سسة أو مشروع المدرسة العربية المؤنسنة في اإلنسانيات
مؤ َّ

1

إعادة تشكّل الوعي واألنا األعلى داخل الشخصية والمجتمع والحضارة
––1
المدرسة العربية في علم النفس و التحليل النفسي و الصحة النفسية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مذاهب علم النفس والفلسفاتُ النفسية ،بيروت ،مؤسسة عز الدين.1993 ،
ُ
حقول علم النفس (باالشتراك مع م.سليم) ،بيروت ،دار الطليعة1986 ،؛ بيروت ،دار النهضة
العربية.2004 ،
مناهج علم النفس (مترجم ،باالشتراك مع ع.مقلد) ،بيروت ،المنشورات العربية؛ طبعات مصورة
لترجم ٍة غدت عتيقة.
علم النفس في ميادينه وطرائقه ،بيروت ،مؤسسة عز الدين.1993 ،
مدخل إلى التحليل النفسي والصحة العقلية ،بيروت ،الدار العالمية.1997 ،
تاريخ علم النفس ،ترجمة آلخر طبعة فرنسية منقَّحة (مع قاموس نفساني وتحليلنفسي) ،ط،1
بيروت ،دار النهضة العربية.2005 ،
التحليل النفسي وعلو ُم النفس والفلسفات النفسانية – توكيدية وأنسنة في الشخصية والنَّحناويّة
والعقل ،بيروت ،دار النهضة العربية.2009 ،
معجم الطب النفسي واالنجراحات ]والعُقد[ كما العالجات النفسية الحضارية ،بيروت ،دار النهضة
العربية.2009 ،

 .9حقول التحليل النفسي والصحة العقلية كما الروحيةُ ثم الحضارية ،بيروت ،شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر.2016 ،

-2النفسي للذات العربية
سعة التحليل
ُمو َّ
ّ
 .1التحليل النفسي للذات العربية – أنماطها السلوكية واألسطورية ]واألرخية[ ،بيروت ،دار
الطليعة ،ط.1987 ،4
 .2الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم – القطاع الالواعي في الذات العربية ،بيروت ،دار الطليعة،
ط1978 ،1؛ دار األندلس ،ط.1983 ،2

سسة هدايا الجامعة اللبنانية للجامعات العربية؛ مشروع إعادة اإلدراك
 1من تسميات المشروع األخرى :مؤ َّ
والتعضية للعلوم النفسية واالجتماعية داخل الذات العربية؛ مدرسة بيروت في الفلسفة والتصوف كما في الفكر
والعالمينية...
I

 .3الدراسة النفسية االجتماعية بالعينة للذات العربية – من مونوغرافيا قرية إلى التنمية الوطنية
]والرضائية الحضارية[ ،بيروت ،دار الطليعة ،ط1978 ،1؛ ط ،2دار األندلس.1983 ،
 .4و .5العقلية الصوفية ونفسانيةُ العرفان ]وال وعيه[ – نحو االتزانية إزاء الباطنية ]والتأويل[
واألوليائية في الذات العربية ،بيروت ،دار الطليعة.19792 ،
 .6قطاع البطولة والنرجسية ]واألنا المثالية[ في الذات العربية – المستعلي واألكبري والمن ِقذ
والخالصي في التراث التاريخي والتحليل النفس واإلناسة ،بيروت ،دار الطليعة.1982 ،
 .7صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر – المهاد اإلناسي والتحتيات العالئقية ]ال ِ ّطباقية
والالواعية[ في الذات العربية ،بيروت ،دار األندلس.1983 ،
 .8في التجربة الثالثة للذات العربية مع الذمة العالمية للفلسفة ]المقام األعلى في الشخصية والعقل[
والمجتمع والوجو ِد أمام هللا والقدر ،بيروت ،دار األندلس.1983 ،
 .9التربية وعلم نفس الولد ]وتنشئة األنا االجتماعية[ في الذات العربية – بيروت ،دار األندلس،
.1985
األخالق والسياس ِة والتعاملي ِة في الذات العربية ،بيروت ،دار الطليعة،
 .10الحكمة العملية أو فلسفة
ِ
.1988
 .11الخطاب التربوي النفسي والفلسفي عند محمد عبده ومدرسة االجتهاد الحضارية ]التنويراني[،
بيروت ،دار الطليعة.1988 ،
 .12الالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية – نحو إعادة التعضية
للسيميائي والالمتمايز والظلي في المجتمع والشخصية والفكر ،بيروت ،دار الطليعة.1991 ،
 .13انجراحات السلوك والفكر والمجتمع في الذات العربية – في الصحة العقلية والبحث عن التكيّف
ّ
الخالق والتوكيدانية ،المركز الثقافي العربي ،بيروت – دار البيضاء.1992 ،
 .14تفسيرات الحلم وفلسفات النبوة ،بيروت ،دار المناهل.2000 ،
 .15األحالم والرموز واالستعارات أداةُ
نفسي  -مجاالت ]حقول[ الشخصية والمجتمع
ج
كشف وعال ٌ
ٍ
ّ
واالضطرابات النفسية والفكر النحناوي ،بيروت ،دار المناهل.2002 ،
 .16التحليل النفسي للخرافة والمتخيل وللمقدّس واالستعارة ،...بيروت ،مجد.2008 ،

