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 )2( اإلب%اع وح��(ة الع%وان

…………….. 
…………….. 

   : اك��اب   أم   غ�"�ة   الع%وان

 فى   اخ0الفه-ا   ب�غ+  ت()'�ج%   ذل#  فى   و����ه  ) غ���ة ( أولى   دافع   الع�وان   �أن   القائل  ال�أ   ل�رن�   ی���
 أولى   دافع   ه�   �وانالع   أن   7ف�0ض   ل�رن�   إن  “…  ج�ئ>ا   مع�0ضا   األول   ع%   األخ(�   7ق�ل   إذ  : أخ�    تفاص(ل 
  ”. اإلشNاع و  اإلKالق  إلى  I7عى  -  تH�ره  فى  - األول>ة   ال�وافع   مEل   مEله   وCنه  ، م�روث 

  هVا   ل�أ7ه   إثNاتا   و�ع�د   غ���ة   الع�وان   T7�ن    أن   م)�Sا   ت()'�ج%   مق�لة   م)اق0Qه  فى   م�ن0اج�   و�عارض
  �الI0اؤل  و�)0هى  ، �ع_ا   �ع_ه+   7^ارب   ال   الVی%   ال'�ائ((%   واألس�0ال((% )[3](  اإلسT>-�   مEل   لوNXائ   أج)اسا 
    ”)[4].( ال-NI0Tة   الIل�ك   أشTال   م%   شTل  هى   الق0ال  فى   ال�Ncة   أن   b7�ز   أال“  قائال  ال0ق���

   ال�hV   الIابg األخالقى   لل-�قف   ال0ع�ض   دون    ال-�قف   هVا  فى   الفHل  إلى   س'(ل   والVم   ی'�ر  ال�bاله  
 .ال0�حm   ع%  �ع(�ا اإلنIان   ل('�و  ، ت^�ی�ا   أكTQ�   �Eل   كغ���ة   الع�وان   ون��jة  ، عامة   الغ�ائ�   ن��jة  على 

  سل�ك  هى  –  قلاأل  على   تr�ر�ا -   الغ�ائ�   أن   م)j�ر  ت')ى   خالل   م%   ال-أزق    م%   لل�qوج   م^اوالت   ث-ة
 g'عه   سNK  imprinted  �'ر   تار�خ   ع�rا   كان   أنه   ف�ض  على  ح0ى  . ال^>اة   تNI0Tم  فى   م�فق�  ، األ7ام   م%   ی  
  لIل�ك�ا   �0q7  ) الK�Qي   ال0عل+   غ(� (  �الHN+   ال0عل+   ألن   ذل#  ، ُتَ�ّرث   غ���ة  : ح�یEة   عل->ة   بلغة   أصNح 
  م�احل   معj+  فى   للNقاء   الالزم   الIل�ك   أن�اع   أل�م   م%  الع�وانى   الIل�ك   كان   وق�  ، ما   م�حلة  فى   للNقاء   الالزم 

