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 امللخص
متررر اساسررااية ر ع ررراا ارررالي سرنيررا ياسررااية ع رريوة  كضررر مرر   ه ن رر  م رر   نلعرر   رر ه             

الظرنف تتودى ييما يعررته ياسراا اليروم مر  تويراج نتوجسراج حروو السرا نحروو مرا  ري  برا              

اج االجتماعية نالضقايية نالسياسرية ارا لعر  اساسراا  كضرر  ركا        زماج نمشاك  تزعزع القناع

حوو م ريه املهدد بالعنف ياا يحساس ميك  نصلا بامل    خ وصرا بعردما لعور  نسراإل  اسعر م      

املرإلية عل  نجا اخل وص ذاج الوسيلة اسيديولوجية عل  نجا التد يق دنرا بارزا نمللتا للنظرر   

تعلق مبا مسي بارركاج االحتجاجية  نالربيع العربري الر ه يلررت     ب  حمرضا باملوا ر ييما ي

 نالتدمري نال ستقرار.  ا يتحوو يىل صيف حار نجاف عنوااا العنف نالقت  نالتقتي 

يالعنف يشك   حد االاشرغاالج الكر ى اساسرااية ر ن تنرا اراضرر نيعرود ذلرال  يىل االاتشرار               

ج اريررا   نعلرر  ايررع ايفصررعد  ر ايفسررر  ناملدرسررة نالشررارع       املتزايررد للعنررف ر  تلررف  رراال   

نمكرراا الشررغ ...اذ.  رر ا زيرراد  علرر  العنررف ذررري املسررووا الرر ه برراج يةوررع الع  رراج برر  ايفاظمررة     

 اراكمة ن عوبها ييها يسم  بالربيع العربي.

ا اتحررردن عررر  ي ررركالية العنرررف يبانرررا استح رررر بال ررررنر  تقا عررراج ملا يميرررة نحررردند          حررر ن 

ابسررتمولوجية للعنررف كظررا ر  اجتماعيررة نكحالررة السررية  كمررا ميكرر  النظررر يليررا كق ررية           

ياسررااية  ن  خ  يررة متررس اساسرراا ر خ وصررياتا اساسررية نالقيميررة  ينجررد الررة مرر  الت رروراج    

 يستع ر  ن حيااا يتعر  حتر  لتلسررياج ذيويرة  ن  سرةورية  ملرا      . ناملقارباج العلمية ن الللسلية 

. ن ك ا ا ع اس ركالية    يلش  الواحث ر تعي   سوابها علميا ر  بشك  د يق  ن عندمايهم الظا 

 ر ايفسئلة التالية : 

حيضمرا يوجرد    العنرف  ويعري يةرره يوجرد     ن ر   بريه معنر  ميكر  اعتورار اساسراا كاإلنرا عنيلرا        

املسرار ايفي ر     ناساساا   م  اا اتاج  رنط ثقايية ناجتماعية يكتسوها اساساا  نمرا  رو املردخ      

اللكريرة نالتيمر  الللسرلي اساسرااي    م      الدراسرة لدراستا     باعتوراره   رية ياسرااية تسرتوج      

باعتواره سا ر  اجتماعية حتم  ر ذاتها  رنط بدايتها ن رنط تكواهرا   م باعتوراره حالرة السرية     

   جملرد  بعيدا ع  اخلةاباج انالتقنية سلوكية تتةل  الدراسة النلسية العلمية 

 : ث ثة منةلقاج عل    ا املنواو سنتنانو مسيلة العنف ر   ا الوحث نيق

 ملهوم العنف   :املنةلق ايفنو

   كالا نمظا ره      :املنةلق الضااي

  لا االلا اج امللسر   :الضالثاملنةلق 

 

 أمحد معد .أ

 جامعة الرتبيةالرباط ومعل كلية - دكتوراه باحث
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 مفهوم العنف: أوال : 

تشري كلمة عنف يىل ك  سلوك يت م  معااي الشد  نالقسو  نالتوبيخ ناللوم.. نعل    ا ايفساس يبا     

 Violenceالعنف  د يكوا سلوكا يعليا  ن  وليا   ما ر اللغة اسجنليزية يبا ايفص  ال تيين للكلمة 

تخدام ذري املشرنع للقو  املادية بيسالي  متعدد  سراا ايفذى بايف خاص ناسضرار نمعنا ا االس Violentia و

  كما تعين  ي ا العم  1باملمتلكاج  نيت م  ذلال معااي العقاب ناالذت اب نالتدخ  ر حرياج اآلخري 

اليت تعين القو   (Visباخلشواة نالعنف نالتدايس ناالاتهاك ناملخاللة  نك    ه الكلماج ترتو  بكلمة " ييس )

  .2ن القو  اللاعلة ناملؤثر     نالويس نالقدر  نالعنف
يقسم  اكما جند  ي ا  ا يبا الداللة الغالوة عل  ملهوم العنف جند استعماو القو   3يذا عداا ملعجم رنبري   

 . خ  ي نآخر جسده  عنف يىل

يت م  معااي الشد  نالقسو   عوار  ع  سلوك نبتيملنا هل ه التحديداج سنجد  اها تشرتك ايعا ر  ا العنف

ناللوم  نيظهر  ا  نضحها يكم  ر الداللة ال تينية للملهوم  يذ حدد العنف م  خ هلا كاستخدام ذري مشرنع 

لك    ا الق د الداللي للملهوم  للقو  املادية  بيسالي  متعدد  م  عقاب ناذت اب نيضرار باآلخري   نباملمتلكاج 

 الكر ر  يمة االستخدام املشرنع للقو  املادية لإلضرار باآلخري  نمبمتلكاتهم     ذلال ال يعت  عنلا  سيجعلنا 

" ر كتابها " م  الك ب يىل العنف"  ا القو  ال تتحوو يىل عنف يال Hannah Arendtترى ر   ا ال دد "

ه يتسم با العنف الوشره  نما ينةوه عليا عندما تستخدم كيدا  للسيةر  ناهليمنة  نلع    ا الةابع الغاإلي ال 

م  عناصر الق د ناسراد  نالتخةي   و ما مييزه ع  با ي   كاو العنف اليت اعاينها ر العامل الةويعي  نلدى 

 .4با ي الكاإلناج ارية

ف ع  يا   ا التحديد للعنف يضري الوعد الغاإلي ر العنف  يذ يكوا مق ودا ن ةةا لا  ن  ا ما جيعلا خيتل

العنف لدى با ي الكاإلناج ارية  اا جيع  العنف يشري يىل مدى ناسع م  السلوكاج اليت تع  ع  حالة االعالية 

 تنتهي ببيقاع ايفذى  ن ال رر باآلخر  سواء  كاا   ا اآلخر يردا  ن  يئا.

دا  ن  يئا يبا املكاا يذا كاا العنف  نا كسلوك يع  ع  حالة االعالية تنتهي ببي اء اآلخر كيف ما كاا ير

ناجملاو الةويعي لدراستا تستوج  لانز الوعد الداللي للملهوم نصوال يىل الوعد االالعالي النلسي نالوعد 

خيتلف ع  العنف م   العدناالك  يبي اء اآلخر يعت  ر حد ذاتا عدنااا    .السلوكي نما يرتو  با م  ملا يم

ر السلوك العدنااي  يالعنف ي در ع  العدناا نال يوجد عنف بدنا  عور حيث كوا   ا ايفخري ميض       درجة 

                                                           
 .96ص:  5002شق  الةوعة ايفنىل دار كنعاا للدراساج نالنشر  دم« ضد العنف نالتمييز»  محد م ةل  جابر  -1 

 .13ص:  5006ايفردا  -العنف ايفسره  سيكولوجية الرج  العنيف ناملر   املعنلة  منري كراد ة  عامل الكت  ارديث يربد-2 

 -rédaction dirigée par A.Rey et REY -Petit Robert par Paul Robert, Dictionnaire de la langue Française. - 3

Debove.107 avenue Parmentier, Paris- XI, p : 2097 

 00  مةوعة مرجاا مكناس  ص :5006   بري  31العنف  مقارباج يلسلية  محااي   للي  نليلي  العدد -4 
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ميكنا اتاذ عد   مناط كما باسضاية يىل   ا يعت   حد الوساإل  للتعوري ع  العدناا   ياا مسوق بالعدناا  

تعوري الواحث  عل  حد سلوك ال ميك  التنوؤ بودايتا ناهايتا  ندنايعا متعدد  يهوسلوكية  برز ا  عماو القو . 

