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 :مقدمة

قلت أمس إن االعرتاضات والتحفظات الىت وصلتىن مشلت تساؤالت
عن عالقة اجلنس بالعدوان من ناحية، وعالقتهما، أوعالقة آل
منهما، مبا أمسيته اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى، فوجب

 .التوضيح بأى قدر ممكن

استغرق يومية أمس لريد قبل ذلك نتذآر االستطراد الذى
أو مثل(ملاذا يتناول هذا املوضوع   :على التساؤل القائل

طبيب نفسى، وهو يوجه احلديث إىل زمالئه) هذه املوضوعات
 النفسيني قبل وبعد من يهمه األمر؟،

جرنا إىل عرض فكرة أن البحث ىف -أمس -  هذا االستطراد
أو حىت موقف(  يةموقف الطبيب األعمق من قضايا احلياة األول

جوهرى أو على األقل هو مفيد حىت تكون  هو أمر) أى شخص
املمارسة على بينة، وال ينتهى دور الطبيب إىل ما أمساه صديق

 مدير عموم آلةموظف بدرجة   :ىف فرنسا) رفيق حامت. د(ىل 
   .الطب املربمج

قبل ذلك أيضا أشرت إىل تسمية ما أفعله مع املريض
نصف قرن، حىت قبل آل هذا التنظري، وأنىن النفسى طوال
وليس(أقوم بقراءته، باعتباره نصا بشريا،   اآتشفت أنىن

وىف نفس الوقت هو يقرؤىن فيسمح ىل بإعادة) تصنيفه تشخيصا
هو(بنقد هذا النص   قراءة نفسى، مث أقوم، وهو معى،

ومع آخرين ىف العالج اجلمعى(ونعيد تشكيله معا، ) أساسا
، واملفروض أن يعاد تشكيل النص) الوسط العالجى خاصةوعالج 

البشرى للمعاجل نفسه، ما دام النمو مستمرا، واإلشراف، على
 .أى مستوى متواصال

من هذا املنطلق يصبح النظر ىف الطبيعة البشرية بدءا من
هو من أساسيات) من غيب ال نعرفه( الغرائز إىل ما تعد به

 ).احلياة ملن أراد املواآبةورمبا ( ممارسة هذا التخصص

اهتمامى بقضية اإلبداع من –بأثر رجعى  –آل هذا فسر ىل 
مستويات الصحة النفسية على طريقالبداية، منذ آتبت عن 

 قق الفرد منا وآيف ميكن أن حي   ،2008-1-20التطور الفردى 
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باإلبداع على مستوى متطور فائق، آما يتحقق  توازنه
التوازن للغالبية العظمى منا، بالعمى اجليد الرحيم

تأتى  وفيما بني هذا وذاك،) استعمال امليكانزمات العقلية(
البصرية الراضية  مرحلة حتقيق نوع أوسط من التوازن من خالل

اإلقالل من استعمال= بيابعد تراجع العمى نس(املتأملة معا 
، قبل أو دون االنتقال إىل حتقيق التوازن)امليكانزمات
وهو، 2008-1-20وقد سبق أن نشرت ذلك ىف اليومية(باإلبداع 

 ).موجود تفصيال ىف أماآن أخرى آثرية من املوقع

حقة تناولُت اإلبداع من منظور اإليقاع احليوى،وىف مرحلة ال
وربطت بينه وبني اجلنون واألحالم، مث تناولُت اإلبداع من منطلق
جدليته مع اجلنون على مستويات خمتلفة، وأخريا ىف عالقته

آل ذلك اجتمع ىف اإلصدار األخري الذى صدر ىل من اجمللس(باحلرية 
اآلن ندخل إليه من  حننمث ها  ،)األعلى للثقافة هذا العام

جديد من باب العدوان، أما حقيقة التطور التارخيى لفكرى
سابق لكل  فهو أن هذا التناول لدور العدوان ىف اإلبداع هو

الصحة النفسية على طريق التطور(ما سبق إال املرحلة األوىل 
 ).الفردى حرية طبيب نفسى

 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى 

من هنا رأيت أن اإلجابة على التساؤالت الىت وصلتىن وهى
إيضاح الفرق بني اإلبداع التواصلى واإلبداعتطلب بوجه خاص 

ال ميكن فصلها عن تطور فكرى آله، خاصة وأنىن خالل هذه اخلالقى
اإلبداعالرحلة الطويلة قد صّنفت اإلبداع تصنيفات أخرى، مثل 

