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 )1( اإلب%اع وح��(ة الع%وان 

 قائ(ة2 غ�"�ة الع%وان

  ی*�و    ما   ال�مار   وسائل   م&   ی��ه   ت#"   أص ح   فق�  ، ت��ره   م�احل   �أخ��   ال�عاص�   عال�
ا   إن�ان   ���
  �ال�#اف>ة   �ق�م  –  األغل:  فى   نع�فه   ال  –  قان�نا   أن   والب�  عل0ها،   ال���5ة  على   قادر   غ�0 أنه  األولى   لل�هلة 
  ب0&   ال��م�ة   الق�ة   هEه   كل   وج�د   م&   ال�غB  على   اآلن  ح=ى   األرض  على   ال ?� ح5اة   �قاء   اس=��ار  على 
 F� ، العالB ع*� الL ار   ال�اسة   تفO�P   �0Lقة   أن   ذلM  ، الLفاءة   ب
فJ   مIه   خال�ا   �5Gة   ��=ع�ل   ال   م&  أی
 BهQى   وسل�RI?ال  ال�  تــُـ�ـَـ�ـْـ\ـِـ&ُ    ال   م
هB  وعى   دون    ف0هB   ت=#BW  ال=ى  ) ال�W5انVمات (  ال�فاعات   وف�ة  على   ال
 Fأ _Iش  aح�ا�ات   �أ��   b�
  . ال5قd   العالـِـB   ع&   ناM5c  ، ال�لB5   ال�

 

  واس=hـ�اره   فاعل0=ه   اخ= ار   ثB  ، أصال   م�ج�دا   انك   إن  الIفى   القان�ن    هEا   ع&   ال #f   العل�اء   واج:   م&
رَ    أو (  ث*"   فإذا  ، األم�   اح=اج   إذا   وت���Oه  �فة   م�=��ة   ال#5اة   أن  ) جهل
ا   ل
ا   َص�َّRت#"  ، �ال   Bأنه   زع   J5ل  
 B5ا   قان�نا   ثmاه�ا:   أو   خo   :فال�اج   �hإن?اء  على   الع�ل  �ه   إل#احا   أك   Mالقان�ن    ذل   FEال  � فى   ��اع
  !!. �?�ا   ن#�له   ما   �أمانة  وفاءً   ، ق�BO  عل�ى   وح�اب   م
اس ة   وم�\�ل5ة  ، الئb  ب�عى   اس=��ارها 

 

  المعاصر   عالمنا   إنسان   يمر
  فقد ،  تطوره   مراحل   بأخطر 

  وسائل   من   يديه   تحت   أصبح 
األولى     للوهلة   يبدو    ما   الدمار 

  السيطرة على     قـادر   أنه غير 
عليها 

فى     نعرفه   ال  –  قـانونا   أن   البد
على     بالمحافظة   يقوم  –  األغلب 

على     حياة البشر   بقـاء   استمرار 
  الرغم على     اآلن حتى     األرض 

  القوة   هذه   كل   وجود   من 
المدمرة 

  الساسة   تفكير   طريقة   أن
  وسلوكهم ،  الكبار عبر العالم 

  وفرة على     الدال الشخصى   
)  الميكانزمات (  الدفـاعات 

وعى     دون   فيهم   تتحكم التى   
أى شخص     تــُـطـَـمـْـئـِـنُ    ال   منهم 

،  السليم   المنطق   حسابات   بأبسط 
اليقظ   العالـِـم   عن   ناهيك 

  عن   البحث   العلماء   واجب   من
  كان   إن الخفى     القـانون   هذا 

  باراخت   ثم ،  أصال   موجودا 
  وتطويره   واستثـماره   فـاعليته 

األمر   احتاج   إذا 

  العمل هو     إلحاحا   أكثر   الواجب



  ��tعات   ال�عاص� إلن�انا   لها   ی=ع�ض  الFE   ال�مار   مIاP   �P*5عة   ل=#�ی�   �ال=
ق0:   ال�
اbP  أْولى   مـِ&
 ما 2ع% وذل) بها، الالئb �االه=�ام نأخEها نع� لB أن
ا ی*�و ال=ى عامة 2الغ�ائ�  ت=علb  ال=ى تلM   م=Vای�ة 

 .الف��ة نـِـعـَـB صB)C م	 ول(�A ال@%ائ(ة إلى أق�ب أنها 2اع��ار وت:9"ه اخ��ال م	 ل5قها

