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 )4( اإلب�اع وح�
	ة الع�وان
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…………….. 

�ة  فى   ال���   �����  یلى: 
�ا   م%ارها وت�!�عات   الع�وان   غ�

 ال�01+، ث- ال,(�+    ال �*()  فى   م�ج�دة  ) واالل هام   الق ل (  ال��ائ�ة   ص�رتها  فى   الع�وان   ��ةغ�    إن  - 1 
 Bال الى  (!!) @, اج   ال   ق�  ال,(�+    لالس <�ار   ف�صة   و=ع:اء   ال:عام   ل �ف(�  ) ال�ال�  : م8ال (  س5ا   األك��   وق ل 
  . خاصة   ت8�( �ة   أودی+	ة    ف�ود�ة   ��ات�ةذ*   درام�ة   تفD(�ات  إلى 

  Bالق ل   وذلM  ) الف(��ائى   االس <�ار (  ال,�اة   حفK  هى   ال�ئ��Dة  ) ال��ائ�ة (  الع�وان   غ���ة   و�Iفة   إن  - 2 
  . ال�اقع �Iوف حD) أو  ال<�حلى،  ال.�88�7   ال63قى   لل.��	4   ال%	3�ة  فهى  األرقى   و0	ف.ها   أما  ، أساسا 

  . اآلخ��S   م�اجهة  فى  ” الUات   تأك(� “  ه�   الغ���ة   هUه   عS   ال<عاص�   ال ع�(�   إن  - 3 

�ى (  الغ���ة   هUه   ع`�   حالة  فى  اإلب�الى   ال<�[ان�م   إن  - 4 D5أو  ال   a) ال<:ل  S(�   ع�  وغ(�   ال<1اش�   ال ع
 فى   ی -   ما   ذلM   وم8ال  ، ص�ره   B[ل   واالن eار   وال�D:�ة   وال<[B   (Dال5`اح  ال ف�قى    ع��cال   ه�   ال<1اش� 
 hاب  على    إما  ال��اضى   ال 5افDح   a�اسى   ال�ق-   م�اجهة  فى       أو اآلخ�،   الف��kال  aابD“  ال �ال�ق-   ك%  
  .”) ك�D “  تع�(�   الحK ( ”.. ال�kاسى 

�m   إن  - 5 nال   oة   ال<ف��اقة   اس 5فاذ   ع5ه   ی5 ج   إن<ا   الع�وان   لغ��r   ���m   لهUا   الزمة   أكnاإلضافة   الB   إلى 
�)   األح�ان   Bعc  وفى  ، ال5<�   ت�قف   ع5ه   ی �ت)  ق�  م<ا  ، ذاته   الع�وان   rاقة   ق<ع D@   ه   ارت�ادUىإل   ال:اقة   ه 
  و�vغ-   هUا  م8ال)، الفeام (فى  معا   االثS)5   ت5اث�   اح <ال ث-  لألخ�+،   داخل�ة ذات   إعاقة   ش[ل  فى   ال�اخل 
  أنها  إلى  - ه5ا   ال أك(�   ن,اول   *<ا  - ذه)   أنه   إال   Bالع�وان   خاصة   غ���ة   وج�د   عS   ف�و��   لف�nة   ”ل�رن� “  دع- 
  . وال<�ت   ال ,:�-  إلى   أق�ب   أنها  إلى   ف�و��   ذه)   ح(S  فى  ، ما   0B[ل   ال,�اة   ت, �م   ةغ���  

فى     العدوان   غريزة   إن
  القتل (  البدائية   صورتها 

فى     موجودة )  وااللتهام 
الحيوى ثم البشرى   كيبالتر  

  العدوان   غريزة   وظيفة   إن
  حفظ هى     الرئيسية )  البدائية (
)  الفيزيائى   االستمرار (  الحياة 

  أما ،  أساسا   بالقتل   وذلك 
  السيطرة فهى   األرقى     وظيفتها 

التمييزى   الطبقى     للتنظيم 
أو حسب ظروف   المرحلى،  

الواقع

فى   اإلبدالى     يكانزمالم   إن
  الغريزة   هذه   عجز   حالة 
  عن )  المطلق   أو النسبى   (

