ازدھرت في بالد الیونان عامة وفي أثینا خاصة إبان الخمسین : األّول
بروتاجوارس وجور : سنة األخیرة من القرن الخامس قبل المیالد والتي كان من زعمائھا المبرزين

.جیاس وبروديكوس
.فلسفة القائمة على أقاويل لفظّیة خالیة من الجد والرصانةذلك النوع من ال: الثاني

:الَسفَسطة
في المنطق ھو قیاس مركب من الوھمیات الغرض منه إفحام الخصم وإلزامه الحجة جمعھا 

قیاس مركب من .سفسطات يقال ھذا قیاس َسْفَسِطّي أي مرتكن فیه على السفسطة
أخوذة من اللفظ الیوناني سفزما ومعناه األصلي م.الوھمیات والغرض منه تغلیط الخصم وإسكاته

التمیز بالمھارة والحذق ثم أخذ بعد ذلك يدل على القول الُمَموِّه أو القیاس الخداع الذي يلتبس 
.منه التلبیس على الناس والتغرير بھم
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: سقراط
لیونانیین في من تالمیذ فیثاغورس ومن أساتذة أفالطون كان زاھدًا في الدنیا مشھورًا بمخالفة ا

.عبادتھم األصنام ومن ثّم سمي بسقراطس التي تعني بالیونانّیة المعتصم بالّله

: السكون
.ھو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك

: السلبّیة
حالة نفسّیة تؤدي إلى البطء والتردد في الحركة وقد تنتھي إلى توقفھا وتطلق أيضا على اتجاه 

.م التعاونعام يقوم على اإلضراب وعد

:السلوك الوقائي
ومن . كل سلوك دفاعي تصون به المتعضیات بقاءھا وتفسد من طريقة محاوالت القضاء علیھا

األمثلة على ذلك سلوك الظربان األمیركي وسلوك الصبیدج أو الحبار إذا ما ھوجما أو استشعرا 
فإن لم , أبعد الحدودفأما األول فیطلق من غدتین في جانبي شرجه رائحة نتنة إلى . األذى

يدفع ذلك عنه الخطر أدار مؤخرته نحو مصدر الخطر وأطلق رذاذا أصفر كريه الرائحة يصیب ھدفه 
.وأما الثاني فیفرز مادة شبیھة بالحبر يتخذ منھا مظلة تساعده على النجاة. ولو بعیدا

: السلوكیة
، وتعتبر السلوك مجرد مدرسة في علم النفس تقوم على أساس الدراسة الموضوعیة للسلوك

والسلوكیة ال . استجابة فسیولوجیة للمنبھات البیئیة الخارجیة والعملیات البیولوجیة الباطنیة
وقد لقیت في الواليات المتحدة األمیركیة قبوال . تأخذ باالعتبار عوامل الوراثة أو الفكر أو اإلرادة
مدرسة ). 1913ول جو واطسون عام رائدھا األ. وانتشارا واسعین لم تحظ بمثلھما في أوروبا

في علم النفس، تعتبر السلوك مجرد استجابة فسیولوجیة للمثیرات التي تحدثھا البیئة 
الخارجیة وھي تستبعد كل ما ھو غیر مالحظ وال تأخذ بعین االعتبار عوامل الوراثة أو الفكر أو 

ى التنبؤ بالسلوك اإلرادة فمنھجھا موضوعي، موضوعه الرئیسي ھو السلوك وھي تھدف إل
ولقد راجت ھذه المدرسة في الواليات .وتحديد الكیفیة التي يستجیب بھا الفرد للمثیرات

المتحدة األمريكیة ويعتبر واطسون رائد ھذه المدرسة ومؤسسھا ومن ممثلیھا كیو، سكنر، 
.ثورانديك

:السوداء، المانخولیا
ومن أعراضھا . وبالشعور بالعجز والتفاھة) الھمود. حالة عقلیة تتسم بھمود أو اكتئاب شديد را

وإنما . وفقد الشھوة إلى الطعام وإلى االتصال الجنسي، والشعور باإلثم, والھزال, أيضا األرق
أول من وصف ھذه الحالة وأطلق علیھا ھذا االسم Hippocratesكان الطبیب الیوناني أبقراط 

).الملنخولیا

:السیاسة
والوالى ... القیام على الشىء بما يصلحه: رأس وقاد، والسیاسةأى" ساس"مصدرللفعل : لغة

. وسست الرعیة سیاسة، أى ملكت أمرھم، كما فى الصحاح. يسوس رعیته، كما فى اللسان
أى يتولون أمورھم كما يفعل " كان بنو إسرائیل يسوسھم أنبیاؤھم : "وفى الحديث الشريف
ى للسیاسة حتى الیوم يتفق وتدبیر أمور الرعیة فى والمعنى االصطالح. األمراء، الوالة بالرعیة

الداخل والخارج، وفى التوصیف الغربى فإن السیاسة ھى مجموعة القرارات المترابطة المتفق 
. علیھا بقصد التوصل إلى نتائج وأھداف محددة على المستوى العام أو المستوى الشخصى

التفاعل بین األفراد والعوامل ، التى تحدث وينظر إلى السیاسة غالبا باعتبارھا تمثل التعامل و
.نتیجة تحديد المواقع والمصالح ، التى يمكن تحقیقھا والقرارات المصاحبة لذلك

: السیر لیال، السرنمة
ارتكاس، أو رد فعل، عصابي يغادر فیه النائم سريره وينھمك في مظھر من مظاھر النشاط 

توتر، كأن يعید تمثیل حادثة ماضیة، أو يبحث عن يعتقد أنه يھدف إلى إشباع رغبة أو تفريج 
وتعتبر السرنمة ضربا من االرتكاسات االنفصامیة، أي االرتكاسات . شيء ضائع، أو يكتب رسالة

وأغلب . التي تعزل فیھا األفكار والمواقف عن الشخصیة الواعیة ويعبر عنھا على نحو مستقل
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, وإدمان الكحول, أسبابھا أيضا الصرعومن . الظن أن السرنمة تنشأ عن حصر نفسي شديد
.واالضطرابات الذھانیة

: السیكاستینیا، النھك النفسي
عجز عن التخلص من الشكوك وعن مقاومة الھواجس والمخاوف التي يعلم المرء أنھا غیر 

وأعراض ھذا العصاب إنما ترجع أصولھا إلى اإلجراءات الصارمة التي فرضت على المرء، . سوية
ويتمیز المصابون به . طفل، خالل تعويده مبادئ النظافة الخاصة بالتغوط والتبولوھو بعد 

بمغاالتھم في شؤون النظافة وبتعلقھم بقواعد السلوك المثالي على الرغم من أنھم في 
).1947-1859والمصطلح من وضع عالم النفس الفرنسي بییر جانیه . األساس أنانیون عنیدون

:لجسدي النفسيالسیكوسوماتي، الطب ا
فرع من الطب يبحث في االضطرابات أو االعتالالت الجسمانیة الناشئة عن توتر انفعالي أو 

.عاطفي والمعروفة باالعتالالت السیكوسوماتیة

:السیمیاء
.مصطلح يقصد به البحث في معاني الكلمات ونشأتھا وتطورھا واآلثار اللغوّية المترتبة على ذلك

: تسیكولوجیا الجشتال
ظھرت ھذه المدرسة كرد فعل على علم النفس التحلیلي وكلمة جشتالت ألمانیة األصل 

ومعناھا ـ الشكل ـ وھي تنادي بضرورة دراسة السلوك واإلدراك من زاوية استجابة الكائن الحي 
لوحدات أو صور متكاملة وترفض النظر إلى السلوك على أنه مجموعة من االستجابات الصغیرة 

المؤسس الحقیقي لھذه المدرسة ) 1943ـ 1880ت معینة ويعتبر ماكس فیرتھیمرعلى مثیرا
)1941ـ 1886وتبعه في زيادة ھذه المدرسة كورت كوفكا

--- الشین--- 

: الشاذ
.ما يكون مخالفًا للقیاس من غیر نظر إلى قلة وجوده وكثرته

:الشخصیة
. وبخاصة كما يراه اآلخرون, التي تكون الفردمجموع الخصائص النفسیة والعقلیة والجمسانیة

, Extrovertالنموذج االنبساطي : وإنما يمیز علماء النفس عادة بین نموذجین من الشخصیة
وفیه تتجه اھتمامات المرء إلى ما ھو خارج عن الذات بأكثر مما تتجه نحو الذات والخبرات 

منتجة، وبالنزوع إلى االختالط بالناس، وتتمیز الشخصیة االنبساطیة بالدينامكیة ال. الذاتیة
، وفیه تتجه اھتمامات Introvertوالنموذج االنطوائي . والمشاركة في النشاطات االجتماعیة

وتتمیز الشخصیة . المرء نحو الذات والخبرات الذاتیة بأكثر مما تتجه إلى ما ھو خارج عن الذات
وعدم المشاركة , والحذر من الغرباء. بالناساالنطوائیة باالنكفاء على النفس، واجتناب االتصال 

وثمة إلى جانب ھذا التصنیف الثنائي للشخصیة تصنیف آخر يمیز . في النشاطات االجتماعیة
. والشخصیة العملیة, والشخصیة الوجدانیة, الشخصیة المفكرة: بین ثالثة ضروب من الشخصیة

التأمل ويعنى عادة بالنظريات ال فصاحب الشخصیة المفكرة ينزع إلى اإلكثار من المطالعة و
وصاحب الشخصیة الوجدانیة يستجیب لألحداث والمواقف ولكل ما يحیط به في . بتطبیقھا

وھو أقل قدرة على تقدير القیم الموضوعیة لألشیاء ألنه أكثر اھتماما بمشاعره . انفعال وتأثر
العملیة فیغلب علیه وأما صاحب الشخصیة. نحوھا منه بالنظر إلیھا نظرا موضوعیا حیاديا

ولكن , مثال, فھو ال يكلف نفسه عناء التفكیر في صحة نظرية ما, االھتمام بكل ما ھو عملي
يھمه أن يعلم ما إذا كان باإلمكان تطبیق تلك النظرية تطبیقا ينتھي إلى نتائج عملیة سلیمة أم 
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ّیة المتكاملة تكون تدل على قوة الذات في استقامة السلوك وثباتھا والشخص: الشخصّیة. ال
سماتھا متسقة بحیث تكمل بعضھا بعضًا وتمكن الشخص من أن يسلك سلوكًا ناجحًا مع 

االقتصاد في المجھود والشخصّیة االزدواجّیة الشخصّیة المضطربة المتضاربة الطموح 
إن مفھوم الشخصیة، مفھوم متداول في االصطالح . والمتعارضة االتجاھات والمتفككة إراديا

ومي، حیث يقال عادة إن لفالن شخصیة ، ويقصد بذلك ما يتمیز به الفرد عن غیره من الی
خصوصیات جسمانیة أو مكانة اجتماعیة ممیزة ، مرتبطة بثروته أو نفوذه السیاسي أو 

وعلى عكس ذلك ، نسمع بضعف الشخصیة أو انعدامھا ، ويراد بذلك اإلشارة ... االجتماعي 
وھذا ما يؤكد . الستسالم ، والخنوع ، التي يمكن أن تغلب على الفرد إلى صفات االنھزامیة ، وا

أن مفھوم الشخصیة ، مرتبط في التمثل الشائع ، بالمظاھر الخارجیة القابلة لإلدراك المباشر ؛ 
وھذا ما يدفعنا إلى التساؤل . مما يبین أن ھناك خلط بین مفھوم الشخص ومفھوم الشخصیة

نجد . مدى ارتباط مفھوم الشخصیة بالمظاھر الخارجیة الممیزةحول حقیقة ھذا التالزم، و
أما في الحقل . مفھوم الشخصیة في اللسان العربي ال يبتعد كثیرا عن االصطالح العادي

personaالمعجمي الفرنسي، فإنه يالحظ أن المعنى اإليتیمولوجي للكلمة يرتبط بكلمة 
. ل على وجھه حتى يتقمص الدور المسند لهالالتینیة، التي تعني القناع الذي يضعه الممث

ويتوسع ھذا المفھوم لیجعلنا نتساءل عن طبیعة العالقة الممكنة بین الشخصیة والدور باعتبار 
وھذا ما يستدعي وقوفا أولیا عند مفھوم . الفرد يؤدي في حیاته الیومیة أدوارا اجتماعیة ممیزة

الشخصیة يرتبط في االصطالح إن معنى. الشخصیة في التمثلین الفلسفي والعلمي
فنجد كانط مثال يمیز بین مفھوم الشخص . الفلسفي بوضعیة اإلنسان في فلسفة معینة

ھو الفرد المباشر الذي تنسب له مسؤولیة أفعاله - عنده - فالشخص . ومفھوم الشخصیة
والشخصیة ھي الكینونة العاقلة التي يجب أن تدرك نفسھا في حريتھا وحدود الواجب 

وترتبط الشخصیة في الطرح الھیجلي بالوعي بالذات في إطار الصیرورة العامة . خالقياأل
ي ثالث أما في العلوم اإلنسانیة ، فإن مفھوم الشخصیة يتحدد ف. والمطلقة لحركة الوجود

ويقصد بھا السمات الممیزة لإلنسان كعضوية بیولوجیة :منظومة الشخص: منظومات أساسیة
ويقصد بھا النظر إلى : المنظومة السیكولوجیة. وككینونة مسؤولة أخالقیا، وقانونیا، واجتماعیا

اإلنسان كحیاة نفسیة تنمو وتتغیر بناء على معطیات ذاتیة وموضوعیة، وما يترتب عن مراكمة
: المنظومة السوسیوثقافیة. تجارب وخبرات تنعكس على سلوكیات اإلنسان وحیاته الفردية

ويقصد بھا النظر إلى الفرد في تفاعله مع محیطه االجتماعي المؤسسات، واآللیات، واألنظمة 
.االجتماعیة

: الَشْرط
.ما يقف علیه وجود غیره أو عدمه

: الَشْرع
.وأمره بأدائه والزم الناس القیام به|ما حّمل الّله تعالى النبي 

:الشعوذة
. فن قوامه إيھام النظارة بقدرة صاحبه أي المشعوذ، على اجتراح كل ما ھو معجز أو مستحیل

وأعمال الشعوذة ال تقتصر على الحیل البسیطة التي تصطنع في أدائھا المناديل والسكاير 
رة المشعوذ على التخلص من القیود بل تعدو ذلك إلى إظھار قد. وورق اللعب أو الشدة

وإنما ! والسالسل وعلى احتراز رؤوس الحسان بالمنشار ثم إعادتھن إلى الحیاة من جديد
إذ يتعین علیه تحريك يديه بسرعة فائقة - يستعین المشعوذ على أداء حیله ھذه بخفة الید 

بطريقة سرية تمكنه من ويستعین أيضا بعلم النفس، وبأدوات معدة-تنخدع معھا عیون النظارة 
والشعوذة ترقى إلى عھد . وأخرى غیر منظورة يستخدمھا في غفلة من الجمھور, القیام بألعابه

وقد حاربتھا الكنیسة في القرون الوسطى بدعوى أن المشعوذين عمالء ; قدامى المصريین
.السحر: اأيض. ومن أشھر المشعوذين في العصر الحديث ھاري ھوديني األمیركي را. الشیطان

:الشعور
.معرفة النفس لذاتھا أو معرفة النفس لما تختبره.آ

.ما يمّیز الظواھر النفسّیة عن غیرھا من الظواھر الطبیعّیة. ب
ما نفقده رويدًا رويدًا عندما ننتقل من الصحو إلى النوم وما نسترجعه رويدًا رويدًا عندما . جـ

.ننتقل من النوم إلى الصحو
.رات لفرد ما في وقت مامجموع الخب. د
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:الشغل
غالبا ما يفید الشغل في التمثل الشائع العمل العضلي والجھد الجسدي الذي بموجبه يحول 

وھكذا يرتبط مفھوم الشغل في التمثل الشائع بالعمل الیدوي، ويقصي العمل . اإلنسان الطبیعة
ي، فإن الشغل يفید ـ إضافة وفي التمثل المعجمي العرب. الفكري كفاعلیة يمكن اعتبارھا شغال

ھذه الطاولة : "إلى العمل الیدوي ـ شغل حیز مكاني، فیكون بھذا ضد الفراغ؛ حیث نقول مثال
ويفید الشغل ـ كذلك ـ العمل الفكري خصوصا حینما يصبح الفرد مھووسا ". تشغل ھذا المكان

كلمة صناعة في بل إن". ھذه الفكرة تشغل ذھن ھذا الشخص: "بفكرة معینة، فیقال مثال 
صناعة األدب، : اللغة العربیة تنتقل من مستوى الحرفة لتشمل العمل الفكري، فیقال مثال

يفید كال من le travailوفي التمثل المعجمي الفرنسي، فإن الشغل . الخ...صناعة الحكمة 
ظاھرة الشغل وإذا انتقلنا إلى مجال الفلسفة، فإن اآلراء المتداولة حول . العمل الفكري والیدوي

فلسفات رافضة للشغل باعتباره إقصاء لماھیة اإلنسان، وفلسفات تعتبر : تنقسم إجماال إلى
الشغل أساس كل قیمة إنسانیة، وأخیرا فلسفات تنتقد الشغل دون أن تقصیه من الظواھر 

.اإلنسانیة

:الشك
ھو ما استوى طرفاه ھو التردد بین النقیضین بال ترجیح ألحدھما على اآلخر عند الشاك، وقیل

.وھو الوقوف بین الشیئین ال يمیل القلب إلى أحدھما على اآلخر

:الشكل
.ھو الھیئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حدٍّ واحد بالمقدار

:الشھوة
.ھي توقان النفس إلى ما يلذ ويسر: أو.ھي مطالبة النفس بفعل ما فیه اللذة

:الشوق واالھتمام
فقال بعضھم إنه . علم النفس اختلف الباحثون في تعريفه اختالفا كبیرامصطلح من مصطلحات 

وقال بعضھم إنه ما يفعله الناس حین . موقف يتمیز بالمیل إلى شيء ما وتركیز االنتباه علیه
. تتاح لھم حرية االختیار، أو ما يقولون إنھم يتوقون إلى عمله إذا ما أتیحت لھم تلك الحرية

ل إن الشوق أو االھتمام ھو النشاط أو الموضوع الذي يختاره المرء من وذھب آخرون إلى القو
وأيا ما كان فألشواق األفراد واھتماماتھم أھمیة في . بین بدائل مختلفة يقدمھا إلیه اختبار ما

التربیة ألنھا المرتكزات التي يستند إلیھا المربون في وضع البرامج، وفي اختبار وسائل التعلیم، 
.البھم ثقافیاوفي توجیه ط

: الشیوعّیة
مذھب اشتراكي مبدؤه األساسي من كلٍّ بقدر قّوته ولكل بقدر حاجته، فھو يكلف كل شخص 

أن يعمل بحسب قوته ويعطى كال بحسب حاجته

--- الصاد--- 

:الصحة العقلیة
ماعیة تكیف عقل المرء تكیفا صحیحا مع مجتمعه، نتیجة لتوافر عوامل جسدية ونفسیة واجت

والواقع أ األطباء، وجمھور الناس، لم يدركوا إدراكا كامال حقیقة الترابط الوثیق بین . متشابكة
أما المجتمعات . الصحة العقلیة والظروف االجتماعیة إال في الصدر األول من القرن العشرين