  إخل..) اهض( اإلبداع الناقصو  اإلبداع البديلو  الفائق

مبراجعة آل هذا وجدت لزاما على أن أنبه إىل أن ما
نون واإلبداع هومن منطلق جدلية اجل اإلبداع الفائقأمسيته 

من منطلق العدوان واجلنس، وأن اإلبداع اخلالقى) تقريبا(هو 
من املنطلق األول هو املرادف اإلبداع البديلما أمسيته 

 . من املنطلق الثاىن لإلبداع التواصلى

 :الفكرة األساسية ىف إجياز شديد ال يغىن عن الرجوع لألصل هى آالتاىل

o نشاط مهذب مستنري، هو بديل آاف حيل ال اإلبداع ، وال أى
 حمل الغرائز متدنا ورقيا

o حيتوى األقدم  التطور اخلليق بإنسانيتنا هو الذى
 )الغيب(فاألآثر وعدا مما ال نعرف   ، إىل األحدث، ويتوجه به

o واألعمق بعد أن ارتقى للقيام بتسهيل التواصل األمشل اجلنس
واألقدر على إعادة تشكيل املتواصلني، ميكن أن يثرى ويشارك ىف ختليق

نفس   تشكيالت جديدة، ىف الذات، أو ىف ناتج خارجها، وهو ما يؤدى
ومن هنا اخرتت له" التواصل إبداعا"   أعىن: الوظيفة األحدث للجنس

إغارة ، وهو نوع ال حيتاج بالضرورة إىل"اإلبداع التواصلى"هذا االسم 
هذا النوع. وحتكيم واقتحام قبل إعادة التشكيل بطفرة خمتلفة متاما

بديل عن ثورة الطفرة املفزعة برغم - بدرجة ما  –من اإلبداع هو 
أا إبداع أصعب ومن مث فهو األقرب إىل اإلبداع التواصلى احملتوى لـ

 .غريزة اجلنس البدائية) وليس املتسامى عن(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1649
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o أصبح يشارك  وته مسرية اإلنسان تطوراوقد احت العدوان
ىف آخطوة ارتقائية ىف اإلغارة على اجلمود وتفكيكه، متهيدا
جلمع مشل ما تناثر منه ىف تشكيل طفرى مغامر، فالعدوان إذن

إجيابيا عن هذه اخلطوة االقتحامية املفكِّـكة جلمود  مسئول
برةالسكون املانع حلرآية التطور، آما أنه املسئول عن مثا

 .إلعادة التشكيل الطفرى  السعى اإلقدامى

حرآية احلياة"تفصيال ىف   ميكن الرجوع إىل بعض ذلك(
 ")وجتليات اإلبداع

   معامل متداخلة لتفرقة صعبة

 قبل أن أعرض موجز ما مييز بني هذين النوعني من اإلبداع
بل مربكة لكنها قد تغرى بالرجوع(ىف صورة جداول غري مفيدة 

 :دعوىن أبّسط األمر بشكل يومى مباشر هكذا) لألصل ملن شاء

أعىن( إن موسيقى النهر اخلالد حملمد عبد الوهاب هى ·
 ىإبداع تواصل) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( أما السيمفونية اخلامسة لبتهوفن فهى ·
 إبداع خالقى  )ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما ميكن( إن رواية السراب لنجيب حمفوظ هى ·
 إبداع تواصلى) أن يسمى

أما لياىل ألف ليلة ، أومعظم أحالم فرتة النقاهة، فهى ·
 إبداع خالقى  )أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(

أعىن( أغلب شعر صالح عبد الصبور أو حممود درويش هوإن  ·
 إبداع تواصلى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب( أما أغلب شعر أدونيس أو إبراهيم داود  ·
 إبداع خالقى) ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( الرياضة اإلقليدية هى  إن أغلب نظريات ·
 إبداع تواصلى  )ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما ميكن( أما الرياضة الكموية احلديثة فهى ·
 إبداع خالقى) أن يسمى

إن اآتشاف زويل لوحدة الزمن املتناهية الصغر ىف ·
  )أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(هو  التفاعل الكيميائى

   اإلبداع التواصلى

أعىن( النسبية هو  ني أن اخرتاق أينشتاين بنظريتهىف ح ·
  اإلبداع اخلالقى) أقرب ما ميكن أن يسمى