 .1 "امل ةل  حدية"النلسي ناالجتماعي 

  ه ايفخري  اليت نصلها   يا ما ميك  استنوا ا م    ا التحديد  و  ا العنف يتجانز العدنااية م  حيث الدرجة

بياها تنخر ر الوجود اساسااي السيما املقهور منا  ن ي عوئ نتهديد للتوازا النلسي  ندايع  2 "م ةل  حجازه"

 .3إل دام عل  بعض ت رياج تدمري ال اج  نكدياع نااتلاضة ضد التهديداج اليت م  اخلارج ل

الغ    4"اللقيا الرازه"يديعنا استح ار الوعد النلسي مللهوم العنف يىل ملهوم آخر ن و الغ  . يعرف    

اسيراط ييا ي ر بياا  وى النلس مرك  ر  وع اآلدمي لديع  يء مؤذ ع  السا نيةل  ييا التوس   يفا 

بالغاض   كضر اا ي ر باملغ وب عليا  ن و نسيلة للتعام  مع الويئة املهدد   نيت م  استجاباج  ارإلة نسلوكا 

م ادا ملضرياج التهديد  كما ت احوا تغرياج يسيولوجية  سعداد اللرد لسلوك يناس  املو ف املهدد  ن و اوعاا: 

و ضد الظلم نالةغياا  ن ما الضااي يباا يكوا يفج  امل احل الشخ ية ذ   حممود نذ   م موم  ييما ايفنو يه

 نالوواعث ايفاااية.

اقسم العنف  و ان ياسا عل   ملهوم الغ   كما تنانلا" الرازه"   ن سما يىل ذ   حممود نآخر م موم   د 

يشري العنف احملمود يىل العنف اآلخر يىل حممود نآخر م موم  ن  ا سيلتح لنا آياا التلكري ر ت نيلاج العنف  يذ 

املشرنع نيشري العنف امل موم يىل العنف ذري املشرنع  ن  ا  و الت نيف الساإلد للعنف ر معظم الدراساج 

 االجتماعية نالسياسية.

متيز الدراساج االجتماعية نالسياسية ب  العنف املشرنع نالعنف ذري املشرنع    ه العنف ال رنره لتلاده عنف  

نكضريا ما يستمد مشرنعيتا م  الوساإلف االجتماعية ناال ت ادية اليت يقوم بها باعتواره  ر ا م   رنط   ك  

االجتماع الوشره  نيعد ك  عنف خيرج ع    ا اس ار عنلا ذري مشرنع   ن و  التوسع ر ارديث ع  مشرنعية 

خنلص بعد   ا التحلي  امللا يمي للعنف يىل العنف نال ه  د جيراا يىل ارديث ع  العنف ع  التاريخ  ميك   ا 

 تعريف عام ميك  اخت اره كما يلي:

                                                           
 371ربااي   الرباط  ص:  5002- 3امل ةل  حدية:   ايا ر علم النلس االجتماعي  الةوعة  -1 

الجتماعي  مدخ  يىل سيكولوجية اساساا املقهور املركز الضقار العربي  الدار الوي اء الةوعة : : التخلف ا5003م ةل  حجازه  -2 

 .397ص:  -0

حتدن  ي ا الواحث املغربي م ةل  حدية ع  العدنااية كما يقدم حجازه تلسريا للعدنااية كدايع السي يهدف تدمري ال اج -3

 الكاإل  االجتماعي.ناعت  ا توق   رد استعداد كام  نذري جلي لدى 

ص:   5005احنراف ايفحدان ر التشريع املغربي نالقااوا املقارا"  مةوعة ايفمنية  الرباط  الةوعة ايفنىل  عودالرمحاا م لح الشراده "  -4
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"العنف  و ك  استعماو للقو  ي ر بالغري السيا  ن جسميا  ن رمزيا  يهو سلوك  ن يع  مدمر يوجا يىل اآلخر 

ادية  ن معنوية  ن د يكوا  يئا  ن يردا للسيةر  عليا  ن حرمااا م  حقو ا  ن الق اء عليا  س واع رذواج  ن   داف م

 موجها لل اج بنلس الكيلية اليت يوجا بها ضد اآلخر".

 ه :مظاهرأشكال العنف و
  ا العنف يقسم يىل ث ثة  اواع: 50001جاء ر تقرير منظمة ال حة العاملية لعام 

  :العنف املوجا حنو ال اج -1
نذلال من   رد التلكري باالاتحار   اتحاره يتجسد   ا النوع ر يراا ايفذى بال اج نيت م  السلوك اال   

 مرنرا بالتخةي  الرتكابا حت  تنلي  اللع .

 العنف ب  ايف خاص: -5

يتمض  ر العنف ب   خ    نيذا كاا ب   يراد ايفسر  الواحد  يباا يدخ  ر ي ار العنف ايفسره  ما يذا ن ع      

ة  رابة نال يعريوا بع هم يبا ذلال يدخ  ر ي ار العنف ب    خاص ليس م   يراد الس ايفسر  نال لمعهم صل

 اجملتمعي.

 العنف اجلماعي:  -1

يتمض  ر سلوك ااعي يقوم با   خاص باعتوار م  ع اء ينتموا يىل ااعة معينة ضد ااعة      -1

 العنف امل اد نذلال لتحقيق  ذرا  اجتماعية. العنف ن  خرى  نيتيسس   ا العنف عل  ال راع حيث

 2لعنف :  مرا  اجتماعية صور ا -2

 االعتداءاج اجلسدية: -3

تتمض  ر ايفذى املوا ر ناملاده عل  اجلسد  كال رب نال لع ناللكم نالريس  اليت  د تنتج عنها     -2

ب  عنف باليد  ن  ترتانحجرنح  ن كسور  ن يعا ة  ن  ت . نذلال حس  الةريقة املستخدمة ر اارسة العنف ناليت 

  دناج نآالج حاد  كالسك   ن الع ا   ن  ةعة حديد  ن س ح  ات  . الرج  يىل استخدام
 االعتداءاج النلسية ناملعنوية: -1

يقوو املض  الشعيب ر ثقايتنا " اللهم ضربة بدمها  ن كلمة بسمها" ك لال تنظر ثقايتنا يىل  ا الك م   

ه تزعما الضقاية الشعوية جنده يتناذم املسموم  كضر خةور  م  ال رب امللده يىل اجلرح. نلع    ا املو ف ال 

نار  م   يمة الشخص املعنف نرميا بيللاس  ن اس ااةنمنظره اجلواا  النلسية ر اساساا يالس  نالشتم 

                                                           
  5007ةوعة ايفنىل كاسم الشي  " العنف ايفسره"  راء  ر الظا ر  م   ج   تمع سليم  املركز الضقار العربي الدار الوي اء  ال -1 

 .56املغرب ص 

 .10العنف ايفسره: " كاسم الشي  " مرجع سابق   ص  -2 
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  ن د ينهج سلوكا عنيلا  تؤثر عليا نتسقةا ر دناما م  املشاك  ناالضةراباج النلسية ناملعنوية  د دايئة

 .م ادا 
 املعاملة املادية ناال ت ادية :االعتداءاج نسوء  -1

 د ميارسها الكوار  ن م  يتحكم ر مورد الرزا اليت يكم  ذلال ر ال غو اج املادية  ن العقوباج اال ت ادية  

لل غ  عل  املعتدى عليا  ن عقابا  ن تيايوا نكمضاو عل  ذلال ر ايفسر كيا  رم الزنج زنجتا م  القتها   ن 

ة كم اريف الوي   ن عدم  راء امل بس حت  ر املناسواج نلو كاا   د تعودج عل  م  بعض حاجاتها ال رنري

هم م  ا تناء امل بس اذلال م   و   ن د جند مضاال عل  ذلال ر حالة ضغ  اآلباء عل   بناإلهم نبناتهم حبرما

  حيااا.اليت يعشقواها نلو كاا  ر استةاعتهم لشراء ذلال  ن د ي   ال غ  يىل متةلواج الدراسة 