ان األول وتفصیل ذلك أن اإلنس. القديمة فقد اختلفت مفاھیمھا للصحة العقلیة اختالفا كبیرا
وظل ھذا االعتقاد سائدا حتى جاء . اعتبر الشیاطین والعفاريت مسؤولة عن اعتالل ھذه الصحة
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فیثاغورس الیوناني فقال إن األمراض العقلیة ناشئة عن اضطراب يصیب الدماغ، وجاء ابقراط 
فخطوا ثم جاء العرب. الیوناني أيضا فدعا إلى معالجة ھذه األمراض بالحمامات والحمیة والفصد

فعنوا بدراسة تلك األمراض وأنشؤوا لمعالجتھا . في ھذا السبیل خطوات واسعة إلى األمام
المستشفیات والمصحات، في حین خرج األوروبیون خالل القرون الوسطى عن ھذا الخط 

السلیم، فاعتبروا الشیاطین مسؤولة عن األمراض العقلیة ومن ھنا عمدوا إلى سجن المصابین 
.م لضروب من المعالجة غیر اإلنسانیة بغیة طرد الشیاطین التي تلبستھمبھا وإخضاعھ

: الصحة
ھي سالمة جسم الحي من المرض وغیره مما يؤلمه وربما يراد به التئام الجسم واعتدال 

.المزاج

: الصحیح
ون الذي يتردد بین أن يوجد وأن ال يوجد، والصحیح أيضًا الذي ال يستحیل وجوده، و في األول يك

غیر ثابت وفي الثاني قد يكون ثابتًا، وفي عرف الفقھاء الفعل الذي يتبعه أحكامه إذا لم تكن 
.عقوبة احترازًا عما يتبع الكفر والزنا من العقوبة

:الِصدق
صفة لموجود منزه عن الخداع وعند ديكارت . الخبر عن الشيء على ما ھو علیه في نفسه

.اضحة المتمّیزة فیقال صدق الھيصفة إلھیة تضمن يقین األفكار الو

: الصدمة
أو صدمة عاطفیة، , ينشأ عن نزف دمي. ھبوط عصبي مفاجىء مصحوب بتوسع األوعیة الدموية

وقد ينشأ عن فقدان سوائل الجسم نتیجة . أو انسداد تاجي، أو انسحاق جزء من أجزاء الجسم
ة تسارع في نبضات القلب، وأعراض الصدم. إلصابة المرء بحروق أو إسھال أو تقیؤ شديد

وانخفاض في ضغط الدم الشرياني، واتساع في الحدقة، وجفاف في الحلق، وانحباس في 
وھي تعالج بتمديد المصاب على . البول، وتقاصر في األنفاس، وشعور بالغثیان، وشحوب وتعرق

ن، وتدفئته بالبطانیات وزجاجات الماء الساخ, ظھره بحیث يكون رأسه منخفضا عن جسمه
ومن الصدمات ما ينشأ عن لمس األسالك الكھربائیة فھو يعرف . وزرقة بالمورفین تخفیفا لأللم

.من أجل ذلك بالصدمة الكھربائیة

الصراع
في نفس المرء، , في علم النفس، حالة نفسیة تنشأ عن تصادم النزعات والرغبات المتضادة: 

وفي األدب، يقصد . یر عن ذاتھا شعورياوقد تنشأ عن الحیلولة بین رغبة مكبوتة وبین التعب
بالصراع ذلك التصادم الذي ينشأ بین شخصیتین من شخصیات رواية أو مسرحیة تحاول كل 

.منھما قھر األخرى وإخضاعھا لسیطرتھا

: الصفة
كل أمر زائد على الذات يدخل في ضمن العلم به أو الخبر عنه نفیًا كان أو إثباتا حاًال كان أو غیر 

.كل فائدة تضاف إلى الذات بال اعتبار غیره: عًال كان أو نفي فعل، وقیلحال ف

الصفات
جمع صفة، وھى االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصیر وعاقل : لغة: 

والمصدر األول . األمارة الالزمة بذات الموصوف الذى يعرف بھا: واصطالحا. وأحمق وغیرھا
وهللا األسماء {: قال تعالى. و القرآن الكريم والسنة النبوية المطھرةألسماء اهللا وصفاته ھ
ومشكلة األسماء والصفات تحتل مركزا وثقال كبیرين فى . 180:األعراف}الحسنى فادعوه بھا

ويندرج تناول مشكلة صفات اهللا عز وجل تحت باب . مؤلفات الفالسفة والمتكلمین المسلمین
ويقسم المعتزلة . شاعرة ومن تابعھم من الفالسفة المسلمینالتوحید خاصة عند المعتزلة واأل

: أحدھما: الصفات المنسوبة هللا تعالى إلى قسمین
الوجود والحیاة : وتعرف بأنھا الصفات التى ال تنفك عنھا الذات وھى خمس صفات: صفات الذات

أو الحواس التى ال صفاته األفعال وھى كل ما تعلق بالجوارح : والقدرة والعلم واإلرادة والثانى
أما بالنسبة لإلنسان فھى تكون على وجه . تنسب إلى اهللا عز وجل إال على سبیل المجاز

. الحقیقة وال يجوز وصفه تعالى بعكس صفات الذات وال صفات األفعال التى تلیق بذاته
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فیمكن وصفه تعالى بأضدادھا مثل المحیى والممیت، والرحیم : أما صفات األفعال األخرى
المنتقم، والعاطى والمانع أما صفة العدل فال يجوز وصفه تعالى بأضدادھا، وكذلك صفة الكمال و

لم ينكرأحد المسلمین ثبوت . والجمال واإلحسان وما إلى ذلك مما ال يتصور ضدھا فیه تعالى
صفات الجالل هللا عز وجل، وإنما وقع الخالف فى كیفیة نسبتھا إلى ذاته بحیث ال توحى بالتعدد 

وقد حرصت المعتزلة على عدم إشراك أى مع اهللا فى صفة القدم . أو التغیر فى ذاته تعالى
. ونتج عن ذلك تقارب فى اآلراء بین المعتزلة أنفسھم وبینھم وبین الفرق األخرى من جانبه آخر

) ھـ320وعرف فى ھذا المجال ما يسمى بنظرية المعانى التى قال بھا معمر بن عیاد السلمى 
كما عرفت نظرية األحوال التى قال بھا أبو . وأخد بھا األشاعرة) م924-ھـ303لى الجبائى وأبو ع

ومضمون نظرية المعانى أن الصفات عبارة عن معان ). م941-ھـ321ھاشم عبد السالم الجبائى 
أما األحوال فتعنى أن الذات اإللھیة. قائمة بالذات ال ينتج عن قیامھا بالذات ال تعددا وال تغیرا

تكون على حال ثم تكون على حال أخرى، فتكون تارة على حال عالمة ثم على حال قادرة ثم 
أخرى مريدة وھكذا ، وقد قوبلت ھذه النظرية بنقد شديد من كثیر من المعتزلة واألشاعرة 

أما أول محاولة جادة لتفسیر عالقة الصفات . وغیرھم من متكلمى أھل السنة والفالسفة
حیث روى عنه أنه كان ) م842- ھـ227قد قام بھا أبو الھذيل العالف المعتزلى بالذات اإللھیة ف

يقول بأن اهللا قادر بقدرة لیست ھى ھو وال ھى غیره ،وكذا فى سائر الصفات فأثبت له تعالى 
حق القدرة ولكنه لم يستطع بیان عالقة القدرة أو أية صفة أخرى من صفات الذات بذاته تعالى 

وكانت ! ع نفسه ، فھذه القدرة لیست ھى ھو وال ھى غیره ماذا تكون إذن؟فقال بما يتناقض م
ھذه المقولة سببا فى اتھام المعتزلة بأنھم نفوا الصفات عن اهللا عز وجل وأنھم ُمَعطِّلة وكان 

من المعتزلة من يذھب إلى القول بضد الصفة إلثباتھا لذاته تعالى، فنفى ، العجز يتضمن 
الجھل عنه تعالى يعنى إثبات صفة العلم هللا تعالى، وھكذا فى باقى الوصف بالقدرة، ونفى 

صفات الذات ومن ھنا جاء وصفھم من قبل متكلمى أھل السنة بأنھم نفوا الصفات عن اهللا 
أما أشد أنواع الجدل فقد دار حول الصفات التشبیھیة مثل تفسیر الید والوجه واالستواء . عزوجل

السنة والجماعة عن الخوض فیھا، وآمنوا بھا كما جاءت فى حیث توقف أھل . وما شابه ذلك
أما المعتزلة فقد لجأوا فى تفسیر ذلك إلى ما عرف . القرآن الكريم دون السؤال عن الكیف

بقیاس الغائب على الشاھد، وفسروھا أحیانا بأنھا منسوبة هللا عزوجل على سبیل المجاز ال 
والید بالقدرة والرؤية رؤية البارى عز وجل فى على سبیل الحقیقة، ففسروا الوجه بالوجود 

على أنھا تكون بالروح ال بحاسة البصر، وقد اختلف معھم فى ھذه الطريقة أيضا متكلمو ) اآلخرة
ويرى أبو الحسن األشعرى أن إثبات الصفة عن طريق نص ضدھا حسبما كان يذھب . السنة

فكراالسالمى عن طريق الفلسفة قد دخل ال) م850-ھـ235إلیه إبراھیم بن سیار النظام 
وقد أيد أبو حامد الغزالى ما ذھب الیه أبو الحسن . الیونانیة ومن تأثر بھا من المسلمین

األشعرى فى حق الفالسفة لنفیھم الصفات بحجة أن إثباتھا يؤدى إلى التعدد فى الذات 
دلل على بطالنه وكذلك يرفض ابن رشد تفسیرالمعتزلة للصفات وعالقتھا بالذات وي. اإللھیة

لیرد على المعتزلة واألشاعرة والفالسفة ويضع حدا ) ھـ728وتناقضه مع ذاته ثم جاء ابن تیمیة 
.للخوض فى ھذه المسألة وإثبات استحالة القطع فیھا عن طريق العقل

: الصھیويّنة
من فیّنا في أواخر القرن التاسع عشر ونشد من" ھرتزل"حركة تزعمھا صحفي يھودي اسمه 

خاللھا إقامة مجتمع يھودي مستقل في فلسطین وصھیون اسم تل قريب من أورشلیم ويطلق 
.االسم أحیانا على أورشلیم نفسھا

: الصواب
.ھو إصابة الحق: ھو األمر الثابت الذي ال يسوغ إنكاره وقیل

: الصورة
وعند كانت صورة عند أرسطو تقابل المادة وتقابل على ما به وجود الشيء أو حقیقته أو كماله

المعرفة ھي المبادئ األولّیة التي تتشكل بھا مادة المعرفة والصورة الذھنّیة عبارة عن عودة 
.االحساسات في الذھن مع غیاب األشیاء التي تثیرھا أو تعّبر عنھا

. يةمذھب يرمي إلى إنكار قیمة الناحیة المادية والموضوعّیة وال يعتد إال بالناحیة الصور: الُصَوِري
: مذھب له منحیین: الُصورية

اتجاه يرمي إلى التعويل على الشكل دون المضمون وإھمال العنصر المادي ومنه الصورية في . أ
علم الجمال التي تقول بنظرّية الفن للفن والصورّية األخالقیة التي ُتَقّیم األخالق على فكرة 

.الواجب من اجل الواجب
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ت إال مجرد مواضعات متفق علیھا وتلك ھي الصورّية المحضة القول بان حقائق العلوم لیس. ب
وتكاد تتحقق كاملة في العلوم الرياضّیة

--- الضاد--- 

: الضدان
.صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحیل اجتماعھما كالسواد والبیاض

:الضروري
.هما يحدث في الحي المكلف ال من قبله وال يمكنه دفعه عن نفس

: الضمیر
ومنه البارز والمستتر، " ھو"أو غائب كـ " أنت "أو مخاطب كـ " أنا"ھو ما دل على متكلم كـ : لغة

ولم يرد ھذا اللفظ . كما فى اللسان" قم "أما المستتر فھو كالمقدر نحو قولك " قمت "فالبارز 
رك مع ھذا اللفظ فى فى القرآن الكريم وال فى السنة المطھرة ولم أجد كذلك لفظا قرآنیا يشت

وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجاال {: وھو ما جاء فى قوله تعالى" ضامر"األصل سوى لفظ 
.27:الحج}وعلى كل ضامر يأتین من كل فج عمیق

فیعرف الضمیر بأنه خاصیة يصدر بھا اإلنسان أحكاما مباشرة على القیم األخالقیة : واصطالحا
.يقع بعد فقد يكون أمرا بالفعل أو نھیا عنهألعمال معینة، فإن تعلق فیما لم

وقد عنى به من الفالسفة أصحاب المدرسة الحدسیة، واعتبروه قوة فطرية يمیز بھا اإلنسان 
بین الخیر والشر تلقائیا دون خبرة مسبقة أو توجھیه من اآلخرين ، أما أصحاب المدرسة 

بة أى الخبرة السابقة وربطوا قیمة الفعل فقد أرجعوا أحكام الضمیر إلى التجر: الطبیعیة المادية
.األخالقى بنتائجه دون غیرھا

أما المعنى االصطالحى للضمیر فیعبر عنه بلفظ النفس اللوامة وھو المصطلح القرآنى المأخوذ 
، حیث تقوم النفس اللوامة بمحاسبة 2:القیامة}وال أقسم بالنفس اللوامة{من قوله تعالى 

: فى النفس اللوامة) ھـ110: ى ھذا المعنى يقول الحسن البصرى تاإلنسان عما بدر منه، ف
إن المؤمن واهللا ال نراه إال الئما لنفسه، ما أردت بكلمتى؟ ما أردت بأكلتى؟ ما أردت بحديث 

نفسى؟ وإن الفاجر يمضى قدما ال يعاتب نفسه
.

--- الطاء--- 

:الطابور الخامس
م حیث كان الوطنیون قد 9391ــ6391ّیة في اسبانیا مصطلح يرجع اصله إلى الحرب األھل

ھاجموا مدرية العاصمة بأربع فرق فقط ومع ذلك فقد كتب لھم النصر بفضل أنصارھم في 
العاصمة الذين أعانوھم بما قاموا به من أعمال التخريب في صفوف الجمھوريین فكانوا الوطنیین 

.المھاجمین بمثابة فرقة أو طابور خامس لھم

: طاقةال
تطلق عند أرسطو على ما ھو بالفعل في مقابل ما ھو بالقّوة وفسرت علمّیًا بأنھا مقدرة 

: الجسم على عمل شغل وھي أنواع
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الطاقة التي تزيد موصلّیة البلورة نتیجة خفض الجھد الحاجز بفعل : طاقة التنشیط بالشوائب. 1
.الشائبة

زئّیات أي مجموع طاقة حركتھا وطاقتھا الكامنة أو ھي الطاقة الكلیة للج: الطاقة الداخلّیة. 2
ھي الطاقة المستفادة من مقدار الحراة التي تتحول إلى شغل میكانیكي في كل دورة من 

.دورات اآللة الحرارّية
ھي الطاقة التي يكتسبھا الجسم من حركته وتساوي الشغل الذي يمكن أن : طاقة الحركة. 3

.ارجّیة حتى يسكنيؤديه الجسم ضد المقاومات الخ
ھي الطاقة التي يكتسبھا الجسم من وضعه وتساوي الشغل الذي ينتج عن : طاقة الوضع. 4

.انتقال الجسم من موضعه إلى وضع معین يتخذ أساسا
. الطاقة الالزمة لكسر الرابطة الكیمیاوّية التي تنطلق عند تكوينھا: طاقة الربط. 5
ة في التفاعالت النووّية وخاصة إذا كانت بمقادير ُيعني بھا في الطاقة المنطلق: الطاقة النووّية. 6

.األغراض الھندسّیة أو في دراسات الفیزيقا الفلكّیة

:الطبع
والحكماء يطلقون ھذا . الجبلة التي خلق اإلنسان علیھا: ما يقع على اإلنسان بغیر إرادة وقیل

وھو سیكولوجیًا مجموعة مظاھر . يد للثلجاللفظ ويريدون به خاصة األشیاء كاإلحراق للنار والتبر
السلوك والشعور المكتسبة والموروثة التي تمّیز الفرد عن اآلخر وقال الجرجاني انه الجبّلة 

.التي خلق علیھا اإلنسان

: الطبیعة
إن مفھوم الطبیعة من . العامل األول في اإلنتاج وتشمل األرض والماء والھواء والحرارة والضوء

ففي التمثل الشائع، غالبا ما يفید مفھوم : التي تختلف دالالتھا من مجال إلى آخرالمفاھیم 
" طبیعي"كما يستعمل مصطلح . الطبیعة المساحات الخضراء والمجال اإليكولوجي بصفة عامة

للداللة على األشیاء التي لم تدخل علیھا صناعة والتي لم تشبھا مواد كیماوية، فإلى ھذا 
".منتوج طبیعي"يشیر غالبا مصطلح 

في اللسان العربي يشیر إلى الفطرة، والجبلة " الطبیعة"وفي االصطالح اللغوي فإن لفظ 
ويستعمل غالبا لإلشارة إلى الجانب السیكولوأخالقي عند " الطبع"، ويقترن لفظ ..والخلقة 

یھا آنفا يجمع بین جمیع المدلوالت المشار إلNatureوفي االصطالح الفرنسي فإن لفظ . األفراد
" الفزيقا"أما في االصطالح الیوناني، فإن لفظي . عالوة على المعنى العلمي لمفھوم الطبیعة

وھذا ما يبین أن . يشیران إلى تلك القوة الكامنة في األشیاء والمسؤولة عن نموھا" الفیزيس"و
ا أرسطو فھذ). المعنى الیوناني لمفھوم الطبیعة يقترب كثیرا من المعنى الفلسفي الیوناني

يقرن بین الطبیعة والماھیة، حیث يعتبر الطبیعة ھي تلك الماھیة الكامنة في األشیاء التي 
ھكذا يمیز أرسطو بین األشیاء التي لھا طبیعة أو ماھیة، والتي . ھي علة األشیاء ومبدأھا

د فاألولى ھي األشیاء التي توجد بذاتھا، والثانیة ھي األشیاء التي توج: لیست لھا طبیعة
وفسادھا خروجھا من ) فالطبیعة ھي علة األشیاء ومبدأ كونھا خروجھا إلى الوجود. بغیرھا
.الوجود

وبناء علیه يحسن بنا . أما التمثالت الفلسفیة الحديثة، فإنھا تختلف حسب درجة تأثرھا بالعلم
إن الطبیعة في االصطالح العلمي مفھوم عام يشمل جمیع . تحديد مفھوم الطبیعة علمیا

أشكال المادة الجامدة وأشكال المادة العضوية الحیة ويشمل في ذات الوقت القوانین المنظمة 
ينتسب إلى الطبیعة، ھي ما طبع علیه اإلنسان -في عضويته -ھكذا يتضح أن اإلنسان . لھما

.أي خلق

--- الظاء--- 

:الظاھرية
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ن وجد الشيء في ذاته، فإن العقل القول إن الوجود الحقیقي ھو مجموع الظواھر، وحتى وإ
.عاجز عن إدراكه بحكم طبیعته

أصحاب أبي سلیمان داوود بن علي بن خلف األصفھاني الشافعي الظاھري، ولد : الظاھرّية
بالكوفة سنة مائتین، ونشأ ببغداد وتوفي بھا سنة سبعین ومائتین ھجرية، وھو من أئمة 

عنى القرآن والحديث الظاھر دون الباطن، بمعنى السنة، ولّقب بالظاھري لقوله بوجوب أخذ م
أن الذھن ال يدرك إال الظواھر وإن َسلَّم أحیانًا بوجود الشيء في ذاته، واشترط في السّنة أن 