أعىن أقرب ما( هو ممارسة طقوس التصوف الشعىب الطيبإن  ·
 إبداع إمياىن تواصلى  )ميكن أن يسمى

فهو آدح النفرى وحتدياته ىف املواقف واملخاطباتأما  ·
 إبداع إمياىن خالقى) أعىن أقرب ما ميكن أن يسمى(
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 وبعد

هل حيق ىل اآلن أن أقدم اجلدول القدمي دون تعديل ليبني
 الفروق بني هذين النوعني؟

أرجوا ممن ال يتحمل قراءة اجلداول  ولعله من املناسب أن
دون شرحها أن يطرحها جانبا، ويواصل معنا ما يشاء، رمبا

أو ال يتقنها أال) مثلى(حيب اإلجنليزية  مثلما دعوت من ال
 يقرأ ما جاء هبا أول أمس؟

 .أرجوا أن تسمحوا ىل بفعل ذلك مع اعتذار آاذب

  التواصلى   واإلبداع  اخلالقي   اإلبداع   بني   مقارنة) 1(   جدول

  ) حاسم   فصل   دون (

اخلالقى االبداع
  من  x  النابع (   
   ) أساسا   العدوان 

 فردية   مغامرةىفالقدميحتطيم-1
    صعبة 
 القدمي   جزئيات   من   اجلديد   خلق   إعادة -2 
 بالوحدة   املخاطرة   يشمل   مبا   املـحـطـم 
   والرفض 
 البناء   وإعادة   التحطيم   هذا   يتم -3 
 البداية ىف   - اآلخرين   حساب على    عادة 
  . األمر   وظاهر 
 إبداعه   جراء   من   املبدع يالقى  -4 
 والنبذ   الرفض   من   قدرا   اخلالقى هذا 
 معرآة ىف    جيعله   مما   واالضطهاد   والقسوة 
  . حقيقية 
 بالوحدة   هذا   آل   املبدع   يقاوم  -5  
 آل إىل    حيتاج   مما ،  واالستمرار   واإلصرار 
(  اآلخر   جتاه   عدوانه   زخم إجيابية 
 النهاية ىف    تصب   وحدة وهى  )  اآلخرين 
  ) اآلخرين ىف  (    رفضته   فيما 
 اإلنتاج على    النوع   هذا   يقتصر   ال -6 
 التغيري ،   يشمل   إمناو ،  األدبي   أو الفىن  
، الفردي   النمو ىف  اإلبداعى  الذاتى  
 السياسية   والثورة العلمى    واإلنشاء 
 املبدعة   واالقتصادية   واالجتماعية 
  ..  إخل    املسئولة 

 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

   ) أساسا   اجلنس

يكتفى   وقد ،  القدميحتطيميلزمال-1
 القبول حىت    بتحسينه 
 تناسق إىل    هتدف   ةاألساسي   العملية  -2 
 مع   التناغم على    القادرة   اجلزئيات 
  . املتلقي   عند املستوى    نفس 
 وسعيا ،  حلساب   العملية   هذه   تتم  -3 
  . أساسا   اآلخر   ، إيل 
 تقبال   املبدع   جيد   ما   عادة  -4 
    البداية   من   واستحسانا 
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 اإلبداع
 التواصلي 
 من  xالنابع  ( 

   ) أساسا   اجلنس

  احلدة   بنفس   وحدتهيؤآدالهنااملبدع-5
  مبن   يأتنس   هو   وإمنا  -  أيضا   آخطوة -   املطلقة 
نسىب    بشكل   موجته   نفس على   -  ويتلقي -   يتحدث 
  . أيضا   البداية   ومنذ ،  األقل على  
 مرادفا   النوع   هذا   يكون   أن   ميكن  -6  
 بتنمية   بطاملرت '  املوهبة '  لإلبداع 
 فهو وبالتاىل  ،  اخلاصة   الفنية   القدرات 
 بصوره واألدىب  الفىن    اإلنتاج   أغلب   يشمل 
 القفزات   دون ،  واملألوفة   املتميزة 
 صوره   مسار   تغري الىت    الطفرية 
   .  برمتها   احلياة   ومسار ،  وأشكاله 

