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    الع�وان:   ك��   ن�ائج
����ة   ال����ة   ج�ان�   �ع�   اس�ق
اء   ������   ال�  : یلى   ك�ا   الع"وان   ل�
 فى   ال<=)/ة   ال�اقة   ت7��.ف   ف)اح� ال�عاص)، اإلن7ان في مقه�رة   ك�اقة   الغ)/.ة   ه+ه   ت)اك�� :  أوال

   . خ�Bة   كام�ة   حالة  فى   إ�قائها   م?اولة 
  ): كأمMلة ( كال�الى   نف7ه   ع�   لل�ع�H)  أخ)F    غ)ائ.   مDاه)   الع"وان   اس�عار :  ثان�ا

�   غ���ة  ) أ ( ��  أص<ح   وUن�ا  ، ال7اد�ة  ��ع�ى   فقQ   ل�S  ، �الع"وان   ال��R�   S�لQ   األح�ان   �ع�  فى :  ال
 ، ال��.ای"ة   االغ�
اب   حاالت ( ال��7ى   مDه)ه   رغX  ، الع"وان   ع�   تع�H)ا   األح�ان   �ع�  فى  ال��7ى   ال7ل�ك 
 )ال7اد�ة مMل ال=+وذ م� أخ)F  وحاالت 

  ل�ع�)  ح�ى  ی��ادF   بل  ) ال��ع   حاجة   إرواء (  ال=<ع   ع�"   االل�هام   ی��قف   ال   أح�انا :  ال�!ع   غ���ة  ) ب (
  ال.واحف     أن�اع   ب<ع�   ی+d)نا   م�ا  ، معا   واآلخ)/�   ال+ات  على   الع"وان   م�   ن�ع  على   األح�ان   �ع�  فى 
 ):ق
ائ"F إح"F فى صّ�رته ما (وه� ، ك�والع�ا 

 أل�ه%ْ  أخاف:
  . یل�ــــ0ــــــ%ْ    س!ف   ال.ــق+َ    أن   ح)��ُ 

  . أن�ق%ْ    ال�م!ز   أزاحــــ%
ــــه%ْ    ال�عـــــِ+    م!ج   ج8الُ    تعل! َّ�  . وال

  والعــــ�ْم.   الEَـــــِالم   بAرةِ   فى
  . أرتــــــN%ْ    ِة،األجــــــ�ّ    أشــــالء   أدوس

 ، وال�ـــــ�مْ    Sالغــــ8اء   الRغـــلف    ال!عىُ    تOَــ.َّ�َ 
 )[3]( . ال�غ%ْ    تRّ�قَ 

23/7/1982                                                                        

  يختلط   األحيان   بعض فى  
  فقط   ليس ،  بالعدوان   الجنس 
  أصبح   نماوإ ،  السادية بمعنى   

  بعض فى   الجنسى     السلوك 
،  العدوان   عن   تعبيرا   األحيان 

  حاالت الجنسى (   مظهره   رغم 
وحاالت   ،  المتزايدة   االغتصاب 

أخرى من الشذوذ مثل  
السادية)

  عند   االلتهام   يتوقف   ال   أحيانا
  بل )  الجوع   حاجة   إرواء (  الشبع 
  بعض فى     ليعبر حتى   يتمادى   
  العدوان   من   نوع على     األحيان 
  مما ،  معا   واآلخرين   الذات على   
  الزواحف     أنواع   ببعض   يذكرنا 