Vم هى الغ�ائ� ف��ة ف��ة، ه� ل�ا ال�*5عى ال=tلى وهى وoائف، م& هاتال م�ا ت��رOا وأهB وأع�ق  أق
 �#�& عل5ه فـُـ�ـِـ� ما أمانة حـَـ�ـَـل وم& عل0ها، األح5اء Qل ف�� ال=ى بل عل0ها، ال
اس ف�� ال=ى هللا

 Qل م& األلف فى ال�اح� ی=عــَـ�َّ  لB لألسف وه� ��=��، أن اس=�اع وال قاء ال
�� ب�امج اس=ع�ال
 �األغل*5ة، یل#b أن أو األمانة ح�ل ی�اصل أن عل5ه – األلف! فى ال�اح� وه�- �قى وم& ،)[3](األح5اء

 ما5cة م�اجعة فى �ال*�ء ”:خلق=
ى �Qا ر�ى“ ه� ما على ن=ع�ف أن األمانة ح�ل أول�Oات وم& 
 ما لعJW اس=ع�الها وس�ء ت?�Oهها ع& ف�ال واخ=Vالها، ته�5?ها م& ب�ال غ�ائVنا، دور واح=�ام ف��ت
ا
 .له خلق"

  

 ال�
 عhة   الق�ة   م>اه� أص�ح ت�hل  ال=ى الغ�VOة ت=
اول وهى ال��bO هEا على م#اولة هى ل��اخلةا هEه
  ال�مار   أدوات   كل   ی�ها  وفى -  ت
�لb   ق�  ، م�ارها   وت�ج5ه   ق�ان0
ها   دراسة   ع&   عVtنا   إذا  P*5�5ة Pاقة م&

 –  اإلن�ان   وأن   خاصة  ، وعى   �ال   كلها   ال#5اة  على  تق�ى   وق�  ، ةكاف   ال ?�  على  ف=ق�ى  -  حال5ا   الtاهVة 
�S   جهاز   ل%Kه  ی�Bُ    لB  - ال9M5انات   م	   ك �M   دون   -    ت�M@�ج	 و ل9رن�  Kق9ل   كCا Tوال�9ازن    لل   BV5فى   وال� 
 ه� و ، نهای=ه  أقRى  ح=ى  الع�وانى   الفعل  فى   ت�اد�ه   ع&   م�\�ال   ��Wن    ق�   ال
ق_   وهEا  ، الع%وان(ة   ن�عاته 
  . الق=ل 

 

�ه   لJ5  - ال�ف=�سة   ال#�0انات   م&   ك�0h   دون   - اإلن�ان   أن   اع= ار  إلى )[4](  ل�رنV(وت0
*�ج&)   ذه:
  ع
 �ع� لB أنه  ، ل�رنV رأF  فى و ، �ال=الي  )، وأن5اب   مIال: (  قاتلة   ج�ارح   أ�ة   مف=ق�ا   ب�صفه   للق=ل  غ�FVO    كف 

  الع�R   إن�ان   ��5?ه  الFE  ال=�مF�0    ال=�ه�ر   �ع�   م�اجعة   ی=�ل:   أم�   وهEا  ، الغ��VO    الLف   لهEا   �#=اج
 fی�  أو   ن�عه   م&   لع�وه   فقa   ولJ5   ب�م=ها   لل#5اة   ت�م�0ا   وأش�ل  أم�ى    وأن5اب   مIال:   ل
ف�ه   خلb  الFE   ال#
   : �ق=ل   فه�  ، ج
�ه   نفJ   م&   أف�اد   ق=ل  على   القادر   ال#�0ان   ه�   اإلن�ان   إن   ثB  ، ن�عه   غ�0 

 ” ش5RIا “  �ع�فهB   ال   �?�ا  أ))

  ی�اهB   أن   دون    �ع�   وع&  ) ب )

  . م��tعات  وفى  ) جـ )

�ی�ة   ال�
Vtات   م&   ذاته  فى    ال ?ع الق=ل   هEا   أص ح   لق�   بلtال   �Iرو��ت   �ق�ل   ك�ا  ، �الف   Fجا 
  ال�مار   م0R ة   فإن  ، ال>�وف   هEه   oل  وفى .”  اإلن\از   م](اس   أص�A5   ق%   الق�ل   كC(ة   إن )[5](: …“ل5ف=�ن  
  ال����M   إن  : قائل   ل�عB   م�وعا   إث اتا   ت�Lن    �فق   ال�0R ة   هEه   ح�ث"   ل�   �f0#   الق�ب   ش�ی�ة   �ات"   ق�  الف
ائى 
̀    خ�إ  إلى   �M:K   ما   ^(ه  االن�انى   ن#�ل   لB ما   ال
�ع انق�اض إلى ی�دF س�ف فه� اس=�� أنه ل� )[6]( ت�9ر