  المباشر   وغير   المباشر   التعبير 
  بالنجاح التفوقى     التعويض   هو 
  واالنتصار   والسيطرة   والمكسب 

صوره   بكل 

  لغريزة   المفرط   الكبت   إن
  عنه   ينتج   إنما   العدوان 

  الزمة   أكبر   طاقة   استنفـاذ 
إلى     باإلضافة   الكبت   لهذا 



  م�احله  إح�7   ت.��B  ال=7  الAالقى   اإلب�اع   ه!   الع�وان	ة   ال3اقة   �%.!ع<  ال=7   اإلب�اع   إن  -6 
 4	3Dاته   م�!ناته  إلى   الق��4    ت	ئ�  ث4  ، ب�وره   ت3D	�ه  ) جارٍ    أو  (  ت4   آخ�   كلّ    أج�اء   مع   ص	اغ.ه   عادةإل   وج
 . ذلT   كل   م�  أعلى   والف   ص�اعة 

 

�ة   له=ه  األرقى   ال.3!ر   إن  -7 �  عال4   ول	] (  ال!اقع   عال4  م%.!7   على   ”الAالقى   اإلب�اع “  ه!   الغ�
 �\�ل ك�ا ،( خاصة   ال�م!�ة   غ8� (  الD`	`	ة     وال%	اس	ة   االج.�ا^	ة   ال[!رة    ذلT   �لو�\  )، ك+�یل   الف� 

 .!!ال�Dاثة �%�ى ما ذلT فى �aا ال[قافى ال.3!ر م!جات م� الع�ی�

 

 األعلى   ال�الف   ث-  ) الع�وان   مع   ال`I  ) h5اه��ا   ال5قائc   ب(S   ال�الف   ه�  األعلى   اله�ف   إن  - 8 
 هى   حال�ا   ال<�حلة   وهUه  )، األقeى   لل nامل   ت,�kقا   ال �اB:�ة   ال�Iائف   مع   ال�واف�xة   ال�Iائف ( فاألعلى 
  األح�ال. أغل) فى  اآلن ح ى   ن�y�ة   م�حلة 

  وذلM  ، }1ال   نّ�هm   ك<ا   أدل�   ألف���  ال�س:ى   م�حل ه   ت5اول   ق�   م�احل:  على   ی -  الU+  الe,ى   ال,ل   هUا
 لل Dامى   ال<قابلة   ال<�حلة  وهى  ،“ال=
�7    ال.أك�8 “  أس<اه   وع<ا  ، ال�D:�ة  إلى   ال<(ل   عS   ل,�ی8ه   Bال1D5ة 
 .إب�ال�ان   نحال   ه<ا  -  }1ال   أش�نا   *<ا  -  وذاك   ال,ل   هUا   أن  على  ، ال`h5   غ���ة  ت:�ر  ل,ل   Bال1D5ة 

  مف(�ا   @[�ن    ق�  وال �اصلى ال�القى  اإلب�اع  ن�عى   ب(S   ت<((�ا   فإن  ال, <ى،   ال قارب   مS   ال�غ-  وعلى  
 .Bآخ�   أو   0B[ل  صع)   تفB   �)Dأنه   اب �اء   االع �اف   مع  ، لل �ض�ح 

 

 :یلى 
�ا الع�وان �D.!7    الAالقى   اإلب�اع   إن

 1 -  4	3Dة  فى   الق��4   ت�د�ة   مغام�6ة   فdل   صe عامل   تB   ات   وتأك(�   األصالةUأساسا   ال .  

