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 )6( اإلب�اع وح�
	ة الع�وان 

…………….. 
…………….. 

 :ال�الصة
 ال�أزق  – ال���ج  –  ال��اجهة  –  ال�أزق 

  : ال��اجعة
 فى   ال/.�   خالل    م*   ف)ها   جاء   ما   م�اجعة   وج"!  )1980(  ال�اك�ة   ال�ؤ�ة   ه�ه   �یت�   إعادة   مع

  . الالحقة   ال�3احل 
 :ال�أزق 
  : *ق�ل   ب�اهة   نف#ه   *(�ح  راح ال&%   ال$#اؤل

  <�Gح  وEالDالى  )، ال�لC (  ال�الC   ال/;م  فى  ال�);A    اإل<قاع   مع   تلقائ:ا   <��ث  ، ی;م:ا   فعال   اإلب�اع   كان   إذا
 HIJال   Aورة   م"�عا  العاد�LالM ،  ن    ج�ل:ة   كان!   إذا و;/Oلف  على  –  واإلب�اع   الDIالع3ل:ة   م�احل   م  
  ه�ا   ZMل   ��Yةغ�      Wاقة  إلى   ال�اجة    هى   ف3ا  ، إب�اR:ة   ع3ل:ة  أ<ة  فى  الDIامى   الفGل  هى  - اإلب�اR:ة 
 وال�فع؟   ال�ف] 

  : ال��اجهة
 – العل3ى   ال��   مOه�   ت�!   ذاتها   اإلب�اR:ة   الع3ل:ة   وضع   اسD�الة   أو  –  GMع;Eة   اب�Dاء   نع�Dف  - 1 

 الDى   الYم/:ة   ال;ح�ة صغ� هىت/ا   ع*   فLال   ه�ا  ، م"�عها   وbما  ، ناتOها   إما  : ه;   ل/ا   مDاح   ه;    ما   كل   إذ 
  ه�ه   تl;ن    وق�  ، الق�G   ش�ی�ة   الk:hlD   ش�ی�ة   ل�.ة  هى   إذ  ، اإلب�اع   الن"hاق   الالزمة   ال�3حلة   تDeغ�قها 
 ال�ؤA،   اخDالف   مع  ، اإلب�اR:ة   الع3ل:ة دراسة  إلى   ال�3اخل   بD/;ع   وت"�ر   ت3eح  الDى  هى   ذاتها  فى   ال�m:قة 
  . ال�Dای*   qاه�   Mعp  إلى  یoدA  ال�A   األم� 

  الIلO>   s;ز   فال  ، ال3عق�ة   الhZ3فة   القL:ة   ه�ه   ت/اول  فى   الDe3ع3لة   األ�OM<ة  فى   ال�Dق)]   م*   الب�  - 2 
 ، تZJ:ال   أو   أدMا   أو   عل3ا   اإلب�اع   ناتج   وE)*  ، :ةاإلب�اR   الع3ل:ة   ج�ور  إلى  ی/3Dى  ال�A  ، اإلب�اع   ن01   ب)* 

  أو  –  بصعوبة   ابتداء   نعترف
  العملية   وضع   استحالة 

  مجهر   تحت   ذاتها   اإلبداعية 
العلمى     البحث 

  إما :  هو   لنا   متاح   هو    ما   كل
  هذا ،  مبدعها   وإما ،  ناتجها 

  تناهى صغر الوحدة   عن   فضال 
  المرحلة   تستغرقها التى     الزمنية 

  إذ ،  اإلبداع   النبثاق   الالزمة 
  التكثيف   شديدة   لحظة هى   

القصر   شديدة 

فى     التدقيق   من   البد
  تناول فى     المستعملة   األبجدية 

  المكثفة   القضية   هذه 
  بين   الخلط   زيجو    فـال ،  المعقدة 

ينتمى   الذى   ،  اإلبداع   نبض 
،  اإلبداعية   العملية   جذور إلى   

  أو   علما   اإلبداع   ناتج   وبين 
تشكيال   أو   أدبا 



  . وق�راته   وم;ا�wه   ال3"�ع   س3ات   وE)*  ذلt م* أA ب)*   أو 
  بل (  ال/اس   لlل   ال�:اة   م�اور   أح�  Mاع�Dاره   اإلب�اع   أصل W":عة   ت/اول   ب)*   الY((3D   م*   أ<Lا   ب�  ال  - 3 

  مOاالت   م*   مOال  أA  فى   مـُـDـَـاحاً    ناتOا   ال3"�ع   الع3ل   ح�ود  فى   ت/اولها   وE)*  )، اسhD/اء   Mال  ، األح:اء   لlل 
  . تZJ:ال   أو   أدMا   أو   عل3ا   ال3ع�فة 