 والعناكب 

  يتزايد   التملك   من   نوع ثّم  
  سلوك   مثل ،  عدوانا   يصبح حتى   

مع   ( Hoarding  التخزين 
  دافع   التخزين   التذكرة بأن

ما فيه    ذلك فى     بما )،  أولى 
  الذات على     العدوان   من 

  اآلخرين وعلى   )  تكاثرا مغتربا (
 ). حرمانا (

فى     العدوان   ظاهرة   أُسقطت
فى     فنية   شبه   أو   فنية   أشكال 



 مع  Hoarding ) ال�R./�   سل�ك   لمM  ، ع"وانا   �
<ح  ح�ى   ی�.ای"   ال��لj   م�   ن�ع  ثXّ  :  ال�Rل\   غ���ة  ) جـ ( 
  اآلخ)/�  وعلى  ) مغ�)tا ت�اث)ا (  ال+ات  على   الع"وان   م�  �sه ما  ذلj  فى   ��ا  )، أولى   دافع   ال�R./�   �أن ال�+d)ة

  ). ح)مانا (
� :  ثال.ا� ، وال�ارات�ه   واإلج)ام   الع�ف   المأف   ش�ل  فى   ف��ة   ش<ه   أو   ف��ة   أش�ال  فى   الع"وان   vاه)ة   ُأسق

 فى   �ف�)ها   ه�   أو  ، ال�=اه"   ع�"   الع"وان   |اقة   ���}  ق" ال+F   �ال�ق�}   �ال�7اح   األش�ال   ه+ه   تق�م   وق" 
  . عادة   الRفاء 

�"یل ُت7�ع�ل أنها ت�"و ال�ى األح"ث اإلل��)ون�ة األلعاب وت��ع� ت.ای"ت: راSعاً d الع"وان |اقة ل�ف)/غ 
 .�آخ) أو �=�ل
 

 ال��aح  ) ال_ار (  الع�وان   مEاه�
�Hف=ل   ح�   ��  ذرائع   ی�R+   وق"  ، م�ع"دة   ص�ر  فى   ص)/?ا   �Dه)   إزاح�ه: أو اس��"اله أو الع"وان   ك

  : ذلj   أمMلة   وم�  ، vال�ا   ت7ل��ا   م<اش)ا   ���ن    ق"   ك�ا  ، ت�)/)/ة 
  وال   م=)وعة   غH)   عادة  ، عال��ة   أو   م?ل�ة   ح)وب   ش�ل  فى   وال?�H   ال?�H   ب�H   الع"وان�ة   ت�ف�) :  والأ

  . ُم�)رة 
  جان�   كل   م�   واس�غالل   وان�قام   حق"   م�   ت?�ل   ما   ��ل  ، والع�
)/ة  ، ال�<��ة   ال
)اعات   ت�ف�) :  ثان�ا

 ” الH7"  على   الع�" “  لـع"وان  ال7ل�ى   ال�جه   ه�   األخH)   ه+ا   �اع�<ار ( لألعلى  واألدنى  لألدنى  األعلى  : لآلخ) 
  ). ���ل   د�ال���j  فى  �اإلذعان
  . الف���ة   واألح�ام  وال���) ، والR7)/ة  ، اله�اء   مMل   م<اش)ا   لف�Dا   ش�ال   الع"وان   �أخ+   ق" :  ثال.ا
  ت?�  ال�Rلى   ه+ا   كان   ول�  ح�ى ( �ال�Rلى   أو   �اإله�ال   الع"وان   مMل  ال)ل�ى   الع�وان   ص�ر   ت�ع"د :  راSعا

 . ه�ا   ل�ف
Hله   م�ال   ال   م�ا   ” ال��فّ)جة   ال)قة “  ش�ل  فى أو  ) مMال  ” ح)   أن� “ : األح"ث   ال=عار 
م   ال�<اش)   الع"وان   �ع   ف�ال   ه+ا :  خام)ا   . خاصة   الع�ف   ج)ائX   ص�ر  فى   وال�ـُ�ـَ)َّ

