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 والع�وان   واإلب�اع   واألن
ثة   ال��
رة   ع�   هام�

�ال�قل   ال���ل   الع�ض   ه�ا  ی��هى   أن   ال�ع� م�   �  م�   صادرا   ص�)�ا   ت�&%ا   ن�اجه   أن   دون    �ل�جىال
 ال�:�رة   ه�م�ن    ن52ة  فى   ارتفاع   م�   م�اح5اته   م�   ل�ح3   وما  الع&وانى   �ال2ل�ك   ال��علقة   األ��اث   ن�ائج 

  ت�اس5ا   ی��اس�   ال&م  فى   �ون ال��2�2   ه�م�ن   م�2�G    أن    ث�E   فق&  ، ال&م  فى Testosterone(   ال���2�2ون  (
  ال�قائQ   م�   ال�Pاه&ة   ه�ه   أصE�5  ح�ى   ال�Nارب   ح �انات   م�   ع&ی&  فى  الع&وانى   ال2ل�ك   مع   �Iد%ا 
  األق&ر   ه�   واناع&  األق�G    ال�:�   أن  إلى   %P �   تX�ر)ا   تف2 �ا   �عWهV   ف�2ها   وق&  ، ف ها   الج&ال  ال�ى   العل�Rة 
  ال�ف2 �   ه�ا   أن   غ � ال��ع حف3 ثVَّ  وم�  ، القادم   ال�2ل  ق�G    وتأك &   لل��اسل   األض��   فه�  وZال�الى  ، ج�R2ا 
 Gاالج�هاد  Vال`� �)�   %ق�ع   ل .  

  

  إثارة   أن   وج&وا   وق&  ”ون�NRة   ك2�� “  وارت5اIاتها   العالقة   ه�ه   شdل   دراسة  فى   ال�ع�Q  إلى   آخ�ون    ذه�
  م�ا  ، أضعاف   خ�2ة  إلى   صع�دا   ال&م  فى  ال�:�G    اله�م�ن    ه�ا  م�2�W%    Gاعف   ذاته  فى  الع&وانى   ال2ل�ك 
 .له   س�5ا   ولE2R  الع&وانى   لل2ل�ك   ن�NRة  هى   الk)ادة   ه�ه   ت`�ن    أن   اح��ال   جعل 

 %��d  ال�G   اإل%Wاح   م�   ل�k)&   %��اج   األم�   أن   إال  ، ب�اتها   زاو)ة   م�   ال�فاس �   ه�ه   ص&ق   اح��ال   ومع
   : كال�الى   م�Xلق �   م�   ن��اوله   أن

  أما  ، لها   الuاه�   الdPل   وه�  ، تNلRاتها   أح&   ول`�ه   الع&وان   لغ�)kة   م�ادفا   لsR  الع&وانى   ال2ل�ك   إن :  أوال
  أس� �اه   ل�ا   %d�ن    ق&   وأ%Wا  ، �الع&وانRة   ال�ع�وف   ال2ل�ك   غ �  أخ�G    تNلRات   لها   %d�ن    فق&   نف2ها   الغ�)kة 
  ه�ه   ل��ل   هعلR   ال��عارف   الWار  الع&وانى   ال2ل�ك   غ �  أخ�G    ب �:�RائRة   ارت5اIات  اإل%Nابى   الع&وان 
  . ال&راسات 

  أما  ، ال��ع   ثV   أساسا   الف�د   ب5قاء   ی�علQ   !اه   ان�عاثى  ) ال�:� (  ال�جل   ع�&  الع&وانى   ال2ل�ك   إن :  ثان�ا
  ال�:�   أن   �اع�5ار   أصال   ال��ع   ب5قاء   ی�علQ   أساسا   مل#ه%  اح#
ائى   فه�  ) ال��أة  ( األن�ى   ع�&  الع&وانى   ال2ل�ك 
  اإلناث   ع�&  الع&وانى   ال2ل�ك   أن�اع  أق2ى   لuه�ر   م�اجع��ا     ذلy   َت&عV   أن   و)��d  ، األول   �ال&فاع   %ق�م 