–3مشروع العقل العملي أو السياسةُ والتربوياتُ واآلدابية واألخالق داخل

 2لم يصدر الجزء الرابع؛ هو بعنوان :األلوهية واإلنسان والصحة النفسية الروحية كما الصحة النفسية
الحضارية في الذات العربية؛ قا:
حقول التحليل النفسي والصحة ....أعاله ،I ،رقم .9
II

الفلسفة العربية اإلسالمية الممدّدة
النصوص المج َّمعة والقراءة النفسانية االستيعابية للمذاهب التربوية واألخالقية والسياسية
االقتصادية
سس:
 -1الفلسفة العملية عند ابن خلدون وابن األزرق في التيار االجتماعي التاريخي ،النص المؤ ِّ
نصوصهما في التربية والنفسانيات ،في الطرائقية وعلم األخالق والفكر االقتصادي والتاريخي.
المؤسس :نصوص طاش
 -2الدارسة بالعينة للعقل العملي في العصور العربية العثمانية – النص
ِّ
كبري زاده في األخالق السياسية المنزلية؛ وفي التربويات ،وعلم المقدمات ،والصحة النفسية
الروحية.
 -3كتابا جعفر الصادق :حقائق التفسير القرآني ومصباح الشريعة – دراسة عن مذاهب التصوف في
التربويات واليَ ْنبغيات واآلدابية ،وفي السياسة وأحوال النفس ،وفي التأويلية واألخالق ،وفي الحكمة
والرمازة والخير.
 -4التربية واآلدابية والتواصلية وأصول التدريس ]والتعلِّم[في قطاع أهل الحديث والفقه والعبارة .النص
سس :كتاب السمعاني – أدب اإلمالء واالستمالء.
المؤ ِّ
سس :نصوصهما في
 -5األفغاني وعبده في إشكاليات التربية والقيم والالوعي السياسي – النص المؤ ِّ
أصول التعليم ]والتعلِّم[ وفلسفة التربية ،وفي عصرن ٍة لفلسفة العلوم وفلسفة المعرفة والطرائق.
سس:
 -6علوم التربية والنفس واإلفادة في تدبير المتعلم وسياسة التعلم والطلب ]والتعليم[ ،النص المؤ ِّ
الغزي والعلموي – كتاب المعيد في أدب المفيد والمستفيد.
 -7التربويات ]واآلدابية[ وعلم النفس التربوي والتواصلية األخالقية في قطاع الفقهيات -النص
سس :ابن جماعة – تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
المؤ ِّ
سس :النصوص األجمعية من
سعة .النص المؤ ِّ
 -8ميادين العقل العملي في الفلسفة اإلسالمية المو ِّ
سسة الجامعية للدراسات والنشر،
الكندي حتى الطوسي والدواني ثم الشيرازي ،بيروت ،المؤ ِّ
.2001
سعة .النص
 -9حوافز يونانية في العقل العملي اإلسالمي – داخل الفلسفة العربية اإلسالمية المو ِّ
سس :رسائل لــــ :فيثاغوراس ،أفالطون ،أرسطو ،دامسْطيوس ،بريسون ،أحمد بن إبراهيم،
المؤ ِّ
بيروت ،المؤسسة الجامعية.2002 ،...
النمو وطب األطفال – زين الدين وابن الجزار بَعدَ ابن
 -10التربية والتعلم بين المعرفيات وعلم نفس
ِّ
سينا ،بيروت ،مجد
سسة الجامعية.2010 ،(...
)المؤ ِّ

–4المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والعالمينية
مشروع الفلسفة والمتخيَّل الفلسفي
III