 )اخلالقى تقريبا(الفائق الفروق بني اإلبداع ) 2( جدول 

 )التواصلى تقريبا(واإلبداع البديل 

مث بعد ذلك ميكن عرض أقرب األنواع من تقسيمات أخرى
 :هلذين النوعني آالتاىل  –تقريبا  –مرادفة 

 اإلبداع البديل اإلبداع الفائق  
العالقة

 باجلنون 
حرآيةجدليةعالقةىف
 وحمتوية   مواجهة   نقيضية 

 وعكسه   للجنونسلب

ىفمسامى،قوةىفمرن التماسكنوع
  مفتوح   متاسك 
،  تضافر ىف    النهايات، 
ىف    املستويات   متعدد 
  تواصل 

  حمدد ،  حمكم ،  متماسك
  . املعامل 

عنبالكشفاجلمالخيلق مجاليات
  تكون   قد ،  جديدة   عالقات 
  لكنها ،  بداية   صادمة 
مستوى  على  '  هارمونية '
 أعلي 

  يؤآد ،  اجلمال  رائق
التناسىب    التناسق 
 وحيدده ،  ويعمقه ،  القائم 

مستويات
 املعرفة 

معرىفتيارمنأآثر
،  بدائي ،  مفاهيمي (
ىف  )  آلي ،  مكاني ،  صوري 
  تيار أى    فصل   مينع   تضافر 
 تهلذا   بذاته 

املفاهيمى  املستوى 
  بالواجب   يقوم   للمعرفة 
  إليه   ويرتجم ،  الوقت   طوال 
  ) غالبا (  عداه   ما   آل 

 اللغة
  

،متجددة،مرنة،مفتوحة
  باحتواء   ينمو ،  حي   آائن 
  عن (  عنه   بديال   ال ،  القدمي 
  ) القدمي 

،  رابطة   ضابطة  ، قوية
  . ملزمة   ملتزمة ،  واصفة 

علىاألثر
 املبدع 

ماخاللمنجديدايعرف
  يتغري ،  به   هو   يفاجأ 
،  ذاته   فتتمدد   بإبداعه 
  مسامه   وتتفتح   يلني 
ىف    يتطور ،  أرحب   الختالف 
    إنتاجه وىف    نفسه 

  رفهيع   يكاد   ما   يؤآد
  ما   بقدر   يتغري   ال ،  سابقا 
  متسكا   يزداد ،  هو   ما   يصقل 
  املوضع ىف    يتقن ،  مبعتقده 
 نفسه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــ"  يــــوميــــــــا "   1652



 25I03I2008א – אא

علىاألثر
 الالحق   اإلبداع 

،نوعيوتغري،معريفتطور
  . بالضرورة   مطردا   ليس 

  يكشف   قد ،  جيد  تكرار
للمستوى    أآثر   أبعادا 
 نفسه 

العالقة
  بالنمو 
 الفردى 

،لهاملعلنةالصورةهو
  اإلنسان   اآتساب   بعد 
ويتلقى    يدفعه ،  الوعي 
،  عنه يستغىن    وقد ،  منه 
  جرعة   اطراد   حبسب 
احليوى    النبض   استيعاب 
الفردى    للتغري 
  .  وضبطها )  فالنوعي (

،  أحيانا   ملساره  مؤشر
  بديال   بوصفه (  له   ومعطل 
،  نفسه   الوقت ىف  )  آامال 
 منه يتلقى    قد   آما 

معتبادله
 اجلنون   حالة 

يقل،نادراحتمال
  اضطراد   مع   باضطراد 
  . الذات   ومنو   اإلبداع 

  أما ،  ندرة   أقل   احتمال
  فهو ،  اإلبداع   توقف   إذا 
  يكافئه   ما   أو   هو ،  وارد 
  احملبط   باالبداع (  نفيه   وهو 

  ) إبداع الال   مجود = 
معتبادله

  االبداع   أنواع 
 األخري 

يفسرمبا(أحياناوارد
  اإلبداع   مستويات   اختالف 
،  حمفوظ ;  متميز   مبدع   عند 
  ) مثال 

  مبا (  تامة   ندرة  نادر
  املبدعني   أغلب   رفض   يفسر 
ألى  املستوى    هذا على  
  ناقص   أو   فائق   إبداع 
  ) مثال   العقاد (