  بأن   القـائل الرأى     لورنز   يؤيد
)  غريزة أولى (   دافع   العدوان 

  تينبرجن   ذلك فى     ويؤيده 
  تفـاصيل فى     اختالفهما   برغم

أخرى 

  مناقشته  فى   مونتاجو   يعارض
  أن   منكرا   تينبرجن   مقولة 

  ويعدد   غريزة   العدوان   يكون 
  وقبائل   أجناسا   هذا   لرأيه   إثباتا 

]) 3([ اإلسكيمو   مثل 
  الذين   البدائيين   واألستراليين 

بعضا   بعضهم   يحارب   ال 

  القتال فى     الرغبة   أن   يجوز   أال
  السلوك   أشكال   من   شكل هى   

المكتسبة 

على     تطوريا -  الغرائز   أن
  طبعه   سبق   سلوك هى    –  األقـل 

imprinted  تطور   تاريخ   عبر  
  أنه   فرض على   حتى   .  الحياة 

  من   يوم فى     مكتسبا   كان 
  علمية   بلغة   أصبح   فقد ،  األيام 

ُتَوّرث   غريزة :  حديثة 

العدوانى     السلوك   كان   قد



  . ال^(�    ال0ار�خ 

  الحقا   اكI0ا�ا   اك�I0   ق�   الع�وان   أن  فى   آخ��%  على   مع0-�ا   )[5](ف�وم   إر�#   إل>ه   ذه�   ما   �اعN0ار  ح0ى
    الع�H  فى �b^ان   تغ(�   مع   ال^�ی�  الIب�ا7ة   مع   خازن    م��ج   كائ%  إلى   جامع   صائ%   كائ%   م%   اإلن  
  لإلنIان   ال�bی�   ال�ضع   ومr0لNات  ، الI)(%   آالف   م�ور   فإن  ) ال->الد   ق'ل   ق�نا   تIع(%  ح�الى (  ال�راعة 
  إن “  القائل )[6]( س')�I   ه���ت    ح�س   م%   و��ءا  ، م�ق�   اكI0اب   م�bد   نع0'�ها   أن   T-7%   ال   =م�اف   ك;��ج 
  ر��  على   ال�الة   ال^قائg   ت�0ای�   األح�ث   ال�راثة   عل+   دراسات  ح0ى  ” ال-0Iق'ل   غ�ائ�  هى   ال(�م   عادات 
 �I0T-ال      . والr0�ر   لNقاء�ا   ی0علg   �>-ا   وخاصة  ، �الغ���

  ال^(�انات   ع%   ن0-(�   أن   رغ'0)ا   ل-�bد  سr^ى  أخالقى   �-�قف    �ال0ل��ح  ن0Sفى   أن  ی)Nغى   ال   ذل#   لSل
 فى   األم(%   الN^�  إلى   ی�فع)ا  الS0��)ى   األصل   بهVا   االع�0اف   إن   بل  ، اإلنIان   دون    �ال0�حm   نHفها  ال0ى 
  ما   �أن   العل+   مع  ، ال��QNة   تbل>اتها  فى   وCن-ا  ، ال^(�اني   تار�qها  فى   فق�   ل>�   الغ���ة   هVه   فائ�ة   تH�ر 
 : مI0ائال   ك�رن()ج     ول>ام   یل-ح   ك-ا   ال)S�ص>ة   أو   �ال�ون>ة   ال�ش+   �-Eا�ة   T7�ن    أن  ی)Nغى   ال   �ال^(�ان>ة   نHفه 

  أن    ن�hV0   أن   عل()ا   وCن-ا ”)[7](  ك��هة   ب(�ل�ج>ة   رائ^ة  ، الrIح   ت^�   كان   إذا   ال-)�j0   ال)فع   ه�   وما “..
 : أدق   ب0ع'(�   أو  ، م)ها  الIل'ى   الbان�  فى   الT^0+    ع%   ع�bنا   م%   ی���   اسI0هاال   أو   ادعاءً    ال^قائg   إنSار 
  . ال^>اة   ض�  و   ال)�ع   ض�   سل'>ا   ت��>فا   ت��>فها  اح0-ال فى ی��� 

 

  : ع�ه   ال�عE?�   وف�ص   إBCاب(ا الع%وان   وA(فة تق?(<

  قان�ن    إKار  فى   وذل#  ، أخ��    أج)اس   ض�   ص�اعها  فى   �أك-لها )[8](  أج)اسا   حف�   ق�   الع�وان   إن  - 1 
  ”. لألق�    الNقاء “

  للIاللة   الNقاء   ض-%   ق�   األضعف   ال�hV   واسN0عاد   اإلناث   قr>ع  على  األق�    ال�hV   س>�rة   إن  - 2 
     �الع�وان   القr>ع   م%   األضعف   ال�hV   اسN0عاد     نb<0ة  ، األق�Vد   أو   �الق0ل  ی)0هى  ال�rاإلذعان   أو   �ال� .  

  . تr���ها   وع%   بل  ، ال^>اة   ع%   ال-�I�لة   ال�سائل   كل  فى   م0_-)ا   ج�ءا   7ع0'�   الع�وان   إن  - 3 