 
  : للع�وان   ال8قائ�ة   األه�Rة

  ال�ع�H)   ف)ص   م�   ق"ر   أقل   إال   له   ل�S   ال�ق�   نفS  فى  ، اإلل?اح   وه+ا   الق�ة   به+ه   الع"وان   كان   إذا
رة   ص�ره   كان�   ثX  ، اءال��ّـ    وال�7ار  اإل��ابى    ما   أخ�)   م�  هى  ، العار/ة   ال
)/?ة   وأ��ا  ، وال�BRة   ال�ـُ?ـَ�َّ
    ه+ا؟ كل   ت�اه   ال���7ل   ال��قف   ه�   ف�ا  ، عامة   اإلن7ان   مH7)ة  على   ت
�ره   ���� 

 
 :اح�!ائه ومcاوالت   الع�وان   ت�ل�ات

  ماذا   ن7ألهX  ، ال?�Hانات   اس�لهام إلى الع�دة إلى  ) خاصة   اإلث�ل�ج�HH   م� (  �األم)   ال�ه���ن   ت�جه  )1( 
  أم)   ه�    Intraspecies ال��ع   نفS   ب�H   الع"وان   أن   ذلj  ، ال�)�<ة   ب�ر|��ا   ن?�   ع�ه   وع�.نا   هX   فعل�ا 
�)   ش"ی" Rب+اته   ن�ع  على   ال ،  �H?�   ح� أF  ، نهای�ه  الى   م�ارس�ه   دون    غای�ها   ت?ق�H   ال?�Hانات   أغل�   اول

  أنه   اح��ال   ع)ض   ح�H   واح"؟   ن�ع   اإلن7ان   هل  : �ق�ل   م.ع�ا   ت7اؤال    ف)وم   إر/j   أثار   وق"  ، الق�ل  دون 
  اع�8ارنا  إلى   وصل   ق�   ال8عi   ل8ع_�ا   اس�8hال�ا   fg!ن    ق�   فإنه  ، واألو|ان   واألل�ان   اللغات   الخ�الف   نD)ا 
���جm   أن   كRا   واح�ا   ج�)ا   ال   ، م�ع�دة   أج�اسا nا   ذل\   ش�ح   تaق!له  فى   ن : 

 ، Sع_ا Sع_ه%   أف�ادها   gق�ل   أن   دون    ال��a   تcقrn   فى   ن��c   ق�   األن!اع   كل   أن   القاع�ة   إن  ..“
�ها   R�sا   نادرا   ح�ثا   gع���   ال�ماء   إسالة   م��د  ح�ى   أنه   ال�hcقة  وفى nع   ه!   واإلن)ان  ، ب!� الuv   ال!ح�n   ال
  .”  م��Rعه  فى   ال�اش�   ال!ضع   ذو   ال!ح�n  ، ال�Rاعي   الق�ل   Rgارس 

  ب"رجة  ) ال<اردة   ال?)ب   �=<ه   ��sا (  وال�ه"ی"   اإلن+ارات   ل�<ة   ن�عها   أف)اد   �Hب   ��sا   ح+ق�   ق"   ال?�Hانات   إن

  واإلجرام   العنف   أفـالم   شكل 
  هذه   تقوم   وقد ،  والكاراتيه 

  بالتقمص   بالسماح   األشكال 
  طاقة   يمتص الذى قد   

  أو ،  المشاهد   عند   العدوان 
 . عادة   الخفـاء فى     يفجرها   هو 

تزايدت وتنوعت األلعاب  
اإللكترونية األحدث التى تبدو  
أنها ُتستعمل كبديل لتفريغ  
طاقة العدوان بشكل أو بآخر

