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 التي االجتماعية العدالة مبدأ وفق الحياة بها تعاش مدنية دولة ننشد التي الحديثة سوريا

 الحداثة هذه ضريبة ولكن........المختلفة األثنيات و الطائفية سم عن بعيد القانون يحفظه

 .. كثر وضحاياها كبير ثمنها إليها سبقتنا شعوب على كانت كما ، علينا كبيرة يبدو ما على

 جميعها وهي ، والنظام والنظافة الجمال عن بالحديث مرتبط الحضارة عن الحديث دائماً  

 عناصر جانب فإلى ، البشرية عاشتها ، حضارة أي شروط في متميزاً موقعاً تحتل عناصر

 العالقات بعد ، التحليلي النفس علم مؤسس"  فرويد يضيف ذكرت التي الثالثة الحضارة

 " :فرويد" لعرض وفقاً تتضمن والتي االجتماعية

  وواجبات حقوق من تتضمنه بما العدالة-1

 الثقافي النتاج مع تتعارض التي الفردية الحرية-2

 الضوابط من الكثير الشخصية الحرية على فرضي الذي الحضاري التطور-3

   والتضييق

 بدقة/  شرجية طباع بناء إلى يؤدي ، الفردية الحرية على التضييق في التمادي فإن وبذلك

 األنا ضربات تأثير جراء من وذلك ، العيادية الالئحة على/  مازوشية سادو طباع أكثر

 ، القمع لعملية والحاسم الكامن والموجه المرجع أن حيث..  الواقع لمبدأ وفقاً العاملة األعلى

 مصدر من يتأتى الذي ، الجماعي الوعي أو بالضمير المتمثل/  األعلى باألنا يسمى ما هو
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 القمع وسائل من للكثير تخضع التي العدوانية هذه ، اآلخر على العدوانية يطال الذي القمع

 .  والمتعددة المتنوعة

 الحياة وغرائز التدمير غرائز:  الغرائز تطويع في التسامي إلى ماًحت تؤدي التطورية اآللية

 وجماعية سمواً واألكثر ، األبرز والنفسانية الذهنية لألنشطة العنان إلطالق يؤدي ثقافي لنمو

 حياة في ودافعة فاعلة أدواراً تلعب أنشطة وهي واأليديولوجية والفنية العلمية األنشطة مثل

 "  المتحضرين" األفراد

  والرغبة الحاجة من تنطلق أساس قواعد تحكمها البشر فحياة

......  الحب قوة فتحكمه الرغبة دافع أما ، وضروري إلزامي تعلمون كما الحاجات ودافع

 على منهما كل يؤثر بمعادلة ما نحو على تظهر ، والحضارة الحب بين العالقة أن حيث

 الحضارة وتهدد ، وصده الحب كف على القائمة الحضارة أهداف يقاتل فالحب ، اآلخر

 متمثال التحليلي النفس علم....  واللذة للمتعة مؤلم وتضييق واختزال باختصار الحب

 وذلك ، والعدوانية الحضارة بين والعلنية الخفية التبادالت في خاصة نظر وجهة له" بفرويد"

 ويرى ، اإلنسانية العدوانية تحصر لكي جهدها تعمل الحضارة بأن:  القائلة الرؤية خالل من

 على ، وقاسية كبرى تضحيات تفرض فالحضارة ، والمجتمع الحب بين التعقيد بالغة جدلية

 كون  من انطلقت" فرويد" النظر ووجهة ، والتعذيب االضطهاد و ، القتل إلى مشيراً اإلنسان

 بالغة جدلية هناك أن رأى" فرويد" ، اإلنسانية العدوانية تحصر لكي ، جهدها تعمل الحضارة

 وقاسية كبرى تضحيات من الحضارة تفرضه ما خالل من.  والمجتمع الحب بين التعقيد

 التضحيات أن" فرويد" يرى كما ، والتعذيب واالضطهاد القتل إلى مشيراً ، اإلنسان على

 وإنما ، الفرد عند والعاطفية الجنسية الحياة فقط تطال ال ، الحضارة تفرضها التي الكبرى

 الصراع هذا تطبيقات ومن ، اآلخر مع والصراع العدوانية عن حتى للتعبير اتجاهه تطال

 وضميرها ، الجماعة ناموس تشكل األغلبية أن بمعنى.  واألقلية األغلبية بين صراع

 قياسي بشكل يتجلى الصراع وهذا ، الجماعة لقانون األصغر المنتمي تمثل واألقلية األخالقي



3 

 

‡çÚ†Ö]æ<�e^ÃjÖ]æ<íèçŠÖ]<æ_<

íé•†¹]<î×Â<^ãÂ]çÞ_<<JJJ

É]†ËÖ^Ê<çâ<h^éÆ<íÊ†Ã¹]<

H<ÔÖ„Öæ<‚e÷<á_<úµ<^Úc<

íÊ†Ã¹^e<æ_<l]…ç’jÖ^e<

^ãßÂ< 
 
 

É]†ËÖ]<»<êÂæøÖ]<çâ<

å�Æ<»<êÂçÖ]<H<]ë„Ö<

‚ã�è<íÒ†u<ðøjÚ]<

íéfŠÞ<H<êÂçÖ]æ<çâ<

í×é’u<…çŞjÖ]<íÒ†v×Ö<

…^ŠÛ×Öæ<êÂ^Û¢]<

ë�†ËÖ]æ< 
 
 

É]†ËÖ]<ÔÖ„e<áçÓè<î×Â<

íÎøÂ<ï‚²<ï‚’eæ<æ<

Äéq†e<…^rËÞ÷]<kfÓ×Ö<

ØèçŞÖ]<JJƒc<ðê�÷<Ð×−<

àÚ<Ý‚Â<H<ðê�÷æ<Äé–è<

ØÒ<ðê�<Ùçvjè<gŠu<

>äéè‡]çÊ÷<JJ<> 
 
 
 