  . م�W&!! س*0ل �Wل ذلM دون 

  ن
�Lها   أن   ��W&   ال   أ��ا   أن
ا   إال  ع�مى   ت?اؤم  فى   االن� ا�5ة   ال�Iاوف   هEه   وراء   ن
�اق   أن   ��W&   ال   
  . االح=�ال   �ع0�ة   أنها   ل��tد 

  إمWان    ثـBََّ    وم&  ، ال�?Wلة   أ�عاد   ن#�د   أن   عل0ها   اإلجا�ة   خالل   م&   ن#اول   م#�دة   ب=�اؤالت   ال #f   ن*�أ
  : م
ها   ال�Iوج 

  القـانون   ذلك   إنشاء على   
  استمرارها فى     يساعد الذى   
  مناسبة   ومسئولية ،  الئق بوعى   

وفـاًء   ،  قويم علمى     وحساب 
 !!. بشرا   نحمله   ما   بأمانة 

  بالتنقيب   المناطق لى  أوْ 
  الدمار   مخاطر   طبيعة   لتحديد 

اإلنسان     لها   يتعرض الذى   
تلك     متزايدة   بجرعات   المعاصر

بالغرائز عامة التى    تتعلق التى  
يبدو أننا لم نعد نأخذها  
باالهتمام الالئق بها

الغرائز هى أقدم وأعرق وأهم  
تطوريا مما تالها من وظائف، 

ى التجلى الطبيعى لما هو  وه
فطرة، فطرة هللا التى فطر  
الناس عليها، بل التى فطر كل  
األحياء عليها

من أولويات حمل األمانة أن  
ربى كما  “نتعرف على ما هو  

بالبدء فى مراجعة  ”: خلقتنى
ماهية فطرتنا واحترام دور  
غرائزنا، بدال من تهميشها  
واختزالها، فضال عن تشويهها  

مالها لعكس ما  وسوء استع
خلقت له.

لورنز    يقول   كما  –  اإلنسان   أن
  من   كثير   دون  -    تينبرجن و

  جهاز   لديه ينُم     لم  - الحيوانات 
فى     والتحكم   والتوازن   للضبط 

 العدوانية   نزعاته 

  من   كثير   دون  - اإلنسان   أن
  ليس  - المفترسة   الحيوانات 

  للقتل غريزى     كف   عنده 
  جوارح   أية   مفتقدا   بوصفه 

) وأنياب   مخالب (  قـاتلة 



  الع�وان   أن   أم  ، واألج
اس   األزمان   اخ=الف   مع   مI=لفة   تع*O�0ة   ص�ر   لها   0لةأص   غ�VOة   الع�وان   هل  - 1 
 م�=��5اته؟   بVوال   یVول   أن   له   ن=�قع  ، Pار�    مW=�:   سل�ك   م�tد  ه�

ص  هى   وما  ، ال قائ5ة   الع�وان   و5oفة  هى   ما  - 2    �ال�قارنة   وخاصة   ال�عاص�ة   ح5ات
ا  فى   ع
ه   ال=ع*�0   ف�

J   �غ�VOة tال=ى   ال  bع؟   ب قاء   أساسا   ت=عل�
 ال

�ا  أو   تعل�5ا   الغ�OVOة   ال�اقة   هEه   ل��اجهة   ال���وحة   االح=�االت  هى   ما  - 3 Oا   أو  ، ت�و�O�#أو  ، ت  
 ؟إدماجا 

 

 م@%ئى   تع�"a   م5اولة

  ت
اوله    إلى   یـُـ�ـَـ�ـْـ\ـِـ&  الFE   �الق�ر   عل5ه   م=فقا  ) مانعا   جامعا (  واح�ا   م���نا  ” الع�وان “  لفF�=#�  d    ال
  : كال=الى  ” ت0
*�ج& “  ��Rغه  ال�ل�Qى   فال=ع��O  ، األ�Pاف   كل   م&   ال�
>�ر   نفJ   م& 