العدوان أو     كبت   يفشل   حين
  يظهر   له أو إزاحته:استبدا

،  متعددة   صور فى     صريحا 
  كما ،  تبريرية   ذرائع   يتخذ   وقد 

  تسلطيا   مباشرا   يكون   قد 
،  ظالما 

  لفظيا   شكال   العدوان   يأخذ   قد
،  والسخرية ،  الهجاء   مثل   مباشرا 

 . الفوقية   واألحكام والتنمر  

السلبى     العدوان   صور   تتعدد
  أو   باإلهمال   العدوان   مثل 

  هذا   كان   ولو حتى   بالتخلى ( 
:  األحدث   الشعار   تحت التخلى   

  شكل أو فى   )  مثال ”  حر   أنت “
”   المتفرّجة   الرقة “

  مزعجا   تساؤال    فروم   إريك   أثار
  واحد؟   نوع   اإلنسان   هل :  يقول 

  نظرا   أنه   حتمالا    عرض   حيث 
  واأللوان   اللغات   الختالف 
  يكون   قد   فـإنه ،  واألوطان 

  قد   البعض   لبعضنا   استقبالنا 
  أجناسا   اعتبارنا إلى     وصل 
واحدا   جنسا   ال ،   متعددة 

  األنواع   كل   أن   القـاعدة   إن
  النصر   تحقيق فى     نجحت   قد 



  ال?�Hان   عل�اء   درس   وق"  ،… ال��S   نفS   م�   أف)ادها   ق�ل   ع�   ف�ال  ، أساسا  الفعلى   الق�ال   م�   أعف�ها 
 م� �قابلها وما  اإلن+ارات   ه+ه   مMل   اإلن7ان   �?+ق   أن   �ع�هX  وت��ى   اإلن+ارات   ه+ه  اإلث�ل�جى   وعل�اء 

  س�?�ا   مMال   ض)�tا  ح�ى  ، الق�ل   م?ل   ال�ه"ی"   إلحالل   الع"وان   ت)و/�   ی�علX     وأن  ،”اإلذعان“ عالمات
 jة   ال�)ب   وه�  ، ل+ل�>��   "Hض)ب   م�   ب"ال   ال�ائ"ة  على   ال   RالX
  ه+ا   ال�7ار   ت�ج�ه   �ع�هX   وش<ه  ، 
   . لل��S   �ال�7<ة   ف)و/"   بها   قال  ال�ى  ) اإلعالء   أو ( ال�7امى   �ع�ل�ة 

 وح�ى  ، ال���   م)احل   م�   ك�)حلة   إال   یـُـق�ل   أن   ����   ال  -  ال<اح�HM   ه الء   أمل  – وال�7امى   اإلعالء   ل��
 ه+ا ل�أیH" ل?�اسه   �="ة   ه�جX   ق"  ، ال��S لغ)/.ة   �ال�7<ة   خ
�صا  ” ال�7امى “  شأن   م�  أعلى  ال+F  ، ف)و/" 

  .  ال��جه
  م?له   و/ـُـ?ل   الع"وان   �7���)  ) ح�ارF  ( ت)و/�ى   ك?ل   ”ال�عل�X   إعادة “  ���ة  فى   ال<ع�   �الغ  )2( 

 �Hأسال    F(و أخ"�  الع"وان   ب�)و/�   یـَـعـِـ"ُ    ال?ل   ه+ا   كان   وUن  ، �اإلن7ان   یل�H   م�ا   ور��ا   إن7ان�ة   أكM)  ت
 إلى ی�قل� ق"   داخل�ة   ح)tا   �قل�ها  ال+F   ال?ل   ه+ا   مMل   إن  ، األساس�ة   ال<قائ�ة   ����ه   ی��اهل   فإنه  ، وUب"اله 

 .ال�ف�7ة   �اتاالض�)ا   م�  ل<ع� م)ضى مDه)
  ال�Rف   ل��)د   نف7ه  على   اإلن7ان   ی�قل�   أن   م�   وال?+ر  !!!،  ال�H<ة   ال����ات   ه+ه   ت�اه   ال�7امح   ومع

 . الع"وان غ)/.ة وأولها وم7ارها عامة الغ)ائ. اح��اء �B�dة فى ن<?� أن عل�Hا  ، �ال?��قة   االع�)اف   م� 
 