  م�Dادلة  ،  أح:انا   مD;از�ة  ، مDع�دة   أشZال  فى  ) R:انا  أو   رمYا  (  الD/3ج   اإلب�اع   تk:/G    م*   مف�   ال  -4  
  ب)*   فـَـّ�ق!ُ   ) واإلب�اع   الع�وان   دراسة  فى (  ال"�ا<ات   ف3/�  ، كh)�ا  ) (ه)�ار�:ة  ومGDاع�ة  ، أح:انا   مhZفة  ، أح:انا 
  الفائ7   اإلب�اع   ب)*   م)Yت   �دالG   ه�ا  فى  لى   ن�J   ما   آخ�  وفى  ، ال$�اصلى   واإلب�اع  ، ال�القي   اإلب�اع 
  ه�ا   وأه3:ة   ،الYائف   اإلب�اع   تع��ة   وم�اولة  ، الO3هp   لإلب�اع   اإلشارة   ع*   فLال  ، )[3](ال;�یل   واإلب�اع 
 k:/GDأك)�  هى   الDعامل   ض�ورة  على   الDعات   ن;ع   كل   مع   ال�OM   لفةDIاول   م*   م/Dال .  

 :الَ���ج
  الD/اقp   م*   كh)�ا   أو   قل:ال   تIفف   ب�رجة   القL:ة   Mأ�Wاف   اإلل3ام   <�De:ع   ق�   م;قف   لDق�<C   م�اولة  وفى

  : الDالى   ال;جه  على   ال�3احل   ه�ه   ب)*   للDأل:k   م�اوالت فى اجDه�ت ، ال.اه� 
  أحm:ة   على  -  ك3/�ل]  -ت��Y   كان!   )[4](إلب�اعا   ون01  ال@?�%    اإل*قاع   دراسة   أن   أح�د   أن   اس�Dع!

 HIJال   Aن    أن  العاد;Z>   ورة   م"�عا�LالM   ه�   س;اء  ، ال");ل;ج:ةq   t( ال);مى   اإلب�اع   ص;رة  فى   ذل :Cل�ال 
  R:انا   أو   رمYا   الD/3ج   اإلب�اع   ل:Z*   ثC  )، ال/;ع   وارتقاء   ال�:اة   ت�;ر ( ال�:اتى   أواإلب�اع  ) أك�h ال3�Zى غ)�

 . أك�h   ال   اإلب�اع   ص;ر   أح�   شZل  فى   حاض�اً  
*lت   ق�   ال�اك�ة   الع�وان   دراسة   لYاقة   دور  على   ر�W   فى   الع�وان  C:��ت   C>اق   الق��Dق�م  ال;عى   واخDوال  

  اإلب�اع   أسD(3ه   ما   وه;  ،  فعال الDَ/ْ3ُج   اإلب�اع   م*   خاص   عن;   فى   إال   <Z;ن    ما   أص�ح   ه�ا   <.ه�   وال  ، لآلخ� 
   . األن;اع   سائ�  فى  ج;ه�A    دفع   ه;   ال;ق!   نف�  فى   كان   وbن  ، الIالقي 

Cى   جاءت   ثDة”   ع*   دراس	ن    ج�ل�DE[5](  ”واإلب�اع   ال( sE�Dم�حلة    ب)*   ما   ل   s:J/Dلقائى،   الDو�:�:ة  ال  
  ق���ا   أو  ال;عى  فى  ت�قى   أن   الM   s:J/D���:ة   ال3eاح   ت;3M   k:q�اولة   الs:J/D   ه�ا   ناتج  على   ال3�اف.ة 
   . اآلخ�   ن�;   إق�اما   ثC  لل;عى   اقD�اما   ذلt   م*   الDأل:k   ثC  ، م/ه 

  ال�عل�مات   ل@�
	ة   الالزم  العادA  ال");ل;جى   الs:J/D   ب)*   ض�ور�ا   ف�قا  ثC   أن   ف/��o   نع;د  ، ذلt  وعلى
 ال3عل;مات اع3Dال فى ت��ث الDى ال);م:ة الع3ل:ة وهى ، كا�:ا   تh3ال  الlلى   الl:ان  فى   ُتh3Dَل   لC  الDى 

 t،ذل �ل ب)* ال�الC، ال/;م REM ال��eعة الع)* ح��ة ن;م مع وخاصة ال/;م أث/اء وخاصة Mاس�3Dار،
 *(Eو   t:lفDش�ه ال   Aوخاصة  ، وال3ُ;َاك�   الالح]  الغائى اإلراد   t:lتف   �(��Dام�   الOاج ع3ل:ة فى   الDإب�اع إن 

  . الD;ل:k   إلعادة  MالDفt:l إرادA أو غائى
  ال$@(	W   ل	ةع�   فإن  ، أساسا ال;?�ل�ج	ة   اإل*قاR	ة  إلى  تD$�ى  األولى   ال$OD	N   ع�ل	ة   كانK   وJذا