.تكون من األحاديث النبوّية الصحیحة اإلسناد، كما منع من القیاس واألخذ به

:الظلم
لشريعة عبارة عن التعدي عن الحق إلى ھو وضع الشيء في غیر موضعه، وھو الجور، وفي ا

.التعدي عن الحق إلى الباطل.ظن ھو االعتقاد الراجح مع احتمال النقیض. الباطل

:الظن
ھو : لغة. ھو أحد طرفي الشك بصفة الرجحان: ھو االعتقاد الراجح مع احتمال النقیض وقیل

وقد يوضع موضع . ینالتردد الراجح بین طرفى االعتقاد غیر الجازم وجمعه ظنون وأظان
ھو االعتقاد الراجح مع احتمال النقیض ، ويستعمل فى الیقین والشك وقیل، : واصطالحا.العلم

.الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان

:الظواھرية
ھي دراسة وصفیة لمجموعة الظواھر كما ھي في زمانھا و مكانھا،و تختلف عن دراسة أسباب 

للظواھر كما تبدو بالفعل بعیدا عن كل تصور سابق مھما ھذه الظواھر وقوانینھا،فھي وصف
كانت طبیعته

--- العین--- 

:العادة
.ھي ما يديم اإلنسان فعله من قبل نفسه

:العاقل
.يجد ھذه الصفة من نفسه ويفرق بینه وبین كونه معتقدًا ناظرًا مدركًا

: العاَلْم
قیل أن فیثاغورس ھو أّول من .سام واألعراضعبارة عن السماء واألرض وما بینھما من األج

سمى الشيء المحیط بالكل َعاَلمًا ومعناه في لغة الیونانیین رتبة وسماه بھذا االسم لما فیه 
من الترتیب وھو عبارة عن مجموع األجسام الطبیعّیة البسیطة كلھا ويقال عالم لكل جملة 

وعالم العقل وعالم اآلخرة للمكان الذي موجودات متجانسة كقولھم عالم الطبیعة وعالم النفس 
تقیم فیه األرواح بعد الموت وعالم المحسوس لما ھو موضوع لإلدراك الحسي وعالم المعقول 

.لعالم الماھیات أو المثل

: العامة
خالف : الشامل وھو خالف الخاص، والعامة من الناس: شمل، والعام: عمَّ الشىء عموما: لغة

.1كما فى الوسیط الخاصة والجمع عوام، 
يدل بوجه عام على معنى الجمھور الذى يشیر فى الكتابات الحديثة إلى معنى : واصطالحا

الشعب، ومن ثم فھو يرتبط ارتباطا وثیقا بنظرية المعرفة وبخاصة ما إذا كانت ھذه المعرفة 
ھذا من بمجاالتھا وبأمورھا المنوعة ھى معرفة إجمالیة للكافة والعامة، وما قد يترادف مع

مصطلحات أخرى مثل الرعیة، والسواد األعظم، واألھالى، والعباد، أم أن بھا من األمور الدقیقة 
.والتفصیلیة ما يعتبر وقفا على الخاصة
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:العبث
.ارتكاب أمر غیر معلوم الفائدة

: العبقرية
المعنى . يقصد بالعبقرية، في علم النفس، معنیان مختلفان بعض الشيء ولكنھما متكامالن

فما فوق، وقد أكد على ھذا 140األول يرادف النبوغ الذي يتكشف عنه من كان حاصل ذكائه 
والمعنى الثاني، وھو األكثر شیوعا، يفید تمتع . المعنى عالم النفس األمیركي لويس تیرمن

المرء بقدر من الذكاء عال يساعده على تحقیق منجزات عملیة باھرة في حقل من الحقول، 
المعنى تكون عناصر العبقرية ھي األصالة، واإلبداع، والقدرة على التفكیر والعمل في وبھذا 

وھذا المفھوم ھو الذي أكد علیه العالم البريطاني السیر . مجاالت لم تستكشف من قبل
فزعم بعضھم أن العباقرة ينتمون . وقد حاول كثیر من الباحثین تعلیل العبقرية. فرنسیس غولتون

مستقل يختلف في Psychobiological) نفسي-أحیائینفسي أحیائي Speciesإلى نوع 
وقد ذھب . عملیاته الذھنیة واالنفعالیة عن اإلنسان العادي كما يختلف اإلنسان عن القرد

غولتون، الذي كان أول من درس العبقرية دراسة نظامیة، إلى القول بأنھا حصیلة خصال ثالث 
وحاول أن يثبت أنھا ظاھرة مستمرة في بعض , ى العملھي الذكاء والحماسة والقدرة عل

. واإلجماع يكاد ينعقد الیوم على أن العبقرية حصیلة الوراثة والعوامل البیئیة مجتمعة را. األسر
.مواھب تمكن صاحبھا من التفوق). الذكاء: أيضا

:العدالة

.االعتدال واالستقامة والمیل إلى الحق. أ
عبارة عن االستقامة على طريق .ع الرئیسّیة في الفلسفة الیونانّیةإحدى الفضائل األرب. ب

.الحق باالجتناب عما ھو محظور دينه

: العدد
.ھو نتیجة تقدير الكمّیة بالوحدة

ھو العدد الذي ال يمكن إيجاد قیمته بالضبط والذي ال يمكن وضعه على صورة : العدد األصم. 1
.كسر حداه عددان صحیحان غیر مقربین

).71عدد ال يقبل القسمة األعلى نفسه أو على الواحد الصحیح مثل : العدد األولي. 2
.رقم يدل على المقدرة على قطع فلز أو اشابة فلزّية: العدد الحراري. 3
يطلق على العدد الذري لعنصر ما على مقدار الشحنة الموجبة لنواة ذرة ذلك : العدد الذّري. 4

ة األساسیة ھي وحدة القیاس والعدد الذّري بحسب النظريات العنصر على اعتباران الشحن
.الحديثة ھو عدد البروتونات الموجود في نواة الذّرة

:الَعْدل
ھو العلوم : وعند المتكلمین. ھو عبارة عن توفیة حق الغیر واستیفاء ما يستحق علیه منه

.المتعلقة بتنزيه الّله تعالى من فعل القبیح وعن اإلخالل بالواجب

:العدمّیة
:نظرّية تقرر انه لیس يوجد شيء على اإلطالق نادى بھا غورغیاس ودلل على ذلك بثالث قضايا

. ال يوجد شيء. أ
.إذا كان ھناك شيء فإّن اإلنسان قاصر عن إدراكه. ب
.إذا أدركه فلن يستطیع أن يبلغه لغیره من الناس. ج

: العدوان
وقد . ائص الحیوان واإلنسان ذات صلة بغزيرة البقاءفي علم النفس، خصیصة أساسیة من خص

وھذب بفعل المؤثرات , ذھب فرويد إلى القول بأن العدوان إذا ما وجه إلى خارج الذات
أما إذا وجه نحو الباطن فعندئذ تنشأ عنه اضطرابات في . االجتماعیة، أصبح ظاھرة نافعة

.الشخصیة

:العرف
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ھو ما تعارف الناس علیه . العقول وتلقته الطبائع بالقبولھو ما استقرت النفوس علیه بشھادة 
المعروف وھو خالف النكر، : لغة. َوُعدَّ احد مقايیس األخالق أو احد مبادئ العلم والمعرفة

.ما تعارف علیه الناس في عاداتھم ومعامالتھم: والعرف
تعارفوا إطالقه على ھو ما اعتاده الناس وساروا علیه من فعل شاع بینھم ، أو لفظ: واصطالحا

ما يعرفه كل : فالعرف. معنى خاص لم يوضع له فى اللغة، وال يتبادر غیره عند سماع ذلك اللفظ
.ما يتكرر معاودتھا مرة بعد أخرى: أحد، والعادة

العشق
.ھو شھوة شديدة لمشتھي مخصوص على وجه مخصوص: 

: العصاب
ترافقه في كثیر من . الجھاز العصبياضطراب عصبي وظیفي غیر مصحوب بتغیر بنیوي في 

ولعل العصابات قديمة قدم الجنس . وھواجس مختلفة, وحصر نفسي, األحیان أعراض ھستیريا
ونحن نقع على وصف لھا في كثیر من المصنفات التراثیة وبخاصة غیر الطبیة . البشري نفسه

إال في منتصف القرن أما الدراسة الطبیة النظامیة لالضطرابات العصابیة فلم تستھل. منھا
ويعتبر جان مارتن شاركو وسیغموند فرويد من أبرز الرواد في ھذا . التاسع عشر للمیالد

.التحلیل, النفسي: أيضا. المضمار را

: عصاب الوسواس
أحد أنواع العصابات التي تتسلُط فیه على المريض فكرة أو شعور ما ال يستطیع منه فكاكًا، رغم 

لفكرة تافھة ال مبرر لھا، ويمتاز ھذا العصاب بظھور نوع من السلوك القسري ال أنه يعلم أن ھذه ا
يستطیع الفرد مقاومته فالمريض يقوم بلمس بعض األشیاء مرات عديدة أو يقوم بغسل يديه 

.بصورة متكررة يومیًا، وال يھدأ إال إذا قام بھذه األفعال

:عصبة اُألمم
أعقاب الحرب العالمّیة األولى وادمج میثاقھا في معاھدة م في 0291منظمة دولّیة أنشأت عام 

دولة لیس من بینھا الواليات المتحدة على الرغم من 82فرساي وكان عدد أعضائھا األصلیین 
م 6491كان صاحب فكرة المیثاق وقد انتھى عمل العصبة في عام ) أن رئیسھا وودرو ولسن

.ھیئة األمم المتحدةبعد الحرب العالمّیة الثانیة واستبدلت بھا 

العصیان
.ھو ترك االنقیاد: 

: العضوّية
اتجاه فكري يرى أن حیاة الكائن تنتج من تركیب أعضائه الخاصة ويقابل الحیاتّیة التي ترد الحیاة 

والحركة إلى قّوة باطنة في الكائن ويطبق في علم االجتماع فیعد المجتمع كائنًا حّیًا ويفّسر 
.وّيًاظواھره تفسیرًا عض

: العقد
اتفاق يتعھد بمقتضاه شخص أو اكثر بأداء ماٍل أو عمل شيء لشخص أو أشخاص كل ارتباط حّر 

.بین شخصین أو اكثر ومنه العقد االجتماعي عند رسوب

في علم النفس، ثمرة خبرة انفعالیة عنیفة أو ألیمة تستثار ھیجاناتھا في ما : العقدة، مركب
لطفل الذي يروعه كلب، في يوم ما، خلیق به أن يستشعر الخوف فا. بعد من طريق التداعي

. ھذا بالمعنى الواسع. حیثما توجد الكالب جمیعا، أو حیثما تبرز األشیاء المتصلة بخوفه القديم
أما بالمعنى الضیق فیقصد بالعقدة النفسیة العناصر المكبوتة من خبرة ألیمة ما، بسبب من 

كالذي يقع , زعتین شديدتي التناقض يثیرھما شيء واحدتعارض لم يحل ناشىء عن وجود ن
للجندي في میدان القتال مثال، حیث تتعارض عنده النزعة إلى الھرب إيثارا للعافیة مع النزعة 

فیحدث ھذا التعارض , االجتماعیة التي تقضي باإلخالص للواجب والثبات دفاعا عن الوطن
.الجنديال يلبث أن تكبت بعد زوال الخطر عن " عقدة"

: عقدة إلكترا
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عقدة نفسیة تظھر لدى الفتیات في ما بین الثالثة والخامسة من العمر، تمتاز بالتعلق الشديد 
.باألب جنسیًا، مع الشعور بالكراھیة الشديدة لألم التي تشكل منافسًا للبنت في حبھا ألبیھا

:عقدة النقص، مركب الدونیة
صوره الحقیقي أو الوھمي بالنسبة إلى سائر أفراد حالة عصابیة تنشأ عن شعور المرء بق

وھذه الحالة تورث صاحبھا الخجل واالنطواء على النفس عادة، وقد تحمله في بعض . المجتمع
وكثیرا ما تدفع عقدة النقص المصاب . األحیان على التعويض فیحقق نجاحات شخصیة ذات شأن

الطبیب النفساني 1925ح وضعه عام والمصطل. بھا إلى انتھاج ضروب من السلوك العدواني
.النمساوي ألفرد أدلر الذي قام بدراسات رائدة في ھذا الحقل

:العقل
قوة في القلب يقتضي التمییز وإدراك حقائق األشیاء فھو يدرك على ھذا أوًال ماھیات الماديات 

ة والمعلولّیة أي كنھھا ال ظاھرھا ويدرك ثانیًا معاني عامة كالوجود والجوھر والعرض والعلّی
ھو العلوم الضرورية التي يتمكن بھا من اكتساب العلوم : والغاية والوسیلة والخیر والشر، وقیل

العقل الذي ھو مناط التكلیف ھو العلم بوجوب الواجبات واستحالة : إذا كملت شروطھا، وقیل
يتأرجح . الحواسالمستحیالت وقیل ھو غريزة العلوم الكلیة البديھیة عند سالمة أآلت الفكر و

مفھوم العقل في داللته المتداولة بین عدة معان، بعضھا يفید التفكیر السلیم والحكم الصائب، 
وأساس االختالف بین اإلنسان والحیوان؛ كما يحمل العقل معنى معیاريا أخالقیا، يفید التعقل 

ن دالالته يغلب علیھا لذا يصعب االرتكاز على التمثل الشائع أل. واالبتعاد عن الشھوات البھیمیة
ومن ثمة . أنطولوجیة وإبستیمیة وقیمیة أخالقیة: التعمیم والتداخل بین مجاالت متعددة

.سنحاول الوقوف عند التمثل اللغوي لعله يساھم في حل اإلشكال

مثال، إذا " عقل البعیر"إن العقل في االصطالح العربي مشتق من الفعل الثالثي عقل، ويقال 
ومن ھذا . ھكذا سمي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن التورط في المھالك. جمع قوائمھا

.يتضح أن العقل في التمثل المعجمي العربي يحمل معنى معیاريا أخالقیا باعتباره وازعا أخالقیا

أما في التمثل المعجمي الغربي فإننا نجد مرادفات عدة لكلمة عقل وتكاد كلھا تعطي لمفھوم 
تحمل من بین معانیھا العالقة Logosتیمیا محضا فالكلمة الیونانیة لوغوس العقل بعدا إبس

Raisonوكلمة .. تعني التفكیر والحساب Ratioوالكلمة الالتینیة .. الرياضیة، والدراسة 
..بالفرنسیة تعني النسبة الرياضیة بین عددين وتعني ملكة التفكیر 

ففالسفة اإلسالم مثال . ل المعجمي لمفھوم العقلإن التمثل الفلسفي ال يبتعد كثیرا عن التمث
. يمیزون بین العقل الموھوب والعقل المكسوب؛ أو بتعبیر آخر، بین العقل بالقوة والعقل بالفعل

وفي .. فاألول يفید االستعداد الفطري لتحصیل المعرفة والثاني يفید المعرفة المكتسبة
) العقل المكون بكسر الواو: معنیین للعقل يمیز بینLalandeالفلسفة الحديثة نجد الالند 

أما األول فالمقصود به الفكر الذاتي أو النشاط الذھني الذي يقوم به . والعقل المكون بفتح الواو
قّوة في اإلنسان . كل مفكر؛ وأما الثاني فھو مجموع المعارف السائدة في عصر من العصور

ك على ھذا أوًال ماھیات الماديات أي كنھھا ال تدرك طوائف من المعارف الالمادّية فالعقل يدر
ظاھرھا ويدرك ثانیًا معاني عامة كالوجود والجوھر والعرض والعلّیة والمعلولّیة والغاية والوسیلة 

.والخیر والشر

:العقلي
مذھب فلسفي يرى أن كل ما ھو موجود مردود إلى مبادئ عقلّیة ومن ھذا الوجه يطلق على 

.وزا ولیبنتز وھیجلفلسفة ديكارت وسبین

:العلة
.ھي ما يتوقف علیه وجود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فیه

: العلم
ھو إدراك الشيء على ما ھو به، وكان يطلق على : وقیل. ھو االعتقاد الجازم المطابق للواقع

ما يقابل األدب والفلسفة وعلى مجرد إدراك الحقائق ولكن يراد به اآلن خاصة معرفة منظمة 
يطلق على . تدور حول موضع معّین وتقوم على منھج مقرر وتؤّدي إلى نتائج وقوانین متطابقة

ما يقابل األدب والفلسفة وعلى مجرد إدراك الحقائق ولكن يراد به اآلن خاصة معرفة منظمة 
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.تدور حول موضع معّین وتقوم على منھج مقرر وتؤّدي إلى نتائج وقوانین متطابقة

: العلمانیة
الدنیوى : بمعنى) SECUL ARISMلح ترجم بمصر والمشرق العربى للكلمة االنجلیزيةمصط

والواقعى، والعالمى ذلك ألن العلمانیة ھى نزعة فلسفیة وفكرية وسیاسیة واجتماعیة ترى 
العالم مكتفیا بذاته، تدبره األسباب الذاتیة المودعة فیه فالعالم والواقع والدنیا ھى مرجعیة 

ماع اإلنسانى والدولة والحیاة، ومن ثم فإن االجتماع والحیاة والدولة لیست فى التدبیر لالجت
حاجة إلى مدبر من خارج ھذا العالم ومن وراء ھذه الطبیعة واإلنسان مكتف بذاته ، يدبر شئونه 
ويبدع قیمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، ولیس فى حاجة إلى شريعة سماوية تحكم ھذا 

.التدبیر

تضبط بفتح العین، ألنھا نسبة إلى العالم وھناك فى المغرب العربى من -لذلك-انیة فالعلم
.يترجمھا بالدنیوية

فى سیاق النھضة الحديثة، وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوير -بأوربا- ولقد نشأت العلمانیة 
-الثامن عشرفى القرنین السابع عشر و-الوضعى الغربى، التى جابه بھا فالسفة عصر األنوار 

سلطة الكنیسة الكاثولیكیة بعد أن تجاوزت ھده الكنیسة الحدود التى رسمتھا لھا النصرانیة، 
لقد تجاوزت .. وھى خالص الروح ،ومملكة السماء،وترك ما لقیصر لقیصر واالقتصارعلى ما هللا

Theory of The Tow"الكنیسة حدود رسالتھا واختصاصاتھا، فبعد عصور من سیادة نظرية 
Swords " والسیف الزمنى أى السلطة -أو السلطة الدينیة للكنیسة- أى السیف الروحى

المدنیة للدولة جمعت الكنیسة السلطتین معا فضمت ما لقیصر إلى ما للكنیسة والالھوت فى 
أضفت " البابوات األباطرة"وتحت حكم " Theory ofone Swordالسیف الواحد "ظل نظرية 

-أفكارا وعلوما ونظما-ن وثباته على المتغیرات الدنیوية واالجتماعیة الكنیسة قداسة الدي
فرفضت وحرمت وجرمته كل ما ال وجود له فى األناجیل، وبذلك دخلت أوربا عصورھا المظلمة، 

ففى مواجھة . األمر الذى استنفر رد الفعل العلمانى، الذى حرر الدنیا من كل عالقة لھا بالدين
قدس الدنیا وثبتھا، وجعل الالھوت النصرانى المرجع الوحید للسیاسةالكھنوت الكنسى الذى 