  ی� �  ) الهاأIف (  ال��ع  على   ال�فا}   أن  أG  ، خاص   ب�جه   ال�الدة  ح&ی�ى   أIفالها   ته&ی&   ع�&  ) م�ال   القXة (
  . م5اش�ة   ال��)ح   الع&وان   ل&یها 

  هرمون مستوى     أن    ثبت
  يتناسب   الدم فى     التستسترون 

  السلوك   مع   طرديا   تناسبا 
  من   عديد فى   العدوانى   

حتى     التجارب   حيوانات 
  من   المشاهدة   هذه   أصبحت 
  الجدال التى     العلمية   الحقـائق 

فيها 

  تطوريا   تفسيرا   بعضهم   فسرها
األقوى     الذكر   أن إلى     يشير 

،  جنسيا   األقدر   هو   عدوانا 
  للتناسل   األضمن   فهو لتالى  وبا 

،  القـادم   النسل قوى     وتأكيد 
  أن   ومن ثمَّ حفظ النوع غير 
  لم االجتهادى     التفسير   هذا 

 . الكثيرين   يقنع 

  ليس العدوانى     السلوك   إن
  العدوان   لغريزة   مرادفـا 
  وهو ،  تجلياتها   أحد   ولكنه 

  الغريزة   أما ،  هال   الظاهر   الشكل 
  تجليات   لها   يكون   فقد   نفسها 

  المعروف   السلوك   غير أخرى   
بالعدوانية 



  دراسة  فى   إلRه   أش�ت  ال�G   األم�  ، ال��أة    و�ب&اع   ال�جل   إب&اع   ب �   الف�ق    ت��ر   %��d   ال~Rاس   نفs  وعلى
  غا.ة   أو   ه�ف   اخ#الف   ول�/   ب�ا.ة   اخ#الف   ال جل   ع�   ال+ أة   اخ#الف  على   أك&ت   ح �   [3].  سا�قة 
  ال%��d   ال�جل   مع   اإلب&اع  فى   م2اواة    أو   تف�قا   لل��أة    ی�ص&   أن   ع�   ال�ار)خ   عkN   أن   أوض�E   ك�ا  ، وج
د 
  انك   ه�اك   �Iح�ه  ال�G   ال�ف2 �   و�ن�ا  ، ف��2   �ال��أة    ل�Q  ال�G  واالق��ادG  االج��اعى   القه�   %ف�2ه   أن 
 Qأن   ی�عل��ال&ور و�Rامها   ال��أة    إب&اع    Vاب: فى األهNاإلن  Vلها   %��2   ل   Vضع   فل�أصال   االع�5ار  فى   ی ، 
  لل�Rاة   إف�ازا “ : ال�X�ر  فى   اإلسهام   إب&اع  فه�: أساسّى، ح �G    إب&اع   أنه مع  ،  االن�5اه   ب�رة  فى   %�d   لV   ألنه 
 Rولs   ع�ها   ب&%ال”،  Vز   إب&اعها  %أتى   ث�ال�م��ع&   والعالمات      yا   ن�اجا   ذلR�R�I   ل�`املها   sRا   ب&%ال   ولR�  انPقا
  أح&   كانE  ال�ى    [4] و)�dR�ت   مق�لة   مع   ی�فQ   وه�ا  ، األم�   ب&ا%ة  فى   ال�جل ع�&   %�&ث   ك�ا  ، ال�`امل   ع� 
 sال�ى   األس  Eعل ها   بـَـ�ـَـ   yوهى  ، الف�ض   ذل: 