  . الNOD   الفاعل  وال�عى     الغائ	ة   اإلرادة   م]   مDاس1ة   ب�رجة   الع�وان   إ*Eاب	ة  إلى  تD$�ى   واالق$@ام 
  آخ�:   و_$ع;?�

  ت�Gح   ال  )، إ<قاع / ال�se و   الDعDعة  فعلى  فى (   الD3احة    ال");ل;ج:ة   اإلمZان:ة   م�حلة   م*   االنDقال   إن  
  وEإرادة  ، و�اشفة   م�DIقة   مhZفة   ج�عة  فى   الG:اغة   م�حلة  إلى   انDقل!   إذا   إال   وم�ص;دا   مY(3Dا   إب�اR:ا   ناتOا 
  3لD�3ةال   ال�اقة   م*   هائال   ق�را   ت�Dاج   الDى  هى  - ثان:ة   م�ة -   األخ)�ة   ال�3حلة   وه�ه  ، م�e;ل  ووعى   حاس3ة 
 على   ال�فا�  على   قادرة   تl;ن    Wاقة  ) الفائ]   أو  الIالقى    اإلب�اع   أسD(3ـُـه   �:3ا   وخاصة (  واإلرادة  Mال;عى 
  . الD/3ج     اإلب�اع   غا<ة  إلى   الs:J/D     ج�عة 

 ال");ل;جى (  ال$Dاث�   اس$	عاب  لىع   ال�#اع�ة  فى   أساسا   ت#هW   إن�ا   الع�وان   bاقة   أن  ن�A    وه�Zا
  م]  ال@?�%    ال01D   ی$	@ه   ما   كل   تلقائ	ا   ت�@�  ال$ى   ال#اكDة   الع�دة   دون    ال@?ل�لة   ثW   وم]  ،( الDلقائي 
  . واإلب�اع   لل�ل7  ال$�اد%  على   قادر   وتOD	N   ح�
	ة 

  بين   التمييز   من   أيضا   بد  ال
  اإلبداع   طبيعة أصل   تناول 

  لكل   الحياة   محاور   أحد باعتباره   
  بال ،  األحياء   لكل   بل (  الناس 
فى     تناولها   وبين )،  استثناء 
  ناتجا   المبدع   العمل   حدود 

  من   مجال أى   فى     مـُـتـَـاحاً  
  أدبا   أو   علما   المعرفة   مجاالت 

تشكيال   أو 

  اإلبداع   تصنيف    من   مفر   ال
فى   )  عيانا  أو   رمزا (   المنتج 

  متوازية ،  متعددة   لأشكا 
  مكثفة ،  أحيانا   متبادلة ،   أحيانا 
)  (هيراركية  ومتصاعدة ،  أحيانا 

كثيرا 

  أن   أحدد   أن   استطعت
  ونبض الحيوى     اإليقـاع   دراسة 
 -تركز   كانت   ])4اإلبداع([ 

  الشخص   أحقية على    - كمنطلق 
  مبدعا   يكون   أن العادى   

البيولوجية   ضرورةبال 

  صورة فى     ذلك   ظهر   سواء
الحلم: غير   اليومى (   اإلبداع 

  أواإلبداع )  المحكى أكثر
  وارتقـاء   الحياة   تطور الحياتى ( 

  اإلبداع   ليكن   ثم )،  النوع 
فى     حاضراً    عيانا   أو   رمزا   المنتج 

  ال   اإلبداع   صور   أحد   شكل 
. أكثر 



  الف�ض ه�ا  فى   جاء   ك3ا  )، خاص   ب;جه  الIالقى   اإلب�اع  فى ( <Oابىاإل   الع�وان   إسهام   <Z;ن    ذلt  وعلى
   : ه; 

  الs:J/D   ج�عة   تk:hl  على   الع3ل (1)  
 ، ال�اتى  ال;عى   �Wقات   الخ�Dاق أ) )
   ، اآلخ�   ع*   والY(3D   ال;ح�ة   وتأك)� ب))
  . الDغ))�   ع3]   �مIاW   كأح�   Mالف/اء   الDه�ی�   وت�3ـّل جـ))
  (2)  Cث   sا   دوره   ی�ت�L>أ   Yف�الM   اق�Dلقى  وعى   الخD3فاء   ول:� ( الDه   االكDب�غ�غ .(  
  (3) Cاج   األم�   إن   ثD�>   إلى  ��Yل;لة   ال�اقة   م*   م(�اث�   دون    لل/Dال  ) ب�یل   كإب�اع   pهOفى  ، سل"ي   أو   م 

 pعM   ن    ص;ر;/Oاب   ال�e�3   واالنODوال ( . 
 إلى   وتGع)�ها   اإلب�اع   ح��:ة   وصقل   إلك3ال   الh3اب�ة  على   تeاع�  ) الع�وان   Wاقة (  فإنها   وأخ)�ا  (4)  