التلقى احملاور، واإلبداع دور النقد
 .املوازى

التقومي احملكم، والتحريك 
 )إن أمكن(

املقابل
التدهورى 

 )املرضى(

اجلنون املتناثر
الفصام، خباصة (

 )التفسخى

: مثل(اجلنون البديل 
حاالت  –االآتئاب اهلوس 

 ...)البارانويا
املقابل
 :احليوى

املستوى - أ
 اللينهارى

املستوى  - ب
البيولوجى 
 لتطور احلياة

نبضات احللم املتكاملة
 ..)منو –تعزيز  –تفكك (

 طفرات التغري النوعى

احللم احملكى وتفسريه 
 الرمزى

 حتسني صفات النوع احلاىل"
على املستوى احليوى نفسه (

) دون طفرة أو تغري نوعى
 .وتأآيدها

  : املواجهة

 وضع  -  استحالة   أو  -   بصعوبة   ابتداء   نعرتف  دعونا  
  ما   آل   إذ العلمى،    البحث   جمهر   حتت   ذاهتا   اإلبداعية   العملية 
إن. مبدعها   وإما ،  ناجتها   إما : فحصه هو   هو   لنا   متاح   هو 
 تستغرقها العملية اإلبداعية خاصة ىف  الىت    الزمنية   الوحدة 
 التكثيف   شديدة   حلظة هى   ،   اإلبداع   النبثاق       مرحلة   آخر 
 رغم   ثانية   من   جزء   إا   قلنا   إذا   نبالغ   ال (  القصر   شديدة 
 وقد ، ) املبدأ   حيث   من( العادى     قياسامل   هبذا   قياسها   فساد 
 املداخل   بتنوع   وتربر   تسمح الىت  هى    ذاهتا ىف    احلقيقة   هذه   تكون 
يؤدى الذى    األمر الرؤى ،    اختالف   مع ،  اإلبداعية   العملية إىل  
  . التباين   ظاهر   بعض إىل  
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 هذه   تناول ىف    املستعملة   جبديةاأل ىف    التدقيق   من   البد مث 
الذى ،  اإلبداع   نبض   بني   اخللط   جيوز   فال ،  املعقدة   املكثفة   القضية 
 علما   اإلبداع   ناتج   وبني ،  اإلبداعية   العملية   جذور إىل  ينتمى  
 ومواهبه   املبدع   مسات   وبني   بينهما   أو ،  تشكيال   أو   أدبا   أو 
  . وقدراته 

 اإلبداع   ماهية   تناول   بني   التمييز   من   أيضا   بد  ال   آما 
، األحياء   لكل   بل (  الناس   لكل    احلياة   حماور   أحد   باعتبارها 
 إنتاج   حدود ىف    تناوهلا   وبني ، )، ىف احللم اساسا استثناء   بال 
 أدبا   أو   علما   املعرفة   جماالت   من   جمال أى  ىف    امتاح   ناجتا   املبدع 
  . تشكيال   أو 

 أو   رمزا (   املنتـَج   اإلبداع   تصنيف    من   مفر   ال: أخريا مث 
 متبادلة ،  أحيانا   متوازية ،  متعددة   أشكال ىف  )  عيانا 
 . آثريا )  هريارآيا(  ومتصاعدة ،  أحيانا   مكثفة ،  أحيانا 

 ىف حماولة توليف بني املراحل، وعودة إىل العدوان

 أو   قليال   ختفف   بدرجة   القضية   بأطراف   اإلملام     حماولة ىف 
، للقضية  احملتمل الظاهر بني مراحل تناوىل   التناقض   من   آثريا 
 الوجه على    املراحل   هذه   بني   للتأليف   احملاوالت   آخر   أطرح 
  : التاىل 

 اإلبداع   ونبض احليوى    اإليقاع   دراسة   أن    أحدد   أن   استطعت
 يكون   أن العادى    الشخص   أحقية   على  - آمنطلق  -ترآز   آانت 
 اإلبداع   صورة ىف    ذلك   ظهر   سواء ،  ةالبيولوجي   بالضرورة   مبدعا 
 وارتقاء   احلياة   تطور (احلياتى    أواإلبداع )  احللم (اليومى  
  قابال   عيانا   أو   رمزا   املنتـَج   اإلبداع   ليكن   مث ، )  النوع 
  .  أآثر   ال   اإلبداع   صور   أحد   شكل ىف    آخر لتلقى  

