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 ودراسات في علوم طب النفس مقـاالت

 

  ةــــــيانة نفســــــل فطريــــــرسائ

 الفطرية للغضبالسيكولوجية  
 بين الغضب الفطري الصحي والغضب المرضي   

  المقـال الثامن والعشرين  
 

 لسعوديةسوريا/ ا -الطب النفساني  -د.موسى الزعبي
       methqalm@yahoo.com  

 
غريزة  . النفسية   الغضب غريزة تستثار عند التنافر مع األنساق المسيطرة بالخريطة

اع لحماية الخريطة النفسية للشخص من  الغضب تولد طاقة نفسية حركية كألية دفـ
 التغيرات التي تمس المألوف لديه  

  

ر'�ا ی$% ال$ع#ف على ن�� وس�ات ش���ات ال�ع� م� خالل ال��� والغ	ص �األش�اء 

  واألم	ر ال$ي ت/$.-# غ+*ه%

  

ولق9 تع9دت وت4	عB الA4#@ات ال4ف/�ة والفل/?�ة ال�ف/#ة للغ+> م4; الق89% �أن جعل	ا ال4ف2 

لغ+*�ة س�ة ش���ة م/$قلة؛ م#ورا  �الA4#@ات ال4ف/�ة ال�9ی.ة وال�عاص#ة  ون�� ه4ا نق9م ا

  وجهة نA# فH#@ة ج9ی9ة ع� الغ+>؛ 

 

فالغ+> غ#@Rة نف/�ة  م*#مQة  ب*#نامج خاص ت�Nه ال�/اسات اإللK$#ون�ة لKي ت$�#ض  

$4اف# ب-� اإلYار ال�#جعي ع94 ح9وث ال$4اف# مع ال�#@Hة ال4ف/�ة  لإلن/ان وحال�ا 9�8ث ذلS ال

لإلن/ان واألح9اث واألم	ر  ت$فQ# ه;ه الغ#@Rة م	ل9ة Yاقة نف/�ة ح#]�ة ]ي ی$�; اإلن/ان م	قفا 

دفا�aا �8اف` �ه على ت	ازنه ال4ف/ي أو خ#@H$ه ال4ف/�ة ال�$K	ث#ة س	اء ]انB س	@ة أو غ-# س	@ة 

 ...cل القل	ح cوالقل cح$ى ال ی9خل ��لقة مف#غة م� القل 

 

وه4ا ی*#ز ال/iال ال�ه% وه	 م$ى h8	ن الغ+> س	@ا نف/�ا وم$ى h8	ن غ-# س	g! وهل 

 ج��ع أن	اع الغ+> م+#ة نف/�ا!؟

ال��mقة أن غ#@Rة الغ+> نع�ة نف/�ة  إذا ت%  ت	ل�فها  �hNل فg#H وتع$*# أل�ة دفاع وأل�ة 

س �اإلYار ق	ة في �ع� ال�	اقف ض9 ت#هل ال4ف2 فهي تhNل خ� دفاع أولي ض9 ال�/ا

 ال�#جعي لها. 

 

فال4ف2 ت$K	ن م� ثالث م�Q	عات م� الغ#ائR وهي؛ الغ#ائR ال$#اب�ة ال*9ائ�ة و ال�ع#�qة و 

لقد تعددت وتنوعت النظريات  
النفسية والفـلسفية المفسرة  

القديم بأن جعلوا    للغضب منذ
النفس الغضبية سمة شخصية  
مستقـلة؛ مرورا  بالنظريات  

النفسية الحديثة والمعاصرة  
ونحن هنا نقدم وجهة نظر  
فطرية جديدة عن الغضب

الغضب غريزة نفسية  مبرمجة  
ببرنامج خاص تشبه الحساسات  
اإللكترونية لكي تتحرض  عند  
حدوث التنافر مع الخريطة  
النفسية  لإلنسان  

حالما يحدث ذلك التنافر بين  
اإلطار المرجعي لإلنسان  
واألحداث واألمور  تتفجر هذه  
الغريزة مولدة طاقة نفسية  
حركية كي يتخذ اإلنسان موقفـا  

اعيا يحافظ به على توازنه  دفـ
النفسي أو خريطته النفسية  
المتكوثرة سواء كانت سوية أو  
غير سوية حتى ال يدخل بحلقة  
مفرغة من القـلق والقـلق حول  
القـلق... 