9
ن  “ - اب#�اءً - ”فاعل  “ ال�جل   أن .… � ،” be” to ==> do “toل

 “ ” do. to ==> be Toل#فعل  –  أصالً   –  كائAة “فهى   ال��أة    أما

  إف�از   م�   اإلناث  فى   م�ج�د   فه�  ، م�Nدا   ذ:�ر)ا   ه�م�نا   %ع���   أن   %�ح   ال   ال���2�2ون    ه�م�ن    أن   ك�ا
  الR2�Nة   ال�Rاة   كفاءة   ع�   م5اش�ة   م�2�لة   اإلناث  فى   ن2��ه   أن   ث�E   ق&   أنه   ك�ا  ، ال`ل�)ة   ف�ق    الغ&ة   ق�Pة 
 G&فة   له   أن   ك�ا  ، ال��أة   لRة   و�Rة   ب�ائRW%ة (  أRمk ل�م �ابmetabolic  (  yك�ل .  

  االع�5ار  فى   تأخ�   أن  ی�5غى   وتX�ره   للع&وان   وال� �ل�جRة   الغ�)k)ة   ال�Nور   دراسة   أن   ل��:&   نع�د   وه�dا
  . فاألرقي  األدنى  ، ال��2�)ات   سائ�  على   ال2ل�ك   مuاه�   كل 

  مـ2َـ ـَ�ةْ    ب&ا%ة   ف�وق    ول`�ها  ، دالة   Rةب �ل�ج   ف�وق   هى   ال2�N �   ب �   الف�وق    أن   ثانRة   م�ة   ن�:&   ك�ا
 E2Rوم� �   غا%ة   ف�وق    ول .  

  

�قاتJKاك ة   تM   عاتMوم#ا :  

 1 -  Euع�   أن   الح� ) م�ضى   إب&اع   أخ) �X الف�امى  ال�RX خاصة   ال&ور(ة،  ، ال�فR2ة   األم�اض   
  ت� ــkَّّ    اإلفاقة   ف��ات  فى   أب&ع�ا   إذا  ال��ضى   ه�الء   أن  ��ع�ى  ، خاص   ب
جه  الNالقى   اإلب�اع    مع   ت��اوب 
 Vاألصالة   إب&اعه��ال�52ة   أقل   ب&رجة   ول`�   ال�الحuة   نفs   الحEuُ    ك�ا  ، الغ�ا�ة   م� أك�� وج�عة   واالق��ام     
  م�ا  ). م�ال  ون �Pة د%�2�)فd2ى   حالة  فى   أ%Wا   ال�5ادل   ه�ا   ��لل   %P �   وال�ار)خ (  مع �ة   صـَـR��ْة   ل�االت 
  ال�الRة   الف��ات  فى   ال�ال�   ال�&یل   ع�   وأ���  ، ال�5ادل   ه�ا   وراء  الع2dى  ال��Rفى   ال�`اف�  فى   أف`�  جعل�ى 
  [5] .م��لفة   ���ر   ال�5اش�   انالع&و    ه�   ال�ال�   ال�&یل   ه�ا   و:ان  ، ال��رت �   م� 

 ”س+اح “ م�   ج�  فى   أشdاله   ����لف   الع&وان   ع�   ال�ع� �   ص�ر   كانE  ال�Nعى   العالج  فى  - 2 

ل TUة   ال2اد%ة   اح��ال  ی�فى :  مR�  ال�الدة   ب&ا%ة   عالمات -  أحRانا -   ال�قلة   ه�ه   %�اح�   م�ا   و:ان  ، االنPقا
�أن   ال��:�ة   مع   ه�ا  [6] .  األع�اض   اخ�فاء   مع  ، ج&ی&   م�  ال�اتى   ال�لQ   إلعادة    y(أزمات في الع&وان   ت�� 

 .هN�ماً  أو دفاعا الع&وانى لل2ل�ك م�ادفا لsR  ال���،

  ال�2اس   ال�ق Q   ال��ع  ، م�ها  الG&(k P   وخاصة (  الR��Pة   ن�    اض�Xاب   حاالت   �ع�   عالج  فى - 3 
” Therapeutic العالجى   �ال�أزق “  ال��ور   �ع&   ال�قة   ه�ه   وراء   م�   ی�ف�N   ما   كان  ) خاص   ب�جه 