  فإنه   م��اوله  فى   كان   وgذا  ، خBe   ت\اه   اإلق%ام   ی�CT	  -   الفعلى   ال�ل9ك   2اع��ار  -   الع%وان ” 
 	CTا   دفعه   ی�%Mصاب�ه   2عgو   hع�   ت*فى   lC2ث�ات   إرغامه   األقل  على   أو  ، ما   V:2ل   األض�ار   ب
  ”. إلخTاعه 

dا   نالح
 اع=�اضـى   ب
_   ال=ع��O   ت#�ی�   حf0   م&  ، ت0
*�ج&   وضعه  الFE   ال=#فd   ذلM  ، ال*�ا�ة   م
E   ه
 ، oاه�   فعل   دون   ال=ه0\ى   ال��قف   و�0&  الفعلى     ال�ل�ك   ب0&   الIلa    فلعل  - الفعلي    ال�ل�ك   �اع= ار  –  �ق�له 
 Bا   ب0&   ثEة   و�0&   وذاك   هVOوان   غ�� و�ه�ال  األصل   الإغف   وراء الFE  ه�  ،- ون?اPها   ك��نها  فى  -  الع

 وال=?�Oه؟   الtهل   م�اعفات  و�ال=الى  ال��اخلة هEه تع�ضها ال=ي ال�#=�لة اإل�tاب5ة، ال�*5عة

 

�   ال=ع��O   هE   مhل   ق�Rر   ل=�ض5حِّQام  على   ال���  ال=�اؤالت   �ع�   ن��ح   غ�0ه�ا   دون    واإلض�ار   اإلق
  : كال=الى 

  الع�وان   كل�ة   ونقo ،  �Rاه�ا   م=�ادی&   سل�0Q&   �اع= اره�ا  ، والف�   ال�L  سل�Qَىْ    �Bنق   أن   ��W&   هل
  ال=غ�0ات   نفR�   Jاح*ه�ا   أنه   م&   ال�غـB  على  Flight  الف�   سل�ك   دون   Fight  ال�L   سل�ك  على 
  ت�ـه0�ا   �Wـ�ن    ق�   الف�   سـل�ك   أن   مع  )، ال��*hاو�   العR*ى   الtـهاز   ن?ـا¢   زOادة   مـhل (  ت�اما   الف��0ل�ج5ة 
 الغ�ض؟   نفJ   ل=#قb0   معه   ت
او�ا   أو   م
ه   جVءا   أو   ال�L   ل�ل�ك 

 ال�#�؟   أو   اإللغاء   أو   �االن�#اب  : ال�ل*ى   الع�وان   ص�ر  ن=
اسى   أن   ��W&   هل  و

  . واج ة   فال��اجعة  و�ال=الى  ،”��W& ال“ �ال
فى  هى   األس\لة   هEه   لمh  على   اإلجا�ة

  : Kق9ل  ب%یل م@%ئى   تع�"a   2ع�ض   ن@%أ   

 على -   وذاتا   وج9دا   الف�د  على   لل5فاs   یه%ف  الq`  ) كالهCا   أو (  ال�ل9ك   أو   ال%افع   ه9   الع%وان ” 
  ال�ل9ك  : ال@%ائ(ة   ص9رته  فى   C:Kل   وه9  ) مlق�ا  ، ال�9ع   نفu   م	   أو   عادة   ال�9ع   �غM   م	 (  اآلخ�   ح�اب 
  الف�د   ن9C   م�احل   ب�95ر   - وم9ض9عا   م�ل*ا  –  ی�95ر   ول*�ه  ، الق�ل   أو   ال��د  ح�ى   الCهاجB   الCقاتل 
̀    ال9ج9د   م��9"ات   مع   اخالتهت%   خالل   م	   وذل)  ، جC(عا    والC�\Cع   على م�eاع%  فىّ  ُوال   ج%ل  فى  األخ�

 .ال�9C م�ار

 

   القتل البشع   هذا   أصبح   لقد
  المنجزات   من   ذاته فى   

  يقول   كما ،  بالفخر   الجديرة 
]): 5ليفتون([ جاى     روبرت 

  قد   القتل   كمية   إن “…
اإلنجاز   مقياس   أصبحت 

  قد الفنائى     الدمار   مصيبة   إن
  لو   بحيث   القرب   شديدة   باتت 

  فقد   المصيبة   هذه   حدثت 
:  قـائل   لزعم   مروعا   إثباتا   تكون 
  ما   فيه االنسانى     التركيب   إن 

تطورى   خطإ إلى     يشير 

  هذه   وراء   ننساق   أن   يمكن   ال
  تشاؤم فى     االنطباعية   المخاوف 

  يمكن   ال   أيضا   أننا   إال عدمى   
  بعيدة   أنها   لمجرد   ننكرها   أن 

االحتمال 

  لها   أصيلة   غريزة   العدوان   هل
  مع   مختلفة   تعبيرية   صور 

  أم ،  واألجناس   األزمان   اختالف 
  سلوك   مجرد هو    العدوان   أن 
  أن   له   نتوقع ،  طارئ   مكتسب 