جاء رد الفعل العلمانى لینزع كل قداسة عن كل شئون الدنیا، ولیحرر العالم من سلطان الدين، 
ولیعزل السماء عن األرض، جاعال العالم مكتفیا بذاته، واالجتماع والدولة والنظم والفلسفات 

.ة، دونما تدخل من الدينمحكومة بالعقل والتجرب
ولقد ساعدت المالبسات التى نشأت فیھا العلمانیة على ھزيمة الكنیسة وتراجع الالھوت 

وكان التخلف األوربى شاھدا على فشل الحكم الكنسى . النصرانى أمام النزعة العلمانیة
عونا النتصار -افى أورب-الكھنوتى وكانت ھذه المالبسات الواقعیة والمواريث الدينیة والفلسفیة 

.العلمانیة على الكنیسة وسلطانھا

:ولقد تمیز تیاران فى إطار فالسفة العلمانیة األوربیة

.من اإليمان الدينى-كل الحیاة- تیار مادى ملحد، طمح إلى تحرير الحیاة : أوال
.وكانت الماركسیة أبرز إفرازات ھذا التیار

نسان ، لكنه يقف بنطاق عمل ھذا الخالق عند مجرد تیار مؤمن بوجود خالق للكون واإل: ثانیا
الخلق فیحرر الدولة والسیاسة واالجتماع من سلطان الدين، مع بقإء اإليمان الدينى عالقة 

، ولوك )م1588/1679ھوبر "ومن فالسفة ھذا التیار .. خاصة وفردية بین اإلنسان وبین اهللا
)".م1712/1778، ورسو ) م1729/1871، ولیسینج ) م1646/1716ولیبیز ) م1632/1716

: علم النفس
ھو العلم الذي يدرس السلوك سواًء كان ھذا السلوك ظاھرًا أو باطنًا فھو يدرس السلوك الظاھر 

وعلم النفس الحديث . كاألفعال التي يقوم بھا الفرد، والسلوك الباطن كالتفكیر والتخیل والتذكر
وأصبح علمًا ) 1879ريبي في ألمانیا على يد فونت عامبدأ مع إنشاء أول مختبر لعلم النفس التج

له موضوعه ومنھجه القائم على التجربة مما أدى إلى إحداث تطور كبیر في مسیرة ھذا العلم 
فظھرت مدارس عديدة في العالم نذكر منھا المدرسة السلوكیة ويمثلھا واطسن ومدرسة 

وينقسم علم النفس . لھا فیرتھیمرالتحلیل النفسي ويمثلھا فرويد ومدرسة الجشطلت ويمث
إلى فروع كثیرة نذكر منھا، علم النفس العام، وعلم النفس الفسیولوجي وعلم النفس التربوي 
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وعلم نفس النمو وعلم النفس االجتماعي وعلم النفس العسكري، وعلم النفس الجنائي وعلم 
.النفس المھني

: العمر العقلي
بالقیاس إلى متوسط الذكاء عند األطفال األسوياء في مختلف درجة ذكاء الفرد أو تطوره العقلي

فیقال عن الطفل مثال إن عمره العقلي تسع سنوات إذا نجح في اختبارات الذكاء . األعمار
المعدة ألبناء ھذه السن على الرغم من أن عمره الزمني قد يزيد على تسع سنوات أويقل عن 

د بینیه الذي قام بدراسات رائدة في حقل اختبار ولقد كان عالم النفس الفرنسي ألفر. ذلك
.الذكاء ھو واضع أقدم تعريف للعمر العقلي

:العمل
الجھد اإلنساني أيا كان نوعه عضلیًا أو ذھنّیًا فنّیًا أو إداريا وسواء كان يحتاج إلى مھارة خاصة أو 

.ال

: العملي
میزة للحق ولكن لیس معنى ذلك مذھب يقرر أن العمل ھو مقیاس الحق أي أن العمل المنجز 

.أن الحق حّق ألنه نافع إنما معناه أننا ندرك الحق إدراكا مباشرًا بفضل العمل

:العموم
.ھو كل لفظ وضع لیستغرق كّل ما يصلح له

:العمى
وھو عدم القدرة على تبّین : عمى عقلي) األّول: لغة ذھاب البصر واصطالحًا يقّسم إلى أقسام

وھو رؤية الحروف مع عدم : عمى لفظي) الثاني.مع سالمة اإلحساس البصريالصور المدركة
وھو عدم القدرة على تمییز الخیر من الشر بسبب : عمى خلقي) الثالث.القدرة على قراءتھا

وھو عدم القدرة على التمییز بین األلوان عامة وبین : عمى األلوان) الرابع.انتفاء الحس الخلقي
ھو فساد حاّسة العین.األخضر واألحمر خاصة

--- الغین--- 

: الغاية
اعلم أن ما يترتب على فعل إن كان تصوره باعثًا للفاعل على صدوره عنه يسمى غرضًا وعلة 
غائیة وإال يسمى فائدة ومنفعة وغاية والمراد بكون تصور الفعل باعثًا للفاعل على صدوره منه 

بدونه ناقصًا بالذات ومعه يكون مستكمًال لغیره فیكون انه محتاج إلیه في تحصیل كماله ويكون
تصور الغرض مما البد للفاعل منه لئال يبقى ناقصًا ولذا قالوا أن أفعال الّله عز وجل لیست معللة 

.ما ألجله وجود الشيء. باألغراض وان كانت فیھا فوائد ومنافع ومصالح وغايات

:الغرور
كل ما غر : لغة. ا يضره ويوافق ھواه ويمیل إلیه طبعهھو إيھام يحمل اإلنسان على فعل م

.اإلنسان من مال، أو جاه أو شھوة أو إنسان أو شیطان
) ھو سكون النفس إلى ما يوافق الھوى ويمیل إلیه الطبع التعريفات للجرجانى: واصطالحا

داع بصیغ مختلفة فى القرآن الكريم ، لتدل على معان أھمھا االنخ" الغرور"وتجىء مادة 
ما {: والتعالى المؤدى إلى البطر، ونكران نعم اهللا على اإلنسان، األمر الذى يحاسب علیه بقوله

، وألن ھذا الموقف مبنى على باطل ، كان النھى عن كل أنواع 6:االنفطار}غرك بربك الكريم
.الغرور واالغترار بالدنیا أو بالدين 
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:الغريزة
وروث أو غیر متعلم، شائع في نوع أحیائي أو بیولوجي نمط معقد من النشاط أو االستجابة، م

. وھذا النمط من النشاط أو االستجابة يتم على نحو آلي، بمعزل عن أي تفكیر مھما يكن. معین
فالغريزة التي تجذب الفراشة إلى األزھار الملونة قد تقودھا أيضا، حین يھبط اللیل، إلى ضوء 

أھم الغرائز غريزة حفظ الذات ويصاحبھا عادة الخوف ومن. الشمعة التي يحرقھا ويقضي علیھا
، وغريزة الفضول ويصاحبھا )، وغريزة األبوة أو األمومة ويصاحبھا الحنو والحب واللطف)والذعر

، وغريزة توكید الذات ويصاحبھا الكبر )التعجب وحب االكتشاف والشعور بالحیرة تجاه المجھول
، وغريزة القطیع ويصاحبھا الشعور بالوحدة وبالعزلة )ةوالزھو والشعور باالمتیاز وحب السیطر

، وغريزة البحث عن الطعام ويصاحبھا الشھوة إلى الطعام واإللحاح في )والحنین إلى األوطان
وتعتبر الغريزة الجنسیة من أبعد الغرائز ). والغريزة الجنسیة وتصاحبھا الشھوة أو التھیج, )طلبه

.استمراريتهأثرا، إذ بھا يحفظ النوع وتضمن 

:غريزة القطیع
نزعة في الحیوانات االجتماعیة، ومنھا اإلنسان، تجعلھا تنزع إلى العیش معا قطعانا قطعانا 

وجماعات جماعات وتستجیب بطريقة واحدة لمؤثر معین، أو تجعلھا تحذو، على نحو أعمى ومن 
ة القطیع عادة شعور ويصاحب غريز. غیر إعمال للفكر، حذو فرد بعینه، في موقف من المواقف

.وھي تدفع الفرد إلى التعاون مع غیره من أبناء مجتمعه. بالوحدة والعزلة وحنین إلى األوطان

:الغضب
استجابة النفعال تتمّیز بالمیل إلى االعتداء ويثیرھا ما يعوق أي اتجاه نزوعي ويدخل ضمن 

ھو . قیق الرغبات وما إلى ذلكالمثیرات األذى واالعتداء التخیلي والواقعي والحیلولة دون تح
.ھو البغض بعینه: إرادة نزول الضرر بالغیر،وقیل

:الغیر
يتخذ مفھوم الغیر في التمثل . كل ذاتین لیس أحداھما األخرى وال جملة يدخل تحتھا األخرى

وتكون ). الشائع معنى تنحصر داللته في اآلخر المتمیز عن األنا الفردية أو الجماعیة النحن
أو حضارية، أو فروقا اجتماعیة أو طبقیة؛ ) ھذا التمیز إما مادية جسمیة، وإما إتنیة عرقیةأسباب 

ومن ھذا المنطلق، ندرك أن مفھوم الغیر في االصطالح الشائع يتحدد بالسلب، ألنه . الخ...
يشیر إلى ذلك الغیر الذي يختلف عن الذات ويتمیز عنھا، ومن ثمة يمكن أن تتخذ منه الذات 

). الخ..؛ وأخرى سلبیة كالالمباالة، والعداء )الخ...، بعضھا إيجابي كالتآخي، والصداقة، مواقف
وھذا ما يتیح لنا فرصة استباق . وھكذا، يتضح أن معنى الغیر واآلخر واحد في التمثل الشائع

.ھذا المفھوم في داللته المعجمیة
من كلمة غیر التي تستعمل عادة ففي الداللة المعجمیة العربیة، يظھر أن مفھوم الغیر مشتق 

ومن ثم يتخذ مفھوم الغیر معنى التمیز واالختالف، كما يالحظ ترادف . لالستثناء بمعنى سوى
.بین معنیي الغیر واآلخر

واآلخر Autruiأما في الداللة المعجمیة الفرنسیة، يالحظ بعض التمییز بین مصطلحي الغیر 
L'autre أوسع يفید كل ما يختلف عن الموضوع والذات، ، حیث يتخذ مفھوم اآلخر معنى

أما مفھوم الغیر، فھو تضییق لمعنى اآلخر، حیث ... فیشمل االختالف كذلك مستوى األشیاء
.يحصره في مجال اإلنسان فقط، ويقصد به الناس اآلخرين

دنا فإذا حد. أما على مستوى الداللة الفلسفیة، فنجد التنوع واالختالف في تحديد مفھوم الغیر
األنا فلسفیا باعتبارھا ذاتا مفكرة أو أخالقیة؛ فإن مفھوم الغیر يكتسي أبعادا متنوعة يمكن 

فقد نجد كانط ـ مثال ـ يماثل بین األنا والغیر، باعتبار الوجود . حصرھا في المماثلة أو االختالف
أناي الفردية، أو يمكن أن يكون الغیر أنا أخرى لیست. اإلنساني وجودا يتسم بالحرية واإلرادة

كما يرى سارتر، أو يمكن أن يكون الغیر مقابال للھوھو كما ھو األمر عند أرسطو خصوصا والیونان 
.على وجه التعمیم

:الغیرة
.الغیرة المصدر من قولك غار الرجل على أھله: لغة

) 1وغیاراوغار الرجل على امرأته، والمرأة على بعلھا تغار غیرة وغیرا ، وغارا : قال ابن سیده
بفصل ابن منظور القول فى الصیغ واالشتقاقات ، ويحكى من النثر والشعر ما يؤدى المعنى 

أغیر من الحمى، أى أنھا تالزم المحموم مالزمة : والعرب تقول.... يقول وھى الحمیة واألنفة
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).2الغیور لبعلھا

:واصطالحا
عى النساءالغیرة ثوران الغضب حمیة على أكرم الحرم ، وأكثر ما ترا

--- الفاء--- 

: الفاشّیة
م عمادھا 9191حركة وطنّیة سیاسّیة في ايطالیا أنشأھا موسولیني في مدينة میالن عام 

الشباب وھدفھا مناھضة الشیوعّیة وحب النظام ومحاربة الفوضى واالزدراء بالنظم البرلمانّیة 
سولیني على روما ومعه نحو أربعین ألفا من م زحف مو2291وفي أكتوبر ــ تشرين األّول ــ عام 

الفاشیین وتسّلم الحكم والحركة كانت شبه عسكرّية وأفرادھا يرتدون القمصان السود ويؤدون 
التحّیة الرومانّیة القديمة بمد الذراع الیمنى أفقیًا وقامت حركات مشابھة للفاشیة في دول 

ي نشأ بايطالیا فمن الوجھة السیاسّیة مذھب سیاسي واقتصاد:وعرفه آخر بقوله. كثیرة أخرى
يقابل النظام الديمقراطي ومن الجھة االقتصادّية يقوم على نظام النقابات وعلى تدخل الدولة 

.في كل مظاھر النشاط االقتصادي

:الفسیولوجّیة
.علم الوظائف يبحث في ظواھر الحیاة في األحیاء أي في وظائف أعضائھا

. مرض عقلي يتمیز بانفصام واضح بین العاطفة والفكر: الشیزوفرينیاالفصام، انشطار الشخصیة، 
منھج حیاة مغايرا لمناھج الحیاة السائدة في مجتمعه، > المفصوم<من أبرز أعراضه انتھاج 

ونزوعه إلى االنكفاء , وفقده االھتمام بالعالم الخارجي الواسع, وخلطه ما بین الحقیقة والخیال
: س ھذا فحسب، بل إنه كثیرا ما يكون فريسة لضروب من األوھاملی. إلى عالم ضیق خاص به

فھو يعتبر نفسه ضحیة الضطھاد المضطھدين، وھو يؤكد أنه سمع أصواتا تناديه مع أن أحدا لم 
أما أسبابه ... يخاطبه البتة، أو شاھد أشخاصا من حوله مع أن أحدا لم يدخل علیه حجرته

إلى عوامل بیئیة نفسیة، وفريق يرده إلى أسباب ففريق يرده: فمحل خالف بین الباحثین
وھو يعالج . وثالث يذھب إلى القول إنه ناشئ عن مزيج من العوامل النفسیة والعضوية, عضوية

الیوم بجرعات كبیرة من المھدئات حینا، وبالصدمة الكھربائیة حینا، وبالطرائق النفسیة التي 
مرض عقلي يتمیز يتشويشات . لتقلیدية أيضاتمثل تطويرا حديثا لطريقة التحلیل النفسي ا

وھو من األمراض . ذھنیة حادة مقترنًة بانفصال عن العالم الخارجي وتفكك العالم الداخلي
المستعصیة على العالج في الطب النفسي والعقلي ويتخذ أحیانًا صورًا حادًة أو مزمنة وتنطوي 

فقد يكون . لعاطفي واألوھام والھلوساتأعراضه على التفكیر غیر المترابط وانعدام التجاوب ا
كالم المريض غیر منطقي في أغلب األحیان وقد يتلقى أخبارًا مثیرًة دون أدنى اھتمام أو 

تجاوب من ناحیتِه وقد يدعي أنه رأى أشخاصًا يتحدثون إلیه أو أنه سمع أصواتًا تناديه مع أن 
لفصام إال أن بعضھم يرجح أثر العوامل أحدًا لم يخاطبه أبدًا ولم يتفق الباحثون على أسباب ا

. البیئیة ويرى آخر أن أسبابه عضوية بینما يرى قسم ثالث أنه ناشئ عن تفاعل العاملین معًا
والكتاتونیة والفصام البسیط، hebephrenieوھناك أنواع عديدة من الفصام منھا، الھبفرينیة

.واالضطھادية وشبه العصابیة

: فقد الذاكرة
وھو إما عضوي، . رة بسبب من صدمة أو أذى أو حمى، يكون كامال أو جزئیا أو متقطعافقد الذاك

. وذلك حین تصاب أنسجة الدماغ بأذى ما، وإما وظیفي، وذلك حین ال تصاب ھذه األنسجة بأذى
.وفقد الذاكرة الوظیفي من اختصاص الطب النفسي; وفقد الذاكرة العضوي يعالج بالراحة

:فلسفة التنوير
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حركة فلسفّیة في القرن الثامن عشر تعتد بالعقل واالستقالل بالرأي وتؤمن بأثر األخالق ھي
.وتقوم على فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقالید

: الفكر
.ترتیب أمور معلومة للتأدي إلى مجھول

: الفلسفة الوجودّية
في الشخص المدرك ولیس ھي فلسفة ترى أن الوجود لیس مجرد موضوع يدرك بل له تأثیره 

.اإلدراك عملّیة عقلّیة فحسب بل تسھم فیه الجوانب البیولوجّیة والسیكولوجیة األخرى

:الفن
.يطلق على ما يساوي الصنعة. أ

تعبیر خارجي عّما يحدث في النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط أو األلوان او . ب
مجمل الوسائل، و المبادىء التى يقوم ) الفنتعنى كلمة. الحركات أو األصوات أو األلفاظ

اإلنسان بواسطتھا بإنجاز عمل يعبر عن مشاعره وأفكاره، فالعمل الفنى تجسید لفكرة ما بأحد 
.األشكال التعبیرية

:الفوضى
اصطالحًا ھي اختالل في أداء الوظائف العضوّية أو االجتماعّیة لفقد التوجیه والرياسة او تعارض 

.غبات او نقص التنظیمالمیول والر

: الفوغیة ـ الفرارية: الفوغیة، الفرارية
في علم النفس، حالة مرضیة يسیطر فیھا جانب من الشخصیة مكبوت، على الشخصیة 

والمصاب بالفوغیة يبدو، حین تھیمن علیه ھذه الحالة، وكأنه يعي أعماله وتصرفاته، . بكاملھا
والكلمة مأخوذة . أقدم علیه ولم يذكر منه شیئاحتى إذا عاد إلى وضعه السوي نسي كل ما 

.>الفرار<ومعناھا Fugaعن اللفظة الالتینیة 

الفیتشیه

.االعتقاد بأن لبعض األشیاء المادّية الصغیرة قوى سحرّية خارقة للعادة: 

: الفیتو
ا وروسیا حق المنع ويقترن بالحق الذي خوله میثاق األمم المتحدة كًال من الّدول الخمس أمريك

وبريطانیا وفرنسا والصین صاحبة العضوّية الدائمة في مجلس األمن في وقف تنفیذ ما ال ترضاه 
.من قرارات المجلس المذكور

: الفیزياء
علم الطبیعة غايته دراسة خواص األجسام ومعرفة القوانین التي تتبدل بموجبھا حالة تلك 

ألّن تبّدل ماھّیة األجسام من مواضیع الكیمیاء األجسام أو حركتھا من دون أن تتبدل ماھیتھا 
.ومن بحوث علم الطبیعة التي تذكر في ضمنه الجاذبّیة

: الفینومنولوجیا
ورد ھذا اللفظ عند األلماني لمبرت في كتابه األورغانون الجديد للداللة على نظرّية الظواھر 

ا المعنى ولكن في حد أضیق األساسیة للمعرفة التجريبّیة وعند كانط للداللة على مثل ھذ
وعند ھیجل للداللة على المراحل التي يمّر بھا اإلنسان حتى يصل إلى الشعور بالروح وعند 

.ھاملتون للداللة على فرع من علم الفكر وھو الذي يالحظ مختلف الظواھر الفكرّية ويعممھا

--- القاف--- 
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: القانون
ر الكتابة وفي االصطالح ھو والقاعدة بمعنى واحد وھو لفظ يوناني أو سرياني يراد به مسط