 Impasse عى   العالج  فى�N: خاصة  ال  �اقة   هI   ةRال�اتى   ال�غ �   إال   %ف�2ها   ال   واف�ة   ع&وان   Gه��Nأو  ال  
   [7] . ال�ّالق   �اإلب&اع   نع�Rه   ��ا   ال��2�لة   ال�ائ�ة   الXاقة 

�ال�أG   ال�V2   ت�Xل�   ل�X�ات   ال����Wة   الNام�Rة   ال�سائل   م�   ع&د  على   اإلش�اف   أث�اء  - 4  

  عند العدوانى     السلوك   إن
  ظاهر انبعاثى   )  الذكر (  الرجل 

  ثم   أساسا   الفرد   ببقـاء   يتعلق 
العدوانى     السلوك   أما ،  النوع 

  فهو )  مرأةال األنثى (   عند 
  يتعلق   أساسا   ملتهم احتوائى   
  أن   باعتبار   أصال   النوع   ببقـاء 

األول   بالدفـاع   يقوم   الذكر 

  الرجل   عن   المرأة   اختالف
  اختالف   وليس   بداية   اختالف 

وجود   غاية   أو   هدف 

  يرصد   أن   عن   التاريخ   عجز   أن
فى     مساواة   أو   تفوقـا   للمرأة 

  أن   اليمكن   الرجل   مع   اإلبداع 
االجتماعى     القهر   يفسره 

  بالمرأة   لحق الذى   واالقتصادى   
الذى     التفسير   وإنما ،  فحسب 
  بأن   يتعلق   كان   هناك   طرحته 
وقيامها بالدور     المرأة   إبداع 

األهم فى اإلنجاب

حيوى أساسّى،    إبداع   أنه
فى     اإلسهام   إبداع فهو: 

  وليس   للحياة   إفرازا : “ التطور 
  إبداعها يأتى     ثم ، ”عنها   بديال 
  ذلك   بعد   والعالمات   بالرموز 

  وليس   لتكاملها   طبيعيا   نتاجا 
التكامل   عن   انشقـاقيا   بديال 



  ف ��م��ل�جRة   معا%Pة   خالل   م�  ، الف�وض   ل�Xح   أو  ، ج&ی&   ل�ف2 �  اإلب&اعى   ال��جRح  ��ع�ى  ال��Pى 
  م�   ال��ف  : أدق   ب�ع� �   أو   أك��   و�Zع� Q  ، الع&وان   ع�   العkN   ه�   ل5اح�ل   األول   ال�عّ�ق    كان  ، ذاتRة 
 اس�Xاع وق&  ، ال��ف   ه�ا   لع��ر   ال2N�ر ال��ارسة   ه�   ال�X�ة   ه�ه  ل��Xى  لXل��ى  ت&ر)�ى   و:ان  ، الع&وان 

Vه���ا مق&اما ان��ارا وحقQ ه�ه مالح�uى %���م أن أغل 5P%الع&وان ه .  

���   أو   مق�لة  أ%ة   م�   مغام�  نق&G   م�قف   ات�اذ  على  ساع&نى   ما   أهV   كان   الR��Pة  خ��تى  فى  - 5   
��عة   معل�مة   أو Xشائعة   أو   م    Vقائلها   أو   م�&رها   كان   مه�ا   بها   م2ل   �ه    GازRف   م�حلة  اج��م�   ال�  
  ح2اب  على   م�اس5ة   ��XR2ة   م�ارس�ه  على    للق&رة  و�Iأن ��ى  ، الع&وان   م�   ال���d   م�حلة  إلى  ، الع&وان 
 V%&ی&   ل�الح   الق&Nعلى   ساع&   م�ا   أن   وأع�ق&  ، واح&   آن  فى   واآلخ�   ال  yة  هى   م5اش�ة   ذلZ�Nة   ال�Rات��  م�    ال�
 خالله وم� §Rه ق�E  وال�G  ، أمارسه  ال�G  ال�Nعى   العالج   ن�ع   مNال  فى   I�)لة   جRةعال   م�ارسة   خالل 