  ال-�اهقة  فى  ، ال)فI>ة   ال�الدة  فى   اآلخ��%   ع%   ت)فHل   إذ   فالVات  : الVات   معال+   7^�د   الع�وان   إن  - 4 
  ع-ل>ة  فى  ” اآلخ� “  ی�فع   أن  ” الف�د “  �r_7   ح(%   ذل#   ت^قg   إن-ا  ، عامة   ال)-�   أزمات   كل  وفى  ، خاصة 
   األم�   ، الqاصة   لVاته   ت^�ی�ا  ، م)ه   االنIالخ Vعه  الN0عى   اآلخ�   ج�ل  ذل#   �ع�   ی�ض�خالل   م%  ال-  
 : 7ق�ل  ��تق�  إلى )[9](  ا�قةس   دراسة  فى   الSات�   ذه�   وق�   هVا،  ، وال�qوج   ال�خ�ل   و��نامج   االخ0الف   ت^-ل 
  كT>ان   وج�ده  على   7^اف�   اإلنIان   فإن  ، �الع�وان  ف(��ائى   كT>ان   وج�ده  على   7^اف�   ال^(�ان   كان   إذا “
  اح0-ال   ض�   ع�وان(0ه   ال^(�ان   0I7ع-ل   ح(%  وفى  ، كVل#   �الع�وان  ) ف�دی0ه  على  7^اف� أ (  واع   م0Iقل 
  وس�   ذاته   س^g   اح0-ال   ض�  ) دفاعا (  ع�وان(0ه   0I7ع-ل   اإلنIان   فإن  ) اآلخ��%   الف�0اسو  (  اف�0اسه 
  ”. اآلخ��% 

  ف�و��   إل>ه   ذه�   �>-ا  ، ال)�j   إعادة   ض�ورة   ت��h   أن   الب�   الع�وان   و�>فة  فى   ال-ه-ة   الb�ان�   هVه   كل
  �اعN0ار  الع�وان>ة،   مقابل  فى   الb)�   اس0قrاب   ف�وض على شbع م-ا ) ت)j(�ه   ا7ةب�  فى   األقل  على (
 �(bال �ه �)'اصل ع% ال0ع�ادل ال0N0-الع�وان   أن ح(% فى ال  Aggression  �م�ادف ه   +<r^0لل  

 Destructiveness الع�وان   ب(%   ذل#   �ع�   ی�ادف  ف�و�� جعل�   ل�رجة  ) <r^0ال+ (   Aggressiveness 
  Thanatos  )[10](. ”ال-�ت   غ���ة”  ذل#: �ع�  أس-اه   ما و�(%

 

  الالزم   السلوك   أنواع   ألزم   من 
  التاريخ   مراحل   معظم فى     للبقـاء 

 . الحيوى 

  اكتسب   قد   العدوان   أن 
  العصر فى     الحقـا   اكتسابا 
  تغير   مع   الحديث الحجرى   

  جامع   صائد   كائن   من   اإلنسان 
  مع   خازن   منتج   كائن إلى   

  تسعين حوالى   (  الزراعة   بداية 
) الميالد   قبل   قرنا 

  األصل   بهذا   االعتراف   إن
  البحث إلى     يدفعنا التكوينى   
  هذه   فـائدة   تصور فى     األمين 
  تاريخها فى     فقط   ليس   الغريزة 

  تجلياتها فى     وإنما ،  الحيواني 
البشرية 

  ال   بالحيوانية   نصفه   ام   بأن
  الوشم   بمثابة   يكون   أن ينبغى   

  كما   النكوصية   أو   بالدونية 
:  متسائال   كورنينج    وليام   يلمح 

  إذا   المنتظر   النفع   هو   وما “..
  رائحة ،  السطح   تحت   كان 

كريهة   بيولوجية 

  إنكار   أن    نتذكر   أن   علينا
  استسهاال   أو   ادعاءً    الحقـائق 
  التحكم    عن   عجزنا   من   يزيد 
  أو ،  منها السلبى     الجانب فى   

يزيد فى احتمال   :  أدق   بتعبير 
  ضد   سلبيا   توظيفـا   توظيفها 

 . الحياة   ضد  و   النوع 

  حفظ   قد   العدوان   إن
فى     بأكملها ]) 8([ أجناسا 

،  أخري   أجناس   ضد   صراعها 



  : ال;عاص�  اإلن�انى   ال�لIك  فى   الع%وان   غ�"�ة تIجـّـه ت�Iر

  سا�قة   كrq�ة   والVات   ال^>اة  على   لل^فا¬   ض�ور�ة   وأنها  ، الق�ة   بهVه   غ���ة   ه� الع�وان   أن   ف�Sة   ق'ل)ا   إذا
  مN0عا   أع-اله   أواس�  فى   ال-قابلة فى   ف�و�� ص�رها   ك-ا   له  ن®>_ا   ول>�I   الb)�   غ���ة  ) مع   ومN0ادلة (  لـ 
  وال;QــIرة   ال;�اش�ة   اإلBCاب(ة   ال;عاص�ة   ال;Oاه�  هى   ف;ا  ، ح()Vاك   ف�Sه   غ-�ت  ال0ى   االس0قrاب>ة   ال)�jة 
 الb)�؟   �غ���ة   �ال-قارنة   الع�وان   غ���ة   ف(ها   تjه�  ال0ى 