مستدعياته؟   بزوال   يزول 

  المطروحة   االحتماالت هى     ما
  الغريزية   الطاقة   هذه   لمواجهة 

،  تحويرا   أو ،  ترويضا أو     تعليما 
إدماجا؟   أو 

  السلوك   باعتبار  - العدوان  
  تجاه   اإلقدام   يتضمن  - الفعلى   

  ولهمتنا فى     كان   وإذا ،  خصم 
  بعيدا   دفعه   يتضمن   فـإنه 

  بشكل   األضرار   ببعض   وإصابته 
  إرغامه   األقـل على     أو ،  ما 

 ”. إلخضاعه تكفى     بمؤثرات 

 السلوك   بين   الخلط    لعل
  الموقف   وبين الفعلى   

  ثم ،  ظاهر   فعل   دون التهيئى   
  غريزة   وبين   وذاك   هذا   بين 

  كمونها فى    - العدوان 



  . اب=�ائ5ة   م�ل�ة   م
ه   أك�h   ال #f   هEا   غا�ة   األم�   واقع  فى   ألنه   ال=ع��O   هEا   ع&   �ال�فاع   أب�أ   ل&

 :اآلن   م9قعها  : الغ�ائ�   ن�w"ة

  م�ادة   نVعة   ثارث   فق�  ، حb   وجه   دون    مق=ل  فى  ” الغ�ائV   ن>�Oة “ األح�ث اإلن�انى   الغ�ور   أصاب
 � على   ال���ات   ت�ال"   وق�  ، وتق��5ها   تق���ها  فى    )[7](ماك�وجال   مغاالة   �ع�   وخاصة   الغ�ائV   ن>�Oة   ض
  ناح5ة   م&  االج=�اعى   واالتtاه  ، ناح5ة   م&  ال�ل�Qى   tاهاالت   وه�ا  : أساس00&   اتtاه0&   م&   هEه   الغ�ائV   ن>�Oة 
  Fوح=ى  ، أخ�  �Oف�و   Bأن   ��=�ع   ل   �
J   لغ�VOة   �ال
� ة   م�قفه   تأث�0   ��=tفاع   ���ح   ما  إلى   أساسا   ال�  �ال
� ه�جB   فق�  ،)[8]( ال�
اس: Oمه   م&   ف�و�Rك�ا  ، خ   Bعلى   أت اعه   م&   ه�ج  �  م&   ك�0hا   أن   ذلM  ، س�اء   ح
�ی0& Oث0&   الف�و�  أو )relation Object )[9]  ”�ال��ض�ع   العالقة   ن>�Oة “   ل#�اب   ب�0ل�ج0=ه   هاج��ا   ق�   ال�#
  ون>�Oاته   ال=عـلB  على   رVQوا   ق�   ال�ل�00Q&  أغل:  أن   ح0&  فى  ، Interpersonal ال*0
?5RIة   العالقات 
 ، أوجاهVة   ثاب=ة   غ�ائV  أ�ة أول�Oة  �إص�ار   م�= ع�ی&  ، س�اء   ح�  على   و�زال=ه   ال��ض   ثإح�ا  فى   وآثاره 
 ) ماسل�   أب�اهام   أمhال (  اإلن�ان00&   ال
فJ   عل�اء   زعB   ورغB  ). األقل  على   ال=فاص0ل   حf0   م& (  أوم�روثة 
  ال?ع� “ إلى   األق�ب   لغ=هB   أن   إال  ،(Instinctoid ال? غ�OVOة (  ل*�0ل�ج5ةا   اإلن�ان   أص�ل  فى   ال�0I   ب=غل0: 
 Bال#ال ”  Bل   Bع�  ج�اء   م&   فأك�h   أك�h   تفاقB  الFE   األم�  ، ح�لها   ال�t   غـَـ0ّـ�"   ما   �ق�ر   الغ�ائV   ن>�Oة   ت
 ،” ال=tاوزF    ال
فJ   علB “  أس�5ه   أن   أفّ�ل   م�ا  alTransperson والع*�ش5RIة   ال ع?5RIة   ال
>�Oات 
 Mه   أن   ذلEات   هO�<
  . الغ�OVOة   ال*�0ل�ج5ة   جEورها   ع&   ت
فRل   كادت  ح=ى   الغائ5ة   ال=tاوزOة   فى   أف�P"   ال

  ق�رها   م&   ح�"   ما   �ق�ر   الغ�ائO�<   Vةن   ت�عB   لB  ، أغل*ها  فى  ، ال�عاص�   ال
فJ   علB   اتtاهات   م�اقف   إن