  [8] . م���عة    �أ��اث

  

  ) األدب  فى (  الAق�.ة   ال+#اMعات

���ات   ع�   RIاتها  فى   أ���   رحE  ، م�ع&دة   نق&%ة   أع�ال  لى   ص&رت  ، األخ �ة   س��ات   الع�P   خالل  
  وف�حE  ، ال�5اش�ة   م�   ق&ر  �أG    ص�احة   لها   أع�ض   لV  أن�ى   فاك�PفE  ، واإلب&اع   الع&وان   ع�   ال&راسة   ه�ه 
  . ما   �dPل  وع ى   �اه�   ع�   �ع &ا   جان5ا   نـَـ�ـَّ �ها  لعلى   بل  ، ب��~Rقها   أل�kم   لV  أن�ى 

  ُت5ّ�َه   ما   �ق&ر  ، م�قفي  على   ت&ل   وأن   ب&   ال  ، األع�ال   ه�ه   �ع�  فى   �اإلشارة   ج&ی�ة   مالحuات   ث�ة   ل`�
  ه�ه   �ع�   وأورد  ، الPائعة   ال�Wام �   وغل5ة   ال��2�)ات   ت&اخل   ج�اء   م�   ال����ل   ال�ل    %��ع   ت�&ی&  إلى 
 :ةال��اجع   ه�ه   خالل   م�   رص&تها  ال�ى   ال�الحuـات 

 ”األ§Rال “ ل�وا%ة ق�اءتى  فى   م5اش�ة    أوض�E   م�ل�ا  ، ما   ع�ل   م�  الع&وانى   ال2ل�ك   ©Rاب   إن  - 1 
  ح�:�ه   ال�ى هى الXاقة ه�ه أن وصل�ى وق&  ..  اح��اها  ال�ى   الع&وان   Iاقة   زخV   %5�2ع&   ال  [9]  غانV  لف��ى 
�غ�  ، ال�الق   لإلب&اع  ال����ى   الع�ل   ه�ا   ل ��قQ   الع�ل ه�ا إب&اع فى    �uع�   ال�   �ن    خل��Wم�   ال�  
  . ال�ق&  فى   أش�ت   ك�ا  ، الع&واني   الفعل   ص�)ح 

  ت�ت5    ال   ت`اد  ، ف ها  الع&وانى   �الNان�   ی�عل�R§   Qا   وخاصة  ، الR��Pة   ال`ات�   س�ات   عالقة   إن  - 2 
 ، ص�)ح  ع&وانى   سل�ك   ه�   ��ا   ع�له   ت�W �  على   �ق&رته   وال  )، ت�اصلى  / خالقى (  اإلب&اع   ب��ع   ال   م5اش�ة 
  وZ �  ) ش��Rا (  ع&وان �ه   ب �   Y د.ا   تAاس�ا   ث�ة   أن   س�ور   نN �   ل�Zا�Rات  ق�اءتى  فى   ب �E   ح �  ففى 
  نN �   ق&رة  إلى  - اآلخ�   الNان�  على  - أش�ت  ، ه�ه   رZا�Rاته  فى   ال�ارد   ال��الحQ   ال�اد   الهN�م   ج�عة 
  %dاد  ال�G   األم�  ، اتNاه   كل  فى  وال2ل�ى  اإل%Nابى   الق�ل   ت��)y  على  ) خاصة   ل لة   ألف  لRالى  فى (  م�ف�} 
 ZاسA#ا   ی�U9ا   دماث�ه   مع   عRوس�احه   ش�� .  