^è…ç‰<ínè‚£]<�Ö]<

^â†’fj‰_<cğ̂‰^Šu<ØfÎ<á_<

ØÛÃè<�ÓËjÖ]<êÞøÏÃÖ]<

ä×ÛÂ<H<‚e÷<á_<„}`i<…^Š²<

 وتمرده ، بحداثته واالبن الممتد القديم بإرثه األب.  األب وقانون لولدا بين الصراع على

 ، رغبته عيش يريد الذي االبن من السعي هذا.  المتعة عيش في ، للمراحل واختصاره

 الحضارة تقدم أن نجد بجزئياتها المسائل وبربط  هنا من.. األب لقانون مراعاة بدون

  االجتماعية الحياة على الضاغطة اإلحباطات على يطرةالس إلى يؤدي ، عام بشكل اإلنسانية

 العدوانية اإلنسانية النزوات  سيطرة آلية بفهم ،  ذلك تفسير يمكن للواقع النفسية وبالمقاربة ،

 إذ التدمير، على القائم الصراع يتولد حيث الذاتي التدمير نزوات وبواسطة ، اآلخر على

 ، الكبت وفشل الكبت بلغة متمثالً لذلك تبعاً النفسي الجهاز بنية في المرضي العارض يبرز

 والواقع النزوة بين ما العمق في التقاطع خالل من وذلك..  وبالرمز بالفعل المكبوت وعودة

 في العمق دينامية أن حيث من...  اليومية والوجدانية ، الوجودية التبادالت مستوى على

 أو وغياب فراغ من بينهما وما ، الزمان ةوحرك المكان بحركة محكومة اإلنساني اإلحساس

 .  بعد

 المرضية أو السوية والتعابير والرموز ، بالهوامات ملؤه يتم أن البد وجد ما إذا والفراغ

 أو بالمعرفة إما يمأل أن البد ولذلك ، المعرفة غياب هو فالفراغ...  أنواعها على

 حركة يشهد الذي ، الوعي في غيره هو الالوعي في الفراغ أن حيث.  عنها بالتصورات

 . ، والفردي الجماعي وللمسار للحركة التطور حصيلة هو والوعي ، نسبية امتالء

 الشيء إذ.. الطويل للكبت االنفجار برجيع و وبصدى بمدى عالقة على يكون بذلك الفراغ

 " .. الفوازييه" حسب يتحول شيء كل يضيع والشيء ، عدم من يخلق

 تشكيلية وآلية ، دفاعية كعملية العاطفة خدمة في يوضع ما غالباً ساناإلن ذكاء كان ولما

 بعيد حد إلى محكومة كمثال النفسي التحليل مفاهيم فأن...   المرضي النفسي للعارض

 هنا ومن...  االقتصادية العلوم وحتى والكيمياء الفيزياء مفاهيم وحيثيات وثوابت بمنطق

 علم تطور في فيه لبس مما أسهمت ، عالجية نفسية كتقنية النفسي التحليل عظمة كانت

 ال التي الحديثة العلوم صنوف ضمن من أساس علماً أصبح حتى ومكنته الحديث النفس
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 .. بدونها العيش اليوم للبشرية يمكن

 قبل إحساساً أستبصرها التي الحديثة سوريا  ، بلدي على اإلسقاط بهذا لي اسمحوا وأخيراً

 القانون وتوظف ، لتنتعش العلم بمسار تأخذ أن البد ، عمله عقالنيال التفكير يعمل أن

 يتالءم بما اإلنسان يخطه الذي المدني القانون إلى ، بالفطرة اإلنسان يحكم الذي الطبيعي

 في واآلخر..  واآلخر األنا المواطنة قانون هو هذا...   بالجماعة وعالقته الفرد وقانون

 األقلية حقوق ضياع بدون األغلبية تالءم التي لضوابط خضعوي يعمل......  اآلخرين سبيل

 .......  الفرد مصلحة في والمجموع المجموعة خدمة في الواحد... 

 المد هذا بعد والمهنية االجتماعية اليومية حياتنا في الحضاري المنطق لعيش نشتاق كم

 مكانه النفس علم خذسيأ فقط حينها...... نعيشه زلنا وما فترة منذ عشناه الذي العنيف

 جراء من المتراكمة  للعقد بفكها ونماءا ، إبداعاً التحليلية النفسية الرؤى وتعاش ، المسؤول

 وعدم ، حدودنا بقبول أي الخصاء بقبول األب قانون مع المصالحة وعدم ، الرغبات كبت

 ...   الكبير اآلخر حدود على التعدي

àÚ<l^‘^â…]<ÄÎ]çÖ]<êÚçéÖ]< 

 م�2012��ان (7 –د&%$ 

 

 

Ôf�Ö]<løèˆßi<†}a 

 www.arabpsynet.com/documents/DocIndexAr.htm< <

>íÓf�Ö]<lø‰]†Ú<>î×Â Õçe<‹è^ËÖ] 

ethttp://www.facebook.com/Arabpsyn 

****   ****  
  

A R A B P S Y N E T  P R I Z E  2 0 1 2  

ë…‚e<ÔÖ^Ú<…ç{{{{{{ŠéÊæ�Ö]<ìˆ{{{{ñ^{{q <í{{ée†ÃÖ]<í{{éŠËßÖ]<Ýç{{×ÃÖ]<í{{Óf�Ö2012  

www.arabpsynet.com/Prize201/2APNprize201.2pdf 