  : وم)ارها   الغ�ائ�   اح�!اء
  : ال7 ال�H   ه+ی�   م�اجهة   م�   ن�ل   أال   عل�Hا
  ال8قاء   لcف�   الزمة   الف�ة   ص!رتها  فى   كان�  ال�ى   ال��ائ�ة   غ�ائ�نا   ت�اه  الcالى   الR!|}   ه!   ما :  أوال

 uعى  الف�د!� معا؟  وال
  و��}  ، واألح�اء   ال�cاة   تN!ر   مع   وتc!��ها   واس��عابها   الغ�ائ�   هvه   م.ل   اح�!اء   ی�%   ك�} :  ثان�ا

 ال�n(Rة؟   ت!ج�ه  فى   كله   بvل\  ال!عى   g)ه% 
 ، الcال�ة   لل�Rاخلة   األساس�ة   االف��اضات   ص!رة  فى   ال)Aالmn   هvیm  على   لإلجاSة  تa!رu    ب!ضع   أب�أ

  : ال�الى   ال!جه  على 
��عا   أول�ا   سل�dا   �اع�<ارها  ، الغ)/.ة   إن  - 1 �  �ع�   مع  ، للف)د   وم�روثا  ، كافة   لل��ع   م�روثا   ثX   وم�  ، م

  ارت<ا|ات   ض��   قائX   ت�X�D   أنه   ك�ا  ، ب+اته   قائX  ” ن�Hرونى  خل�F  “  ت�X�D  هى  ، األف)اد   ب�H   ال�R�لفة   ال�فاصHل 
  integration  لل��امل   قابل   ه�   ما   �ق"ر  unfolding   لل<Q7   قابل   وه�  ، ال�ق�   نفS  فى   أك�)   ���Dاتوت 
  . األك�)   ال�ل  فى 

  ت���Dها   ارت<ا|ات   خالل   م�  ، ال�ق�   نفS  فى   لها   أن   ك�ا  ، م<اش)  ب"ائى   تع�H)   غ)/.ة   ل�ل   إن  - 2 
 �H?ال F  رونى�Hال�   ̈   أو   لل��ع  ال?F�H    ال�ج�د   م�  األعلى   ال�7��/ات   أ��ا   تR"م   م?�رة   تع�H)ات  ، والRل�

  . س�اء   ح"  على   الف)د 
  ائ.الغ)  سائ)   ع�   انف
ل�   إذا   إال   ت�اما   الف�ة   األول�ة   ال�"ائ�ة   ص�رتها  فى   تDه)   ال   الغ)/.ة   إن  -3  

  . أخ)F    ناح�ة   م�   ال�ف�7ة ال?�H/ة ال�vائف   سائ)   ع�   انف
ل�   إذا   وd+لj  ، ناح�ة   م� 
  دائ)تها   ات7اع   ت
اح�   م��ال�ة   خ��ات  فى   معا   والف)د   ال��ع   ت��ر  مF��7   على   الغ)/.ة   ن��   ��)  - 4 

  تأجHلها  على   الق"رة   �=�ل   ��ا  و  ، ال�"ائ�ة   ص�رتها  فى  ح�ى   بها  �عىال   �=�ل   ��ا  ، ارت<ا|اتها   وش��ل 
  . وت���Dها 

 أعلى   ل�الف   ت�هH"ا  ، ال���   أزمات   أو  ، ال?لX  فى  ال�)حلى   لل�ف��j   األش�ل   االرت<ا|ات   ه+ه   ت�ع)ض  - 5 
 م7��)اً    ه"فا   تع��)  ال�ى  ” الق
�F    ال��امل “  م)حلة  فى   إال   ل�"ائ�ةا   �
�رتها   أب"ا  ُتْ�?ى   ال  فهى  ، وأش�ل 

 .أكM) ال ال?الي   اإلن7ان   ت��ر  فى   م��"داً 

  أفرادها   يقتل   أن   دون 
  أنه   الحقيقة وفى   ،  بعضهم بعضا 
  يعتبر   الدماء   إسالة   مجرد حتى   