 زخم   دور على    رآزت   قد    الباآرة   العدوان   دراسة   لكن
 والتقدم الوعى    واخرتاق    القدمي   حتطيم ىف   اإلجياىب  العدوان 
   من   خاص    نوع ىف    إال    يكون   ما   أصرح   هذا   يظهر   وال ،  لآلخر 
 وإن ،  القياخل   اإلبداع   أمسيته   ما   وهو ،  رمزا   املنتج   اإلبداع 
  . األنواع   سائر ىف  جوهرى    دفع   هو   الوقت   نفس ىف    آان 

   بني   ما   لرتبط   واإلبداع    اجلنون    جدلية   عن   دراسىت   جاءت   مث
 احملافظة   وآيفية )  اإليقاع   دراسة (التلقائى    التنشيط   مرحلة 
 حبرآية   السماح   توظيف   ةمبحاول   التنشيط   هذا   ناتج على  
 من   التأليف   مث ،  منه   قريبا   أو الوعى  ىف  تبقى    أن   التنشيط 
   . اآلخر   حنو   إقداما   مث للوعى    اقتحاما   ذلك 

 خالل   من   اإلبداع   حفز إىل  أشارت  الىت  األوىل    الدراسة    أما   
إىل   تشري   فإا     الصحة   مستويات   بني املرحلى    التوازن   فقد 
التلقائى البيولوجى    التنشيط   عملية ىف     املساعدة    العمليات 
أخرى، فيما يتعلق   جهة   من اإلبداعى    الوالف   وحرآية ،   جهة   من 

  . هبريارآية أزمات النمو خاصة

 التنشيط    بني   رورياض   فرقا مثة    أن   فنؤآد   نعود :  ذلك وعلى 
   مل الىت    فعلنة املعلومات   حلرآية   الالزم العادى  البيولوجى  
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اإلرادى   التفكيك   وبني ،  آافيا   متثال الكلى    الكيان ىف    تتمثل
الذى   اجلامد   الرتآيب   تفكيك   وخاصة ،  واملواآـِب   الالحق  -نسبيا–
  . التوليف    إعادة   وبني   التنشيط   هذا   بني   حيول   أن   ميكن 

   اإليقاعية إىل  تنتمى  األوىل    التنشيط    عملية   آانت    وإذا
 إىل تنتمى     واالقتحام    التحطيم    عملية   فإن ،  البيولوجية 
   الغائية   اإلرادة   من    مناسبة   بدرجة    العدوان    إجيابية 
  . النشط    فاعلال   والوعى 

 اإلمكانية   مرحلة   من   االنتقال   فإن   آخر   وبتعبري
،) إيقاعا /   البسط   و   التعتعة فعلْى  ىف  (   املتاحة   البيولوجية 
إىل   انتقلت   إذا   إال    ومرصودا   متميزا   إبداعيا   ناجتا   تصبح   ال 
 حامسة   وبإرادة ،  وآاشفة   خمرتقة   مكثفة   جرعة ىف    الصياغة   مرحلة 
 الىت هى   - ثانية   مرة  -  األخرية   املرحلة   وهذه ،  مسئول ووعى  
 واإلرادة بالوعى    امللتحمة   الطاقة   من   هائال   قدرا   حتتاج 
 تكون   طاقة )  الفائق   أو  اخلالقى    اإلبداع   أمسيته   فيما   وخاصة (
   اإلبداع   غاية إىل    التنشيط    جرعة على    احلفاظ على    قادرة 
  . املنتج 

مبا هى،  العدوان   الدور اإلجياىب لغريزة    أن نرى    وهكذا
 أساسا   وليس بالتسامى عنها، ناهيك عن إنكارها ، إمنا يسهم

،) التلقائي  البيولوجى (  التناثر   استيعاب على    املساعدة ىف  
 آل   تلقائيا   متحو الىت    الساآنة   العودة   دون   احليلولة   مث    ومن 
التمادى على    قادر   وتنشيط   حرآية   من احليوى    النبض   يتيحه   ما 
  ). املبدأ   حيث   من  -  الناس   آل   عند (  واإلبداع   للخلق 