  أنها   ع%   ف_ال  ، ج->عا   الغ�ائ�   ت-Eل   وhأنها   ت'�و   جعلها   ما   وال�راسة   االنN0اه   م%   الb)�   غ���ة   نال�   لق�
 فى   الل7Vة   الb)�   لr'>عة   ن�jا وأ7_ا  ، >قاتهوتr'  ال)فIى   ال0^ل(ل   ت)j(�  ح�له   ی�ور   م^�را   زال�   وما   كان� 
 +jاش�   ال0ع'(�   ف�ص   كان�   األح>ان:   معN-اش�   وغ(�   الN-ه   ع%   الVات�ة   الغ���ة   ه�عة   م0�صا  ، وم0)�Hخ  
  : األمEلة   �ع±   مEال   خV  . الع�وان   مEل   الI-عة   س(�ة   غ���ة   ع%   ال0ع'(�   �ف�ص   ق�رن�   إذا 

 1 -  �(bال   �b7   جا�qا    ش�²>ا   م<(اش�ا   ودیNال�واج  فى   م  ) ف�و��   و�ع�   ق'ل .(  

 2 -  �(bال   �b7   جا�qوم�ن>ا  اج0-ا²>ا   م)   رة  فى  ) أح>انا�وخارج  ، ق'ل و في، : ال0لقائ>ة   العالقات   ص  
  . س�اء   ح�  على  ”ج�اً “  ال-0ق�مة   ال-0b-عات  وفى    ال'�ائ>ة   ش�ی�ة   ال-0b-عات   م%   كE(�  فى   األس�ة   م)j-ات 

  مق'�ال   ح�یEا   7ع0'�  ال�bئى   واإلرضاء   ال0)ف(�   ف�ص   م%   7^-ل   �-ا  الb)Iى   ال-(ل   ع%   ال^�ی�  - 3 
   وال-bال   اإلKار  فى   وذل#  )، األقل  على   لل�جال (  وزه�ا   ف�qا   وأح>انا   وم^'Nا Vه   ف�د   كل   7^�ده  الIل)ف ، 
  ق�رته   ع%  ح0ى   أو  ، ت0^قg   ل+   أم   ت^قق�   س�اء   الI(b>ة   رغ'0ه   ع%   ال�جل   ی0^�ث   أن   الIهل   ال-أل�ف   ف-% 
  .  ال-0b-عات �ع± فى   ق��)اتها   مع   ول�  الQئ   نف�   ال-�أة    تفعل   أقل   ول�رجة  ، الI(b>ة 

 4 -  �(bر   له   ال�رته  فى   غال�   وأح>انا  ، كاف   ح_�ة   ص^��Hرة   أو   ال�فى  ، ال-^  �)Eاألع-ال   م%   ك  
  ). الخ  … واألول>اء   األن'>اء  فى   والغ�ل  اإللهى   العgQ (  ال�0ی%   مjاه�   �ع±  فى  وح0ى   والف)>ة   األدب>ة 

  الq>االت  فى   وم0�ات�ا   م)اسNا   م�qجا   �Iه�لة   �b7   ق�   الb)�   أن   له   نb<0ة   لعله   أو  ، ذل#   H7اح�  - 5 
  . س�اء   ح�  على   واألحالم 

 

 ال;�اش�؟   غ?�   أو   ال;�اش�   لل�عE?�   الف�ص   نف=   للع%وان   هل   واآلن

  : ذل#    تفH(ل ع±� و  ، Uال�فى    اإلجاUة

  مNاش�   �TQل   ع�وانه ال-عاص�   اإلنIان   ف(ها   7-ارس   ش�²>ة   أو   اج0-ا²>ة   ص�رة   ت�ج�   ال   إنه  - 1 
 ال0ى  ) مEال   وال-الك-ة   ال-Hارعة  فى (  االل0^ام>ة   ال'�ن>ة   ال��اضة   أن�اع   �ع±  فى   إال   الله+  ، �ه   ومع�0ف 
  مbال   أنها   ن�ع+   أن   T-7%   أصال   شائعة   م-ارسة   ل>�I   إنها   ث+  ، م�0ای�ة   اع�0اضات   األ7ام   هVه   ض�ها   یEار 
  . ال)اس   كل   ع)�   الع�وان   الس0>عاب   H7لح   عام 