،  بينها   فيما   نادرا   حدثا 
  الوحيد   النوع   هو   واإلنسان 

،  الجماعي   القتل   يمارس الذى   
فى     الناشز   الوضع   ذو   الوحيد 

مجتمعه 

  إعادة “  قيمة فى     البعض   بالغ
ترويضى     كحل   ”التعليم 

  العدوان   يستنكر )  حضارى (
أخرى     أساليب   محله   ويـُـحل 

  مما   ورقيا   إنسانية   أكثر تبدو  
باإلنسان   يليق 

  تجاه الحالى     الموقف   هو   ما
  كانت التى     البدائية   غرائزنا 
  لحفظ   الزمة   الفجة   صورتها فى   
معا؟ والنوعى   الفردى     بقـاءال 

  هذه   مثل   احتواء   يتم   كيف
  وتحويرها   واستيعابها   الغرائز 

،  واألحياء   الحياة   تطور   مع 
  بذلك الوعى     يسهم   وكيف 

المسيرة؟   توجيه فى     كله 

  سلوكا   باعتبارها ،  الغريزة   إن
  وثامور    ثم   ومن ،  مطبوعا   أوليا 

،  للفرد   وموروثا ،  كافة   للنوع 
  المختلفة   التفـاصيل   بعض   مع 

  تنظيم هى   ،  األفراد   بين 
بذاته   قـائم ”  نيورونى خلوى   “

بدائى     تعبير   غريزة   لكل   إن
  نفس فى     لها   أن   كما ،  مباشر 

  ارتباطات   خالل   من ،  الوقت 
لنيورونى  ا الحيوى     تنظيمها 

  محورة   تعبيرات ،  والخلوي 
األعلى     المستويات   أيضا   تخدم 



  ال��امل   ح)�dة  فى  ال�الفى   االل�?ام  على   قادرة   ت
<ح  ح�ى   ت)ا��اتها   وت�7ع   الغ)/.ة   ن��   �7��)  - 6 
  . ت?�/)ها   م�   ال����7   ال�اقع   مع   أو  ، ت�اوزاتها   ص�ر   مع   أو  ، ن���ها   ی�"و   ما   مع   ذلj   كان   س�اء  ، ال�"لى 

…………….. 
…………….. 

 )غً�ا ون!اصل(
     م)ارها وت�!�عات   الع�وان   غ���ة  تاSع)(
 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى [1] – 

 غريزة”و التواصل) إلى التكاثر (من ”الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من ”العدوان

 )2022( التطورى النفسى

  ألقيتها   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 .للثقافة األعلى لسالمج العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 )،2008 – 1981( دواوين ثالثة الرخاوى: يحيى[3] –  

 ”التهام“ قصيدة: ”المرايا شظايا“ الثانى: الديوان

 2018 األولى الطبعة التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات

 

  أو   للنوع الحيوى     الوجود   من 
سواء   حد على     الفرد 

فى     تظهر   ال   الغريزة   إن
  الفجة   األولية   البدائية   صورتها 

  عن   انفصلت   إذا   إال   تماما 
،  ناحية   من   سائر الغرائز 

  عن   انفصلت   إذا   وكذلك 
  الوظائف الحيوية النفسية   سائر 

 . أخرى   ناحية   من 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011022.pdf 
 
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-16/   
 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

 نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

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

 على الويب 20من التأسيس و    22  الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من المنجزات 20عامــــا من الـــكدح...  22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

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

  

 2021صـــــــاد  النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام  كتـــاب "ح

 التحميل من الموقع  العلمي

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet   

 

 ( الفصل السابع:  من الكتاب السنوي  للشبكة ) 2022الكتــاب الذهبي لشبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة  للعــــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

etGoldBook.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsyn 
 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011022.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-16/  