�gات   م�   ال�fی�   خلe   إعادة  - 2 �  . وال�فa   iال!ح�ة   ال�Aاh�ة   @0<ل   B<ا  ال�43D،   الق��4   ج

  أنه   ذلM اآلخ���   ح%اب  على ، األم�   وIاه�   ال��ا@ة  فى  عادة   ال+�اء   وjعادة   ال.3D	4   هUا   ی -  - 3 
  . ال�y5 إعادة ��Bورة و�لّ�ح س[(5 ه-   و�ه�د   رؤ� ه-  فى   و�M]0   اس ق�اره-   و�قلقل   یه�ه- 

  مع�*ة  فى   عله@`   ما   واالض3هاد   والق%!ة   وال�+=   ال�فi   مS   ال�ّالق   إب�اعه   ج�اء   مS   ال�+�ع  �القى  - 4 
  . الUات وتأك(� لالس <�ار 

  كل  إلى   �D.اج   م�ا  معا،  واالس.��ار   واإلص�ار   ال!ح�ة   �عا�p وه! ح�
8.ه   �aل  ال�+�ع   �قاوم  - 5 
()[3](.  اآلخ��S  ) ال[ابs وال�أ7 ال%ائ�ة األغل+	ة م!اجهة فى ال�غام� وال.�fی� ال�%g!ل ال�فh  iاقة 
 فى   ال5ها@ة  فى   تe)   أن   ف�صة   �rاتها  فى   ت,<ل   م�اجهة  هى   ما   Bق�ر   ع�لة   ل�mD   ال�ح�ة   هUه   أن  و�vیهى 

 . ”)ال�8رة“ @D<ى ما (ح ى الDائ� وال5<� العالقات ت0[(ل ت`�ی�

 

 :الAالقى اإلب�اع ومfاالت ت\�	الت

  أو   الفS   م`ال  فى  اإلب�اعى   اإلن اج  على   @ق �e   ال  ال�القى   Bاإلب�اع   أع�5ه   ما   أن   ت�ض�ح   مS   الب�  
  : ت,��M إلى - ض<5ا– @Dعى    فه�  ،  وأش<ل   أع<a   ه�   و=ن<ا  ، خاصة   األدب 

  . ال�eاغة   فإعادة  ، اله`�م   مS   الق�ر   ب5فh  ی لقى   ما   ص�اغة   @ع(�  الU+   ال<��ع   ال5اق�  ال< لقى  - أ

 م�حلة إلى ح <ا   ال`�ی�  إلى   ث-   ال<`ه�ل   Bاب   �rق    مغام�ة  على   ال<0 <ل  اإلب�اعى  ال=اتى   غ((�ال   - ب

  مما ،  ذاته   العدوان   طاقة   قمع 
،  النمو   توقف   عنه   يترتب قد  
  يسبب   األحيان   بعض وفى   
إلى     الطاقة   هذه   ارتداد 

ذات     إعاقة   شكل فى     الداخل 
لألخرى   داخلية

  يستوعب الذى     اإلبداع   إن
  اإلبداع   هو   العدوانية   الطاقة 
إحدى     تتضمن الذى   الخالقى   

إلى     القديم    تحطيم   مراحله 
  إلعادة   وجزئياته   مكوناته 

(   تم   آخر   كلّ    أجزاء   مع   صياغته 
  ثم ،  بدوره   تحطيمه )  جارٍ    أو 
  كل   من أعلى     والف   صناعة 

ذلك 

  لهذه األرقى     التطور   إن
  ”الخالقى   اإلبداع “  هو   الغريزة 

  الواقع   عالم مستوى   على   
)،  كبديل   الفن   عالم   وليس (

  الثورة    ذلك   ويشمل 
  الحقيقية    والسياسية   االجتماعية 

خاصة   الدموية   غير (

كما يشمل العديد من موجات  
ى ذلك  التطور الثقـافى بما ف

ما يسمى الحداثة!!.