 . الفائ]   ال/;ع   م*   خاصة  ، اإلب�اعي   ال/ا<ج تZJ)ل   یCD   أن 
  أو  ، ال��اهj   ت�D	ة  على   تق$i�   أن   *�h]   ال   اإلب�اع   ح�
	ة  فى   الع�وان   اس$	عاب  إلى   ال�ع�ة   إن

 kق�ر  ، اإلب�اعي   اإلن$اج  على   ال@فl   ما   �?Oصى  ، ت�  وال@�
ة   ال@�nة   م]   م@	N   خلml   7�ورة  وت
  وم#$�nات  ، وم�احل  ، أشhال   م�$لف  فى   ال(اقة   ه&ه   lاس$	عاب   ت#�ح   ال@	اة   مEاالت   كل  فى   وال�@اولة 
 .  اإلب�اع 

 ال�الصة 
  : یلى   ما  إلى   ن�لt   أن   ن#$(	ع  ، فال��اجعة  ، ال�ق�مة   ه&ه   م]

  م/�ل]   م*   ال�Oی�ة   GM;رتها  – �h3ال الغ��Yة ه�ه خالل م* ع�ض! �3ا – الغ�ائY   ن.��ة   إن  - 1 
 Cأخ�   عادت   ق�   اإلث;ل;ج:ا   علDفى   حقها   ل  Cان   سل;ك   فهeوت�;ره   اإلن .  

   ال�eDZ3ة   العادات   وراثة   إمZان  على   MالDأك)�   م�اش�ا   ارت�اWا   ی�ت�s   للغ�ائY   ب/.��ة   الeDل:C   إن  - 2 
  . م/ها   ان�القا   وbن3ا   للغ��Yة   تeل:3ا   األم�   ال<�Gح   و�EلM (  tال�CG   الDعلC (   ال�D;ر�ة   ال�اللة   ذات    الغائ�ة 

  حقها   تأخ�   لC  فهى   ذلt   ومع  ، الO/�   غ��Yة   م*   خ�;رة   وأك�h أق�م ور3Eا   أع3]   الع�وان   غ��Yة   إن  - 3 
  . ال3/اس�   Mالق�ر   وال��   ال�راسة  فى 

  آن، فى وخ�)�ة   نادرة   ال3عاص�ة   ح:ات/ا  فى   الع�وان   ع*   للDع")�   الD3احة   الف�ص   إن  - 4 (�M   علOت  
  . ته�ی�ا   أك�h   خ��ا   الغ��Yة   ه�ه   دراسة   إه3ال 

 إلى   اإلنeان   الفDقار  أ<Lا  ال�I;رة   ش�ی�ة   وت�اك3اتها   الغ��Yة   ه�ه   ع*   للDع")�   ال3�;رة   الG;ر   إن  - 5 
  . م�اش�ة   ف)ها   للD�CZ   الGالح   ال3/اس�   ازالOه 

  كان   مه3ا     العل3اء و  العلC م�e;ل:ات   مع   یDف]   ال   خ��   اسeDهال   ه;  - إه3الها   أو - إنlارها   إن - 6 
 ���"D!   مق/عا   ال�ت   Cوه   Aف   أ�أو  أخالقى   ت   Cالي   حلhم .  

 ال�e�ى   والDع;�M   pاإلعالء   إب�الها أو  ، الW�Jي   MالDعل:C   الع�وان   غ��Yة   و�pت�    م�اولة   إن  - 7 
�   أعاقK   وJال   ال�3حل:ة   W":عDها  على   ن��o   أن  ف)/�غى   نO�!   إن  ، م�حل:ة   وسائل  هى   والe:��ة   Mال/Oاح �Dال  
  . الDها*ة  فى 

 ال��قى   والY((3D   ال��وب   ع*   م�e;ال   <Z;ن    ق�   وتأث)�ها   الع�وان   غ��Yة   اتحeاM   ع*   الDغافل   إن  - 8 
  مLاعفاته   زادت  ال�A   األم�  ، واألد<ان   واالج3DاR:ة   االقGDاد<ة   وال��قات   األج/اس   ب)*  والIفى   ال3عل* 
 !3ILه   وت�WاIع�   وخاصة   مM   ارJDامل   ارال�م   أدوات   انJالم   یه�د   م3ا  ،  الeال   ،A�Jقاء   بل  ال�Eال/;ع   و  
  . أصال  اإلنeانى 

 إغفاله3ا، دون  والeDامى   اإلب�ال   غ)�  ، الغ�ائY   ت�;ر   ل�3احل   فه3/ا   إعادة   ی�Dل�   ال�e3;ل   ال�ل   إن  - 9 
tة  وذلO:Dآلفها   نDائف   مع   لqو   ،Aومع  أخ�   LعMها   pع)�  فى   ال�عG�3   تDeم .  