 االعتداءاج اجلنسية:  -2

ف اجلنسي نالقيام بيعماو جنسية ياضحة  نيعت  نتتمض  االعتداءاج اجلنسية بشك  عام حاالج الع     -6

 احوها اعتداءاج جسدية مادية موا ر   كما ت حبيثاالذت اب  حد  خةر  اواع   ه املمارساج اجلنسية العنيلة  

 ة. احوها  عرا  السية  ن الس جسديت د 

  نتاجاست 
يا ما ميك  اخلرنج با ر مسيلة العنف  و  اا يظهر عل   ك  اعتداءاج م   صناف  ت  يالعنف م  جهة يقسم 

 عنف ااعي . -ج -عنف ب  ايف خاص-ب-عنف موجا حنو ال اج-يىل ث ثة  اواع:  

س صور م  االعتداءاج نم  جهة  خرى يعت  العنف مرضا اجتماعيا يتخ  صورا متعدد  ميك  ت نيلها ر مخ 

 ن ي :

 االعتداءاج اجلسدية -3

 االعتداءاج النلسية ناملعنوية    - 2

 االعتداءاج نسوء املعاملة املادية ناال ت ادية   - 3

 العتداءاج اجلنسيةا  - 4

 االجتاهات املفسرة للعنف :

 التنانو الللسلي للعنف نال :

يهرو  نال ملهروم ال برد مر  حتديرد ما يترا  ن رو ثاايرا   رية          يؤسس التنانو الللسلي ث ن ملار راج حروو العنرف     

ياسااية تهدد  م  ننجود اساساا  كما  اا ثالضا ي ركالية يلسرلية تنةروه علر  عرد   لغراز تررتو  بي ركاو العنرف           

 مررا  رري   رركاو العنررف  نمررا دنره ر الترراريخ     ي    نبرردنره ر الترراريخ  نمبشرررنعيتا  نمبا يتررا ر الوجررود اساسررااي    

 نكيف ميك  القوو بعنف مشرنع نآخر ذري مشرنع 
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مرتو  بالتجربرة اساسرااية اللرديرة ناجلماعيرة  ارا      ياا ااال  ال ييا  ا العنف م  صميم الوجود اساسااي     

يتةلرر  حتديررد ع  تررا بالترراريخ الوشررره  نر  رر ا ال رردد ي ررعنا التنررانو الللسررلي  مررام ملار ررة تلتحنررا علرر             

 سهما م  خ و اس كاو املوالي:مقاربت  ميك  مل

ترراريخ لبرريه معنرر  ميكرر  ارررديث عرر  دنر العنررف ر الترراريخ   رر  العنررف سررا ر  عررابر   م  اررا مؤسررس نمد رر  ل           

 اساسااية 

 املقاربة األوىل: العنف مؤسس ومدشن للتاريخ

سرررلة العقرررد  تؤكرررد  ررر ه املقاربرررة  ا بل ررر  العنرررف نجرررد اجملتمرررع  نتكواررر  ار رررار  ن رررد اتلرررق ر ذلرررال ي             

ج -  عل   ا اساسااية عا   حالة الةويعة ثم ااتقل  يىل حالة املداية  نر   ا السياا يقوو: " ج1االجتماعي

" يا االاتقرراو مر  حراو الةويعرة يىل اررراو املدايرة  نجرد ر اساسراا تورردال       2رنسرو" ر كتابرا العقرد االجتمراعي     

م   ور   عنرد ذاك يقر      وزهلةره  ن كس   يعالا  دبا كاا يعملحوسا  يذ  ح  ر سلوكا العدو حم  الو م ال

 يذ ح  صوج الواج  حم  الواعث احملرك اجلسمااي  نارق حم  الشهو  ".
يا مررا يشررري  نررا يىل  ا العنررف ر الترراريخ الوشررره  ررو حالررة الةويعررة املتميررز  بررالو م اللةررره نالواعررث احملرررك         

املدايررة  ن الضقايرة الرريت ااتقرر  يليهرا بعررد ارروع مر  التعا ررد برر   ع رراء    اجلسرمااي نالشررهو   نذلررال ر مقابر  حالررة   

اجملتمرع حيرث يتنررازو النراس عر   سرر  مر  حقررو هم نحريراتهم ل راحل امل ررلحة العامرة  نلعر  ذلررال ناضرحا مرر            

لا خ و  وو رنسو: " يا ما يلقده اساساا بالعقد االجتماعي  و حريتا الةويعية  نارق ذري احملدند ال ه كاا 

 .3ك  ما يستهويا نجينيا نميكنا الوصوو يليا  ن ما ما يكتسوا ياررية املداية "

يا العنف  نا  و سر االاتقاو م  حالة حرب الك  ضد الك  عل  حد تعوري" توماس  وبز" ن ي حالرة عنرف معمرم     

لرة النظرام نالقرااوا    لريس ييهرا  مر  يىل حالرة مدايرة ن ري حا       4حتوو اريا  اساسااية مر  حيرا  حيواايرة عنيلرة    

املتعا د عليا ل لال يؤكد رنسو عل  ضرنر  عقد اتلا اج نس   واا  توحد ب  ارقوا نالواجوراج بهردف ي ررار    

باخل رروع  -ن كرر ا يكرر  امررري يمنررا يلتررزم بتعا ررده مررع اآلخررري  علرر  ترريليف  يئررة سياسررية ناحررد        . 5العدالررة

 .6لقراراج ايفكضرية نالتقيد بها 

                                                           
ي سلة العقد االجتماعي: يق د بهم الل سلة الغربي  ال ي  يرنا  ا  ص  االجتماع اساسااي اتاج تعا د نميضاا ااتق  اساساا م    -1 

  حالة الضقاية نالنظام ن ي حالة املداية  برز م ج.ج. رنسو  ن وماس  وبز.خ لا م  حالة اللوض  ناررب ن ي حالة الةويعة يىل

 .13ص  3675ج. جاك رسو: العقد االجتماعي  تراة بولس ذامن  اللجنة اللونااية لرتاة الرناإلع  برينج   -2 

 31الس املرجع ص  -3 

e et du pouvoir de la république Thomas Hobbes, le Léviathan, traité da la matière et la form - 4

ecclésiastique  et  civile, chap. XIV trad. Fr.traicand, Sirey 1971 pp120.  
JJ. Rousseau, le contrat Social, PUF, France 2000 deuxième Livre, chap. VI- 5 

-5م بنعود العالي  حقوا اساساا  دار توبقاو للنشر ط ج.لوك  ر اركم املداي  تراة ماجد يخره  ع  حممد سوي  نعود الس  -6 

 .59ص  5001
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 د عل  اتلا اج ن واا  يشك  بداية  يام الدنلة ن يام ار ار  يوه ا املعن  يعت  العنف مؤسسا يذا كاا التعا

يرنيد" لتخلف م  حد  الدنايع العدنااية م  خ و  للتاريخ الوشره  يذ جاءج ار ار  نالضقاية ر اظر" سجمواد

اس تقوم عل  التعانا نار   بالرذم م   ا" ذرس القيم ايفخ  ية ناالجتماعية ر النلوس نجع  الع  اج ب  الن

اجلور نالظلم  يليس ذلال يفاها تريد  يرنيد" ينتقد الدنلة بقولا: لئ  كاا  الدنلة متنع اللرد م  اللجوء يىل

 .1حتقيق العدالة نالق اء عل  الظلم  ب  يفاها تريرد احتكار اسرتعمالا

 تصادي واالجتماعي: العنف مرتبط بالتطور التارخيي واالق5املقاربة 

يرتو  العنف ر   ا املنظور بالتةور التارخيي  ن  ا التةور نليد ال راع الةوقي  نميك  التمييز ب  اوع  م  

العنف  العنف الرجعي  ن و م موم نذري مقووو  نالعنف الضوره ال ه خيدم الق اء عل  االستغ و  ن و املدخ  

ف  نا اتاج ل راع امل احل  ياا ييراز تارخيي ااتج ع  تعار  امل احل عند لتحقيق الق اء عل  الر مسالية  يالعن

 سهور امللكية اخلاصة.