السؤال المهم وهو متى يكون  
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 ال4	ع ال.ال� الغ#ائR الفH#@ة

  

ت$فاعل ه;ه الغ#ائ��q  Rا ب-4ها و'-� ال���� ل-$hNل  ه#م م#جعي أولي ب4ها8ة الHف	لة و'9ا8ة 

قا مع ال��اة  ل���ح م	جه أوت	مات�hي ش�ه ال واعي ل/ل	ك ال*ل	غ لKل إن/ان  و@$K	ث# الح

اإلن/ان وفK#ه فإذا ]ان ال�/�H# على قاع9ة ه;ا اله#م الغ#ائR ال$#اب�ة ال�-	ان�ة فإنه ��8ح ع94ه 

ت�9د �أفc العقل و ال4ف2 و@غ+> ألتفه األم	ر ال�اد8ة وال�/�ة ال$ي ت	اجهه  خالل ح�اته 

ع�ل أو ال�Q$�ع ع�	ما ح-� دائ% ال$فK-# ��/ارة ع�له أو ص�$ه أو ال-	م�ة س	اء �األس#ة أو ال

مhان$ه أو أوالده �q/$4ف; ال�	اد ال��Kاو@ة ب9ماغه ف$9Qه دائ�ا غ+�ان م� أg اخ$الف أو ع9م 

إش�اع لغ#ائRه ال*9ائ�ة أو أg شيء غ-# مأل	ف  ]�;اق الHعام أو ال24Q أو الHق2  أو سل	ك 

ا  ف-4فعل ع94 أg مiث#ات س��xة أو ��#@ة فالKل�ات وال�	ر الRمالء  أو ال�Q$�ع ع�	م

 ال�$�#]ة  تع�ف  �ه ص�اح م/اء وهiالء ��اجة  إلعادة ف#م$ه  ]املة لQهازه% ال4ف/ي 

 

ال4	ع ال.اني م� الغ+>  8/$.ار �/*> ال$4اف# ال�ع#في ب-� خ#@H$ه% ال4ف/�ة و'-� ال	اقع 

�8-> األش�اص األك.# تH	را نف/�ا ع� سا�قه%   وأح9اث ال��اة وف#ق ال$	قعات ب-4ه%  وه	

 �h�@قة األش�اء واألح9اث و�m�� هلQمات وال	ع األول ف-4$ج الغ+> �/*> نق} ال�عل	ال4�

عالجه �إعادة اس$��ار ال�N} وت.�mفه  مع#�qا وتRو@9ه �ال�*#ات وال�هارات الالزمة ]�ا ه	 

 حال العالج ال�ع#في 

  

غ+> ع94ه% فق� ع94 ال�/اس ���mق$ه الفH#@ة وال	ج	د8ة س	اء ال4	ع ال.ال� م� 8/$.ار ال

ال�$علقة �األخالق وال�m% العل�ا أو عالق$ه �ال�ق9س ال;g  أوج9ه م� ع9م و{ل�ه م#ده �ع9 م	ته 

وهiالء األش�اص h8	ن	ن عادة أك.# سعة �العقل وأك.# س	اء نف/�ا و@$لق	ن ص9مات  وم4غ�ات 

عال�ة فه% ی$عامل	ن مع تلS  ال�4غ�ات ب�ع9 ث4ائي  ول�2 �ع9 وح-9 ال��اة ال-	م�ة ��#ونة نف/�ة 

 مادg م�/	س  

فه% یA4#ون لل��اة وأح9اث ال��اة بA4#ة ش�	ل�ة و@$عامل	ن مع ال�/*> ال األس�اب �qع$*#ون 