اخلالقى   اإلبداع ىف  (   اإلجياىب   دوانالع   إسهام   يكون   ذلك وعلى 
 تكثيف    على   العمل   هو     الدراسة   هذه ىف    جاء   آما ، )  خاص   بوجه 
   الوحدة   وتأآيد ،  الذاتى الوعى    طبقات   الخرتاق   التنشيط   جرعة 
   عمق   خماطر   آأحد   بالفناء   التهديد   وحتمل ،  اآلخر   عن   والتميز 
  املتلقى وعى    الخرتاق   باحلفز   أيضا   دوره   إنه يرتبط   ، مث. التغيري 
 من   مزيد إىل    حيتاج   األمر ، آما أن ) بدغدغته   االآتفاء   وليس (
 جمهض   بديل   آإبداع (  التناثر   دون   للحليولة االقتحامية   الطاقة 
  ) والتجمد   واالنسحاب   نوناجل   صور   بعض ىف  ،  سليب   أو 

على   فإن زخم تقدم العدوان اإلجياىب ميكن أن يساعد   وأخريا 
 يتم   أن إىل    وتصعيدها   اإلبداع   حرآية   وصقل   إلآمال   املثابرة 
  ().الفائق   النوع   من   خاصة ،  اإلبداعي   الناتج 

 اخلالصة

  : يلى   ما    إىل   خنلص   أن   نستطيع ،  فاملراجعة ،  املقدمة   هذه   ومن

 علم   منطلق   من   اجلديدة   بصورهتا   الغرائز   نظرية   إن  - 1 
  . وتطوره   اإلنسان   سلوك   فهم ىف    حقها   لتأخذ   عادت   قد   اإلثولوجيا 

 مباشرا   ارتباطا   يرتبط   للغرائز   بنظرية   التسليم   إن  -2
   الغائرة    املكتسبة   العادات   وراثة   إمكان على    أآيدبالت 
 اليصبح   وبذلك    )  بالبصم   التعلم (   التطورية   الداللة   ذات 
  . منها   انطالقا   وإمنا   للغريزة   تسليما   األمر 
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 غريزة   من   خطورة   وأآثر   أعمق   العدوان   غريزة   إن  -3
 بالقدر   والبحث   الدراسة ىف    حقها   تأخذ   مل فهى    ذلك   معو ،  اجلنس 
  . املناسب 

 حياتنا ىف    العدوان   عن   للتعبري   املتاحة   الفرص   إن  -4 
 الغريزة   هذه   دراسة   إمهال   جتعل   حبيث ،   وواهنة   نادرة   املعاصرة 
  . هتديدا   أآثر   خطرا 

 وتراآماهتا   الغريزة   هذه   عن   للتعبري   احملورة   صورال   إن  -5 
 الصاحل   املناسب   اجلهاز إىل    اإلنسان   الفتقار   اخلطورة   شديدة 
  . مباشرة   فيها   للتحكم 

 مع   يتفق   ال   خطر   استسهال   هو  - إمهاهلا   أو - إنكارها   إن -6 
 حتت   مقنعا   التربير   آان   مهما   صريناملعا   العلماء   مسئوليات 
  . مثايل   حلم   أو أخالقى    أمل أى    وهم 

، الشرطي   بالتعليم   العدوان   غريزة   ترويض   حماولة   إن  -7 
هى   والسيطرة   بالنجاح السطحى    والتعويض   باإلعالء   أوإبداهلا 
 طبيعتها على    نؤآد   أن ى فينبغ   جنحت   إن ،  مرحلية   وسائل 
  . النهاية ىف    النمو   أعاقت   وإال   املرحلية 

 قد   وتأثريها   العدوان   غريزة   حسابات   عن   التغافل   إن  -8 
 بني واخلفى    املعلن الطبقى    والتمييز   احلروب   عن   مسئوال   يكون 
 األمر ،  واألديان   جتماعيةواال   االقتصادية   والطبقات   األجناس 
 أدوات   متلك   بعد   وخاصة   خماطره   وتضخمت   مضاعفاته   زادت الذى  
 النوع   وبقاء   بل البشرى    السالم   يهدد   مما ،  حدود   بال   الدمار 
  . أصال اإلنساىن  

 ورتط   ملراحل   فهمنا   إعادة   يتطلب   املسئول   احلل   إن  -9 
 مع   لتآلفها   نتيجة والتسامى    اإلبدال   بعد   فيما ،  الغرائز 
  . مستمر   تصعيد ىف    البعض   بعضها   ومع أخرى    وظائف 

 وخطواته   الفائقة   مبواصفاته  اخلالقى   اإلبداع   إن  -10 
 نبذ   من   لكذ على    يرتتب   ما   مث ،  صياغة   وإعادة   حتطيم   من   املميزة 
احلضارى   للعدوان   الصور   أقرب   هو ،  وحتد   وإصرار   واضطهاد 
والوالىف التوافقى  باملعىن    ولكن   إبدال   أو   إعالء   دون   مباشرة 
  . األعلى 