  التنشيط   بين   ضروريا   فرقـا ثم  
  الالزم العادى   البيولوجى   

  لم التى     المعلومات   لحركية 
  تمثال الكلى     الكيان فى     ُتَتمثل 

، وهى العملية اليومية   كافيا 
التى تحدث فى اعتمال  
المعلومات باستمرار، وخاصة  
أثناء النوم وخاصة مع نوم حركة  

النوم    REMة  العين السريع
الحالم

التفكيك     وبين بين كل ذلك، 
  الالحق اإلرادى الغائى     شبه

  تفكيك   وخاصة ،  والُموَاكب 
فى عملية     الجامد   التركيب 

إنتاج إبداع غائى أو إرادى  
 . التوليف   إلعادة  بالتفكيك

  مرحلة   من   االنتقـال   إن
 متاحةال    البيولوجية   اإلمكانية 

  التعتعة فعلى   فى   (
  ناتجا   تصبح   ال )،  إيقـاع / البسط و 

  إال   ومرصودا   متميزا   إبداعيا 
  مرحلة إلى     انتقـلت   إذا 

  مكثفة   جرعة فى     الصياغة 
  وبإرادة ،  وكاشفة   مخترقة 

مسئول ووعى     حاسمة 

  تسهم   إنما   العدوان   طاقة   أن
على     المساعدة فى     أساسا 

البيولوجى   (  التناثر   استيعاب 
  الحيلولة   ثم   ومن )،  التلقـائي 



  ی�Dت�   ما   ثC  ، ص:اغة   وbعادة   ت��:C   م*   الY(33ة   وخ�;اته   الفائقة   3M;اصفاته  ال�القى   اإلب�اع   إن  -10 
 إب�اع فى الع�وان ف)ها یODلى أن <Z3* الDى الG;ر   أق�ب   ه;  ، وت��   وbص�ار   واض�هاد   ن"�   م*   ذلt  على 

 AارLفائ]   ح. 
  ال;قا<ة   هى   مYDای�ة   وألع�اد   مGDاع�ة   �OMعات  الIالقى   اإلب�اع   ه�ا   لh3ل   الف�صة   إتاحة   إن   -11 

  م�حلDه  فى   اإلنeان   وج;د   ته�د  الDى   الI3ا�W تلt االنق�اض،   أو   الJامل   ال�مار   مIا�W   م*  األولى 
 . ال�ال:ة 

  الs:J/D   ن.��ة    مع   یD/اقp   ال  - ومDe;�اته   أشZاله   ZMل  –  اإلب�اع  فى   الع�وان   Wاقة   ت;k:q   إن  -12 
  Aة  ال�ور>�OMل:ة   مع   وال  ، اإلب�اع   أل�Oور�ة   ال�Lم;اجهة  فى   ال   p:mن  (  اإلب�اع   ن;/Oل"ى   الeاث�£   ال/Dال .(  

  على   الY(��D   ع*   ع�ل   فق�  ، الo3لف   ف�l   ت�ّ;ر   م*   ال�3حلة   ه�ه  فى   أض:k   ق�   تع�<ال   ثC   إن  -13 
  ی��Y  وراح  ، تلقائ:ا   MالDعDعة   <ق;م  ال�ورA    الs:J/D   دام   ما  – وتفZ:l:ه  الق�<C   ت@(	W  فى   الع�وان   Wاقة   دور 
�ن    اس$ات	h	ة   واق$@ام  ، ذاته   لل�;�ع  ال�عى   1bقات   اق$@ام  ، االق$@ام  لىع   ال�اقة ه�ه   ق�رة  على h#ال ،  Wث  
  .ال�اقع ج��د اق$@ام ع] فmال  ال�$لقى  وعى   اق$@ام 

�ر   م]   اإلب�اع   أن;اع   دراسة   إن  -14 uDجىّ    م�  أن   <Z3*  .. ال�افع  غائى  ، ال�@$�%   وw	فى  ، الE&ور  ب?�ل
  س3اته  على   والت��Y  ، وتlامله   اإلنeان   مeار  فى   تeاهC   ج�ی�ة   تف�قة  على  ت"/ى   ل��;ث   ج�ی�ة   آفاقا   تفDح 
 . ال���:ة   وbتقاناته 