ال��اة مH	@ة على ال�4غ�ات  وال�ف#حات  و@Q> ال$عامل مع ال4	ام�2 خلف تلS األح9اث 

و@�*#ون على تلS ال�4غ�ات الل��Aة ور'�ا ال-	م�ة و 8ع;رون  ال��Hئ الAاه#ة ف-$��ل	ن 

و@$��ل	ن ال�Hأ واألذ� إذا ]ان ال �m�� 2�8ق$ه% الفH#@ة و@$�لق	ن �ال�m% العل�ا و@ع$*#ون 

ال�*# على ش9ات ال��اة م� األش�اء ال$ي ت4ال ال#ضا م� ال;ات ال�ق9سة ف-$H	ر ل9یه% معRزات  

Kاب�ة تQ8ات إYث#  و{ش#ا	K$$مع#وفة ل9یه% م� ق*ل..  ف �Kسه% ل% ت	ف ل9یه% ق9رات ]ام4ة ب4فN

نف	سه% �أل�ات دفاع فH#@ة ض9 أح9اث ال��اة ال�فاج�ة وال�ادمة فال یل$ف$	ن  ل$	افه األم	ر بل 

h8	ن ه�ه% معال-ها و ال$�لc �أخالق ال;ات ال�ق9سة وق9وته% م� ال�N# ]األن*�اء لHال�ا أن 

ال�لقي م/$�-ل ول�K ال/عي ل;لS ه	 غا8ة ال4ف2 وم� ]ان ه�ه وه9فه ذلS  ال	ص	ل  لل�Kال

ف$K	ن نف/ه أك.# س	اء وص�ة وم4عة ض9 ال�9hرات  فال 8قع ف#@/ة الغ+> ال�-	اني وشه	ات 

 غ#ائR ال4ف2 ال$#اب�ة

الغضب سويا نفسيا ومتى يكون  
غير سوي! وهل جميع أنواع  
الغضب مضرة نفسيا!؟

عمة نفسية   أن غريزة الغضب ن
إذا تم  توليفها  بشكل فطري  
وتعتبر ألية دفـاع وألية قوة في  
بعض المواقف ضد ترهل النفس  
فهي تشكل خط دفـاع أولي ضد  
المساس باإلطار المرجعي لها

النفس تتكون من ثالث  
مجموعات من الغرائز وهي؛  
الغرائز الترابية البدائية و  
المعرفية و النوع الثالث الغرائز  

يةالفطر 

تتفـاعل هذه الغرائز  فيما بينها  
وبين المحيط ليتشكل  هرم  
مرجعي أولي بنهاية الطفولة  
وبداية البلوغ لكل إنسان  
ويتكوثر الحقـا مع الحياة  ليصبح  
موجه أوتوماتيكي شبه ال واعي  
لسلوك اإلنسان وفكره  

إذا كان المسيطر على قـاعدة  
هذا الهرم الغرائز الترابية  

نه يصبح عنده  الحيوانية فـإ
تحدد بأفق العقـل و النفس  
ويغضب ألتفه األمور المادية  
والحسية التي تواجهه  خالل حياته  
اليومية  

النوع الثاني من الغضب  يستثار  
بسبب التنافر المعرفي بين  
خريطتهم النفسية وبين الواقع  
وأحداث الحياة وفرق التوقعات  
بينهم  وهو يصيب األشخاص  

سيا عن سابقهم  األكثر تطورا نف
بالنوع األول فينتج الغضب بسبب  
نقص المعلومات والجهل بحقيقة  
األشياء  

النوع الثالث من يستثار الغضب  
عندهم فقط عند المساس  
بحقيقته الفطرية والوجودية  
سواء المتعلقة باألخالق والقيم  
العليا أو عالقته بالمقدس الذي   
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ك�ا 8ع$*# الغ+> ع94 ال�/اس �الغ#ائR الفH#@ة  خ� دفاع نف/ي  مه% ل��ا8ة ال4ف2 ال�N#@ة  