نميك  يضاية اوع آخر م  العنف  ن و العنف السياسي  نال ه يرتو  ب نز اجملتمع الةوقي القاإلم عل  اس  اء 

مع  خيلي تنا ض ب   وى نع  اج  االجتماعي مل  ال ميلال نساإل  اساتاج  يذ ي ري ك  من  ياتاج ا ت اده

اساتاج  اا يتلجر ر صراع  ويعي عنيف يتلا م حت  ي ري يىل عنف ثوره  ندنر العنف ر التاريخ  نا  و دنر ثوره 

مرتو  بنم  نبةويعة االاتظام للتةور اال ت اده للق اء عل  ايف كاو السياسية اجلامد  اليت تدم جهة  ن 

  وقة عل  حساب  خرى.

يا العنف الضوره  نا  و عنف اا ريه يشك  ضرنر  تارخيية تلجي يليها الةوقة ذري املستليد  م  اساتاج      

ن ي الةوقة العمالية حس  الت ور املاركسي ل اتقاو م  النظام الر مسالي حيث العنف السياسي ناللقر 

 ناالذرتاب ناالست ب يىل اظام ا رتاكي.

تحلي  ال ه يقرتح السا كتحلي  علمي بالرذم م   اا نصف باسيديولوجي  يباا ر ذياب لك  يذا تيملنا   ا ال

ناليت ت در   التلانج نحمانلة ييراز املسانا  ل  يغي  القهر ناالذرتاب بقدر ما ميك   ا اسق  ر املسانا  اجلاإلر 

ل  االخت ف ر املؤ  ج يتجع  ع  الكرا ية نارقد  كما  اها تق ي ع 2حس  صاح  كتاب " اساساا ارا د" 

ايف خاص ذن املستوى العالي ر مرتوة م  دناهم  ن نا  د اسق  م  جديد ر عنف جديد م دره ارقد نالكرا ية. 

لك  بالرذم م  ك  ذلال  نحت  ال تودد ايف راف املت ارعة السها ني يع اجملتمع ر صراع عقيم  يباا تلر  

جيعلنا ارى  ا العنف لا امتداداج ذاج بعد تارخيي مرتو  بالتةور نيق   ا    اا3اراجة يىل سلةة عليها 

 الت ور.

                                                           
freud, Essais de psychanalyse , ed Payoy, p 240 - 1 

 .090-070ماكس  يلر  اساساا ارا د  نراد ع  ذاياج بيكوا  آياا اللكر املعاصر  الرتاة العربية  منشوراج عويداج  برينج ص: -2 

286.-ine de la famille, tard. J. stern, ed. Sociales, Paris, p 281F.Engles, L’orig - 3 
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 ك ا ميك   ا الهم بيا التنانو الللسلي للعنف  ر بعده التارخيي يتلخص ر : " يا سا ر  العنف م زمة 

 ة ار ار  نالضقاية".للتاريخ الوشره ك رنر  حمركة ل  ت اد  نكسر نراء  يام اجملتمع نتيسيس الدنلة  نصناع

 مشروعية العنف:يف 

يا تيم   نليا ر عوار  :"مشرنعية العنف" سيظهر  ا العنف ناملشرنعية يوجداا عل   رر اقيض  يبذا كاا 

العنف كما حددااه  و  باعتواره يع  مدمرا ي ر باآلخر نل لال يكوا مريوضا م   رف اجملتمع  يباا باملقاب  

د عل  ارق نعل  القااوا  نعل  العدالة . ر   ا ال دد ميك  رصد ت وري   ايفنو يريض جند املشرنعية تستن

 العنف. استعماو العنف نيسح  منا صلة املشرنعية  نالضااي يقوو مبشرنعية

 : استعماو العنف ذري مشرنع:ايفنوااللاه 

ي" كاا " مض  يريض ك    كاو ي      ا االلاه يىل ريض  ا يكوا العنف مشرنعا  يالليلسوف ايفملاا   

العنف  ايفمر ال ه جعلا ينتقد ما ات ل  با الضور  اللراسية م   ازر  نيؤكد عل  ضرنر  لن  حرب اسباد  

نالتنديد بيه حرب تقوم بها دنلة  ن ااعة ضد  خرى سواء  كاا  بهدف الت لية العر ية  ن العتواراج سياسية  ن 

ذ يقوو كاا  " ال ميك  ت ور حرب تيديوية ب  الدنو... يينتج ع    ا  ا حرب اسباد  ا ت ادية  ن يسرتاتيجية  ي

اليت ميك   ا تؤده يىل تدمري الةري  نمعهما ك  اوع م  ارقوا  ل  تدع  اال للس م الداإلم يال ر املق   

 .1الك ى للجنس الوشره  نهل ا جي   ا مننع مض    ه اررب منعا باتا" 

" ال ه يقف ضد  ه ت ير سياسي للعنف  2م   ا املو ف مع مو ف صاح  كتاب " منةق الللسلة يتناذ 

حبجة تنظيم نتدبري اجملتمع   يالعنف ال ميكنا  ا ي ر م   رف العق    ن  ا يكوا عق ايا  يفاا يتعار  نيتنا ض 

 مع اللكر ال ه يقت ي اروار ناالخت ف ناالعرتاف باآلخر.

ملشرنعية ع  العنف جند ا  كضر نضوحا مع " ذااده" ال ه ااتهج  ريق" ال عنف" ملقانمة يا سح  صلة ا

االستعمار ال يةااي للهند   ن ك ا يبذا كاا العنف حس  "ذااده" يع  ع  رذوة حا د  نسيئة ر يراا ايفذى 

االستس م ناخل وع ب   و ا او " نف ال ع" يع  ع  اسراد  نالرذوة الةويعية نال يعين  " ال عنف" باآلخري  يبا 

 ذ ين ن خ  ي نمقانمة رنحية  ن ك  م    كاو القو  اسجيابية.

 االلاه الضااي: مشرنعية استعماو العنف

يعت   صحاب   ا االلاه  ا العنف يعت   ر ا ضرنريا لتلاده عنف  ك   نكضريا ما يستمد مشرنعيتا م  

  يهو ضرنر   3ة اليت يقوم بها باعتواره  ر ا م   رنط االجتماع الوشره الوساإلف االجتماعية ناال ت ادي

 خ  ية للحلاس عل  ايفخ ا ن مشرنعية العنف ترتو  حس  عامل االجتماع " ماكس يي " بوجود الدنلة ر 

                                                           
 .556-550ص:  3676يميااوي  كاا   حنو س م داإلم  تراة عود الرمح  بدنه  نكالة املةووعاج الكوي   -1 

 سية نايفخ  ية.( ييلسوف يراسي م   ص   ملااي  ا تم بتاريخ الللسلة نبالق ايا السيا3677-3601"  ريال ياي "  -2 

 30حناتي   للي: مرجع سابق  ص  -3 
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العتواراج الوراثية معاملها العق اية ناملؤسسية  يفا االرتقاء بالسلةة يىل مستوى اللاعلية العق اية املتحرر  م  ا

نالتقليدية  نتكييلها نيق  سلوب مينح للنواميس نايفاظمة الكليلة بتقوية التنظيماج نتةوير ا  ك    ا جيع  

. ن للدنلة حس  " ماكس يي " ث ثة  سس  1العنف مشرنعا مادام اظام الدنلة  و ال ه استوجوا ن  ر تنظيما 

لةة العاداج نالتقاليد ن ي سلةة تقليدية نالسلةة الكاريزمية  نالسلةة للمشرنعية منها سلةة ايفمس ايفزلي  ه س

ن  ه الشرعية اليت تتيسس عليها الدنلة  ي اليت ت لي الشرعية عل  سلوكاتها نيا كاا  عنيلة   2الشرعية 

 اا جيع  يمكااية مشرنعية العنف مقوولة.