 ،  الع�وان>ة   أوم(�له   الع�وان>ة   رNcاته   ع%   �ال^�ی�     للف�د   I7-ح  K'>عى   تق'ل   أو   تق�ی�  أ   ی�ج�   ال  - 2 
  للb)�   �ال)NIة   مق'�ل   ذل#   أن   ح(%  فى (  ال   أم   لل0)ف(V   قابلة   ال�Ncات   هVه   كان�   إذا   ع-ا   ال)�j   �غ± 
  ). ذ�hنا   ك-ا  -  أك�E   ال�جال   م%  -  خاص   ب�0ح(� 

 ال0ى   ) والفـَـ0ـْـَ�نـَـة (  الrN�لة   ص�ر   إال   الله+  ، الع�وان   ق�ر   م%  تـُعلى   ف)>ة   أو   أدب>ة   ص�ر   ت�ج�   ال  - 3 
  . ال0ا�ع   دون    ال-�r<I   الbان�   م%   ف�X>ة   ع�وان>ة   ق�ر   م%  تعلى 

 خ'�تى   واقع   ف-%  ، والq>االت   األحالم  على  ح0ى   أثـّ�ا   ق�   الIاحق(%   والS'�   القه�   هVا   كل   أن   ی'�و  - 4 
  م%   ن�رة   أك�E  هى  ، الق0ال  ح0ى   أو   الق0ل  ) خ>االت   أو (  أحالم   ع%  ال-�ضى   حTا7ات   أن   ن�b  ، الSل()>T>ة 

  قـانون   إطار فى     وذلك 
 ”. لألقوى   البقـاء “

األقوى     الذكر   سيطرة   إن
  واستبعاد   اإلناث   قطيع على   

  ضمن   قد   األضعف   الذكر 
 نتيجة ،  األقوى   للساللة   البقـاء 

  من   األضعف   الذكر   استبعاد 
 الذى   بالعدوان   القطيع 

  أو   بالطرد   أو   بالقتل ينتهى   
باإلذعان 

  جزءا   يعتبر   العدوان   إن 
  الوسائل   كل فى     متضمنا 

  وعن   بل ،  الحياة   عن   المسئولة 
 . تطويرها 

  معالم   يحدد   العدوان   إن
  تنفصل   إذ   فـالذات :  الذات 

  الوالدة فى     اآلخرين   عن 
،  خاصة   المراهقة فى    ، النفسية 
،  عامة   النمو   أزمات   كل وفى   
  يضطر   حين   ذلك   تحقق   إنما 
فى   ”  اآلخر “  يدفع   أن ”  الفرد “

  تحديدا ،  منه   االنسالخ   عملية 
الخاصة   لذاته 

على     يحافظ   الحيوان   كان   إذا
فيزيائى     ككيان   وجوده 

  يحافظ   اإلنسان   فـإن ،  بالعدوان 
  مستقـل   ككيان   وجوده على   
)  فرديته على   أى يحافظ   (  واع 
  حين وفى   ،  كذلك   بالعدوان 

  عدوانيته   الحيوان   يستعمل 
  افتراسه   احتمال   ضد 

  فـإن )  اآلخرين   والفتراس (
  عدوانيته   يستعمل   اإلنسان 
  سحق   احتمال   ضد )  دفـاعا (

 ”. اآلخرين   وسط   تهذا 



 . مEال  وال0عاKف الb)� أحالم م% وVhا  واالضrهاد   ال-rاردة   أحالم 

 

   ). الع%وان   مYافXات (  الE%یل   الع%وان   صIر

  مNاش�   �TQل   نفIها   ع%   لل0ع'(�   اإلb7اب>ة   الف�صة   ت�b   ال   ال��H^ة   �H�رتها   الع�وان   غ���ة   كان�   إذا
 �ا7ة   نالع�وا   غ���ة   ع%   ال0ع'(�   7^قg   أن   T-7%   مNاش�   غ(�   شTل   ی�ج�   فهل  ، العاد7ة ال^>اة فى مق'�ل 
 ؟ م^�رة   ص�رة 