 وم#ارا   b;	عة  : والع�وان   الyDE   ب?]   لل�قارنة    ج�ول

  yDEالع�وان ال 

 ال;�ائي   الhOل
 A�eOال   االلD�ام

 ال�D3اخل 
  ) االلDهام   أو (  القDل

    الف�د   ح:اة   حف  الD/اسل األصل   ال�w	فة

  ) العالقة (  الD;اصل األرقى   ال�w	فة
 م;اجهة  فى (  ال�ات   تأك)�

 ال/Oاح  ) اآلخ��*

 ال�عاص�   ال$ع;?�
 ((االح�ث

 الDف;ق  الغ�ام

  ) الe:��ة (  الeDامى اإلب�الى    ال�	hانkم

  
    ال�ف�|   ال};K   آثار

  

  اض��اMات (  ال/3;   ت;قف
  وخاصة   الGIJ:ة 
  س3ات   اض��اMات 
  وال�3ض  ) الGIJ:ة 
  وخاصة ( ال/فeى 
 ( العGاب 

  اض��اMات (  ال/3;   ت;قف
  اض��اMات وخاصة   الGIJ:ة 
 s3ة   ن:GIJوال�3ض  ) ال  
  وEال�ات   ال�هان وخاصة ( ال/فeى 
  ) الفGام 

التى     الساكنة   العودة   دون 
  يتيحه   ما   كل   تلقـائيا   تمحو 
  حركية   من الحيوى     النبض 

التمادى   على     قـادر   وتنشيط 
واإلبداع   للخلق 

  تساعد )  العدوان   طاقة (  إنها
  وصقـل   إلكمال   المثابرة على   
  وتصعيدها   اإلبداع   حركية 

  تشكيل النايج   يتم   أن إلى   
  النوع   من   خاصة ،  اإلبداعي 

الفـائق 

  استيعاب إلى     الدعوة   إن
  اإلبداع   حركية فى     العدوان 
  تنمية على     تقتصر   أن   يمكن   ال 

على     الحفز   أو ،  المواهب 
  ما   بقدر ،  اإلبداعي   اإلنتاج 
  خلق   بضرورة وتوصى   ،  تشير 

  والحركة   الحرية   من   محيط 
  مجاالت   كل فى     والمحاولة 

  هذه   باستيعاب   تسمح   الحياة 
،  أشكال   مختلف فى     الطاقة 
اإلبداع   ومستويات ،  ومراحل 

  للغرائز   ظريةبن   التسليم   إن 
  بالتأكيد   مباشرا   ارتباطا   يرتبط 

  العادات   وراثة   إمكان على   
  ذات    الغائرة    المكتسبة 
  التعلم (   التطورية   الداللة 

  األمر   اليصبح   وبذلك )  بالبصم 
  انطالقـا   وإنما   للغريزة   تسليما 

منها 



 ال�القى   ال$(�ر
   األرقى

   الD;اصلى   اإلب�اع
  ال/قائp   ب)*   وال;الف

  ) أساسا ( الIالقى   اإلب�اع
 ال/قائp   ب)*   األع3] ال;الف

  : األصع�

  
  ال�القي   اإلب�اع   ب?]   مقارنة   ج�ول

  ) حاسW   فiل   دون  (  ال$�اصلى   واإلب�اع 

   ال�القى     اعاالب�
  ) أساسا   الع�وان   م]  x  الDاlع (       

 ال$�اصلي     اإلب�اع
  ) أساسا   الyDE   م]  x الDاlع ( 

 – 1 C:��ت   C>ج�ر�ة   مغام�ة  فى   الق�  
 ص¤�ة 

 <DZفى   وق�  ، الق�<C     ت��:C   یلYم   ال 1- 
 الق";ل  حDى   بD�e)/ه 

  الق�<C   جYئ:ات   م*   ی�ال�O   خل]   إعادة 2- 
 Cـ�ـ�3ا   ال3ـM   3لJ>   ة�WاI3ال;ح�ة   الM  
 pوال�ف. 

  ت/اس]  إلى   ته�ف   األساس:ة   الع3ل:ة 2- 
 الA;De3    مع   الD/اغC  على   القادرة   الYOئ:ات 

  . الD3لقي   ع/�  ال3قابل

-3  CDه�ا   ی   C:��Dعادة   الbعادة   ال"/اء   و  
  وqاه�   ال"�ا<ة  فى  - اآلخ��*   حeاب  ىعل 
  . األم� 

 -3 CDاب   الع3ل:ة   ه�ه   تe�إلي   وس¤:ا  ، ل ،   
  . أساسا   ”اآلخ�” 

  إب�اعه   ج�اء   م*  عادة  ال3"�ع  <القى 4- 
  والقe;ة   وال/"�   ال�فp   م*   ق�را   الIّالق 
  . حm:m:ة   مع��ة  فى   <Oعله   م3ا   واالض�هاد 