اخلالقى    اإلبداع   هذا   ملثل   الفرصة   إتاحة   أن   يبدو  -11 
 خماطر   من األوىل    الوقاية   هو   متزايدة   ادوألعد   متزايدة   جبرعات 
 مرحلته ىف    اإلنسان   وجود   هتدد الىت    االنقراض   أو   الشامل   الدمار 
 إنتاج على    يقتصر   ال   إبداع   آل   مثل   النوع   وهذا (  احلالية 
  ). أساسا   معايشته على    وإمنا   اإلبداع 

 أشكاله   بكل  -  اإلبداع ىف    العدوان   طاقة   يفتوظ   إن  -12 
 ألجبدية الدورى    التنشيط   نظرية    مع   يتناقض   ال  - ومستوياته 
 اإلبداع   نقيض   مواجهة ىف    الضرورية   اجلدلية   مع   وال ،  اإلبداع 
  ). التناثري السلىب    اجلنون (

 فكر   تطور   من   املرحلة   هذه ىف    أضيف   قد   تعديال   مثة   إن  -13 
  حتطيم ىف    العدوان   طاقة   دور   على   الرتآيز   عن   عدل   فقد ،  املؤلف 
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، تلقائيا   بالتعتعة   يقوم الدورى    التنشيط   دام   ما  -  القدمي
 حاماقت ،  االقتحام على    العدوان   طاقة   قدرة على    يرآز   لكنه 
 مث ،  السكون   استاتيكية   واقتحام ،  ذاته   للمبدع الوعى    طبقات 
  . املتلقى وعى    اقتحام 

، اجلذور بيولوجى    منظور   من   اإلبداع   أنواع   دراسة   إن  -14 
 جديدة   آفاقا   تفتح   أن   ميكن ..  الدافع غائى  ،  احملتوى وظيفى  
 وتكامله   اإلنسان   مسار ىف    تساهم   جديدة   تفرقة  على تبىن    لبحوث 
 ذلك ىف    مما   الرغم على   - الطرفية   وإتقاناته   مساته على    والترآز 
 مع   يتكامل   أن إىل    حيتاج   أنه   إال  - فيه   الجدال إجياىب    إسهام   من 
  . أعمق    نوعية   دراسات 

 وبعد

 العتذار جديد، ال معىن

ليس فقط ألنه آذب بشكل ما، ولكنىن شعرت أن فيه قدر من 
االستهانة بصرب وقدرة أصدقائى الذين يتحملون ما يلح على
لتوصيله إليهم من خالل هذه النشرة رمبا ألنىن ال أتصور أن
عندهم الصرب أو الوقت للرجوع إىل أصول هذا التنظري ىف

 . املوقع

أن االحتجاج  نا أى هذه النشرة اليوممث إنىن اآتشفت وأ
بأن هذا العرض هو للمتخصص ىف الطب النفسى حىت حيسن التعرف
على الطبيعة البشرية الىت يتعامل معها هو أيضا خطأ مىن ال
أستطيع أن أمتسك به، إذ مل يعد أغلب األطباء يهتمون مبثل

 .ذلك أصال

 فلمن إذن آتب آل هذا الكالم الصعب؟

 يهمه األمر لكل من 

 وهم آثر

وأخريا أرجو أن أعود للرد على مزيد من التساؤالت الىت
أثرها نشر هذا املوضوع، وخاصة فيما يتعلق بعالقة اجلنس
بالعدوان من منطلق جتلياهتما اإلجيابية، ورمبا أيضا عن دور

 .املرأة ىف اإلبداع بشكل خاص

 ال   اإلبداع   حرآية  ىف   العدوان   استيعاب إىل    الدعوة   إن -
 اإلنتاج على    احلفز   أو ,  املواهب   تنمية على    تقتصر   أن   ميكن 
 احلرية   من   حميط   خلق   بضرورة وتوصى  ,  تشري   ما   بقدر ،  اإلبداعي 
 هذه   باستيعاب   تسمح   احلياة   جماالت   آل ىف    واحملاولة   واحلرآة 
    . اإلبداع   ومستويات ومراحل،  أشكال،    خمتلف  ىف   الطاقة 
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