.األمر الكلي المنطبق على جمیع جزئّیاته التي يتعرف أحكامھا منه

:القبیح
.ما لفعله مدخل في استحقاق الذم في العاجل والعقاب في اآلجل

: القدر
روج الممكنات من ھو وجود األفعال على مقدار الحاجة إلیھا والكفاية لما فعلت من أجله، وخ

.العدم إلى الوجود واحدًا بعد واحد مطابقًا للقضاء

:لقرامطةا
فرقة من الشیعة اإلسماعیلیة المباركیة فرقة باطنّیة نظمت نفسھا تنظیما دقیقًا، تنتسب من 

حیث اسمھا إلى حمدان قرمط بن األشعث ،واستولت على بقاع شاسعة من الدول اإلسالمّیة 
سرقوا الحجر األسود وبقي في أيديھم ما يقارب من عشرين عامًا حتى وھجموا على مكة و

.استرّد منھم بالقھر والغلبة

:القھر االجتماعي
عبارة عن كل ما يعوق حرّية الفرد من حیث انه يعیش في مجتمع وھو إما منظم كالقوانین او 

.شائع كالعادات والتقالید
االشتراك في الوطن والجنس واللُّغة والتاريخ والمنافع صلة اجتماعّیة عاطفّیة تنشأ من : القومّیة

وقد تنتھي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة كالقومّیة العربّیة وقد طرحھا االستعمار الشرقي 
والغربي أخیرًا في العالم العربي ورّكز علیھا أشّد التركیز لفصله عن العالم اإلسالمي األم ثم 

.كبديل عن اإلسالم ومبادئهانتقل به إلى دور آخر وھو طرحه

:القیاس
ھو حمل الشيء على غیره في الحكم ألجل ما بینھما من الشبه، فیسمى المقیس فرعًا 

والمقیس علیه أصًال، أوھو تقدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة معینة لمعرفة عدد 
ياضّیة كما يستخدم في علم ما يحتويه من ھذه الوحدة ويستعمل أصال في العلوم الطبیعّیة والر

.النفس

--- الكاف--- 

: الكآبة
يتم النوع العصابي منه بالحزن الشديد وفقد الشھیة والشعور . اضطراب عصابي أو ذھاني

réactiveبالعجز والتشاؤم والتأنیب المستمر للنفس ويسمى أحیانًا اكتئابًا استجابیًا
dépressionابة لفقدان موضوع أو نتیجة فشل في أداء عمل أو مھنة ألنه قد ينشأ نتیجة استج

أما النوع الذھاني فھو درجة شديدة من االكتئاب ومصادره . أو انقطاع عالقة اجتماعیة وثیقة
الخارجیة غیر محددة وقد تنتھي حاالت بعض المصابین به بمحاولة االنتحار أو االنتحار العقلي 

.ھالوس والھواجسوتصحبه اضطرابات عقلیة وإدراكیة كال
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: الكاثولیكّیة
مجموعة التعالیم المسیحّیة التي تدين بھا الكنیسة الرومانّیة وتتمّیز خاصة بدعم سلطة 

الكنیسة وعلى رأسھا البابا خلیفة بطرس الرسول ومن أصولھا الرئیسّیة سر التثلیث والتجسید 
د نّزه دين خاتم المرسلین وسر االعتراف وسر تناول القربان وسر الخالص وسر الغفران ،وق

النبي األكرم محّمد السید المسیح عن النسب الداعرة التي تقّولھا اآلفاكون ورفع الصديقة أمه 
عن الحطة التي وصمھا بھا الكاذبون وكتاب القرآن ھو الذي صان للمسیح منزلته في صفوف 

ولدينه موضعھما بین األنبیاء و جعله في عداد الزعماء األوائل منھم وحفظ النجیل المسیح
.الكتب واألديان السماوّية

:الكبت الكظم
في علم النفس، إزاحة المشاعر والخبرات البغیضة عن الصعید الواعي للحیاة العقلیة ودفعھا 

فعندما ينتھر صاحب العمل مستخدما من مستخدمیه يكون رد الفعل الطبیعي، . إلى الالوعي
يق الدفاع عن النفس، ولكنه ال يجرؤ على ذلك، ولو قد عند المستخدم، أن يؤكد ذاته من طر

ومن ھنا ينشب في ذات نفسه صراع مرير بین . فعل إذن لخسر وظیفته التي يأكل الخبز بھا
وقد يستمر ھذا الصراع . الحافز إلى توكید الذات والثأر للكرامة، وبین الخوف من فقدان العمل

ولكن , ا مؤلما يجعله غیر مستعد ال للقتال وال للعملفترة يعاني المستخدم، خاللھا، توترا عقلی
والكبت قد يكون . الحافز إلى توكید الذات> تكبت<الطبیعة سرعان ما تنقذه من ھذا الوضع بأن 

وكثیرا ما يؤدي إلى انحرافات أو اضطرابات نفسیة خطیرة، وھو ما يحدث . ناقصا وقد يكون كامال
لة دفاعیة الشعورية يلجأ إلیھا الفرد لكي يستبعد أفكارًا حی. عند كبت الغريزة الجنسیة بخاصة

غیر مقبولٍة أو خبرات مؤلمة واجبارھا على البقاء في الالشعور أو العقل الباطن لكي يتمكن من 
نسیانھا أو انكار وجودھا، فالجندي الذي تشل ذراعه في المعركة وُيستبعد من میدان القتال 

التشريحیة لكنھا معطلة وظیفیًا بسبب خوف قديم مكبوت يتبین أن يده سلیمة من الناحیة
وصراع نفسي الشعوري، وإن ما حدث له مجرد حیلة دفاعیة، الشعورية تجنبه الموقف الصعب 

.الذي يواجھه

: الكرامة اإلنسانیة
مبدأ أخالقي يقرران اإلنسان ينبغي ان يعامل على انه غاية في ذاته ال وسیلة وكرامته من 

.نسان فوق كل اعتبار وھو من أوضح المبادئ التي جاء بھا اإلسالمحیث ھو إ

: الكسمولوجیا
عند فولف الكسمولوجیا ھي مبحث القوانین العامة التي تتحكم في الكون وفي تكوينه وعند 

كانط ھي جملة المسائل التي تبحث في العالم معتبرًا كشيء بالذات فیلزم عن ذلك ما 
.يسمیه المتناقضات

: لیات الخمسالك

:التى رتبھا المناطقة كما يلى

Genus: الجنس. 1
اإلنسان : ما ھو؟ مثل الحیوان فى: وھو ما صدق على كثیرين مختلفین بالحقائق، فى جواب

.حیوان
Species: النوع. 2

.محمد إنسان: كلفظ إنسان فى. وھو ما صدق على كثیرين متفقین بالحقائق
.إنما يكون مفھوما بالقیاس إلى صاحبهوكل واحد من الجنس والنوع 

Difference: الفصل. 3
.الناطق، باعتبار ماھیة اإلنسان: ھو جزء الماھیة، الصادق علیھا مثل

Property: الخاصة. 4
.الضاحك لإلنسان: ھى الكلى المقول على أفراد حقیقة واحدة، مثل

Accident: العرض العام-5
.لصادق علیھا وعلى غیرھا، مثل المتحرك لإلنسانھو الكلى الخارج عن الماھیة، ا

ھذا، ومن الجدير بالذكر، أن المقوالت العشر وما يتبعھا من الكلیات الخمس، قد أدت خدمات 
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ومازالت أھمیتھا ماثلة فى المنطق . كبیرة جدا فى تطوير الفكر، خالل عشرين قرنا على األقل
.أو التعمیم العلمىالصورى وفى البحث العلمى، من ناحیة التجريد 

:الكھانة
.أى قضى له بالغیب وحدثه به: َكَھَن وَكُھَن َيكُھُن، َيُكھن كھانة،وتكھن تكھنا له: لغة

: وكھن كھانة
من يدعى : صار كاھنا، أو صارت الكھانة له طبیعة وغريزة ورجل كاھن من قوم كھنة وكھان

حرفة الكاھن، وھو الذى : األوثان والكھانةمعرفة األسرار أو أحوال الغیب، وعند الیھود وعبدة
.يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان، ويدعى معرفة األسرار

: الكھنوت
ھو أحد أسرار الكنیسة المقدسة السبع، يتولى به : وسر الكھنوت. طبقة الكاھن أو رتبته

.الخطاياالكاھن أن يقدس جسد المسیح، ودمه فى تالوة القداس، وأن يحل من 

: الكونفوشیوسیة
كونج، اسم القبیلة التى ينتمى : ، وھذ االسم يتألف من لفظین"كونفوشیوس"نسبة إلى : لغة

زئیس كونج، أو : فاسم كونفوشیوس يعنى. الرئیس، أو الفیلسوف: إلیھا، وفوتس، ومعناھا
.فیلسوفھا، أو حكیمھا

سادس قبل المیالد على يد رجل يدعى تعالیم أخالقیة ودينیة ظھرت فى القرن ال: واصطالحا
كونفشیوس، صارت فیما بعد مذھبا دينیا، وقد التزمته الصین كدين رسمى للدولة حتى أوائل 

.القرن العشرين
احترم اآللھة، . ا أنه نبى يوحى الیه، فقد كان مصلحا أكثر منه رجل دين"كونفوشیوس"ولم يدع 

ايته متجھة إلى إصالح النفس اإلنسانیة، وحرص على إقامة الشعائر والطقوس، وكانت عن
.وتكوين مجتمع سلیم، قوامه المحبة واإلخاء والعدل

أحسبھا : "اسم صنعة، مثل السیمیاء ،قال الجوھرى، ھوعربى، وقال ابن سیده: لغة: الكیمیاء
ويتعذر . علم يختص بدراسة خواص المواد وتفاعالتھا: واصطالحا. ، كما فى اللسان"أعجمیة

الیوم أن نسجل البداية الحقیقیة لعلم الكیمیاء، فقد كانت الكیمیاء قديما صنعة يتداولھا علینا 
الناس، وتقوم أساسا على الخبرة والمران، ولم تكن علما قائما بذاته، وقد زاول بعض الناس 

وكانت . ھذه الصنعة فى بعض الحضارات القديمة مثل حضارة الصین والفرس ومصر القديمة
وكان " بحجرالفالسفة"والت التى قام بھا أھل ھذه البالد تتصل بالبحث عما سمى أغلب المحا

له القدرة على تحويل المعادن الخسیسة إلى معادن نبیلة، - إن وجد- من المعتقد أن ھذا الحجر
مثل الفضة والذھب، باإلضافة إلى قدرته على شفاء األمراض والعلل، ولذلك كان يطلق علیه 

ولقد أدت ھذه المحاوالت إلى اكتشاف بعض أسرار الكیمیاء وأسالیبھا، ". سیراالك"أحیانا اسم 
. خاصة فى مصر القديمة، فعرفت بعض طرق الدباغة، وصناعة األصباغ ومواد التحنیط وغیرھا

وقد كانت أفكار اإلغريق فى ھذا المجال أفكارا نظرية بحته، ولكنھا اندمجت مع معارف المصريین 
میالدية أطلق على ھذه المعارف 642اإلسكندرية، وعندما فتحھا العرب عام القدماء فى مدينة 

ھو االسم اإلغريقى " Khemiaخیمیا "العربیة و" ال"وھى اسم مشتق من " الخیمیا"اسم 
وقد ساھم علماء العرب والمسلمین مساھمة كبیرة فى علم الكیمیاء، وبرز منھم . لمصر

الرازى وغیرھم، وترجمت أعمالھم إلى اللغات األوروبیة جابربن حیان، وأبى بكر : كثیرون مثل
فى العصور الوسطى، وسمع منھا األوروبیون ألول مرة عن التجارب المقننة، وعن استخدام 

كما وصف . المیزان، وعن المنھج العلمى، وعن ابتكار األنبیق المستخدم فى التقطیر والتصعید
تعددة من األدوات المعملیة التى ابتكروھا، كما العلماء العرب فى كتبھم ورسائلھم أصنافا م
التحلیل والتركیب والتنقیة والتقطیر وقاموا بتحضیر : وصفوا عشرات من العملیات الكیمیائیة مثل

وقد تقدم علم الكیمیاء بعد . األحماض المعدنیة الثالثة، وحمض الطرطیر، وحمض األترج، وغیرھا
كثیر من المجاالت، فازدھرت صناعة األدوية واألصباغ، ذلك تقدما كبیرا، وأسھمت الكیمیاء فى

وصناعة الحمضیات الزراعیة، ومبیدات الحشرات، وابتكرت األلیاف الصناعیة، وغیرھا من 
.المركبات التى ساعدت البشرية، وأدت إلى الوصول إلى المستوى الحضارى الذى نعرفه الیوم
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--- الالم--- 

:إالھة، وألوھة، وألوھیةأله يأله: الالھوت، لغة
بكسر الھمزة، أى . 127:األعراف}ويذرك وإلھتك{: عبد، ومنه قرأ ابن عباس رضى اهللا عنھما

إله، فھو فعال ، بمعنى مفعول، ألنه مألوه، أى معبود، وكل ما : اهللا وأصله: وعبادتك ومنه قولنا
سموا بذلك العتقاد العابدين أن األصنام : آلھة، واآللھة: اتخذ من دونه إله عند متخذه، والجمع

: واصطالحا. العبادة تحق لھم، وأسماؤھم تتبع اعتقاداتھم، ال ما علیه الشىء فى نفسه
علم : كون، أو صفة الذات اإللھیة، واإللھیات. األلوھیة، واإل الھیة، واإللھیة واأللوھیة واإللھانیة

، وھى مأخوذة من الكلمة "Theologie"يبحث عن اهللا وما يتعلق به تعالى، وھى ترجمة لكلمة 
" logia"اهللا، و : ومعناھا" Theo"وھى مركبة من مقطعین " Theologia"الیونانیة القديمة 

علم اآللھة، وما : علم، فكانت الكلمة بمقطعیھا تطلق عند قدماء الیونانیین ويراد بھا: ومعناھا
تعالیم اهللا، أو علم العقائد : بح معناھايتعلق باأللوھیة، وعندما انتقلت إلى اللغات األوروبیة أص

وقد اھتم اإلنسان منذ . على غیر قیاس" اإللھیات"أو " الالھوت"اإللھیة، ثم ترجمت إلى العربیة 
وجوده على سطح األرض بقضیة األلوھیة، إذ احتلت المركز األول فى تفكیره على امتداد 

ة، باعتبار ذاته، أو باعتبار عالقته التاريخ اإلنسانى، فكان اإلله شاغله من زوايا متعدد
بالمخلوقات كخالق، وكذا باعتبار عالقته باإلنسان، أو عالقة اإلنسان به، فتصوره بصور شتى، 

بباعث الخوف أو الرجاء، : ألنه لم يره بعینه، وإنما آمن بوجوده وتوجه إلیه بالعبادة بأدلة متنوعة
دات متعددة، وصلت إلى حد االعتقاد بتعدد اآللھة، أو بالظواھر الكونیة واإلنسانیة، وآمن بمعتق

وأنھم يتوالدون، ويتناكحون، وأن أشكالھم وھیئاتھم تشبھھم، وأنھم يرتدون مالبس مثلھم، 
ما أطلق علیه -فى مجال البحث الفلسفى فى األلوھیة- ويتحدثون بلغتھم ومن ھنا نشأ 

.مشكلة تصورا إلله فى الدين

: اللذة
.إلیه ونازعت إلى نیلهما تاقت النفس 

:اللغة
إن كلمة لغة مشتقة في اللغة العربیة من . ھي كل كالم وقعت علیه مواضعة جیٍل من الناس

اللغا أو اللغو ويعني الكالم الفارغ غیر المفید، كما تعني مجموعة من األصوات التي يعبر بھا 
الفرنسیة مشتقة من langageكما أن كلمة . أفراد مجتمع معین عن حاجاتھم وأغراضھم

ويتبین من ھذا أن الداللة المعجمیة لكلمة . التي تفید الكالم واللسانlinguaالكلمة الالتینیة 
والمالحظة المباشرة تؤكد أن الكالم فعل صوتي فردي يتم ويتالشى .تجعلھا ترتبط بالكالم" لغة"

عد الثابتة، التي من خاللھا في الزمان، بینما تظل اللغة مجموعة من الكلمات واألصوات والقوا
يتحقق فعل الكالم، وبالتالي ھي التي تمكن مجتمعا من التواصل وإنتاج المعرفة، ويتأكد في 

كالحركات، واإليماءات : نفس الوقت أن عملیة التواصل يمكنھا أن تتم بطرق أخرى غیر الكالم
تتخذ صورا صوتیة فردية، أو إن اللغة ـ إذن ـ ظاھرة يمكنھا أن. الجسدية، والعالمات، والرموز

كما أنھا ظاھرة معقدة يمكن أن .صورا كونیة، يمكن بواسطتھا أن يتفاھم سائر أفراد المجتمعات
تكون موضوع دراسات متعددة في آن واحد كالفسیولوجیا، والسوسیولوجیا، واألنثروبولوجیا، 

ترتبط بالجھاز العصبي فاللغة ظاھرة فسیولوجیة، ألنھا). الخ…والسیكولوجیا، واللسانیات 
كما أن اللغة مؤسسة اجتماعیة . ، وباإليماءات الجسدية)الخ…وبأعضاء الكالم كالحنجرة والفم 

كما أنھا . تتمظھر على شكل نسق رمزي يوحد بین أفراد المجتمع الواحد، ويوجد بمعزل عنھم
ھكذا تتخذ اللغة . يأداة للتواصل، ومن ثمة، فھي ظاھرة مشتركة بین سائر أفراد النوع البشر

مظھرا إشكالیا، يتمظھر في تنوعات مختلفة ومتمیزة، فھي ظاھرة فطرية وثقافیة، وھي فعل 
.كالمي فردي، وھي ظاھرة اجتماعیة موضوعیة، كما أنھا نتاج للفكر ووسیلة للتواصل والتبلیغ

: اللفظ المشترك
.ھو الموضوع لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعًا كالعین

:لفظال
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.ھو كل كالم خرج من لھاة اإلنسان وشفتیه

:اللھو
.ھو ما يشغل اإلنسان عّما يعنیه ويھمه

--- المیم--- 

:الماشوسیة، المازوكیة
في علم النفس، انحراف جنسي يتلذذ فیه المرء بالتعذيب الجسدي واإلذالل النفسي اللذين 

انا، ومن باب التوسع، تلذذ المرء باالضطھاد وقد يقصد بھذا المصطلح أحی. ينزلھما به محبوبة
والماسوشیة، أو المازوكیة، مشتقة من اسم الروائي النمساوي لیوبولد فون . الذي يخضع له

الذي تكشف نفر من شخصیاته الرئیسیة عن ھذا ) Sacher-Masoch 1836 - 1895زاكر مازوك 
.السادية. االنحراف قا

: المانوية
النور والظلمة وان العالم مركب منھما، وانھما مطبوعان على الخیر قوم يذھبون إلى قدم 
.اسم رجل>ماني<والشر، منسوبة إلى 

: الماھیة
تطلق غالبًا على األمر المتعقل مثل المتعقل من اإلنسان وھو الحیوان الناطق مع قطع النظر 

.عن الوجود الخارجي

:المتشابه
ماثله، : أشبه الشىء الشىء: لغة. أو حذٍف أو نقٍلھو ماال ينتظم لفظه معناه إال بزيادة