  م*   واسD�eانا   ت�mال   ال3"�ع   <�O   ما   عادة  - 4 
    ال"�ا<ة 

  Mال;ح�ة   ه�ا   كل   ال3"�ع   <قاوم 5- 
  كل  إلى   <�Dاج   م3ا  ، واالس�3Dار   واإلص�ار 
 وهى   اآلخ�،   تOاه   اإل<Oاب:ة ع�وانه   Wاقة 
 م* م;قفه  ع*  ال/ها<ة  فى  تعّ"�   وح�ة 

 اآلخ��* وم* الeائ�،

  ال��ة   ب/ف�   وح�ته   ی��o   ال   ه/ا   ال3"�ع 5- 
    3M*   <أت/�   ه;   وbن3ا  -  أ<Lا   ك�I;ة - ال�3لقة 

 نe"ى   ZJMل   م;جDه   نف�  على   أع3اله یDلقي
  . أ<Lا   ال"�ا<ة   وم/�  ، األقل  على 

  Dاجاإلن  على   ال/;ع   ه�ا   <ق�GD   ال 6- 
  الDغ))�  ،  <3Jل   وbن3ا  ، األدبي   أو  الف/ى 
 ، الف�د£   ال/3;  فى  اإلب�اعى  ال�اتى 
  الe:اس:ة   والh;رة  العل3ى   واإلنJاء 
  ال3"�عة   واالقGDاد<ة   واالج3DاR:ة 
  .. إلخ     ال�e3;لة 

  6-  *Z3>   ن    أن;Z>   لإلب�اع   م�ادفا   ال/;ع   ه�ا  
  الف/:ة   الق�رات   بD/3:ة   ال�3ت��w ”  sةال3;  “
  اإلنDاج   أغل�   <3Jل   فه;  وEالDالى  ، الIاصة 
  دون   ، وال3أل;فة   الY(3D3ة   GM;ره  واألدبى  الف/ى 
  ص;ره   مeار   تغ)�  الDى   ال�ف��ة   القفYات 
  .  ب�مDها   ال�:اة   ومeار  ، وأشZاله 

 وم�اجع ق�اءات 

  ق�اءات   م*   3Mق�Dفات  ، الe:اق  فى   تآنeا  ، تDeع)*   ما   Mق�ر   ب�اتها   نG;ص  إلى   ال�راسة   ه�ه   تDe/�   ال– 
  Mاع�Dارها   ل:�  األولى،   ص;رته  فى   الع3ل  فى   أث"D!   ك3ا   األول:ة   Mال�3اجع   أحDف    أن   فLل!   ل�لt  ، م;اك�ة 

  أعمق   العدوان   غريزة   إن
  من   خطورة   وربما أقدم وأكثر 
فهى     ذلك   ومع ،  الجنس   غريزة 

  الدراسة فى     حقها   تأخذ   لم 
المناسب   بالقدر   والبحث 

  عن   للتعبير   المتاحة   الفرص   إن
  المعاصرة   حياتنا فى     العدوان 
  بحيث وخطيرة فى آن،    نادرة 

  هذه   دراسة   إهمال   تجعل 
 . تهديدا   أكثر   خطرا   الغريزة 

  غريزة   ترويض   محاولة   إن
أو   ،  الشرطي   بالتعليم   العدوان 

  والتعويض   باإلعالء   إبدالها
هى     والسيطرة   بالنجاح السطحى   

  نجحت   إن ،  مرحلية   وسائل 
على     نؤكد   أن فينبغى   

  تأعاق   وإال   المرحلية   طبيعتها 
النهاية فى     النمو 

  حسابات   عن   التغافـل   إن
  قد   وتأثيرها   العدوان   غريزة 

  الحروب   عن   مسئوال   يكون 
  المعلن الطبقى     والتمييز 

  األجناس   بين والخفى   
  االقتصادية   والطبقـات 

واألديان   واالجتماعية 



  ق�اءات  فهى  الف�l،   ه�ا   ف)ها   نJأ  الDى   األرض:ة   مع   م�Dاخال   عاما   إWارا   Mاع�Dارها   وbن3ا  ، م��دة   م�اجع 
  ال:ه،   ُی�اجع أن الب�   ج;ه�ا   ل:e!   ولl/ها  ، م;اك�ة (�M   وحة   ت.ل�Wى   م;قعها   نف�  فى   األDرفع/ا   ل;  ح  
 ، ذلt  فى  - حاال - M�قى   مte3D  لl/ى  ، تع3:3ها  على   أواف]   ال   س/ة   ب�لt   أس*   أن   أود   وال  ،  ال�عC  ه�ا م/ه3ا 
  ،  أق�Dف!   3Mا   م/ها مDZف)* غ)� م3DZلة بها االل3ام ع*  غ/ى   ال   ق�اءات   ث3ة   فإن   ذلt  إلى   وEاإلضافة (�M  
 �eر   ال   أنه   أح�O> *3M ;;ار   ی�ج�ع�ف أال   الع3ل   به�ا   جاء   ما   مع   الDعل)ها ی .  