  الوالف   هو األعلى     الهدف   إن
  الجنس (  ظاهريا   النقـائض   بين 

  الوالف   ثم )  العدوان   مع 
  الوظائف فـاألعلى ( األعلى   

  الوظائف   مع   الدوافعية 
  للتكامل   تحقيقـا   الترابطية 

)،  األقصى 



  . ن���ا م� لفة ن<�

  . ال<غ(ــّــ�  اإلب�اعى  الف5ى   أو  األدبى   أو  العل<ى   اإلن0اء  –  جـ

  ال5<�. فى م<(�ة ل5قلة  ألق�با ولل<,�� للUات ال< `�د  ال,�اتى  اإلب�اعى   ال<�قف  -  د

  . وال<��Dلة ال<غ(ـّ�ة  ال,�k�kة    واالق eاد@ة   واالج <ا��ة   ال�Dاس�ة   ال�8رة  - هـ

@ه   الق�@-   ت,:�-   مS   ��ه   B<ا   اس 58اء   Bال   ذلM   و*ل   مع   ی فa  ، وم�ا�rه   ال`�ی�   ص5اعة   ومS  ، وت,�ِّ
�ة   ل!0	فة   األول�ة   ال<عال- �  . أوض,5اها   ك<ا  اإل�fاب	ة  الع�وان   غ�

 

 :یلى �aا ی.�8� فه!   ال.!اصلى  اإلب�اع أما

 .الق��ل  ح ى   ب ,D(5ه  @[ فى   وق�  ، ت<اما   الق�@-   ت,:�-   یل�م   ال  - 1 

 على   القادرة   ال`�ئ�ات   ت5اسo�    a@0   ما   Bق�ر   ق�@<ة   ج�ئ�ات   مS   ج�ی�   خلa   إعادة   @o� 0   وال  - 2 
  . ال< لقى   ع�5  ال<D �+    نفh   مع   ال 5اغ- 

 ، ل,Dاب   ت -   و=ن<ا  -  ح <�ة   ك�:�ة  –  اآلخ�  ) م�اجهة  وفى (  حDاب  على   الع<ل�ة   هUه   غال1ا ت -   وال  - 3 
  . ال��ا@ة   مU5   اآلخ�  إلى   وس�xا 

  . ال��ا@ة   مS   واس ,Dانا   ت1kال   @`�   ما   عادة   و=ن<ا  ، ح <((S   وته�ی�ا   رف�ا   ال<��ع   هUا   م8ل  نى@عا   وال  - 4 

 –  ی ,�ث   S>B   @أتh5   ه�   و=ن<ا  -  أ@�ا   ك�:�ة  –  ال<:لقة   ال,ّ�ة   ب5فh   وح�ته   ی�*�   ال   ه5ا   وال<��ع  - 5 
�ى   0B[ل   م�ج ه   نفh  على  – و� لقى Dاألقل  على  ن ،  U5ا@ة   وم��  . أ@�ا   ال

 ، ال�اصة   الف�5ة   الق�رات   ت5<�ة   فS   وه�   ال�!6tة   الفS  إلى   شئ   أق�ب  ال �اصلى   اإلب�اع   @[�ن    وق�
  القف�ات  إلى ال�ص�ل  دون   ، وال<أل�فة   < <(�ةال   �eBره  واألدبى  الف5ى   اإلن اج   أغل)   @0<ل   فه�  وvال الى 
 فى )[4]( أر�.ى   س8لفان!   اق :ف   وق�   ب�م ها   ال,�اة   ومDار    بل  ، وأش[اله   ص�ره   مDار   تغ(�  ال ى   ال:ف��ة 
 ” ال�الق   <��عال”و  ” ال<�ه�ب “  ب(S   ف�ق    ح(�   ال�الق   الU*اء   ك اBه  فى    ه�ش   ناثان8ل  رأ+  ” اإلب�اع “  ك اBه 
 +U1ق��  “  أس<اه  الxعلى   ت� ل�   هامة   تف�قة  ” ال  S��)8nه<ا   كاد  ح ى   ال�� : نS)��k   @ع 

 :أر�.ى ق�مها ال.ى ال.ف�قة یلى وx	�ا

 ، ال�fی�   ���ع  ال6dق�7    فإن   األداء   �Talented �%D   ال�!ه!ب   أن   ح�8  ففى “ •

�ئى   ل8لال.D   ی.ق�   وال�!ه!ب  •f7    أن   ح�8  فى  ال�6قdح�سه  على   �ع.��  ال ، 