 3 -  EX5صف   م�ل25ا  –  شاع�ا  – نف2ى   ض�ة   الق�ل   بRالف�وس� [10] : 

 فارٌس، فعلُ  الق#لُ 

 َ!َلْ%، إنْ  .+
تُ  ح#+اً  

�bدسَّ  ل ِّ%Uفى ال f�المْ  نbال 

 ج�ان ق#لٌ 

  وتق VR   تف2 �  فى   ال�ـُـ�ـّـXـّلQ   ه�ا   �إسهام   ی�ت5    ما   �الع&وان   عالق�ه  فى   اإلب&اع   ���:Rة   ی�عل�R§   Qا 5- 

  بـَـنـَـت التى     األسس   أحد   كانت
وهى: ،  الفرض   ذلك   عليها 

- ”فـاعل “  الرجل   أن …. 
 to do” “ليكون “ - ابتداءً 

==> to be”،
 –  كائنة“فهى     المرأة   أما

 <== To be” لتفعل  –  أصالً  
to do. “

  يصح   ال   التستسترون   هرمون   أن 
  ذكوريا   هرمونا   يعتبر   أن 

 فى   موجود   فهو ،  مجردا 
  الغدة   قشرة   إفراز   من   اإلناث 

  قد   أنه   كما ،  الكلوية   فوق 
  اإلناث فى     نسبته   أن   ثبت 
  كفـاءة   عن   مباشرة   مسئولة 
،  المرأة لدى     الجنسية   الحياة 

  بنائية   وظيفة   له   أن   كما 
ميتابوليزمية   (  أيضية 

metabolic (

  الفروق   أن   يةثان   مرة   نؤكد
  فروق هى     الجنسين   بين 

  فروق   ولكنها ،  دالة   بيولوجية 
  فروق   وليست   مـَسـيـَرةْ    بداية 

ومصير   غاية 

  األمراض   بعض   أن   الحظت
خاصة     الدورية، ،  النفسية 

  أخطر الفصامى ( الطيف  
 مع   تتناوب )  مرضى   إبداع 
خاص   بوجه لخالقى  ا   اإلبداع 
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 )غً�ا ون
اصل(

 ال+أزق  – ال+N ج  –  ال+
اجهة  –  ال+أزق  الNالصة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى1][ – 

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

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى لتفكيكا (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

  نظرة  ، اإلنسان   وتطور   المرأة   تحرير “الرخاوى  يحيى[3] – 

 )،12،( القومية   اإلجتماعية   المجلة ( 1975( ’ بيولوجية 

 )بعدها وما ،41 ص أيضا (انظر )،3 -2(  العددان 

 -[4] Winnicott،  papers: Collected (1958) W. D.