ن ح ايفمري بيا يكوا  ثعلوا ن سدا ر اآلا السا   يتجل  ذلال بوضوح تام ر كتاب ايفمري " مليكيايلي" ح  ي

يايفسد ال يستةيع  ا  مي السا م  اللخاخ كما   ا الضعل  ذري  ادر عل  مواجهة ال إلاب  ل لال كاا عل  املرء 

نخاصة ايفمراء. يبا الغاية  - ا يكوا ثعلوا ليواجا اللخاخ نيكوا  سدا ليخيف ال إلاب... نر كاية  عماو الوشر

 . 3ر الوسيلة  ن  ا حكم ال ميك  اق ات 

ن ك ا يظهر  اا جيوز لألمري استعماو ك  ما م   ياا حتقيق ذايتا  نلو استخدم القو  نالعنف ناسر اب ب  نلو 

 ن  ا منوذج للعنف املشرنع. ت رف كاريواا سر اب اخل وم نير  االحرتام 

 خطاب العلوم اإلنسانية 

 تلسري العنفااللاه النلسي ر  نال :  

يرجع   ا االلاه بشك  عام يىل حمدداج ن سواب السية  ياللرد ال ه يرتك  سلوكا عنيلا  يمنا يت رف بلع  

 سواب السية   نتكضر النظرياج ناآلراء ر   ا ال دد  يبذا كاا الوعض يرده يىل استعداد السي داخلي يلقد اللرد 

الوعض اآلخر  يرد العنف يىل  لق عا لي ن ا مرتك  السلوك العنيف  السيةر  عندما تتم استشارتا  ن تهييجا  يبا

 يكوا  كضر استجابة للغراإلز املختللة اتيجة لتكوينا النلسي  ناظرا ل عف  و  التحكم لديا.

ناحملل  النلسي النمسانه "سيجمواد يرنيد" السواا يىل يحدان زعزعة كوري  ر اظر   نيعت  العامل نالةوي  

  خ و اكتشايا ملا يعرف بال  عور  حبيث يعت ه الوعض نكيمنا اكتشف  ار  جديد  ر  او اساساا م

ليس اساساا  ةعًا ذلال الكاإل  الةي   ذن القل  »ر كتابا  لق ار ار   " يرنيد"  سيكولوجية اساساا. يقوو

ساساا عل  العكس ا ذلال  يباا يتحتم املتعةش للح    نال ه ُيقاو عنا  ياا يدايع ع  السا عندما يهاجم  ب  يا ا

 «.4عليا  ا ي ع ر حسابا معةياتا الغريزية  ن ي ار وو عل   در كوري م  العدنااية

                                                           
  44-43 .ص ص: 5006  مةوعة مرجاا 31حممد ياس : " ثقاية العنف: ايفسس ناللاعلية"   لة نليلي عدد  -1 

 10-17ص ص:  3605ماكس يي  " رج  العلم نرج  السياسة  تراة اادر ذكرى  برينج  دار ارقيقة  -2 

 63-60-06ص ص:  5001كتاب ايفمري"  تراة  كرم مؤم   مكتوة اب  سينا  القا ر  مكياييللي: "  -3 

 .00م  ص: 4002 ر/5241جراإلم العنف نسو  املواجهة: عود اهلل عود الغين ذامن  جامعة اايف للعلوم ايفمنية  الةوعة ايفنىل  الريا    -4 
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ر   ا ال دد يلرت  معنا "يرنيد" بوجود ذريزت   ساسيت  ر اساساا  ايفنىل تسم  " يرنس"  ن يلا ار  ر 

ا  تت م   موعة م  القوى نالدنايع الغريزية نتهدف داإلما ن بدًا يىل ايفسا ري اليواااية نتسم   ي ا ذريز  اري

الل   اجلنسية نارلاس عل  النوع الوشره   ما الضااية  يهي ذريز  املوج  ن اهلدم كمؤسس للدنايع التدمريية 

اآلخر  ن  نترتو  بالعدنااية نالعنف نهلا عد  للياج كاس  اء ناالعتداء نحمانالج التدمري نالق اء عل 

 اتلكاتا  ن حت  الق اء عل  ال اج.

نتشتغ  ال اج اساسااية م  خ و صراع مستمر ب  ذريز  اريا  م  جهة نذريز  املوج م  جهة  

ايفنو  :  يستهدف  مري  نانالسلوك العدنااي نالعنيف  نا  و اادياع مرتو  باادياعاج جنسية. ن"مود  الل  ". ثااية

  بيسواب الوقاء ر ال راع م   ج  الوقاء ر نايفمر الضااي يديعنا يىل الرذوة ر املوج م  خ و  شد  ا اتنا للحيا

يىل  ا  "يرنيد"  نيشري 1ازدناجية عا لية ت زم النلس الوشرية تت ارع  ثناء ا يراد  اريا  مع يراد  املوج

الع  اج ذري السليمة تنعكس سلوا عل  حياتا االضةراباج العاإللية اليت خي  ا الةل  ر مرحلة الةلولة املوكر  ن

مستقو   نتوق  رناس    ه اخل اج عالقة ر  خ ية اللرد عل   ك  تراكماج ت وح دايعا ال عوريا 

. نمع تةور التحلي  النلسي نيدخاو تغيرياج جدية عل  مستوى تلسريه لل اج اساسااية سهرج تيني ج 2الحنرايا

عدنااي  ن ما يسم  لدى ارس املشرتك باجلنوا  ن يقداا العق   يكوا العنف نالعدناا نت نيلاج  خرى للسلوك ال

خ هلا اتاجا لتو ماج ن لوساج  يذ خيلق ال  اا توتراج نصراعاج اجتماعية نجنسية  كما ميك   ت نيلا ض  

 اراالج السايكوباتية  ن الشخ ية امل اد  للمجتمع.
شوا ع را جديدًا للتحلي  النلسي بد  بظهور كتاب يرنيد "ايفاا نيهلي" نميك  يهم ذلال  كضر م  خ و ما ي

   سم م  خ لا العق  يىل ث ثة  االج رإليسية  ايفاا )الشعوره(  ن"اهلو" )املستودع ال  عوره للقوى 3651سنة 

يم   مية لكواا يتشك  اتيجة الدايعة الغريزية( ن"ايفاا ايفعل " )العناصر ايفخ  ية(  نميض  ايفاا ايفعل   كضر امللا 

 3عملياج متميز  حيث استدماج السلةاج ايفخ  ية املهيمنة ر اريا  املوكر   نتوجيا اسوة معينة م  الليويدن

النرجسي يىل تلال ايفخ  ياج املستد ة ن املستدخلة حبيث ال ي وح اللرد حموا ل اتا كما  و يحس  نلك  

  4الكرا ية نالعدناا اليت ال ميك  التعوري عنها خارجيا يىل ذاج الشخص كما "جي "  ا يكوا ارتداد ديعاج

نتتلف اآلراء حوو الدايع املوا ر للعنف يهناك م  يرجعا يىل ضعف ايفاا ايفعل   ن ذيابا  ن  سوتا  يكضري ما تكوا 

                                                           
 .05مرجع سابق  ص:  جراإلم العنف نسو  املواجهة: عود اهلل عود الغين ذامن  -1 

د  كرم عود الرزاا املشهدااي  جامعة اايف العربية للعلوم ايفمنية  الةوعة ايفنىل الريا    نا ع اجلرمية نالا اتها ر الو   العربي - 2

 .531ص:  1426-2005 

 ي الةا ة النلسية ايفساسية  التحلي  النلسي كلمة التينية نمعنا ا: التلّ ذ استنادًا يىل  هو  حسية. نر ضوء libido الليويدن: -3 
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عامة القاإللة بيا الغراإلز مةال  ايفاا ايفعل   كضر صرامة ن سو  حت  م  السلةاج اخلارجية ن نا تدخ  القاعد  ال

اليت ال تستةيع  ا لد ي واعا خارجيا تتجا يىل استنلاذ  ا تها داخ  الكاإل  السا  نالغريز  ر   ه ارالة  ي 

العدناا  نُيضار العدناا باسحواط ال ه تعر  لا الكاإل  من   لولتا  نيذا كاا  السلةاج اخلارجية لةيلة 

اية حنو ا ي وح  كضر صعوبة اا لو كاا  عنيلة "يفاها تودن ر   ه ارالة ال نمتساحمة يبا توجيا   ه العدنا

  ل لال تتجا يىل جهة  خرى سجياد  رج بدي  ع  عملياج ال عورية  ُيةلق عليها اسم 1تسحق العدناا"

 .2امليكاايزماج الدياعية

نيد  نلكنا توسع مع " دلر" ن"يواج" يقد نلدر اس ار   نا يىل  اا ال ينوغي اختزاو التحلي  النلسي ر  خص ير