  : وم�ها  ، الغ�ض   هcا  تbد`   و�أنها   تE%و   عامة   خ�I[ا   ن����ج   أن   Y;C	   األع;]   Uال��Oة

 )[11](  أدل�.   وألف�د  Storr  س0�ر  ان0�نى   م%   كل   ی�    ك-ا  واألكاد7-ي.  ال�راسى   ال0)اف�  - 1 

  ال��اضى:   ال0)اف�  - 2 Vه�  الj7   لTQ�   اش�Nارعة  فى   االل0^ام>ة   ال��اضات  فى   مH-وال-الك-ة   ال  
  . ال0)افI>ة   ال��اض>ات   معj+  فى   مNاش�   غ(�   �TQل   م0_-%   ه�   ك-ا 

  أصN^�   ق�  الNr®>ة   ال�r<Iة   أن   ت�hV   مع  ، والI>اس>ة   واالقH0اد7ة   االج0-ا²>ة   الNr®>ة   ال�r<Iة  - 3 
 وهى  ، ملIN0ة أو   أی�ی�ل�ج>ة   أو   دی)>ة   أو   أخالX>ة   �Qعارات   أو  ، مغلقة   س��ة   و�أسال(�   الqفاء  فى   ت0+   م�خ�ا 
  . حال   كل  على   القلة   وس(لة 

  ف�Sة   إزاء   ال®>+   تغ((�  إلى   ال--T)ة   وغ(�   ال--T)ة   ال-Iاواة    وم^اوالت  ، ال^�یEة   ال��0>ة   اتbه�   فق�  ع-�ما
  اح0-ال   ع%   ف_ال  ، الع�وان   Kاقة   المH0اص   كاف   غ(�   NH7ح   أن   ال0)اف�   كاد  ح0ى  ، أصال   ال0)اف� 
  7^ا¶   ه�   ث+  ، ال)اس   م%   ض�(لة   نNIة   إال   Q7-ل   ال   مEال  ال��اضى   فال0)اف�  ، تق�I7ه  فى   اإلف�ا¶   م%   ال_�ر 
  ال)اس   عامة   Q7ارك   وال  ، ال��اض>ة   �ال�وح  I7-ى   ما   ت)->ة   شTل  فى   �ه   ال-غلف   للع�وان   ال-0I-�   �ال�0و�± 
 على   مHفق(%   جل�سا   ال�ضع   م%   مQاه�ة   ال-0)افI(%   ب0ق-�   إال   الله+   ال0)افI>ة   الع�وان   غ���ة   إKالق  فى 
 %Iا   (!!) الف�وض   أحVاع   اح0-ال   ع%   ف_ال  . كاف   غ(�   وه�qه   ال��Q0وال .  

  الع�وان   غ���ة   إلKالق   ح®>®>ة   ف�صة  أ7ة   ال-عاص�   ال-)اع  فى   فعال   ت�ج�   ال   وhأنه   ی'�و   فاألم�  : إذن
   على   بها   االع�0اف   ل-�bد  ح0ى   أو   ع)ها   لل0)¹>�   وال �0Iع  م�-bال .  

 إلى  -  �Nاتق�    �إج-اع -   وصل�   ق�   الع�وان   لغ���ة   واإلنSار   وال-)ع   الS'�   درجة   أن   إعالن   T-7))ا   وhأن)ا
  . ك'0ها   وآثار   الb)�   لغ���ة   �ال)NIة   ف�و��   أزعج   ما   أضعاف 

 ال�ف�ى   ال;�ض   مBال  فى   أساسا   ال�لE(ة   آثاره   تOه�   ال�B=:   لغ�"�ة   كgE   م	   لQ]   ما   كان   وfذا
 ، األخ��   األم�اض   مBال  فى   تOه�    الع%وان   غ�"�ة   كgE  آثار  فإن  ، ف�و"%   CقIل   ك;ا  ،” العmاب “  ال;�;ى 
  . وال;�B;ع    الB;اعة  على   أخ��   هI   ما  إلى   الف�د  على   ال��o  ی�ع%`   هI   ث<  خاصة،   الcهان(ة   األم�اض 

………………….. 

…………………. 