النص : أشبه كل منھما اآلخر حتى التبسا، والمتشابه: أشبه، تشابه الشیئان: وشابھه
.القرآنى يحتمل عدة معانى كما فى الوسیط

:المتضادان
ھما اللذان ينتفي أحدھما عند وجود صاحبه إذا كان وجود ھذا على الوجه الذي يوجد علیه

.ذلك كالسواد والبیاض

: المتقابالن
.ھما اللذان ال يجتمعان في شيٍء واحد من جھة واحدة

: المثیر و االستجابة، نظرية
في علم النفس، النظرية القائلة بأن جمیع الظواھر السیكولوجیة يمكن أن توصف بلغة المثیر أو 

Organismث عند المتعضي فإذا كان المثیر من القوة بحیث يحد. المنبه واالستجابة له
وقد عني الفسیولوجي الروسي بافلوف . استجابة ما، قیل إن المثیر كاف، وإال قیل إنه غیر كاف

وقد كانت تجارب بافلوف في حقل األفعال المنعكسة .). را> االرتكاس الشرطي<بدراسة 
.في علم النفس" السلوكیة"الشرطیة ھي األساس الذي قامت علیه المدرسة 

:ثیر، المنبهالم
والمثیرات قد . في الفیسیولوجیا، أي من العوامل التي تستثیر في المتعضي استجابة معینة

.تھیج عضوا من أعضاء الحس، وقد تتسبب في إحداث انقباض عضلي أو إفراز غدي

:المجوس
من قريب من المانوية ويذھبون إلى أن الّله تعالى ھو النور األعلى وھو يزدان، وان الشیطان
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".أھرمن"جنس الظلمة وھو 

:المحدث
.ما كان لوجوده ابتداء: ما يكون مسبوقًا بمادة ومدة وقیل

: المحتمل
.الخطاب الذي له تأويالت من جھة االستعمال

:المحكم
.ھو ما ينتظم لفظه معناه من غیر زيادٍة أو حذٍف أو نقل

:المذھب
منه المذاھب الفقھّیة واألدبّیة والفنّیة والعلمّیة مبادئ وأراء متصلة ومنسقة لمفكر أو مدرسة و

.والفلسفّیة اعتقاد يستمر علیه صاحبه على جھة التدين

:المراھقة، سن المراھقة
تختلف بحسب األفراد، ولكنھا تمتد عادة من سن . فترة من العمر تقع بین البلوغ وسن الرشد

. لدوافع الجنسیة، وبالتوق إلى االستقاللوبظھور ا, تتمیز بالقلق. الثانیة عشرة إلى العشرين
ھي مرحلة االنتقال من الصبا المتأخر إلى سن الرشد وتمام الرجولة واألنوثة وتمتد من سن 

الثانیة عشرة إلى العشرين وھي أھم مراحل النمو التي يمر بھا الفرد وأخطرھا وتبدأ مع النضج 
وفترة المراھقة . في االستقالل عن الكبارالجنسي الذي يعرف بالبلوغ وتمتاز بالقلق والرغبة 

وقد . قد تكون قصیرة أو طويلة إذ أن ھذا يختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبقٍة إلى أخرى
تنعدم المراھقة في المجتمعات البدائیة وتطول في المجتمعات الحديثة وھي عند اإلناث تبدأ 

زداد في ھذه الفترة وكذلك معدالت قبل الذكور بسنتین عادة ومن المالحظ أن معدالت الجناح ت
.االنتحار وتعاطي المخدرات والكحول

: المرجئة
فرقة من كبار الفرق اإلسالمیة المنحرفة لقبوا بذلك أي بالمرجئة ألنھم يرجئون العمل عن النیة 

أي يؤخرونه في الرتبة عنھا وعن االعتقاد مأخوذ من أرجأه أي أّخره وألنھم يقولون ال يضر مع 
اإليمان قول : يمان معصّیة كما ال ينفع مع الكفر طاعة فھم يعطون الرجاء، أو ھم الذين قالوااإل

بال عمل فقدموا اإليمان وأرجأوا العمل، أي أّخروه ألّنھم يرون أّنھم لو لم ُيصّلوا ولم يصوموا 
انقسموا ھـ و152نّجاھم إيمانھم، ويقال إّن أّول من وضع اإلرجاء ھو أبو سلت الّسمَّان سنة 

.الیونسّیة والعبدية والفسانّیة والثوبانّیة: بعده إلى فرق وطوائف أربع

: المزاج
في علم النفس، مظھر من مظاھر الشخصیة يتجلى في طبیعة انفعاالت المرء ومدى شدتھا 

، الطبیب الیوناني، أول من قال بأن األخالط األربعة، وھي Galenولقد كان جالینوس . وتقلباتھا
وقد تأثرت بھذه النظرية القديمة ) الخلط. والبلغم والصفراء والسوداء، تقرر مزاج المرءالدم

ويذھب علم النفس الیوم إلى أن . نظريات حديثة مختلفة أكدت على أثر الغدد الصم في المزاج
وعلى أية حال فمن الثابت أن . ثمة صلة وثیقة بین المزاج ونشاط الجملة العصبیة المستقلة

فأصحاب األجسام النحیلة جدا، مثال، . لخصائص البدنیة الخارجیة أثرھا في المزاجلبعض ا
وإلى أن يتكشفوا عن أعراض الحصر النفسي ) االنطواء. ينزعون إلى أن يكونوا انطوائیین را
في حین أن أصحاب األجسام البدينة جدا ينزعون إلى أن , عندما يصابون باضطرابات عصابیة

. وإلى أن يتكشفوا عن بعض أعراض الھستیريا واالضطراب العقلي) االنبساط.يكونوا انبساطیین
.الخلق: أيضا

:المشّبھة
إّن لّله بصرًا : وھم الذين حملوا الصفات على مقتضى الحّس الذي يوصف به األجسام، فقالوا

الّله بصفات كبصرنا ويدًا كأيدينا وقالوا أنه ينزل إلى السماء الدنیا من فوق ،فھم يشّبھون صفات 
.المخلوقین

: المشكل
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.ھو ماال ينال المراد منه إال بتأمل بعد الطلب

:المصادفة
:ولھا معنیان

ال تجري على نظام وال ترمي إلى نظام ومن ھذا الوجه تكون المصادفة نفیًا للقانون ولیس . أ
األحداث تحدث بفعل نفیًا للعلّیة إذ أنھا ال تعني أن األحداث تخرج من العدم بل تعني فقط أن

. علل غیر مطردة وال منسقة فیما بینھا
يطلق أرسطو المصادفة على األمور الطبیعّیة أي تلك التي تصدر عن الجماد والحیوان . ب

.والطفل وھم جمیعًا عاطلون من االختیار

:المطابقة
.ھي أن يجمع بین شیئین متوافقین وبین ضديھما

:المعارضة
.یئین باآلخر فعًال أو قوًالھي مقابلة أحد الش

:المعاصرة
على وزن مفاعلة من العصر، وللعصر عدة معان أھمھا وقت وجوب صالة العصر وھو الوقت : لغة

وعاصر فالنا لجأ إلیه والذ به وعاش معه في عصر واحد كما . فى آخر النھار إلى احمرار الشمس
.فى المعجم الوسیط

. والعصر إن اإلنسان لفى خسر{: آن الكريم فى قوله تعالىورد لفظ العصر فى القر: واصطالحا
.3-1العصر }إال الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

أقسم سبحانه بصالة العصر لفضلھا، : "يقول البیضاوى فى تفسیر اآلية األولى من ھذه السورة
".أو بعصر النبوة، أو بالدھر الشتماله على األعاجیب

والمعاصرة حسب ھذا التعريف ھى المعايشة بالوجدان والسلوك للحاضر واإلفادة من كل 
.منجزاته العلمیة والفكرية وتسخیرھا لخدمة اإلنسان ورقیه

بمعنى " اإلسالم بین األصالة والمعاصرة: "وتستخدم المعاصرة فى مقابل األصالة، فیقال مثال
الوفاء بمتطلباته والتعامل مع مقتضیاته المتغیرة كیفیة تمكن اإلسالم من مسايرة العصر و

.بثوابته األصلیة

:المعتزلة
أطلق ھذا االسم على واصل بن عطاء وجماعته المعتزلین عن مجلس الحسن البصري في 

أواخر العھد األموي بسبب الخالف حول مرتكب الكبیرة من ھذه األّمة، كما اعتزلوا قول الخوارج 
إّنه فاسق ال مؤمن وال كافر فجعلوا الفسق منزلة بین المنزلتین، إلى غیر وقول المرجئة فقالوا

.المعتزلة، أصلھا عزل واعتزل . ذلك من اآلراء
والمعتزلة ھم أول مذھب فى علم الكالم اإلسالمى، بدأ فى النصف األول من القرن الثانى 

ه، فذھب معظمھم الھجري، واختلف المؤرخون لھذا المذھب الكالمي في تحديد اسم مؤسس
) م727/ھـ110الذى اعتزل مجلس، الحسن البصرى) م748/ھـ131إلى أنه واصل بن عطاء ت

عندما سئل الحسن البصرى عن مرتكب الكبیرة ھل ھو مؤمن أم كافر، وقبل أن يجیب الحسن 
إنه فى منزلة بین المنزلتین أى بین اإليمان : البصرى على السؤال وقف واصل بن عطاء وقال

.فر، بینما كانت الخوارج تذھب إلى تكفیره، وذھب أھل السنة إلى أنه مؤمنوالك

:المعجزة
: ولھا معان

ھي األمر الخارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة مقرون بدعوى النبوة ال يخطر . أ
كرين على قلب بشر، يصدر عن األنبیاء والرسل إلثبات الحّجة وإقامة البرھان على الجحدة والمن

.لبعثتھم وسفارتھم اإللھّیة
.ما يخرج عن المألوف ويبعث على اإلعجاب فیقال معجزة العلم ومعجزة الفن. ب

األمر الخارق للطبیعة وقد فقد ھذا المدلول قیمته ألن قوانین الطبیعة نفسھا : عند ھیوم. جـ 
يكون بتلك الحالة في في تطور مستمر وذلك بأن األمر الذي ُعّد خارقًا لھا في آٍن سابق قد ال

آٍن الحق لطرد ما يمنع من كونه كذلك في الطبیعة نفسھا وھذا المعنى يغاير المعنى األّول 
المتقدم ألن المالحظ ھناك كون األمر خارقًا لكل ما من شأن العادة بجريانه فال يختص بزمان وال 
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.مكان فیطرد في نظام الوجود اخراقه ويعّم في قوانینه إعجازه

: لمعدوما
.ھو كل شيٍء لیس له صفة الوجود

: المعرفة
: وقیل. ھي علم بعین الشيء مفصًال عما سواه

ھي ثمرة التقابل واالتصال بین ذاٍت مدركٍة وموضوع مدرك وتتمّیز من باقي معطیات الشعور . أ
.من حیث أنھا تقوم في آٍن واحد على التقابل واالتحاد الوثیق بین ھذين الطرفین

نظرّية تبحث في مبادئ المعرفة اإلنسانیة وطبیعتھا ومصدرھا وقیمتھا وحدودھا وتتمّیز من . ب
السیكلوجیا الوصفّیة المحضة التي تقتصر على التفرقة بین العملیات الذھنّیة ووصفھا دون 

الفحص عن صحتھا أو زيفھا وتتمّیز أيضًا من المنطق الذي يقتصر على إن يصوغ قواعد تطبیق 
دون أن يبحث عن اصلھا ودون إن يناقش قیمتھا وھي جزء السیكلوجیا الذي يعسر فیه المبادئ

.تجنب المیتافیزيقا مادمنا بصدد البحث عما يفترضه الفكر سابقًا على الفكر نفسه

:المعلم األّول
الحكیم ارسطاطالیس وقد يخفف ويقال أرسطو لقب بذلك ألنه أّول من قنن قوانین المنطق 

.ودّونھا بأمر االسكندروالفلسفة 

: المعلم الثاني
بعد نقل المترجمین تلك الفلسفة من لغة الیونان إلى لغة العرب لقحھا وھذبھا ورتبھا واحكمھا 

وأتقنھا ثانیًا الحكیم أبو نصر الفارابي واسمه محّمد بن صراخون وقد بذل نشاطًا مشھودًا في 
.لرئیس أبو علي بن سینافصلھا وحررھا بعد إضافة كتب أبي نصر الشیخ ا

: المعلول
.الذات التي توجب العّلة بھا الصفة: وقیل.ھو الحكم الذي يؤثر فیه العلة

.وھي عبارة عن كونین في محلین بحیث يصح أن يكن بینھما ثالث: المفارقة
قضّیة جعلت جزء قیاس أو حّجة على تعدد االصطالح فقیل أنھا : مقدمة القیاس أو الحّجة

بالقیاس وقیل أنھا غیر مختصة به بل يقال لكل قضّیة جعلت جزء التمثیل واالستقراء مختصة 
أيضًا فالمقدمة في المباحث القیاسّیة تطلق على مقدمة القیاس أو الحّجة والمقدمة بھذا 

.المعنى اخص من
:المقول

.الملفوظ وجاء بمعنى المحمول أيضا وحینئٍذ يتعدى بعلي

المقوالت العشر

وھي ترجمة للكلمة الیونانیة " القول"، اشتقت من مصدر Category" مقولة"مة إن كل
".كلى"، ويقرب من ھذا أيضا لفظ "العالقة"، ومعناھا Catigorie" كاتیجوريا"

وقد دخلت ھذه الكلمة بلفظھا تقريبا، فى جمیع اللغات ، حتى لدى مفكرى اإلسالم التى 
".مقولة"ھؤالء أيضا سموھا ، غیر أن"قاطیغورياس"جاءت عندھم بلفظ 

ھو الذى درس أھم مظاھر المعرفة فى عصره ، فوجدھا تقوم ) م.ق322- 384وكان أرسطو 
وقد جمعھا أرسطو . على عشرة أسس، ينبنى علیھا الفكر المستقیم في اتجاھه نحوالتعمیم

".المقوالت"وشرحھا وسماھا 
كما جعلھا مفكرو اإلسالم . ن يملوا منھاوقد تناولھا المفكرون من بعده بالعرض والشرح دون أ

أصال ھاما من أصول المنطق الصوري، والسیما ما تعلق منھا بالجوھر والعرض، لصلتھما الوثیقة 
.بمباحث التوحید

.ھى معنى كلى، يمكن أن تكون محموال فى قضیة ما: واصطالحا المقولة
عشر، جمعھا بعضھم فى بیت وعلیه فالمقوالت محموالت، كما حددھا أرسطو من قبل، وھى 

:واحد ھو

.لو قام يكشف غمتي لما انثنى* قمر غزير الحسن ألطف مصره 
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. 6. لألين: مصره. 5. لإلضافة: ألطف. 4. للكیف: الحسن. 3. للكم: الغزير. 2. للجوھر: القمر. 1
.للالنفعا: انثنى. 10. للمتى: لما. 9. للملك: غمتى. 8. للفعل: يكشف. 7. للوضع: قام

:المقولة
في عرف الحكماء الجوھر والعرض فیقولون المقوالت عشر الجوھر واألعراض التسعة الجیش، 

لكم واألين والمتى واإلضافة والملك والوضع والفعل واالنفعال ووجه إطالق المقولة علیھا إما 
عنھا إذا لكونھا محموالت إذا كان المقول بمعنى المحمول وإما كونھا بحیث يتكلم فیھا ويبحث

كان المقول بمعنى الملفوظ والتاء المربوطة الداخلة علیه في آخره إما للنقل من الوضعّیة إلى 
.االسمّیة وإما للمبالغة في المقولة

:المكان
.ھو ما يعتمد علیه غیره على وجه ُيقّله ويمنعه من أن يھوى ويكون متمكنًا علیه

:المالحظة
النظر بشق : أخذه علیه والمالحظة: والحظ علیه كذا. وراقبه.عاهرا: الحظه مالحظة ولحاظا: لغة

كما أنھا تعنى . وتعنى كذلك ما يؤخذ على الرأى أو الكتاب من ھنات. العین الذى يلى الصدغ
: والملحوظة. مشاھدة يقظة للظواھر كما ھى، دون تغییر أو تبديل: فى مناھج البحث العلمى

ھذا . ره عنوانا إلى ما ينبه علیه من خطأ أوسھو أو نقصكلمة توضع على ھامش الكتاب أو غی
ھى أن يوجه الباحث عقله : واصطالحا. وال مادتھا فى القرآن الكريم" مالحظة"ولم ترد كلمة 

وحواسه ، إلى طائفة خاصة من الظواھر، ال لمجرد مشاھدتھا بل معرفة صفاتھا وخواصھا ، 
من ذلك أن المالحظة ھى المشاھدة الدقیقة ويفھم. سواء أكانت شديدة الظھور أو الخفاء

والمالحظة تطلق أيضا . لظاھرة ما، مع االستعانة بأسالیب البحث التى تتالءم مع تلك الظاھرة
: على الحقائق المشاھدة التى يقررھا الباحث فى فرع خاص من فروع المعرفة، كأن يقال

ى يقوم على مجرد المالحظة، فى وھو الذ" طب إكلینیكى"مالحظات طبیة، لكن يمكن أن يقال 
والمالحظة ھى إحدى صور المعرفة التجريبیة، . الذى يقوم على التجريب" طب تجريبى"مقابل 

وھى لیست مجرد عملیة حسیة فى التفكیر بل ھى تتضمن . التى تستلزم الیقظة واالنتباه
الدقیقة بین الظواھر، تدخال إيجابیا من جانب العقل ، الذى يقوم بنصیب كبیر فى إدراك الصالت 

والبد فى كل مالحظة من التفريق بین الذات المدركة والشىء " الحدس بالقانون"أو ما يسمى 
. فلوال ذلك لما أمكن االنتقال من الذاتى إلى الموضوعى. المدرك

: والمالحظة نوعان
دية، مثل وھى كل مالحظة سريعة يقوم بھا اإلنسان فى ظروف الحیاة العا: مالحظة فّجة. أ

لكن مالحظته ھذه ال تعین له . مالحظة الرجل العامى ألطوار القمر ھالال ثم بدرا وغیر ذلك
السبب فى اختالف أوجه القمر، وھى ال تھدف إلى تحقیق غاية نظرية أو الكشف عن حقیقة 
علمیة، لكن بعض المالحظات السريعة قد تكون سببا فى الكشف عن بعض القوانین الطبیعیة 

.رى، مثل كشف نیوتن عن قانون الجاذبیة، بعد أن شاھد تفاحة تسقط من شجرتھاالكب
وھى كل مالحظة منھجیة يقوم بھا الباحث فى صبر وأناة، للكشف عن : مالحظة علمیة. ب

. تفاصیل الظواھر وعن العالقات الخفیة التى توجد بین عناصرھا، أو بینھا وبین ظواھر أخرى
: وعین من المالحظة العلمیةوھنا يمكن التفريق بین ن

وتستخدم فى العلوم التى تعمل على تصنیف األشیاء إلى أجناس أو أنواع، : مالحظة الكیف. 1
. كعلوم الحیوان والنبات، بواسطة تحديد الصفات النوعیة

.وھى معرفة العالقات بین العناصر التى تتألف منھا ظاھرة معینة: مالحظة الكم. 2

:المالزمة
تناع انفكاك الشيء عن الشيء واصطالحا كون الحكم مقتضیًا لآلخر على معنى أن لغة ام

الحكم بحیث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا كالدخان للنار في النھار والنار للدخان 
.لیًال

:الملة
.ھو الذي ينتحله اإلنسان: وقیل. الشرع الذي يأتي به السمع ويعم األمر به للجمیع