 دم " دلر" الكضري م  اسضاياج القيمة يىل دراسة ال اج نالعدناا  لانزج ملهوم اجلنس نال راع النلسي نالكو  

نالتكضيف ناسزاحة نحت  يكر  ال  عور  ب  امتد ال  عور مع ثور  "يواج" ليشم   وقة  عمق تشرتك ييها ك  

ل  عور اجلمعي"  ال ه  توه عل  "ايفمناط القدمية" اليت تع  ع  امللا يم ناراجاج نالةموحاج الس لة   ي "ا

 .3الوداإلية للوشرية  نك لال "ال  عور الشخ ي"  ال ه يت م  املواد املكووتة م  خ   اللرد السا

تؤده يىل  زا م  الغ    ن د زعم بعض علماء النلس  ا لارب اسحواط الشديد ر مرحلة الةلولة ناملرا قة

حنو اآلخري    د ينتهي بالقيام بسلوك عنيف معهم مبا ر ذلال  تلهم  ن د ااته  "باملر" م  دراسة لا ع  القتلة يىل 

 اهم  د مّرنا ب دماج نيي اء  يعادو ضعف ما تعر  لا ذري القتلة  نذلال خ و مرحلة  لولتهم نمرا قتهم  

ر معااا  املي د  نالعملياج اجلراحية اخلةري  نايفمرا  ناروادن اخلةري   نال رب نتتمض    ه اخل اج املرضية 

ناسي اء الوداي م  ذري الوالدي  نالعيوب اخللقية  نالتعر  لنظام صارم  ن م مهملة  نالتووو الليلي نالتيتي  

 .4نم اع  الدراسة  مع  عرا  تضري املعااا  م  يحواط كوري ينجم عنا يحواط  ك 

اا سوق ذكره  و  ا املدخ  النلسي للعنف سواء م  جهة التحلي  النلسي  ن  تلف االلا اج  ناخل صة

النلسية نايفحبان املستحدثة ترتكز عل    مية الوعد النلسي للعنف  نبالرذم م  نجود ااتقاداج السيما للتحلي  

اسااية ذاية ر ايف مية  لك  السؤاو ال ه جي  الوعد النلسي ناجلاا  التحليلي للشخ ية اس  االنلسي يوق  

 نضعا ر   ا السياا   و    اجلاا  النلسي  و الُوعد الوحيد لتحديد العنف ر مشوليتا نحقيقتا 

                                                           
 .400  ص: السابقاملرجع  -1 
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 :1نجهة اظر علم الس اريواا

سوى  عمد "كواراد لوراز" يىل دراسة العدنااية لدى اريواااج يو   ا  راسة اريواا امللرتس ندمويتا ليس 

  سةور   نالع  اج الدموية نالعدنااية امُللر ة ال ت حظ يال ب  ارشراج  نللعدنااية نسيلة حتدد ر  ربع اق :

 الصيد  منةقة الدياع ع  اجملاو اريوه ع  الةريد   ن 

  الوحث ع  الغ اء 
 ماعة م  ايفعداء املكااة املرتوية ضم  اجلماعة ُبغية حتقيق توازا نسيلي ن عل  مكااة  ي محاية اجل

 نحراستها

   التزانج يذ ت ز   كاو القتاو ضران  ب   يراد اجلنس السا  نتكت  الغلوة لأل وى اا يؤده يىل تةور

 اجلنس.

 از" م  دراساتا عل  سلوك اريواا ر القتاو عد    ياء   مها  ا ك  سلوك رن د استخلص "لو

ني وةا مي  كابح ميارس عملا م  خ و سلوك  قسي عدنااي لدى اريواا  ن ك  مي  عدنااي يقابلا 

conduite mutuelle  يقوم با اريواا ايفضعف  نتزداد  و  الكابح كلما ازدادج امليوو العدنااية نالس ح

از"  ا ميسا  اساساا بعدناايتا اليت تتلجر عنلا ن راسة نحقدًا تعود رالعدنااي  نم    ا املنةلق يرى "لو

كيف النزنه   ه يقداا الكوابح الغريزية لعدناايتا اليت حل  حلها الكوابح اخللقية يىل يقدااا الت

  ن و اوع م  Enthousiasme militantنار ارية  كما يؤكد عل  نجود ما يسم  بارماس املناض  

ةلق ر العدناا املشرتك يرتو  باالاتماء يىل ااعة ما  يظهر عند اساساا ناريواا نيستند يىل ذريز  تن

سرنف خاصة للدياع ع  اجلماعة  نارماس املناض  استجابة االعالية ال ت ع ملنةق  ن ي ناع عق اي  

  :  نم   رن ا ايفساسية

  اسحساس بتهديد يعلي للجماعة اليت ينتمي يليها 

 نجود عدن خارجي حمدد  و م در التهديد 

  ازدياد عدد  يراد اجلماعة اليت تلتف حوو الزعيم الوة 

 :  الجتاه البيولوجيثانيا : ا

يهو " Lombrosoلوم نز "ارتو  االلاه الويولوجي ر تلسري السلوك العنيف تارخييا بالةوي  اسيةالي 

صاح  ملهوم " اجملرم باملي د" ن و اساساا ال ه تتوير ييا  موعة م  ال لاج م  بينها عدم تناسق  ك  

خلد نر ة الشلة العليا ع  السلل  نك  ايفذا  نكضاية الشعر  ثم يتوعها اجلمجمة نضخامة اللك  نبرنز عظام ا
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بعض ال لاج النلسية التابعة منها ضعف اسحساس بايفمل ناملي  يىل العدناا نااعدام الشعور اخللق ن  ر النظر 

 نالغرنر.

اجملرم  ارقيقي   نكما  و معلوم م  خ و حبوثا  ثناء عملا ر اجليش اسيةالي  ا Lombrosoيستنتج  

تشخي هم م  خ و م حمهم الوداية   م املتخللوا ر تةور م  ن العاإلدنا  يىل صلاج اساساا ايفنو  ن نا ميك  

م    كاو  بدااهم ننجو هم ن يديهم  نمنا يبا  ؤالء ايف خاص املتخللوا ذري  ادري  نراثيا عل  السلوك القااواي 

 .1نالسوه 
ال ه نضع اظرية التكوي  اسجرامي  ن االستعداد السابق لإلجرام  Detullio   ده توليو نر الس االلاه ي 

تو  نجود  يراد لديهم استعداد  ن مي  يىل اجلرمية ال يتوير لدى اآلخري  معت ا  ا الظرنف الويئية ال  3612عام 

ري  )اجملوول ( عل  السلوك العدنااي تضري النزعة العدنااية لدى اجلميع يهي تشك  مضرياج كا لة لنزعاج امللةو

 ناسجرام  يذ يوجد عيوب ر ييرازاج الغدد الداخلية.

نبشك  عام يلسر العنف بيولوجيا بكواا   نذ ر الرتكي  اجليين  ن الرتكيوة الوراثية  يذ تركز ايفحبان ر 

 55حد  صوغية ر كرنموزنم ر منها ن 19  ا اجلاا  عل  التكوي  اجليين  ن تكوي  الكرنموزماج لدى اساساا  ي 

 توه عل  آالف املولداج الكهرباإلية ر ح   ا الزنج الضالث  مزنجا متشابها تشابها كليا نك  صوغ  ن كرموزن

 ما )××( نالعشري  ن و زنج ال وغياج  ن الكرنموزماج اجلنسية خيتلف حس  اجلنسية للمر   صوغي  متشابه  

 (.yx) الرج  يلا صوغي   تلل 

ر   ا السياا ال ه انظر ييا يىل اساساا اظر  بيولوجية تتجا الدراساج يىل  ا ايفيراد العدنااية نالعنيل  لدى 

( ناحد  ن اثن  يىل تلف عقلي  كما  ا x ذلوهم حاالج م  الش نذ ر صوغتهم اجلنسية حبيث  د تؤده زياد  )

شي  كورااتوا" ر كتابا ج نر العنف ميإلز العدنااية. ن د حتدن "( ناحد   د يكوا هلا تيثري ر الغراyزياد  )

( ن ي XYY  عل   اا  د لوحظ باللع  نجود اسوة كوري  م  صوغية )2اريوية النلسية نالنلسية االجتماعية

 ذري  ويعية ب  اجملري  العنيل .