*ل ت/فلها وتع*9 شه	اتها  �الله�  خلف إش�اع غ#ائRها  ال�-	ان�ة �ع9ما ]انB س-9ة ح#ة عل-ها ق

 �qقع اإلن/ان  ��لقة مف#غة م� اإلش�اع والل;ة ال�iق$ة والقلc  ال�ف$	ح على ال�Qه	ل 

 

وه4ا تAه# أه��ة العالج ال4ف/ي الفg#H �عالج  الغ+> وذلS ب$��-# ال�#اجع ���mقة ال4ف2 

	رها وأل�ة اس$.ارة غ#@Rة الغ+> و تhN-ل حلقة مف#غة م� ال$�#@� وال$ف#@غ وتRو@9ه وت�

�الH#ق ال�4اس�ة لإلقالع ع� الغ+> ال*9ائي  ]ي ت$K/#  دائ#ة وروا�� الغ+> ال�#ضي 

وت$hNل روا��  نف/�ة فH#@ة  ج9ی9ة  ال ت/$.ار إال �ال�/اس �الغ#ائR الفH#@ة ال�ل�mة وال9ی�4ة  

Bق	ومع ال  ���x$/8 ال�N} ع� دائ#ة الغ+> ال�#ض�ة ب9ائ#ة فH#@ة ج9ی9ة وه;ه ال#وا�

ال9Qی9ة  مع الRم� ت$K	ث# �إYاره ال�#جعي وت��ح هي ال�ه��4ة ل�	اجهة أح9اث ال��اة خ-#ها 

 وش#ها 

  

و';لS ی$% تRو@9 ال�N} �إYار م#جعي ش�	لي ل�	اجهة ج��ع م4غ�ات ال��اة ول�2 

 -� ]�ا ه	 حال عالجات ال4ف2 ال9ارجة حال�ا م�9ودة ��hNلة أو مhNل$

 

وخ$اما فإنه ع94 تRو@9 ال�N} به;ا ال4	ع م� العالج للغ+> Q8> أن h8	ن ه4اك عق9 

عالجي وت*�ان خH	ات العالج ألن العالج الفg#H 8ق$#ب أو 8ع�ل على أه% إYار م#جعي ی	جه 

ج��ع ال�N# األس	@اء فH#@ا  س	اء   سل	ك اإلن/ان و@�2 ]#ام$ه  وأن Y*�عة الغ#ائR ال4ف/�ة ل�9

ال�ع#�qة والفH#@ة فإنها  ت$Qه ن�	 ال$	ح9 ب;ات واح9 ت�Qع ج��ع ال�فات ال�Kال�ة العل��ة 

  وال�ل�mة وال�Qال�ة  وال ت/$ق#  إال ��ع#فة واالن$�اء ل$لS ال;ات وه	 هللا

أوجده من عدم وإليه مرده بعد  
الء األشخاص يكونون  موته وهؤ 

عادة أكثر سعة بالعقـل وأكثر  
سواء نفسيا  

ال يلتفتون  لتوافه األمور بل  
يكون همهم معاليها و التخلق  
بأخالق الذات المقدسة  
وقدوتهم من البشر كاألنبياء  
لطالما أن الوصول  للكمال  
الخلقي مستحيل ولكن السعي  
لذلك هو غاية النفس  
 

تظهر أهمية العالج النفسي  
الفطري بعالج  الغضب وذلك  
بتبصير المراجع بحقيقة النفس  
وتصورها وألية استثارة غريزة  
الغضب و تشكيل حلقة مفرغة  

ن التحريض والتفريغ وتزويده  م
بالطرق المناسبة لإلقـالع عن  

الغضب البدائي  كي تتكسر  
دائرة وروابط الغضب المرضي  
وتتشكل روابط  نفسية فطرية   
جديدة  ال تستثار إال بالمساس  
بالغرائز الفطرية الخلقية  
والدينية

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy17.pdf  
 

     ***   ***   ***   

 )عشر  الثاني(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  العلمـي الموقـعانجازات  
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 

 
 

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
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 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
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