  الAلe   له�ف   كلها   ح	اته  �ع3ى  ال6dق�7    أن   ح�8  فى   ال��اس<   و�Dقe   ی.�	�   وال�!ه!ب •
  ”. اإلب�اعى 

 ت�ع- تnاد   أنها   إال  ، ال<��أ   ح(�   مS   عل(ها  م�افق ى   ورغ-  ، ووجاه ها   فائ�تها   رغ-   ال ف�قة   هUه   
  م�   م�3لe   ول5nه   الع�وان   عS   ب�@ال   ل�h  ال�القى   اإلب�اع   فإن   كUلM     ، عل�ه   أوافa   ال  ما وه�  االس ق:اب،

�ه   الع�وان !.D�  �الفال  فى   االن�ماج   ق�ل،  أو دون،  ت:�ره   م�احل  أرقى  فى   األصل�ة   ل��Iف ه  م,ققا و
   . ال`�ی�  ال nاملى 

…………….. 

…………….. 

حركيته     بكل  المبدع   يقـاوم
  واإلصرار   الوحدة   و يعايشوه

إلى     يحتاج   مما معا،   واالستمرار 
الرفض المسئول     طاقة   كل 

والتجديد المغامر فى مواجهة  
  األغلبية السائدة والرأى الثابت

الخالقى     باإلبداع   أعنيه   ما   أن
اإلبداعى     اإلنتاج على     يقتصر   ال 

  دباأل   أو   الفن   مجال فى   
وأشمل   أعمق   هو   وإنما ،  خاصة 

فهو     التواصلى   أما اإلبداع
يتميز بما يلى:

  القديم   تحطيم   يلزم   ال  -1 
  بتحسينه يكتفى     وقد ،  تماما 

القبول حتى   

  جديد   خلق   إعادة   يشترط   ال
  ما   بقدر   قديمة   جزئيات   من 

  الجزئيات   تناسق   يشترط 
  نفس   مع   التناغم على     القـادرة 

المتلقى   عند المستوى   

التواصلى     اإلبداع   يكون   قد
  الموهبة   الفن إلى     شئ   أقرب 

  القدرات   تنمية   فن   وهو 
  فهو وبالتالى   ،  الخاصة   الفنية 

الفنى     اإلنتاج   أغلب   يشمل 
  المتميزة   بصوره واألدبى   

الوصول إلى     دون ،  ألوفةوالم 
  تغير التى     الطفرية   القفزات 

 بل ،  وأشكاله   صوره   مسار 
  برمتها   الحياة   ومسار 

الموهوب     أن   حين فى  



 )القادم األس+!ع ون!اصل (
 ”والع�وان   واإلب�اع   واألن!ثة   ال=
!رة   ع�   هامp“ ع�
 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى [1] – 

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

 الطب جمعية منشورات داع)اإلب 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 المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 ،  مبدعا   موقفا  ” اآلخر   جحيم “  عن   سارتر   موقف   يكون   قد[3] – 
  . بالذات   المنطلق   هذا   من 

[4] -Silvano Arieti: (1976) Creativity The Magic 

Synthesis. Basic Books, Inc. Publishers ،New York, 
p12.13 

 

 Talented  فـإن   األداء   يحسن  
، الجديد   يصنع العبقرى   

  التحليل   يتقن   الموهوب
 العبقرى   أن   حين فى   الجزئى   

حدسه على     يعتمد 

  ويحقق   يتكيف   الموهوب
  أن   حين فى     المكاسب 

  كلها   حياته يعطى   العبقرى   
”. اإلبداعى   الخلق   لهدف 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.pdf 
 

 إرتباط كامل النص
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%a6-17/ 
 

 

 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  هاالشبكة تدخل عام
  عامـــا من المنجزات 20عامــــا من الـــكدح...  22

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

bpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBAra  

  

 2021كتـــاب "حصـــــــاد  النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

Hassad2021.pdfAl-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet   

 

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

 التحميل من الموقع  العلمي

uments/eBArabpsynetGoldBook.pdfhttp://arabpsynet.com/Doc 
 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.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%a6-17/ 