J   غ�VOة  وح=ى  ، أه�ل=ها   أو tه�  وهى (  الoوان   م&   وأل�ع   أ��)   ق�مها   ك�ا  و  ، هى   ك�ا   العOف�و ،  Bل   Eتأخ  
  أساء   ق�  ال
ف�ى   �ال=#ل0ل     ال�?=غل0&   �ع�   لعل   بل  ، ال�
اس:  ال�ج�دF / ال*�0ل�جى   االس=5عاب  فى   حقها 
�   إن  بل ، ت?�Oهها  إلى   وأضاف  ، إل0ها Oنف�ه   ف�و   Bعلى   حقها   �ع�ها   ل  Bه   ع&   شاع   م�ا   ال�غ�Lجعل   بل  ، ف  
    عقل
=ها  فى   �الغ   إنه   ثB  ، ف0ها   ال=#BW  إلى   ال�*0ل   ه�  ) ح�ارة   أو  ” أخالق “  ه�   ��ا (  ف�قها  وال=�امى   ك*=ها 

  ق�ل   نأخE   أن   لW�5&  ح=ى  ، وأش�ل  أرقى   ت�اصل   لغة   �اع= ارها   إح5ائها   ح�اب  على  ) ن>�Oة    ه�   ¸�5ا (
“ Vلـ�رن”  Eمأخ   �tل(ات   ف�و"%   ت�اول   إن “ … �ق�ل  ح0&   الCــَّالمـُـ5   كان   اإلن�ان  فى   الغ�"�"ة   للعCب قل   ـَـ  
  2اح�Cال   ل��(ح  ، ال5(اة  ” فعل “  ع	   2عM%ا  ال:�قى   الMCل   2إعالن  ت*�فى   2أن   خل(قة   ل%رجة    2الqات   ال:ع9ر 
�ى   ثB  ،” 52}   ال~الق   وان�عاثه   ال�لقائ(ة   ب�اءته   االن�ان   5Kق}   أن �� Vة   إن “..  ¸5ق�ل  ل�رن"�wلال   نM5ل�  
  وال  )، ال%ماغ head the in ”Sex)[10]() ال�أس  فى   ال\�u“  م	   52الة   ل�Me@�ا   ُأِعّ%ت   ق%  ال�ف�ى 
 ” 2ه   الالئ}   الVCان   ه9   هqا   أن   أح�� 

 

  م&   ما  م�=�F   على  أخالقى   م*�ر   ه�   الغ�ائV   ل=ه�º5   ال�#اوالت   هEه   كل   وراء   ال�*�ر    أن   األرجح
 ) كان"   غ�VOة   أ�ة (  م� قة   غ�VOة   ب�ج�د   ال=�لB5   أن   ت�Rروا   أنهB  ��ع
ى   ، ال�فO�L&   ه�الء     أغل:   الشع�ر 
  ال�Iأ   ال��ل�ة   لهEه    واالس=�هال5ة  ، ال�
�5Gة وال
=t5ة  ، �آخ�   أو   �?Wل   اإلن�ان   ت��ر   ل#�Qة   تق00�ا   ی*�و 
  نف=ح   بEلM   أن
ا   م=�RرO&  ، له   ن=
�L   أن   األقل  على   أو  ، اب=�اءً    اإل�tابى الغ�VOة   هEه دور ن
�L   أن   ه� 
  وجهة   م& (    ال*�0ل�جى   ال=غ�00   م#ل  الhقافى   وال=��ر  ال*0\ى   ال=غ�0   �#ل   أن   األمل   �#�ونا   إذ  ، اآلفاق 
 Bن>�ه ،( �  فای=��ان (  األق�م   ال�راثة   عل�اء   م&   ال�#�ث0&   ال�ارون00&   م�قف  األخالقى   ال�*�ر   هEا   دعB   وق
�ل 
  . ال�W=� ة   العادات   وراثة   اس=#الة  على   ب=أك0�هB  ) أساسا   وم

 

  ت0�Iها  على   �اإلج�اع  تI=فى   ال  ، ص� ة   ح5Gقة  أF   مhل   مhلها   الغ�ائV   فإن   ذلM   كل   م&   ال�غB  وعلى