:لممتنعا
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.ھو ماال يجوز كونه ويجوز تصوره في الوھم مثل قولك للرجل عش أبدًا

:الممكن
.وھو الذي ال يلزم من فرض وجوده وال من فرض عدمه من حیث ھو محال

:المناظرة
.ھي النظر بالبصیرة والمفاوضة من الجانبین في النسبة بین الشیئین إظھارا للصواب

: المنزلة بین المنزلتین
القول بأن للفاسق منزلة متوسطة بین منزلة الكافر والمؤمن المستحق للثواب في االسم 

.والحكم

: المنطق الرياضي
منطق يعتمد على طائفة من الرموز واإلشارات ألداء المعاني واألحكام بدًال من األلفاظ والعبارات 

.اتقاء لغموضھا والتباسھا ويخضع لقوانین معینة

: المنطق
.عرف بأنه آلة قانونّیة تعصم مراعاتھا الذھن عن الخطأ في الفكرعلم ي

في كتب أرسطو كاسم لھذا العلم ثم ورد في عصر شیشرون بمعنى " لوجیكا"لم يرد لفظ . 1
الجدل إلى أن استعمله اسكندر االفروديسي بمعنى المنطق ويقول أرسطو بھذا 

" التحلیالت"إلى مبادئه وأصوله وان كانت أي العلم الذي يحلل العلم >العلم التحلیلي<المعنى
تدل بالذات على تحلیل القیاس إلى أشكاله فال مانع من إطالق االسم بحیث يشمل تحلیل 

.القیاس إلى قضايا والقضّیة إلى ألفاظ
المنطق عند العرب يقع في المقام األّول فھو المدخل إلى الفلسفة وعلم الكالم ويطلق . 2

مصدر میمي بمعنى النطق وأطلق على العلم الذي عرف بأنه آلة . لعلومعلیه أحیانا معیار ا
قانونّیة تعصم مراعاتھا الذھن عن الخطأ في الفكر مبالغة في مدخلّیته في تكمیل النطق كأنه 

.ھو ھو

:المنھج التجريبي
.الطريقة التي تستخدم فیھا التجربة للوصول إلى نتیجة

:المنھج المقارن
في : المقارنة بین صور مختلفة من األحداث والظواھر وتوسع دور كايممنھج يسلك سبیل

إن المنھج المقارن ھو األداة المثلي في منھج علم : "تطبیقه على علم االجتماع حیث قال
".االجتماع

:المنھج
.ھو خطوات منظمة يتخذھا الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ويتتبعھا للوصول إلى نتیجة

: المواضعة
.كیت وكیت كان المراد به كذا وكذا: ن يتفق اثنان أو أكثر على انھم إذا قالواأ

:مواطنة عالمّیة
نزعة ترمي إلى اعتبار اإلنسانیة أسرة واحدة وطنھا العالم وأعضاؤھا أفراد البشر جمیعًا دون 

ذ بھا بعض اعتبار الختالفھم في اللغة أو في الجنس أو في الوطن قال بھا الرواقیون قديمًا وأخ
.المحدثین والمعاصرين

: الموضوعي
مذھب يطلق بوجه خاص على نظرّية كانط في المعرفة من حیث أنھا تقرر القیمة الموضوعّیة 

.لتصوراتنا

: الموضوعّیة
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وصف لما ھو موضوعي وھي بوجه خاص مسلك الذھن الذي يرى األشیاء على ما ھي علیه 
.خاصفال يشوھھا بنظرة ضّیقة أو بتحّیز 

: المیكیافیلّیة
م وقد 7251م ــ 9641مسلك في سیاسة الحكم ينسب إلى المؤرخ اإليطالي نیقوال میكیافیلي 

بسط آراءه في السیاسة في كتاب ألفه اسمه األمیر ويتلّخص رأيه في وقوله انه في سبیل 
.رر الواسطةمطابقة للمعايیر الخلقّیة أم ال ويعتبر المصطلح مرادفًا لقولھم أن الغاية تب

:مشاعر اإلثم
في علم النفس، مشاعر ناشئة عن وعي المرء أنه انتھك بعض القواعد األخالقیة أو الدينیة أو 

وھي تعتبر عامال من العوامل التي تورث أصحابھا، في كثیر من األحیان، حصرا . االجتماعیة
د، تنشأ مشاعر اإلثم ووفقا لنظرية فروي. واضطرابات عصبیة متفاوتة الشدةAnxietyنفسیا 

".األنا العلیا"عندما ينتھك المرء بعض مثل 

--- النون--- 

: النرجسیة
وفي علم النفس، عجز المرء عن إقامة عالقات . افتتان المرء، أو إعجابه الشديد، بجسده

عاطفیة مع غیره، وتركز عاطفته الجنسیة حول جسده نفسه إلى حد يجعل النرجسي يؤثر 
غبته الجنسیة من طريق العادة السرية على إشباعھا من طريق االتصال الجنسي إشباع ر
والمصطلح مستمد من أسطورة . والنرجسیة تنشأ عادة في مرحلة الطفولة. السوي

شذوذ جنسي فیه يشتھي الشخص ذاته منسوب إلى نارسیسوس . نرسیسوس الیونانیة
.معبود عند الیونانیین يزعم انه كان يعشق ذاته

: لنفسي، العالجا
والھدف العاجل من . معالجة االضطرابات العقلیة والعاطفیة بالوسائل النفسیة أو السیكولوجیة
أما الھدف اآلجل فھو . ھذا العالج تمكین المصاب من التخلص من أعراض المرض أو التخفف منھا

ه المنحرفة تغییر شخصیة المريض بحیث يفھم حالته ويتقبل وضعه تقبال حسنا ويطرح نظرات
الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على " التحلیل النفسي"وطرائق العالج النفسي تشمل . إلى الحیاة

وھي تعتمد على " المعالجة النفسیة األحیائیة"تداعي األفكار الحر وتحلیل األحالم وتأويلھا، و 
الجة بالتنويم المع"التنويم المغنطیسي وإزالة العقد وعلى التعلیل وتداعي األفكار الحر، و 

وھذه الطريقة األخیرة تصطنع في معالجة األطفال " المعالجة باللعب"، وطريقة "المغنطیسي
.في المقام األول

:النرفانا
.في الفلسفة الھندّية انمحاء الذات في الكل ويقابلھا الفناء لدى متصوفي اإلسالم

: النسیان
.ھو خروج المرء عّما كان يعلم ضرورة

:النظري
.ھو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور النفس والعقل وكالتصديق بأن العالم حادث

: النظرية
يدل مفھوم النظرية في التمثل الشائع على الرأي الشخصي، أو التمثالت واألحكام الفردية 

لذا يشترط أن تكون النظرية مرتبطة . التي قد يتبناھا شخص معین حول قضیة ما أو مسألة ما
ومن ھذا نستنتج أن مفھوم النظرية في الداللة الشائعة يحمل بعدا . الممارسة والعملب
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.برجمائیا
وفي اللغة العربیة، فإن لفظ النظرية مشتق من النظر، الذي يحمل في دالالته معنى التأمل 

وفي الفرنسیة فإن. الیونانیة تحمل معاني التأمل والمالحظة العقلیةThéoriaوكلمة . العقلي
متدرج من األفكار، يتم فیه االنتقال من ) تفید أن النظرية ھي بناء أو نسقThéorieكلمة 

.المقدمات إلى النتائج
فھذا ابن رشد . من المدلول الفلسفي للنظرية-إلى حد كبیر -وتكاد الدالالت اللغوية تقترب 

ھو القیاس، فإن النظر -في نظر ابن رشد -ولما كان االعتبار . يربط النظر بمفھوم االعتبار
فیعطي Lalandeأما الالند . العقلي ھو أفضل أنواع البرھان ألنه يتم بأفضل أنواع القیاس

ونستخلص من ذلك أن . للنظرية بعدا فلسفیا يقترب كثیرا من الداللة المعجمیة بالفرنسیة
معرفة إمبريقیة النظرية تتعارض مع الممارسة، وتتقابل مع المعرفة العامیة ألن ھذه األخیرة

وتتعارض أيضا مع المعرفة الیقینیة، ألن النظرية بناء فرضي . نابعة من التجربة الیومیة
.وتتعارض أخیرا مع المعرفة الجزئیة، ألن النظرية بناء شمولي. استنتاجي

:النفس، علم النفس، السیكولوجیا
يث مع ولھلم فونت الذي آمن بدأ بمفھومه الحد. علم يعني بدراسة السلوك والعملیات العقلیة

بأن الدراسات النفسیة يجب أن تقوم على أساس من االختبار والذي أنشأ في لیبتزيغ بألمانیا 
ومنذ ذلك الحین تطور علم النفس تطورا كبیرا ). 1879أول مختبر لعلم النفس التجريبي عام 

وسیكولوجیا فظھرت المدرسة االستبطانیة، والمدرسة السلوكیة، ; وتكاثرت مدارسه
وينقسم علم النفس الحديث إلى فروع عديدة، منھا علم النفس التجريبي . الجشتالت، وغیرھا

وعلم النفس الفسیولوجي وھو . وھو يعنى بدراسة اإلحساس واإلدراك والسلوك في المختبر
وعلم نفس الشاذين وھو يدرس . يدرس وظائف الجھاز العصبي وغیره من األجھزة الجسدية

وعلم نفس الطفل وھو يدرس سلوك األطفال ومراحل . فات العقلیة والسلوك غیر السوياالنحرا
وعلم النفس التربوي وھو يدرس الحوافز وعملیات التعلم وغیرھا من . نموھم العقلي

وعلم النفس الفردي وھو يعتبر حب السیطرة أقوى الدوافع . الموضوعات التي تعنى بھا التربیة
علم النفس السريري وھو يفید من نتائج فروع علم النفس المختلفة البشرية على اإلطالق و

, ومن فروع علم النفس أيضا علم النفس االجتماعي. في تشخیص األمراض العقلیة ومعالجتھا
: الذھان: أيضا. وعلم النفس الصناعي، وعلم النفس الجنائي إلخ, وعلم النفس المھني

.الطب, السیكوسوماتي; السیكوسوماتي، االعتالل

:النفسي العصاب
عصاب ناشئ عن صراع انفعالي داخلي يسعى فیه حافز مكبوت إلى التعبیر عن نفسه على 

والمخاوف , والحصر, من أعراضه بعض العلل الجسمانیة ذات المنشأ العقلي. نحو مقنع
.يوالحصر النفس: والرھاب; الذھان: أيضا. الالعقالنیة وضروب الرھاب والھواجس والوساوس را

: النفسي، التحلیل النفسي
نظرية في علم النفس وطريقة في معالجة االضطرابات العصبیة ابتدعھا فرويد وقوامھا محاولة 
نبش العواطف واألفكار المكبوتة عند المرء ورفعھا إلى مستوى الوعي ثم تحلیل حصیلة ھذه 

لھذه النظرية تتألف النفس ووفقا. وبذلك يزول العصاب أو االضطراب العصبي, العملیة وتفسیرھا
الجانب العقالني من النفس، " األنا"وتعتبر ". األنا العلیا"، و"ألھذا"، و"األنا"من جوانب ثالثة ھي 

والتحلیل النفسي يعتمد، . جانبھا المثالي" األنا العلیا"الجانب الغريزي منھا، و" ألھو"أو " ألھذا"و
.وعلى دراسة األحالم وتأويلھا".تداعي األفكار الحر"أكثر ما يعتمد، على 

: النفسیة، الحرب النفسیة
بقصد تحطیم معنويات , استخدام الدعاية، في زمن الحرب أو في فترات النزاع غیر المسلح

األمة المعادية وتقويض إرادة القتال لديھا، من طريق إيھامھا بأن عدوھا قد بلغ من التفوق 
والحرب النفسیة لیست، كما يتوھم . علیه مستحیالالعسكري، أو العلمي، حدا يجعل التغلب

فقد كان من دأب ھذا . إنھا قديمة قدم فتوح جنكیز خان على األقل. سواد الناس مخترعا حديثا
الفاتح الكبیر أن يستعین باإلشاعات المضخمة عن أعداد فرسانه وشدة بأسھم لتوھین عزائم 

لجیوش الحديثة تملك الیوم وحدات معدة فمعظم ا, وأيا ما كان. أعدائه والفت في عضدھم
وقد حاول الصھاينة استخدام ھذا الضرب من الحرب في صراعھم مع . لشن الحرب النفسیة

ولكنھم لم يوفقوا إلى تحقیق 1967األمة العربیة، وبخاصة بعد حرب الخامس من يونیو عام 
.مأربھم
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: النقد
ب فلسفي وھذا الفحص عنده ينصب على أي غیر مقید بأي مذھ" فحص حر"عّرفه كانط بأنه 

.مدى تطابق معاني العقل ومدركات الحس
م، ومدرسته وأساسھا النقد بمعنى الفحص 4081اسم أطلق على مذھب كانط : النقدّية

واالختیار فنقد العقل الخالص امتحان قیمته من حیث انه يتوخى الحقیقة ونقد العقل العملي 
.لعمل ونقد الحكم امتحان العقل من حیث اّنه ملكة للحكمفحص قیمته من حیث اّنه يدّبر ا

:النكوصیة، المانغولیا
في علم النفس، حالة من القلق واالنقباض النفسي الشديد تصیب بعض الناس في ما بین 

وقد تبلغ . األربعین والستین، فتوقع الیأس في نفوسھم وتجعلھم يرون إلى الدنیا بمنظار أسود
وقد عولجت الملنخولیا . الخطورة يحمل المرء على التفكیر في االنتحارھذه الحالة حدا من

وھي تعالج الیوم، أكثر ما تعالج، . في ما مضى، وبنجاح ملحوظ، بالصدمة الكھربائیة, النكوصیة
.بالعقاقیر المھدئة

: النموذج
مختارة ) ّیَنةھو الشكل الذي يحمل أخص الصفات التي يتمّیز بھا معظم أفراد فئة ما ويعتبر َع

.من ھذه الفئة وھي بمثابة مثال لھا في مجموعھا

: النھك العصبي
اضطراب نفسي يصحبه تعب، وھبوط، وصداع، وسوء ھضم، وألم في الظھر، وأرق، وسرعة في 

: تدعى أيضا. خفقان القلب، وفرط في الحساسیة لبعض المؤثرات الحسیة كالضوء أو الضجة
االنھیار العصبي

: النواة
: ولھا اطالقات متعددة على معاٍن مختلفة

.بمعنى عجمة وھي القسم الداخلي من الثمرة كالجزء الصلب في جوف المشمشة واللوزة. 1
.بمعنى كتلة من الصوان كانت تصنع منھا أدوات مختلفة قبل التاريخ. 2
.بمعنى جسم حويصلي يحده غشاء به ُنَوّية وكرماتین وبدونه التحیا الخلیة. 3
.بمعنى مجموعة من الخاليا العصبّیة في الجھاز العصبي المركزي. 4
بمعنى الجزء األساسي المركزي في الذرة وھو الذي تتركز فیه كتلتھا أو تكاد وله شحنة . 5

.موجبة ويشغل جزءًا غاية في الصغر من حجمھا

: النوع
يطلق على البیاض والسواد لون فانه : اللفظ األعم الذي تناول أجناسًا كثیرة مثاله، قولنا

.والحمرة وغیرھا

:النومین
عند كانط ما يجاوز نطاق التجربة واإلدراك الحسي فھو حقیقة مجردة من مسلمات العقل 

.العملي ويقابل الظاھرة

:النیة
اعتقاد القلب فعل الشيء : واصطالحا. قصد النفس إلى العمل كما فى المعجم الوجیز: لغة

.ومحل النیة القلب. ترددوعزمه علیه من غیر

:النیلوفر أو النینوفر
.آلھة الماء عند الیونانیین

: النیورستانیا
حالة تعتري اإلنسان تتمّیز بالعناء البدني والنفسي وبشّدة التعب واإلعیاء وكثیرًا ما تصاحبھا 

المخاوف المرضّیة وھو مصطلح قديم كاد يختفي الیوم من كتب الطب النفسي
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--- الھاء--- 

: الھذا، الھو
الذي يعتبر - وفقا لنظرية التحلیل النفسي الفرويدية - ذلك الجانب الالشعوري من النفس 

. مصدر الطاقة الغريزية أو البھیمیة في اإلنسان، وبخاصة الغريزة الجنسیة والنزوع إلى العدوان
وھو يتطلب إشباعا عاجال، ولكن , والھذا أو الھو أقدم جوانب النفس الثالثة وأسبقھا إلى الظھور

واألنا : األنا: أيضا. الجانبین اآلخرين، األنا واألنا العلیا، يكبحانه ويعمالن على السیطرة علیه
.العلیا

:الھرمسّیة
فلسفة تحتوي على مجموعة من اآلراء مدونة في كتب مصرّية قديمة ونقلھا الیونان منذ عھد . أ

والھرمسّیة نسبة إلى ھرمس وھو االسم الذي أطلقه الیونان مبّكرا سبق من عھد ھیرودوتس 
.على اإلله المصري تحوت واإلله تحوت عند المصريین كان ُيَعد سید المصیر

.ھذا اللفظ مرادف لكلمة الكیمیاء السحرّية العتقاد الیونان أن ھرمس ھو مبدع ھذا العلم. ب

: الھستیريا التحولیة
بآالم جسدية عديدة تنتقل من عضو إلى آخر في جسمه، مرض عصابي يشعر المريض به 

كالشلل أو العمى أو فقد القدرة على النطق، بحیث تتعطل القدرة الوظیفیة للعضو المصاب، 
.على الرغم من أن ھذا التعطیل لیس له أساس عضوي

:الھلوسة
سمعیة اضطراب يجعل الفرد يشعر بأشیاء ال يشعر بھا اآلخرون فقد تحدث للمرء ھالوس

أو قد تحدث لديه ھالوس بصرية فیظن أنه رأى . فیعتقد أنه سمع أصواتًا ال يسمعھا اآلخرون
وقد تظھر الھالوس مرافقة لبعض . أشیاء أو أشخاص أوحیوانات بینما ال يراھا اآلخرون األسوياء

عقاقیر األمراض العقلیة الذھانیة ويمكن إثارة الھالوس من خالل تعاطي الكحول والمخدرات وال
اضطراب عقلي نادر ينمو بشكل تدريجي حتى يصیر مزمنًا ويتمیز بنظام ). LSDمثل عقار الـ

معقد يبدو داخلیًا منطقیًا ويتضمن ھذاءات االضطھاد والشك واالرتیاب فیسيء المريض فھم أية 
بحث مالحظة أو إشارة أو عمل يصدر عن اآلخرين، ويفسره على أنه ازدراء به ويدفعه ذلك إلى ال

.عن أسلوب لتعويض ذلك فیتخیل أنه عظیم وأنه علیم بكل شيء

: الھلوسة، االھتالس
. يعتقد فعال أنه يحس أو يرى شیئا ال أساس له من الواقع> المھلوس<خطأ في اإلدراك يجعل 

أو انشطار الشخصیة .) ويذھب األطباء النفسیون إلى أن الھلوسة عرض من أعراض الفصام را
ولكن الھلوسة . امال ھاما يساعدھم على فھم الحاالت المرضیة التي يعالجونھاويعتبرونھا ع

إن بعض األفراد المرھقین جسديا أو : لیست، بالضرورة، عرضا من أعراض االضطراب العقلي
المتعب الظامئ إلى حد , فمستكشف الصحراء. نفسیا قد يصابون أحیانا بنوع من الھلوسة