 وم*   أهC   تلt   الق�اءات   ال3;صى  بها  اسhD/اء ل3ا أث"D/اه فى سائ� ه�ه األع3ال: 

 * Alliso, C .C. (1972) Guilt, Anger and Cod”. New 

york: The Seabury Press  

 * Arieti, S. (1976) “Creativity: The Magic 

Synthesis” New york: Basic Books.  

 * Corning,W.C. (1975) “Violence Depends on your 

Point of View .    

 * Dyal, J., Cornin,  W. & Willows, D. (1975) 

“Readings in Psychology: The Search for Alternatives” 

New york: Mc Graw-Hill Book Company.   

 * Fromm, E. (1973) “The Anatomy of Human 

Destructiveness”. New York: Fawcett Crest 

* Storr, A. (1970) “Human Aggression” New York: 

Atheneum Publisher 

  عثمان   دمحم   ترجمة  ”: اللذة   مبدأ   فوق   ما “ : فرويد   سيجموند –

  .1966  المعارف   دار  نجاتى، 

 ، اإلنسان   وتطور   المرأة   تحرير“ )1975( الرخاوى  يحيى– 
-2(  العددان  ، القومية   اإلجتماعية   المجلة  ” بيولوجية   نظرة 

3( 

 ”اإلبداع وتجليات الوجود حركية“ الرخاوى يحيى  – 

  ونبض  الحيوى   اإليقاع“ والجنون] والشعر الحلم [جدلية

 )2007( للثقافة األعلى المجلس   ”اإلبداع 

 فصول مجلة )1986( ”واإلبداع الجنون جدلية“ الرخاوى ىيحي

 )58– 30 (ص الرابع العدد – السادس المجلد –

 ذكاء من الجمعى: العالج فى مقدمة“ الرخاوى  يحيى– 

 الطب جمعية منشورات )2019( ”المطلق رحاب إلى الجماد

 .التطورى النفسى

……………….. 

…………………. 

 )القادم األسبوع ونواصل)

 )األدبى النقد (عبر .. )2( الملحق بعرض 

 ”محفوظ نجيب“ لــ ”ليلة ألف ليالى“

____________________ 

 )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 المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

  يتطلب   المسئول   الحل   إن
  تطور   لمراحل   فهمنا   ةإعاد 

والتسامى     اإلبدال   غير ،  الغرائز 
  نتيجة دون إغفـالهما، وذلك  

  ومع أخرى،    وظائف   مع   لتآلفها 
  تصعيد فى     البعض   بعضها 

مستمر 

الخالقى     اإلبداع   إن
  وخطواته   الفـائقة   بمواصفـاته 

  وإعادة   تحطيم   من   المميزة 
على     يترتب   ما   ثم ،  غةصيا 
  واضطهاد   نبذ   من   ذلك 
  أقرب   هو ،  وتحد   وإصرار 

الصور التى يمكن أن يتجلى   
فيها العدوان فى إبداع  

فـائق   حضارى

  العدوان   طاقة   توظيف   إن
  أشكاله   بكل  –  اإلبداع فى   

 مع   يتناقض   ال  - ومستوياته 
الدورى     يطالتنش   نظرية 
  مع   وال ،  اإلبداع   ألبجدية 

  مواجهة فى     الضرورية   الجدلية 
  الجنون (  اإلبداع   نقيض 

 ). التناثري السلبى   

  من   اإلبداع   أنواع   دراسة   إن
،  الجذور بيولوجّى     منظور 

غائى   ،  المحتوى وظيفى   



 ” الجنس و    والعدوان   اإلبداع   عن“ الرخاوى: يحيى[3] – 

  ).4-3(  العددان   العاشر   المجلد – فصول   مجلة )1992(

 ”اإلبداع   ونبض  الحيوى   اإليقاع“ الرخاوى يحيى[4] – 

 .الثانى العدد – الخامس المجلد – فصول مجلة )1985(

 والشعر الحلم [جدلية ”اإلبداع وتجليات الوجود حركية– “

 للثقافة األعلى المجلس )2007( والجنون]

 )1986( ”واإلبداع الجنون جدلية“ الرخاوى يحيى[5] – 

 )58– 30 (ص الرابع العدد السادس المجلد فصول مجلة

  آفـاقـا   تفتح   أن   يمكن ..  الدافع 
على   تبنى     لبحوث   جديدة 

  مسار فى     تساهم   جديدة   تفرقة 
على     والتركز ،  وتكامله   اإلنسان 

الطرفية   وإتقـاناته   سماته 

  
  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091022.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%a6-19/ 
 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 ـا على الويــــبعامـــ 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22
 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  

  او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

***   ***   ***  

 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  

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

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

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

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي ــاطالنشـ  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

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