  الذى وراء   هو ، - ونشاطها 
وإهمال الطبيعة    األصل   إغفـال 

اإليجابية، المحتملة التي  
تعرضها هذه المداخلة  

  الجهل   مضاعفـات وبالتالى   
والتشويه؟ 

  أو   الدافع   هو   العدوان
الذى   )  كالهما   أو (  السلوك 

  الفرد على     للحفـاظ   يهدف 
  حساب على   -  وذاتا   وجودا 

  أو   عادة   النوع   غير   من (  اآلخر 
)  مؤقتا ،  النوع   نفس   من 

:  البدائية   صورته فى     يشمل 
حتى     المهاجم   المقـاتل   السلوك 
  يتحور   ولكنه ،  القتل   أو   الطرد 

  بتحور   - وموضوعا   مسلكا  –
 والمجتمع   الفرد   نمو   مراحل 

  خالل   من   وذلك ،  جميعا 
  الوجود   مستويات   مع   تداخالته 

فّى   ُوال   جدل فى   األخرى   
.متصاعد على مسار النمو 

اإلنسانى     الغرور   أصاب
فى   ”  الغرائز   نظرية “األحدث  

  فقد ،  حق   وجه   دون   مقتل 
  نظرية   ضد   مضادة   نزعة   ثارث 

  مغاالة   بعد   وخاصة   زالغرائ 
  تقديمها فى      ])7ماكدوجال([ 

وتقسيمها 

  نظرية على     الضربات   توالت
  اتجاهين   من   هذه   الغرائز 

  االتجاه   وهما :  أساسيين 
  واالتجاه ،  ناحية   من السلوكى   

،  أخرى   ناحية   من االجتماعى   
  أن   يستطع   لم   فرويد وحتى   

  بالنسبة   موقفه   تأثير   يمتد 
  ما إلى     أساسا   الجنس   لغريزة 

المناسب   بالدفـاع   يسمح 

  كما ،  خصومه   من   هوجم فرويد
  حد على     أتباعه   من   هوجم 
  من   كثيرا   أن   ذلك ،  سواء 
  قد   المحدثين   الفرويديين 

   لحساب   بيولوجيته   هاجموا 



  البـ�   فLـان  ، ال�عـقـ�  االن�انى   ال�ج�د  فى   ال�ل�5Qة   م>اه�ها   تف��0   ع&   العVt   ن=t5ة   أو  ، م
ها   ال�Iف   أو 
 اإلثـ�ل�جى   علB   م&   ه�   �یـ�الt   ال�ـ�خل   هEا   ��Wن    أن   عـt:   وم&  ، آخ�   مـ�خل   م&   ف0ها   ال
>ـ�   إعادة   م& 

 Ethology ال#ـ�0ان   عل�اء   و��اس�ة  Zoologists  أسـاسا .  � وت0
ـ*�جـ&   Lorenzلـ�رنV   إلسـهام   كـان   وق
Tenbergen  )[11](ـ�اهـ�   دراسـة  فىo   ـلhمـ   BـRال*ـ Imprinting  ـاصة   والــ�ـاقةIالفـعـالة   ال  Action 

 Energy Specific ا¢   ةو�زاح?
  ف=ح  فى   األث�   أك*�   ذلM   لLل   كان  Displacement. Activity ال
  �ع�   وخاصة  . ال�#�ث0&   ال�ارون00&   آراء  فى   ال
>�   إعادة   وEQلM  ، م�اعفة   �?tاعة   الغ�ائV   ن>�Oة   ملفات 
 bال�ه=�ة   األ�#اث   تالح   �  . ال�W=� ة   العادات   وراثة   إمWان  على   �ال=أك0

………….. 
…………. 

 )غً%ا ون9اصل(
 اك��اب   أم   غ�"�ة   الع%وان هل لCع�فة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 )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

 مصطفى ترجمة: )1998( ”االنقراض“ روپ م. داڤيد[3]- 

 للثقافةالمشروع االعلى المجلس الناشر: -فهمى إبراهيم

 القاهرة   – للترجمة القومى 

 : كتاب  فى  Tenbergen  -وتينبرجن   لورنز[4]- 

 -Kaplan H. (1967) Comprehensive Text Book of 

Psychiatry ،Williams & Wilkins Company. P.180-188 

 –  Visions Head The In Sex (1993) Williams R. Linda 

D.H. in Film and Femininity of 

 وطبيب جامعه واستاذ سالم ناشط ليفتون جاى روبرت[5] – 

 طب وكليه نيويورك طب كليه فى درس امريكا من ومؤرخ نفسى

  من ليفتون جاى روبرت كورنيل، جامعة فى كورنيل ويل

 1926 مايو 16 مواليد

 of Case The Koestler Arthur  كوستلر   آرثر   يقول[6] – 

 (1971).. Toad Midwife the المجنون   الخط   تتبعنا   لو   إننا  

  هناك   أن   يظهر   قد   فإنه   اإلنسان   تاريخ   عليه   سار  الذى 

  يسل   Sapien Homo  العاقل   الكائن   هذا   أن   كبيرا   احتماال 
  عملية  فى   واضح   خطأ   من   ناتج  ، شاذ  بيولوجى   مخلوق  سوى 