داخل
العالم والتاريخ والمستقبل
مشروع "الفلسفة في العالم والتاريخ وللمستقبل" ظ َهر بمعاونة محمد ع .مرحبا ومحمد رضوان حسن
وزمالءٍ آخرين* ...وردَت ضمن ذلك المشروع الكتب المتعلقة بالمدرسة العربية الراهنة في الفلسفة
والفكر والعالمينية؛ وهي:
 -1الفلسفة في الهند – قطاعاتها الهندوكية واإلسالمية والمعاصرة –...خطاب العقل العربي في
الفلسفات الغربية والهندية والصينية ،بيروت ،دار النهضة العربية.2006 ،
سسة
 -2تاريخ العلم في الهند ،ضمن :تاتون ،تاريخ العلوم العام – العلم القديم والوسيط ،ج ،1المؤ ِّ
الجامعية...
(مجد) ،ترجمة الزميل علي مقلد ،ط :1988 ،1العلم الهندي القديم ،صص  ،177 – 147العلم
الهندي الوسيطي ،صص ) 523 – 519حوالي الثالثين صفحة؛ ترجمة ع .زيعور).
سسة عز الدين.1993 ،
 -3تاريخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسيطية )متر َجم( ،بيروت ،مؤ ِّ
ي والمعرفة
 -4فلسفة الحضارة و َم ْعنية المجتمع والعالئقية – الخطاب العربي في التطهر الحضار ِّ
سسة عز الدين.1994 ،
والفعل ،بيروت ،مؤ ِّ
 -5قطاع الفلسفة الراهن في الذات العربية – تيارات المدرسة العربية في الفلسفة إبِّان القرن العشرين،
بيروت ،مؤسسة عز الدين.1995 ،
ي النهضة واإلصالح (وحتِّى كانط) ،بيروت ،المكتب العالمي،
 -6الفلسفة في أوروبا الوسيطية وعصر ِّ
1998؛ 2001
 -7البوذية والهندوسية ...باالشتراك مع كمال جنبالط ومحمد علي الزعبي ،بيروت ،دار البراق،
.2004
 -8ميادين المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر ...بيروت ،دار النهضة العربية.2005 ،
 -9النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير – أسئلة األيْسيِّات والمعرفيات والقيميات ،بيروت ،دار
النهضة العربية.2006 ،
 -10العقل الصراطي في الفلسفة واأليديولوجيا والمدَنيات – دراسة بالخزعة لإلنجاز والصراع في
الحالة اللبنانية ،بيروت ،دار النهضة العربية.2007 ،
 -11العقل والتجربة في الفلسفة العربية ،بيروت ،دار النهضة العربية.2011 ،
 -12ألف قولة وقولة في الفلسفة والصحة العقلية كما الحضارية ...بيروت ،دار النهضة العربية.2012 ،
 -13الفلسفات المحضة والفلسفات النفسية والطبيعة ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للد راسات والنشر
والتوزيع
(مجْ د).2015 ،
 -14القانون في الطبِّ البن سينا (باالشتراك) ،تحقيق مع مقدِّمات ومتر َجمات عائدة إلى أعمال زيعور –
غواشون ،بيروت ،مؤسسة عز الدين ،ط...2
 -15مش َّجر المف ِّكرين ومدارس علم الكالم في اإلسالم ،باالشتراك مع األب فريد جبر ،مكتبة حسن
العصرية. 2017 ،
IV

–5علوم الالوعي الثقافي :التأويلية والخرافيات والسيرة الذاتية والغ ْيرية والتأرخة
شعر وسائر قطاعات المتخيَّل
الرمازة وال ِ ّ
والحلميات كما ّ
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

التفسير الصوفي التأويلي للقرآن عند الصادق والصوفيين العرفانييِّن ] والمهدويين[ ،بيروت ،دار
األندلس.1979 ،
كامل التفسير الصوفي التأويلي للقرآن عند الصادق والصوفيين العرفانيين ]والمهدويين[ ،مقارنة
بنصوص ِّ
الحالج التفسيرية و"الوجوه والنظائر" لمقاتل بين سليمان ،بيروت ،دار البراق.2002 ،
جعفر الصادق وابن شاهين الظاهري – كتاب التقسيم في تعبير الحلم] ...الرموز[ في الحلميات
واألسطوريات والالواعيات الجماعية ،بيروت ،دار البراق.2004 ،
مش ِّجر مدارس علم الكالم في اإلسالم )باالشتراك مع األب فريد جبر( ،بيروت ،دار المسيرة،
.1980
ِّ
مجالت لبنانية؛ حول :النفسانيات والتربية ،التعاملية والينبغيات،
تحقيق مخطوطات نشرت في
اآلدابية وعلم األخالق ،السياسة النفسية – المنزلية واالقتصاد ،تفسير األحالم واألساطير كما المتخيَّل
واالستعارة ،التصوف واإليمانويات والتأويل؛ الفلسفة والنفس واألقوالية؛ فن ِّ
الشعر عند ابن سينا
سعة ،وللفلسفة والنفسانيات اليونانية – العربية –
كممث ٍل ألجنحة الفلسفة العربية اإلسالمية المو ِّ
الالتينية حتى ك ْنط وفو ْن ْ
مؤسس علم النفس الحديث.
ت
ِّ
ذكريات الفكر الجامعي العربي ،بيروت ،المكتب العالمي.2002 ،
القول الفلسفي وحاالت نفسية في الشخصية والمجتمع والعقل ،بيروت ،دار الهادي.2008 ،