 London: psychoanalysis. to pediatrics Through

 publications. Tavistock 

 النفسى   الطب  فى   واضحة   صورة  فى   نواجهه  قد  مما   وهو[5]- 

 .للمبدعين الذاتية السير بدراسات المهتم 

 الفصل اإلبداع، وتجليات الوجود حركية الرخاوى، يحيى – 

 ،320ص والنقاد، المبدعين شهادات في قراءة“ الثالث،
 2007 للثقافة، األعلى المجلس

 إحدى  على   اقترحته   بفرض   المالحظة   ذهه   أوحت   وقد[6] – 

  رسالة  ضمن بحث  بعمل   فقامت  البكرى، عزة د. طالباتى 

  مظاهر   بين   التفرقة   لبحث  ، النفسي   الطب  فى   دكتوراة 

  رسالة  الجمعى   العالج   مسار  فى  واإليجابى  السلبى    العدوان 

  ). منشورة   غير ( 1990  القاهرة   عةجام  ، الطب   كلية  ، دكتوراة 

 Aggressive and Depressive (1990) Azza Bakry, El

 M.D.Thesis,  Psychotherapy. Group in Phenomena

University Cairo Medicine, of Faculty 

  الهامش  فى   إليه   المشار   البحث  فى   ذلك   تحقق   وقد[7] – 

  نفس  فى    اشرافى) (تحت آخر   بحث  فى   تحقق   ما   بقدر  ، السابق 

 :والممتد العميق الجمعى   العالج   مجموعة 

  حاالت   بعض  فى   اكلينيكية   دراسة”  )1981( ، النحراوي   نجاة 

  رسالة  )”. توضيحية   محاولة (  أعراضها   خالل   من   البارانويا 

  عين   جامعة  . البنات   كلية  أيضا) اشرافى (تحت . ماجستير 

  . شمس 

  حاالت   بعض   عالج فى  
  الشخصية   نمط   اضطراب 
،  منها الشيزيدى     وخاصة (

  بوجه   الحساس   الرقيق   النوع 
  وراء   من   يتفجر   ما   كان )  خاص 

  المرور   بعد   الرقة   هذه 
” العالجى   بالمأزق“

Therapeutic Impasse 
  هو :  خاصة عى  الجم   العالج فى   

  يفسرها   ال   وافرة   عدوانية   طاقة 
الجوهرى   الذاتى     التغير   إال 

  اتخاذ على   ساعدنى     ما   أهم
أية     من   مغامر نقدى     موقف 

  معلومة   أو   بحث   أو   مقولة 
  بها   مسلم    شائعة   أو   مطبوعة 

  قـائلها   أو   مصدرها   كان   مهما 
  من   الخوف   مرحلة اجتيازى     هو 

  التمكن   مرحلة إلى   ،  العدوان 
العدوان   من 

العدوانى     السلوك   غياب   إن
 أوضحت   مثلما ،  ما   عمل   من 
قراءتى لرواية   فى     مباشرة 

  ال ]  9غانم [ لفتحى   ” األفيال “
  العدوان   طاقة   زخم   يستبعد 

واهااحت التى   

  الكاتب   سمات   عالقة   إن
  يتعلق   فيما   وخاصة ،  الشخصية 



 النفسى   العالج  فى   مقدمة”  )1978( الرخاوى  يحيى[8] – 

  للثقافة   الغد   دار ”والحياة   النفس  فى   البحث   عن  : الجمعي 

 العالج فى (مقدمة  بعنوان: )2019( فى تحديثه وتم والنشر، 

 )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء من الجمعى:

 الوعى وجدل مستويات فى قراءة “ الرخاوى:  يحيى9][ – 

 .. الحلم“ دراسة )2019( ”األدبى النقد خالل من .. البشرى

  -  )81 (ص غانم) (فتحى لـ ”األفيال“ في الرحم القبر..

 .التطورى النفسى الطب جمعية منشورات

 2006-5-17 بتاريخ الدستور جريدة  : الرخاوي  يحيى[10] – 

  ”!!والحكم السياسة فى والغباء الذكاء“ بعنوان:

 )2017(  ”و..رباعيات رباعيات..: “الرخاوى يحيى[11] – 

 .التطورى النفسى الطب جمعية منشورات

 ..  الخلود   وضالل    الحياة   دورات”  الرخاوى:  يحيى[12] – 

  المجلد   فصول  مجلة ”محفوظ   نجيب   حرافيش  فى   والتخلق   الموت

 )188 -153 (ص  1990  أكتوبر  والثانى.   األول   العدد  –  سعالتا 

 )1990( األولى الطبعة ”محفوظ نجيب في قراءات – وأيضا 

 منشورات )2017( الثالثة والطبعة للكتاب العامة الهيئة

  التطورى النفسى الطب جمعية

  تكاد ،  فيها العدوانى     بالجانب 
  بنوع   ال   مباشرة   ترتبط   ال 

  وال )،  تواصلى /  خالقى (  اإلبداع 
  بما   عمله   تضمين على     بقدرته 

صريح عدوانى     سلوك   هو 

ٌس،القتلُ فعلُ فـار 
حتماً يموُت إْن ظـََلْم،  

لكن دسَّ السمِّ فى نبض  
الكالمْ 
قتلٌ جبان

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081022.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%a6-18/  
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 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

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

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

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

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  ــادحصـــــ" كتـــاب
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