والج يىل العنف نالعدناا لدى ل لال حانو بعض الواحض  الرب  ب  حاالج الش نذ ر ال وغياج نب  املي

 اساساا.

يا   ا التلسري الويولوجي للعنف نص  يىل حد  ا بعض علماء ايفع اب  ام بوضع خريةة للنزاعاج الدماذية 

الشاذ  اليت تتعلق بالسلوك العدنااي نالعنيف  كما حانو آخرنا يبراز الع  ة ب  السلوك العنيف م  جهة 

 .3نكيمياإلية الدماغ م  جهة  خرى
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ديضا يىل ما توص  يليا يريق  ولنده بالتعانا مع علماء م  الوالياج املتحد  نيعود التلسري الويولوجي للعنف ح

عنف  ل ارتكووا عل  مدى مخسة  جياو  ع ملا اكتشف يريق الوحث صدية  ا الرجاو ر يحدى العاإل ج اهلولندية  د

سؤنو ع  تنظيم ناذت اب نيحراا اتلكاج  كما تو   ا  نلئال الرجاو يعااوا خلً  جينيا جع  ايفازيم امل

 . &السرينتوت  ال ه تلرزه املراس ج الع وية عاجزًا ع  العم 

نيذا كاا  الد ة نال رامة العلمية تليد بعدم تعميم اتاإلج مض    ه ايفحبان ن و ايفمر ال ه ينت ر يليا " اا 

يفحبان ارديضة تلسر برنار" عامل الوراثة اهلولنده  نع و يريق الوحث السالف ال كر  يبا بعض الدراساج نا

العنف بوجود مورثاج جينية تسو  ياتاج  رموااج معينة  ن تغري اسيرازاج اهلرمواية ر اجلسم  و  الوالد   ن بعد ا 

 .نميك  النظر يىل للياج التلسري الويولوجي للعنف كما يلي:  1موا ر 

 نراثة ارما ة: (3

للراسة ر منت ف القرا التاسع عشر  يوعدما درسوا  خ ية اللرد يعت    ا املو ف امتدادًا ملا  ام با علماء ا   

 12"م  ب   9م  خ و مواضع ناتوءاج ر الر س  ننضعوا خريةة جلمجمة اساساا نحددنا املنةقة ر م 

منةقة" عل   اها  ي املسؤنلة ع  العنف نالنزعاج التدمريية ر اساساا  جاء بعض الويولوجي  ليلسرنا العنف 

توا اتا م  يدماا للكحوو نجراإلم بسو  مسة ناحد  ن ي "ارما ة" باعتوار ا حالة مورنثة تنق  م  جي  نار

 آلخر  ياها ر ذلال  يا نراثة لوا الشعر  ن العيوا. 

  حالة ارمق  بكواهم "ر   ا ال دد يلسر  حد رناد   ه الدراساج ر الوالياج املتحد  ايفمريكية " نره جودراد

  كاو ياسااية ذري متةور   ب   رد كاإلناج حيوااية ذاج ذكاء ضعيف نيتمعوا جبسد  وه  يال  ا   ا  عوار  ع 

الزعم ميك  نصلا بالتلسري اسيديولوجي الساإلد ر الوالياج املتحد  ايفمريكية  نيعل  ذلال بقوو "تشارلز ديلنوا" 

يا التديق الكوري للهجر  م   را نجنوب »وري  مدير معهد كارايجي ر ايويورك ن حد علماء حتس  النس  املشه

 نرنبا سوف جيع  ايفمريكي  كضر مسر  ن    منزلة ن كضر مكرًا نميً  الرتكاب جراإلم السر ة ناخلةف ناالعتداء 

 نكيمنا املهاجري   ملوا ر تكويناتهم اجلينية مورنثاج العنف.« ناالذت اب

 : النقص العقلي (2

ا ال دد العنف بكواا يرتو  بعيوب ناقاإلص ت ي  العق  الوشره  ن د  جري   نو يلسر الويولوجيوا ر     

توص  م  خ هلا الواحضوا يىل  ا ملرتكيب جراإلم العنف  3600دراسة م    ا النوع عل   دمغة اجملرم  عام 

                                                           
نر   ا ال دد تؤكد الويولوجية ايفمريكية "كي  ماك اي " ايفستاذ  جبامعة  يكاذو ايفمريكية  ا الوداية املرجع السا  ص:  -11 

 املوكر  للسلوك العدنااي ناستمراريتا مرتو  بوجود مستوياج منخل ة م   رموا التوتر املسم  "كورتيزنو" ر اللعاب. 

سنة  نيا ايف لاو ال ي  يرتكووا سلوكاج  16-2   رموا التوتر "كورتيزنو" تشجع السلوك العدنااي لدى اللرد ر س  يوجود مستوياج منخل ة م

ج معينة  ن تغري عنيلة نعدنااية نيتور وا ر    جراإلم  حيااا ليس يفا  ناك خةي ر الرتبية  نلك  ايفمر يتعلق بوجود مورثاج جينية تسو  ياتاج  رمواا

 هلرموه بشك   ويعي.اسيراز ا

 



 

622 
 

 م   2014ديسمبر -يوليو بع العدد الرا    جامعة الناصرمجلة 

 اإلنسان بني  العنف لدى 
 

 أحمد معد .أ

 
م(  دمغة حتتوه عل  منا ق ذري اشةة تتعلق مبراكز السيةر  نيرجع  اهم تعرضوا ر صغر م ) لولته

 لل رب عل  الر س. 

م  نالية تكساس  ا ازعاج  3667نما يزيد م    مية   ا التلسري  و اكتشاف  حد العلماء النلسي  عام 

العنف نالعدناا تعود يىل تلف ر الل   ايفمامي ناخلللي بيدمغتهم بسو  ما يلحق بالدماغ م   ضرار. ن نا ال 

ن تلف ر منو الل وص  ا يتحكموا بدنايعهم  ن ك ا مت الرب  ب  يستةيع ايف خاص ال ي  ُيعااوا م   ضرار  

 النقص العقلي نالعنف بالرذم م  ما  بداه الكضرينا م  حتلظ.

 احنراياج نساإلف الدماغ:  (1

يرتو  العنف باحنراياج نساإلف الدماغ  نيستند رناد   ا التلسري ن م علماء ايفع اب يىل معةياج التشخيص   

  الدماغ  ن ما يسم  جبهاز رسم املخ ن ي آلة تستخدم الت وير الرايين املغنا يسي الوسيلي بواسةة آلة  راء

نالت وير الةوقي بااوعان الويزترنا للكشف ع  ايفخةار. نتعت  حالة اللتا  املرا قة "جولي" اليت  نرد ا "كول  

يلي للدماغ  يذ مل تك    ه اللتا  ب كمور" م  جامعة  نكسلورد م   مضلة الع  ة ب  العنف ناخلل  الوس

تستةيع التحكم جبسمها يةعن  امر   ر  لوها  ليكتشف ايف واء ييما بعد  اها كاا  ُتعااي م  اوباج صرعية 

صغري  ترتكز ر بقعة م  الدماغ تسم  "اللوز " تقوم بدنر جهاز اسا ار ر الدماغ ل لال يرى "كول "  اا م  

 او العنف  ب  جي  ع ج  دمغتهم.العوث معا وة مرتكيب  عم

ر الس املوضوع تكشف  ا حدنن يصاباج ر  Natur Norscienceم   رف  لة  3666ن د اشرج دراسة عام 

 س  موكر  جدًا ر القسم ايفمامي م  الدماغ ميك   ا حتوو الةل  يىل  خص بالغ ذري مسؤنو نمهم  نجامح.