–6األريكة العربية في التحليل النفسي وفضائه الفلسفي
 -1األريكة العربية في التحليل النفسي وفضاؤها النفسي والفلسفي واالجتماعي ،دار االنتشار.2015 ،
 -2تدوين التاريخ بواسطة التحليل الذاتي والسيرة الشخصية ،دار االنتشار.2015 ،
 -3حاالتٌ عيادية وحراثاتٌ فكرية في حقول الصحة النفسية والثقافية – الحضارية ،دار االنتشار،
.2015
ْ
التحليلنفسية والمقعَد الفلسفي داخل الدار العربية للنفسانيات والفكر االجتماعي والصحة
 -4األريكة
الحضارية ،دار االنتشار.2015 ،
 -5متر َجمات من تاريخ الفلسفة والنفسانيات والعلم داخل الدار العالمية لإلنسان والفكر والمتخيَّل ،م.ع،
.2016

–7ثورة المتخيَّل .التحليالت النفسية السيميائية واإلناسية
 -1مشاعية النفس في التصوف العالميني ،مكتبة حسن العصرية.2017 ،
V

 -2المتخيَّل والالوعي كما غير العقل ثم الذُّهان ،مكتبة حسن العصرية.2017 ،
سيميائي و االناسي في متكافئة العقل مع المتخيَّل – مشاعية النفس و الملكيِّة في
 – 3التحليل النفسي ال ِّ
التصوفَيْن اإلستسْراري واالجتماعي ،الطبعة المنقَّحة.2018 ،
ِّ
سن العصرية.2017 ،
 -4النفسانيات مهارات تزخيمية وإعطاء
معنى أو َ
عتْ ٌق وتفريد ،مكتبة ح َ
ً

 -5قطاعات المتخيَّل أو النفس في متكافئ ٍة مع العقل أو الفلسفة ،مكتبة ح َسن العصرية.2017 ،
–-8
االنتصار والتخ ّ
ُ
وتجاوز الفلسفة الغ ْربية
ت
طي ...استردا ُد الذا ِ
سن
 -1الفلسفة ن ْشدان الحكمة – في النفسي والمتخيَّل وفي العقل والعلم والالع ْلم ،بيروت ،مكتبة ح َ
العصرية.2018 ،

-9إعادة ب ْنينة القطاع النفسي االجتماعي والسياسي األخالقي المسكوني
داخل
وطباقيا ً
سعة مواقعيا ً ِ
الفلسفة العربية اإلسالمية المو َّ
شّركي اإلسالمي المسيحي ممتدا ً حتى ك ْنط وفو ْنت
نظريةُ الخطاب اليوناني العربي الالتيني أو ال ِ

-

-

.1 La théorie pédagogique et la psychologie de l’enfant chez Avicenne.
صدر في :دراسات ،كلية التربية ،الجامعة اللبنانية.1981 ،9 ،
.2 Fondements de la pensée psychologique et socio-politique ou éthique
arabo-musulmane et latine.
صدر في ،Mélanges :بيروت ،الجامعة اليسوعية.1984 ،
.3 Formes de la pensée psychologique ou socio-politique et éthique arabomusulmane.

 صدر في :دراسات ،كلية التربية ،الجامعة اللبنانية.1978 ،.4 Activités et oeuvres socio- politiques et psychologiques d’Avicenne.
الطب البن سينا ،نشرة القش وزيعور ،بيروت ،مؤسسة عز
صدر في :تقديم القانون في
ّ
الدين ،ط.1987 ،1

VI

.5 L’Economique dans la pensée philosophique arabo- musulmane et
latine.
.1989 ، الجامعة اللبنانية، بيروت،Mélanges :صدر في
.6 L’Ethique dans la philosophie arabo-musulmane de kindî à Dawânî.
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