> التحلیل النفسي<أما أصحاب . ماء في مكان قريب، وھكذاالیأس، قد يتخیل أنه يرى بئر
: أيضا. فیذھبون إلى أن الھلوسة ال تعدو أن تكون تعبیرا رمزيا عن بعض الرغبات المكبوتة

.المھلوسات

: الھمود، الھبوط، االكتئاب
حالة انفعالیة تتسم بالحزن والالفعالیة والشعور بالعجز والتفاھة، وتترافق مع كثیر من

والھمود قد يكون عابرا وقد يكون مستديما، وقد يكون لطیفا وقد . االضطرابات العقلیة والجسدية
أو المصاب > المھمود<وعلى الجملة، فإن . يكون خطیرا، وقد يكون حادا وقد يكون مزمنا

ا كما يفقد احترام الذات أيضا، وقد تحدثه نفسه أحیان, بالھمود، يفقد االھتمام بالعالم الخارجي
وقد أطلق أبقراط على الھمود اسم السوداء أو . بالتخلص من حالته ھذه من طريق االنتحار
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.السوداء. الملنخولیا
ھندسة ال تلتقي مسلماتھا مع مسلَّمات ھندسة اقلیدس مثل : الھندسة الال اقلیدسیة

.ھندسة لوباشوفسكي وھندسة ريمان

: الھندسة
واألبعاد والسطوح والزوايا والكمّیات أو المقادير المادّية العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط 

.من حیث خواّصھا وقیاسھا أو تقويمھا وعالقة بعضھا ببعض

:الھو
حسب فرويد ھو الجانب الالشعوري من النفس، الذي ينشأ منذ الوالدة ويحتوي الغرائز التي 

لشخصیة بأكملھا فھو جانب تنبعث من البدن والتي تمدنا بالطاقة النفسیة الالزمة لعمل ا
غريزي غیر خاضع لتأثیر المجتمع واألخالق وھو دائم السعي للحصول على اللذة وتجنب األلم 

ويخضع لمبدأ اللذة ولیس لمبدأ الواقع وھو الذي يمد الجانبین اآلخرين، األنا، واألنا األعلى 
العقلیة المكبوتة التي بالطاقة الالزمة لعملیاتھما ويحتوي في الوقت نفسه على العملیات 

واألنا، واألنا األعلى ھما اللذان يكبحانه ويعمالن على لجمِه . استبعدتھا المقاومة عن األنا
.والسیطرة علیه

": الھندوكیة"أو " الھندوسیة: "الھندوسیة
" البرھمیة: "اسم. م.دين يعتنقه معظم سكان الھند، وقد أطلق علیھا ابتداء من القرن الثامن ق

وھو القوة العظیمة السحرية الكامنة التى تطلب كثیرا من العبادات، كقراءة " براھما"ة إلى نسب
.األدعیة واألناشید وتقديم القرابین

الذين ولدوا منه، أو "براھما"ھم أصحاب الطبقة األولى من عبدة ": البراھمة"أو" البرھمیون"و
، وتشربت أفكارھا، "الويدية"ض على أنقا" الھندوسیة"قامت ". برھمان: "ممن انبثق عنه

وتسلمت عن طريقھا المالمح الھندية القديمة، واألساطیر الروحانیة المختلفة التى نمت فى 
لیس . وتطورا لھا" الويدية"الھند قبل دخول اآلريین، ومن أجل ھذا عدھا الباحثون امتدادا لـ 

مھا، فھى مجموعة من مؤسس يمكن الرجوع إلیه كمصدر لتعالیمھا وأحكا" الھندوسیة"لـ
التقالید واألوضاع تولدت من تنظیم اآلريین لحیاتھم جیال بعد جیل بعد ما وردوا على الھند، 

ويعتقد الھنود أنھا دين أزلى ال بداية له وملھم به قديم قدم الملھم، ويرى . وتغلبوا على سكانھا
يدة متوالیة ال تقل عن الباحثون الغربیون والمحققون من الھندوس أنه قد نشأ فى قرون عد

عشرين قرنا بدأت قبل المیالد بزمن طويل وقد أنشأه أجیال من الشعراء، والزعماء الدينیین 
" الھندوسیة" والحكماء الصوفیین عقبا بعد عقب، وفق تطورات الظروف، وتقلبات الشئون، ف
ضح استیعابھا أسلوب فى الحیاة أكثر مما ھى مجموعة من العقائد والمعتقدات، وتاريخھا يو

لشتى المعتقدات والسنن، ولیست لھا صیغ محددة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يھبط 
" الفیدا . "بھا إلى عبادة األحجار واألشجار والحیوان، وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفیة الدقیقة

وإنه دون فى زمن إنه أقدم من التوراة بآالف السنین، : المقدس، ويقال" الھندوسیة"ھو كتاب 
موغل فى القدم، ربما يرجع إلى ثالثین ألف سنة مضت، وتعكس نصوصه حیاة اآلريین فى الھند 

فى عھدھم القديم ومقرھم الجديد، ففیه حلھم وترحالھم، دينھم وسیاستھم، حضارتھم 
وترى فیه . وثقافتھم، معیشتھم ومعاشرتھم، مساكنھم ومالبسھم، مطاعمھم ومشاربھم

رتقاء للحیاة العقلیة من سذاجة البدوى إلى شعور فلسفى، فتوجد فیه أدعیة بدائیة، مدارج اال
ونصوص ترتقى .. "أيتھا البقرة المقدسة، لك التمجید والدعاء، فى كل مظھر تظھرين به: "مثل

إنى أنا اهللا، نور الشمس، وضوء القمر وبريق اللھب، وومیض البرق، ": إلى وحدة الوجود، مثل
اح، وأنا الرائحة الطیبة التى تنبعث فى أنحاء الكون، واألصل األزلى لجمیع الكائنات، وصوت الري

بلغ تعدد ". وأنا حیاة كل موجود، وصالح الصالح ألنى األول واآلخر والحیاة والموت لكل كائن
اآللھة عند الھنود مبلغا كبیرا؛ إذ يوجد لكل ظاھرة طبیعیة تنفعھم أو تضرھم إله يعبدونه، 

: صرون به فى الشدائد، غیر أنھم جمعوا اآللھة فى إله واحد، وأطلقوا علیه ثالثة أسماءيستن
من حیث ھو " سیفا"من حیث ھو حافظ، وھو " فیشنو"من حیث ھو موجد، وھو " براھما"فھو 

، ھذا عند فالسفتھم لیس خالقا، فھو فكرة ذھنیة أكثر منه إرادة عاملة، "براھما"و. مھلك
يتأمل ويفكر، وعن تفكیره ھذا " براھما"أخذ : خلق على النحو التالى-ورھمحسب تص- فالعالم 

نشأت بذرة مخصبة، تطورت إلى بیضة ذھبیة، ومن تلك البیضة نشأ العقل الخالق ، يطلقون 
".براھما"علیه أيضا 

ل: ھورمّیة
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لمة فظ اصطنعه مكدوجال لیصف به الطاقة العقلّیة ومذھبه في علم النفس وھو مشتق من ك
.بأنه ما يدفع نحو ھدف) Hيونانّیة تفید معنى إثارة الحركة ويعرف مكدوجال لفظ 

:الھوس
مرض عقلي من أھم أعراضه تضخم األفكار وتھیجھا وانتقالھا السريع من موضوع إلى آخر دون 
التمییز بین قیم المعاني سرعة تداعي المعاني مع المیل إلى النكتة الالذعة والتفوه باأللفاظ

مرض عقلي خفیف أو فعل جنوني، يمتاز المريض به بالنشاط . البذيئة أفكار العظمة واالستعالء
وقد يمیل . المفرط وبذبذبات في المزاج تتدرج من مزاج عادي إلى مرٍح أو انقباض أو تبادل بینھما

، وقد استعاض عنه أطباء العرب مثل أبو بكر الرازي في الحاوي.المھووس إلى الصخب والمرح
.والطب المنصوري، وابن سینا في القانون، باللفظ الیوناني مانیا كما استعملوا ملنخولیا

: الھوس، النشاط الھوسي، المس المعتدل
مس خفیف يستشعر معه المرء بقدر كبیر من الثقة بالنفس وبالمرح واالبتھاج ويمیل إلى 

أما من الناحیة الجسدية فإن . المزاح واإلسراف في الصخب، مع شرود ذھني في بعض األحیان
.الھوس يجعل المرء يبدو مفرط النشاط ال يعرف التعب

:الھوى
.میالن النفس إلى ما تستلذه من الشھوات. میل النفس إلى ما تحب

:الھیستیريا، الھرع
وفي الھستیريا تطرأ على . حالة عصابیة تتحول فیھا األزمات النفسیة إلى اضطرابات جسدية

یرات جسمانیة تنشط فیھا أجزاء من الجھاز العصبي إلى حد مغالي فیه، أو تعجز بعض المرء تغ
نوبات تشنجیة، > المھستر<وقد يعتري . أجزاء ھذا الجھاز عن أداء وظیفتھا على الوجه الصحیح

وسبب الھستیريا مجھول . وقد يفقد الحس في مناطق بكاملھا من جسده, وقد يصیبه الشلل
لھذه , في سن الطفولة, المعتقد أن بعض العوامل والظروف تھیئ الفردولكن من. حتى اآلن

وقد تنجم الھستیريا عن خوف مفاجئ، أو حزن طارئ، أو ھموم متطاولة . الحالة العصابیة
اضطراب . وقد يصاحب الھستیريا أحیانا تقیؤ، وإسھال، وفواق، وفقد للشھیة. تستبد بالمرء

ة كالشلل أو فقدان البصر دون أن يكون لذلك أساس عصابي تتطور من خالله أعراض عضوي
ويشعر المصاب بھذا العصاب أنه بحاجة إلى حب اآلخرين واھتمامھم ويبدو أن . جسمي

والھستیريا شكالن . الھستیريا محاولة للھرب من صعوبة يبدو التغلب علیھا أمرًا صعبًا للغاية
حولیة ويتخذ شكل اضطرابات جسدية ھستیريا ت: رئیسیان األول يسمى الھستیريا التحولیة

والثاني يمتاز بالتفكك والشرود. منتقلة

:الھیولى
لفظ يوناني بمعنى األصل والمادة واالصطالح ھي جوھر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 

الجسم من االتصال واالنفصال محل للصورتین الجسمّیة والنوعّیة

--- الواو--- 

: الواجب
.من كونه ويتعذر أن ال يكون ويدخل في ذلك النفي واإلثباتالذي البد

: واجب الوجود
.ھو الذي يكون وجوده من ذاته وال يحتاج إلى شيء أصال

: الواحد
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الفرد الذي ال يتجزأ، والذي ال مثل له وال نظیر والذي يختص باستحقاق العبادة دون غیره، ويقال 
.ھو المتفرد بالذات في عدم المثل. على الّله تعالى بالمعاني الثالثة

:الواحدّية
.مذھب يرد الكون كله إلى مبدأ واحد كالروح المحض أو كالطبیعة المحضة

األولعام . "عالم نفس أمیركي يعد رائد السلوكیة": 1958–1878"واطسون، جون برودسون 
Behavior; An Introduction To" مقدمة لعلم النفس المقارن: السلوك: "من آثاره". 1913

Comparative Psychology 1914عام.(

: الواقعي
مذھب افالطون القائل بأن المثل موجودات مطلقة أي أن وجودھا لھا بذاتھا : له ثالث معاٍن أولھا

مذھب قائل : غیر متمايز من ماھّیاتھا بناء على بعض النصوص الواردة في محاورات أفالطونثانیھا
في العصر الوسیط كان يطلق ھذا المصطلح على المذھب : من العقل ثالثھابان الوجود متمايز

.القائل بان الكیات موجودة بمعزل عن المحسوسات

:الواقعّیة
مذھب يجعل للواقع المادي المحسوس االعتبار األّول ويطلق خاصة في القرون الوسطى على 

.ذلك المذھب الذي يرى أن الكلّیات لھا وجود حقیقي

:جدانالو
اإلدراك من طريق تلك الحواس التي ترتبط بعضو : إدراك ما يحدث داخل الجسد وبكلمة أخرى

ويذھب بعض علماء النفس المحدثین إلى أن الوجدان ھو في المقام . معین من أعضاء الجسد
فآالم الجوع ال تعدو أن تكون، عندھم، إدراكا لالنقباضات . األول إدراك لالنقباضات العضلیة

. والصداع ال يعدو أن يكون إدراكا النقباض عضالت الرأس والعنق وھكذا. ناشئة عن فراغ المعدةال
ولیس معنى ھذا أن الوجدان قاصر على إدراك الحركات البدنیة، فالواقع أنه يتجاوز ذلك إلى 

ن، وأيا ما كا. إدراك التغیرات الطارئة على الحرارة، والضغط، والحالة الكیمیائیة داخل الجسد
فثمة جماعة كبیرة من علماء النفس ال تأخذ بشيء من ھذا كله، وتصر على أن الوجدان مجرد 

خبرة عاطفیة تتراوح ما بین االرتیاح وعدم االرتیاح، واالھتیاج والھدوء، والتوتر واالسترخاء، وقد 
.تشمل السرور واألسى والسعادة والشقاء

ومنه الوجود المادي أو في التجربة والوجود تحقق الشيء في الذھن أو في الخارج : الوجود
العقلي أو المنطقي ويقابل عند المدرسیین الماھیة أو الذات باعتبار أن الماھیة ھي الطبیعة 

.المعقولة للشيء وان الوجود ھو التحقق الفعلي له
لى مذھب يقوم على إبراز الوجود وخصائصه وجعله سابقًا على الماھّیة فھو ينظر إ: الوجودّية

اإلنسان على اّنه وجود ال ماھّیة ويؤمن بالحرّية المطلقة التي تمكن الفرد من أن يمنع نفسه 
بنفسه ويمأل وجوده على النحو الذي يالئمه قال بھا يا سبرز وھیديجیر وعززھا بوجه خاص جان 

بول سارتر وشاعت في اللغة الفلسفّیة واألدبّیة في العشرين سنة األخیرة ثم أخذت في 
.تدھورال

:الوحي
.في العرف الكالم الخفي من جھة ملك في حق نبي في حال الیقظة

كل شىء : ويقال. فھى ضد الكثرة. أى بنفسه" وحد"الوحدة مصدر الفعل : لغة: وحدة الوجود
تشیر إلى االنفراد والتمیز، كما " وحد"والخالصة أن مادة . أى متمیز عن غیره: انفرد على حدة
تعنى أن الكائن الممكن يستلزم كائنا آخر : واصطالحا. لتقدم فى علم أو بأسأنھا تدل على ا

وذلك الكائن الواجب الوجود . واجبه الوجود بذاته، لیمنحه الوجود، ويفیض علیه بالخیر واالبداع
ھو اهللا جل شأنه ، ألنه موجود أوال بنفسه ، ودون حاجة إلى أى موجد آخر؛ كیال تمتد 

وأن الكائنات األخرى جمیعھا مظاھر لعلمه وإرادته ، ومنه تستمد . ھايةالسلسلة إلى ما الن
.الحیاة والوجود ؛ ولھذا كان وجودھا عرضا وبالتبع

:الوعي
الوعي : "أو كما قال أحد علماء النفس. إدراك المرء إدراكا عاما ما يجري حوله في لحظة معینة

ه، تمییزا لھذه الحال عما نكون علیه أثناء النوم ھو حالنا التي نكون علیھا أثناء الیقظة واالنتبا



دار نزهة األلباب ة                          معجم الفلسف

65

1690، منذ العام Lockeوقد عرف الفیلسوف اإلنكلیزي جون لوك . العمیق الخالي من األحالم
ولمدارس علم النفس المختلفة آراء متباينة ". الوعي بقوله إنه إدراك المرء ما يدور في عقله ھو

تختلف مدلوالت الوعي، من مجال . ، وما دون الوعيالالوعي: أيضا. في طبیعة الوعي ووظائفه
وھناك من يقرنه بالشعور . إلى آخر، فھناك من يقرنه بالیقظة في مقابل الغیبوبة أو النوم

ويمكن أن نجمل الداللة العامة للوعي . ويشیر به إلى جمیع العملیات السیكولوجیة الشعورية
ووعینا في ذات الوقت . إلخ…يدوي إنه ممارسة نشاط معین فكري، تخیلي،: فیما يلي

:ومن ثمة يمكن تصنیف الوعي إلى أصناف أربعة ھي. بممارستنا له

: الوعي العفوي التلقائي
وھو ذلك النوع من الوعي الذي يكون أساس قیامنا بنشاط معین، دون أن يتطلب منا مجھودا 

.ذھنیا كبیرا، بحیث ال يمنعنا من مزاولة أنشطة ذھنیة أخرى

:وعي التأمليال
وھو على عكس األول يتطلب حضورا ذھنیا قويا، ويرتكز على قدرات عقلیة علیا، كالذكاء، 

.ومن ثمة فإنه يمنعنا من أن نزاول أي نشاط آخر… واإلدراك، والذاكرة

: الوعي الحدسي
ون وھو الوعي المباشر والفجائي الذي يجعلنا ندرك أشیاء، أو عالقات، أو معرفة، دون أن نك

وھو الذي يجعلنا نصدر أحكام : الوعي المعیاري األخالقي.قادرين على اإلتیان بأي استدالل
وغالبا ما يرتبط . قیمة على األشیاء والسلوكات فنرفضھا أو نقبلھا، بناء على قناعات أخالقیة

.ھذا الوعي بمدى شعورنا بالمسؤولیة تجاه أنفسنا واآلخرين

: الوھم
ويشكل اقتناعًا . اعتقاد خاطئ غیر متفق مع الوقائع ذو مصدر مرضييعرف الوھم على أنه 

وأسبابه كثیرة ولكن لیس له عالقة بالصحة العقلیة فقد ينشأ . مطلقًا غیر خاضع لمبادئ العقل
عن التعب واإلرھاق الشديد أو عن الحمى أو أي سبب آخر

--- الیاء--- 

: الیأس
العلم بأن الضرر الذي وقع فیه ال يزول عنه وال ينجو : أو. تفع بهھو العلم بفوات ما لو كان ال ين

.منه
كل : طمأنینة النفس لحكم تراه حقًا ال ريب فیه ويقابل الشك ومنطقیًا: سیكولوجیا: الیقین

معرفة ال تقبل الشك ومنه حدسي كالیقین ببعض األولیات أو استداللي غیر مباشر ينتھي إلیه 
ه ذاتي يسلم به المرء وال يستطیع نقله إلى غیره أو موضوعي يفرض المرء بعد البرھنة ومن

نفسه على العقول كالیقین العلمي، وقد يسّمى التسلیم بأمر ظاھر أو راجح يقینًا اقتناعّیًا أو 
ھو العلم : وقیل. ھو العلم بالشيء استدالًال بعد أن كان صاحبه شاكیًا فیه قبل. شبه يقین

.يكون غیرهبالحق مع العلم بأنه ال

: الیوتوبیا
.صورة متخیلة تطلق في السیاسة على اإلصالحات المثالّیة التي يصعب تحقیقھا عملیًا

:الیونسكو
م للعمل على استتباب األمن والسالم بین 6491منظمة تابعة لألمم المتحدة تأسست عام 

األولى من الكلمات الشعوب عن طريق العلم والثقافة والتربیة وتتألف الكلمة من الحروف 
.اإلنجلیزية التي تعني منظمة األمم المتحدة للتربّیة والعلوم والثقافة ومقر المنظمة في باري
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....انتھى