  المخية   القشرة   ظهور   إن  : آخر   موضع  فى   ويقول  ’ التطور 

 فى   الوحيد   المثال  هى  ) اإلنسان  فى  Neocortex ) الجديدة 

  كيف   رفيع   ال   عضوا   األحياء   من   نوعا  أعطى  الذى   التطور 

  . استعماله   من   يستفيد 

 أهميتها أبرز حيث الغرائز نظرية صاحب هو ماكدوجال[7]- 

 وفى للسلوك الهام والدافع األساسى المحر بأنها ووصفها

 Group الجماعى العقل فكرة عل ”مكدوجال“ أكد 1920 سنة

 Mindالمختلفة الجماعات سلوك على يسيطر بأنه واعتبره 

 .الفردية مكوناته بين يمييز العقل أن ويرى بينها ويميز

 – William McDougall. “The group mind” a sketch of 

  العالقة   نظرية “
 Object]) 9([ ”بالموضوع 

relation  العالقـات   أو  
  البينشخصية 

Interpersonal

  قد   السلوكيين أغلب     أن 
  ونظرياته   التعـلم على     ركزوا 

  المرض   إحداث فى     وآثاره 
،  سواء   حد على     وإزالته 

أولوية أية     بإصرار   مستبعدين 
 أوموروثة ،  جاهزةأو    ثابتة   غرائز 

  علم   اتجاهات   مواقف   إن
  لم ،  أغلبها فى   ،  المعاصر   النفس 

  ما   بقدر   الغرائز   نظرية   تدعم 
،  أهملتها   أو   قدرها   من   حطت 

وهى   (  الجنس   غريزة وحتى   
  كما   العدوان   من   وألمع   أظهر 

  لم ،  فرويد)   قدمها   كما  و ،  هى 
  االستيعاب فى     حقها   تأخذ 

المناسب الوجودى   / البيولوجى 

  للعمليات   فرويد   تناول   إن
  كان   اإلنسان فى     الغريزية 

 بالذات   الشعور   بثقـل   مـُـحـَـمــَّال 
تكتفى     بأن   خليقة   لدرجة 

  بعيدا الشبقى     الميل   بإعالن 
  لتطيح ،  الحياة ”  فعل “  عن 
  االنسان   يحقق   أن   باحتمال 

  وانبعاثه   التلقـائية   براءته 
بحق   الخالق 

  قد النفسى     التحليل   نظرية   إن
  من   بحالة   لتصيبنا   أُِعّدت 

 Sex in” الرأس فى     الجنس“
the head([10)([ الدماغ  ،(

  المكان   هو   هذا   أن   أحسب   وال 
” به   الالئق 

  هذه   كل   وراء   المبرر    أن
  هو   الغرائز   لتهميش   المحاوالت 

  ما مستوى   على   أخالقى     مبرر 
  هؤالء    أغلب   الشعور   من 

المفكرين 

  بوجود   التسليم   أن   تصوروا



the principles of collective psychology with some 

attempt to apply them to the interpretation of 

national life and character. (1920) Putman. 

  وكان   الموقف   أضعف   بالنسبة   لغريزتى  الموت  – [8]
Thanatos  والحياة Eros   اللتين تصدى لهما فرويد أيضا 

[9]-Harry Guntrip, Schizoid phenomena, object-

relations, and the self , Published by International 

Universities Press in New York, 1969 . 

[10] –  Sex In The Head Visions of Femininity and 

Film in D.H. Lawrence By Linda R. Williams, by 

Routledge, 1993 

 : فى  كتاب  Tenbergen لورنز   وتينبرجن-  -[11]

 -Kaplan H. (1967) Comprehensive Text Book of 

Psychiatry ،Williams & Wilkins Company. P.180-188 

–   Linda R. Williams (1993) Sex In The Head Visions 

of Femininity and Film in D.H. 

 

  غريزة   أية (  مسبقة   غريزة 
  لحركة   تقييدا   يبدو )  كانت 
،  بآخر   أو   بشكل   اإلنسان   تطور 

،  والنتيجة المنطقية 
  المسلمة   لهذه    واالستسهالية 
  ننكر دور هذه   أن   هو   الخطأ 

  أو ،  ابتداءً    الغريزة اإليجابى 
له   نتنكر   أن   األقـل على   
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