 الع%وان   كgE   ن�ائج لع�ض ) القادم األسIEع ونIاصل(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 )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

  فيما ،  النظر   إعادة   ضرورة
  األقـل على   (  فرويد   إليه   ذهب 

) مما شجع   تنظيره   بداية فى   
  الجنس   استقطاب   على فروض

العدوانية   مقـابل فى   

الجنس هو التعبير عن التواصل  
  العدوان   المتبادل فى حين أن

Aggression  هو مرادف  
Destructiveness  لتحطيمل 

  المعاصرة   المظاهر هى     فما
  والمحــورة   المباشرة   اإليجابية 

  غريزة   فيها   تظهر التى   
  بغريزة   بالمقـارنة   العدوان 

الجنس؟ 

   شرعيا   مخرجا   يجد   الجنس
  قبل (  الزواج فى     مباشرا   ودينيا 

 ). فرويد   وبعد 

  اجتماعيا   مخرجا   يجد   الجنس 
  صورة فى   )  أحيانا   (ومدنيا

،  قبل : في، و التلقـائية   العالقـات 
فى     األسرة   منظمات   وخارج 

  شديدة   المجتمعات   من   كثير 
  المجتمعات وفى      البدائية 

سواء   حد على   ” جداً “  المتقدمة 

  بما الجنسى     الميل   عن   الحديث
  التنفيث   فرص   من   حملي 

  حديثا   يعتبر الجزئى     واإلرضاء 
  فخرا   وأحيانا   ومحببا   مقبوال 
) األقـل على     للرجال (  وزهوا 



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

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

 .للثقافة األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

  القبائل   من   عشرة   أربع   فى مونتاجو الحظه ما هذا[3] – 

  اإلنكاس   بائلق   مثل (  الخضراء   األرض   إسكيمو   غير 

  تتصف   ال   مجتمعات   اعتبرهم   ممن  ) وغيرها  .. والباشيجاس 

 .أصال  التحطيمى   بالعدوان 

 ميلر، إى نيل دوب، دبليو ليونارد جون، دوالرد،[4] – 

 اإلحباط سيرز. آر وروبرت مورير إتش أورفال

 1939 ، ييل جامعة مطبعة هافن: نيو . والعدوان

  اعتبار  إلى  ) وزمالئه   دوالرد  . ج   مثل (  السلوكيين   بعض   يذهب

 . أساسا   لإلحباط   التفاعل   مظاهر   أحد   ببساطة   العدوان 

  تشريح “  كتابه  فى     فروم   إريك   عرض  إلى   الرجوع   يمكن   [5]-

  نظرية  فى   فرويد   نظر   وجهة   لتطور  ”اإلنسان   عدوانية 

 Aggressiveness of Theory Freud’s  والتحطيم   انيةالعدو 

  Destructivenes and  أوال   اعتبرها   منذ   رائع   تسلسل  فى  

  الغرائزية   المكونات   من   جزءا  )1905  الجنس  فى   مقاالت   ثالث (

  instincts  Component  فى   يشك   أخذ   ثم  ، الجنس   لغريزة 

 حتى  )1909  سنة   الصغير   هانز   حالة (  مستقلة   غريزةك   وجودها 

  اقتناع   دون  1920  اللذة   مبدأ   مافوق ‘ فى   مستقلة   أعلنها 

  أنه  أى  , الموت   غريزة   أسماه   بما   ابتداء   قرنها   وكيف  كامل، 

  فروم   وظل  ، أساسا   والتحطيمية   السلبية   فاعليتها  إلى   نظر 

  أكد   حيث  )1938(  وفاته   قرب  حتى   التالية   التطورات   يستعرض 

  صحية   غير   ظاهرة  هى   عامة   بصفة   العدوانية   إن “..  أخيرا 

 Aggressiveness  عدوانية   استعمال   الحظ ( ألم  إلى  وتؤدى 

 . إليها   شيري   كان    ما   نادرا  التى  Aggression  عدوانا   وليس 

 وإنذارات البشرى، الوعى تزييف“ الرخاوى: يحيى[6] – 

 النفسى الطب جمعية الناشر: ،”الرخاوى فكر بعض االنقراض،

 (205 (ص ،2019 التطورى،

 ألى  Offensive  كريهة   كلمة   استعمال   ضد   تحفظنا   نعلن[7] – 

  وجوده  فى   ليس   اكريه   جعله  الذى   العيب   حيث  , بيولوجي   أثر 

            . الكل   عن   انفصاله  فى   وإنما 

 فى   تأكيده   فيتزسيمون   أليسون   حاول   ما   هذا   ولعل[8] – 

 فى  ) كمترادفين   يستعملهما   وهو (  والعدوان   الغضب   عن   حديثه 

  كل   ومن   بالح   من   يتجزأ   ال   جزء   هو  .. الغضب   إن ‘ : قوله 
  وباإلضافة  ، المهددة  والقوى   الموت   ضد   والتحفظات   الدفاعات 

  من   جزء   أنه   هو  العدوان:  فى   ومفيدا   صحيا   شيئا   هناك   فإن 
  وهذا  ، ذلك   كان   كيف   يذكر   لم   وهو ( ’. اإلبداعية   األساليب   كل 

 .( الكتاب   نهاية  فى   إليه   الوصول   سنحاول   ما 

  علم  فى   دراسة “ )1979( الرخاوى:  يحيى[9] – 

 .(184 (ص ) اللعبة   سر   شرح ( ”السيكوباثولوجى 

 مصطفى ترجمة: )1998( ”االنقراض“ روپ م. داڤيد[10] – 

 المشروع للثقافة االعلى المجلس الناشر: فهمى، إبراهيم

 القاهرة   – للترجمة القومى 

 النفسى علم جمعية يتبع نفسى، طبيب  ستور، أنتونى [11] – 

 بشرى و(عدوان )1964 الجنسى (االنحراف كتبه: ومن التحليلى

 :(1972 اإلنسان و(تدمير )1968

 Books, Penguin Deviation, Sexual Storr, Anthony –

1964 

 Books, Penguin Aggression, Human Storr, Anthony –

1968 

  وأحيانا ،  كاف   حضور   له   الجنس
  أو   الصريحة   صورته فى     غالب 
  األعمال   من   كثير فى   ،  المحورة 
  بعض فى   وحتى     والفنية   األدبية 

اإللهى     العشق (  التدين   مظاهر 
…  واألولياء   األنبياء فى     والغزل 

 ). الخ 

  بسهولة   يجد   قد   الجنس   أن 
فى     ومتواترا   مناسبا   مخرجا 
  حد على     واألحالم   الخياالت 

 . سواء 

  أو   اجتماعية   صورة   توجد   
  اإلنسان   يهاف   يمارس   شرعية 

  مباشر   بشكل   المعاصر عدوانه 
فى     إال   اللهم ،  به   ومعترف 

  البدنية   الرياضة   أنواع   بعض 
  المصارعة فى   (  االلتحامية 

 ) مثال   والمالكمة 

  تقبل   أو   تقدير أى     يوجد   ال
  بالحديث    للفرد   يسمح طبيعى   
  أوميوله   يةالعدوان   رغباته   عن 

  العدوانية 

  فنية   أو   أدبية   صور   توجد   ال
  اللهم ،  العدوان   قدر   من تـُعلى   

)   والفـَـتـْـَونـَـة (  البطولة   صور   إال 
  عدوانية   قدر   من تعلى   التى   

  المسيطر   الجانب   من   فوقية 
 . التابع   دون 

،  الحديثة   التربية   اتجهت   قد
  الممكنة   المساواة   ومحاوالت 

  القيم   تغيير إلى     الممكنة   وغير 
حتى   ،  أصال   التنافس   فكرة   إزاء 

  غير   يصبح   أن   التنافس   كاد 
  طاقة   المتصاص   كاف 



 of Roots The Destructiveness: Human orr,St Anthony –

1972 Chatto, Cruelty, Human and Genocide 

 علم مدرسة مؤسس نمساوي، عقلى طبيب هو ادلر: ألفرد

 فراح يونغ وكارل فرويد سيجموند مع اختلف الفردى النفس

 بالنقص الشعور هى اإلنسان حياة فى الدافعة القوة أن يؤكد

 اآلخرين الناس وجود بفهم الطفل دأيب حالما تبدأ والتى

 مع والتكيف بأنفسهم للعناية منه أحسن قدرة عندهم والذين

 بيئتهم

 

  احتمال   عن   فضال ،  العدوان 
تقديسه فى     اإلفراط   من   الضرر 

 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250922.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%a6-15/  

 
 

 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 لىع 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  ـــــــادحص" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

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

 

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

  العلمي  الموقع من التحميل

k.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBoo 

  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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