 : االجتاه االجتماعي للعنفثالثا : 

كاا االلاه النلسي يرجع العنف يىل حمدداج ن سواب السية  حبيث يت رف  اللرد بشك  عنيف بلع  يذا 

 سواب السية يبا ما يؤخ  عل    ا االلاه  و املوالغة ناملغاال  ر االحنياز يف مية العوام  النلسية  نلع  تغيي  

يا مشكلة العنف ر   ا السياا ي ع   . اااجلاا  االجتماعي يشك  تغيوًا ني  اء جلاا  مهم م  حيا  اساس

ي لها عل   و اجتماعي  يذ كيف ميك   ا اتحدن ع  اللرد ر ذياب اجملتمع   . يؤكد عامل االجتماع اللراسي 

"يمي  دنركايم" ر كتابا "ر تقسيم العم  االجتماعي" بياا "تنمحي يرديتنا )بال رنر ( عندما يشتغ  الت ام  

اللرد يردًا ب  كاإلنا من هرًا ر "اجلماعة"  نر الس املعن  ي    الليلسوف نعامل اال ت اد    ي  يكوا1اآللي

ايفملااي كارو ماركس ليؤكد عل   ا اللرد سهر ككاإل  مرتو  مبجموعة  نسع  يرتو   نال ارتوا ًا  ويعيا 

لية  ل لال ال ميك  ياكار الُوعد بالعاإللة نالعشري  كعاإللة اتد   ثم يرتو  بعد ذلال باجملتمع ر صورتا الشمو

 االجتماعي  نم  مت يالعنف باعتواره سلوكًا صادرًا ع  يرد ال ميك   و اآلخر ي لا عل  ما  و اجتماعي. 

                                                           
ق د با  ت ام   يراد اجملتمع الواحد  حبيث يتجانز يرادتهم نم ارهم اخلاصة  نل لال ينشي ع  ع  اج اجتماعية ُيي: لاالالت ام   -1 

 ااضجة تغل  ييها اهلوية نامل لحة اجلماعية ناملشرتكة.
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نبالرذم م  تداخ  ما  و ثقار مع ما  و اجتماعي ر تلسري العنف يباا ميك  ت نيف االلا اج االجتماعية 

 ة عليها يىل:امللسر  للعنف حس  السمة الغالو

 تلسري ثقار: 1 

 : تلسرياجتماعي5 

 : التغري ر اجملتمع ناظما1 

 : الا اج تلسريية  خرى1 

  التلسري الضقار للعنف:ـ  (1
يتعلق العنف م  حيث  و عنلًا  ه م  حيث معايريه ناركم عليا  اا ك لال بالضقاية الساإلد   ناليت   

ر بلد ما ن د يكوا سلوكًا عاديا ر بلد آخر نذلال حس   تتلف م  بلد آلخر  يالعنف  د يكوا عنلًا

 الضقاياج.

نملا كاا  الضقاية تنشئ نحد  مشرتكة ر   مرتكزاج ايفخ ا ناملعرية نالعم   نملا كاا ريض االاتماء  لضقاية 

عدنااية ما نالتكلم بلغتها ن ووو اظامها نمعايري ا يعين ريض ثقاية   ه اجلماعة يبا ذلال الريض يع  ع  

ثقايية م  جهة نيع  ع  مظا ر العنف م  خ و آلية ال راع  لك   نا اتجانز امللهوم الوسي  مللهوم العنف يىل 

ملهوم  كضر   مية ن و العنف الرمزه  نذلال م  خ و لعوة العنف نالعنف امل اد عل  املستوى الضقار الرمزه  

لمع اسح اءاج ايفمريكية عل   اها ايفعل  ارتكابًا جلراإلم ر  مريكا ن ي اللئة اليت  1يعنف الزاوج مضً 

العنف  مرجعا ثقار ن و  ا  عار الضقاية ايفمريكية يريع م   يمة الضراء نجعلا ذاية الغاياج  نعدم يتح سو  

مشرنعة لكس  نبلوغ ذلال مض  تلال اللرص املتاحة للويض.  يكاا م  الةويعي اللجوء للعنف خاصة ن ا 

ة نالتحيز نالتع   القاإلم عل  العرا نالس لة تشك  ر حد ذاتها عنلًا اا يؤده يىل عنف م اد نيؤجج العن ري

 ال راع كنتاج لت ادم ثقايت .

ن د ذ   " نتغتوا ر كتابا صدام ار اراج يىل   ا العنف اتاج ل راع الضقاياج  ن  ا ال راع ينقسم يىل 

اخلي خيتلف باخت ف االلا اج نالقيم االجتماعية داخ  اجملتمع الواحد صراع داخلي نصراع خارجي. يال راع الد

توعًا الخت ف العاداج نالتقاليد نايفمناط الضقايية.  ما ال راع اخلارجي  يااا ميض  ر الت ادم ب  الا اج ثقايية 

ضقايت  بشت  الوساإل   تللة  ن سالي  السلوك الداخلية املرتوةة بضقايتها اخلاصة  نيكوا الت ادم ب  ال

 كاالستعمار  اردند  اهلجر .

نما ينوغي التنويا يليا  و  ا االستعمار لا داللة ثقايية نرمزية  كضر اا لديا داللة مادية عسكرية  نميك   ا  

ة ادخ  حاالج العنف لدى الزاوج ر  مريكا مظهرًا م  مظا ر ال راع الداخلي  لك  هلا امتداداج ثقايية نتارخيي

                                                           
 .10ر  10(  ص: 4000  الوي اء )  دار النشر املغربية2موادي علم اسجرام  ط:   حممد ايفز ر -1 
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نعر ية  ي ا.ل لال يؤكد  نتغتوا عل   ا املوادي الللسلية نالقيم اساسااية نالع  اج االجتماعية نايفعراف 

 .1ن ريقة النظر يىل اريا  بشك  عام تتلف نا عيًا م  ح ار  يفخرى

نذلال حس  ما  ليس العنف  حيااًا  رد مظهر م  مظا ر الضقاية  ن اتاجًا هلا  ب  يشك  ضرنر  نناجوًا ثقاييا 

يعرف بنظرية الضقاية اللرعية اليت  نضح "بيرت تاناسند" بياها تتكوا م   اساا متميز  للقيم نالعاداج  حبيث تتكوا 

منظومة ثقايية تتلف ع  تلال الساإلد  ر اجملتمع نيتم ااتقاو  يمها نمعتقداتها م  جي  آلخر  نكمضاو عل  

تتخ  م  اارسة العنف نالقت  نالسل  نالنه  مهنة هلا  نيتم توريث  باهلند "Moriasمورياس "ذلال جند  واإل  

 . ايفبناء العنف نتنشئتهم عليا باعتواره  سلوبًا مقووال

II :ـ التفسري االجتماعي 

ر ارقيقة ذالوا ما ي ع  الل   التام ب  ما  و السي نما اجتماعي يذ يشتغ ا ر تلاع  مستمر   

  الضقار مع االجتماعي يتكوا حدند ما اسوية  لك  مع ذلال اركز  عل  الُوعد نعل  الس املنواو يتداخ

االجتماعي للعنف ر صور  ام يقية ننا عية  نذلال م  خ و يهما كظا ر  متشابكة اخليوط داخ  

النسيج االجتماعي لع  اج متعدد  ن تللة نملؤسساج اجتماعية نتربوية تنشئوية. م    ا املنةلق 

التيصي  السوسيولوجي للعنف م  خ و حمانالج جاد  ر تلسري العنف كظا ر  اجتماعية هلا  سنتنانو

 سوابها نمظا ر ا نللياتها نمشاكلها  نعليا يج نر العنف م در ا اس ار االجتماعي ال ه ي م 

ن يم تكوا  ي  ايفسر  ناملدرسة نبا ي املؤسساج الرتبوية نذري ا  نتتزو   ه املؤسساج االجتماعية معايري

يتعلق ايفمر  نا بالتنشئة االجتماعية  باعتوار ا عملية يكساب اللرد  .احملرك لك  يرد اشي نترب  ييها

 دنارًا اجتماعية لكي يشغ  مكاااج مو عية ر اجلماعاج اليت يعيش ر نسةها  ناكتساب اللرد لألدنار 

نبا ي اجلماعاج  نمكاا عملا  نمدرستا   يقية نااعتا الر ر  سرتا   يتحقق م  ااحية اجتماعية عملية

 .2االجتماعية اليت ينخرط بها عل  مكااة اجتماعية

نر حالة نجود العنف ر   ه ايفنساط االجتماعية يباا م  الةويعي  ا يلجي اللرد ملمارسة العنف   

العنف  خ ية  ي وح مرتك  سلوك  د  و ب   كضر م  ذلال  .نيعت  عدم جلوإلا للعنف  رد استضناء

بةلة ن وية ن ادر  عل  لانز ال عاب ر ما ميك  تسميتا سوسيولوجيا ب:"الرجولة"  ن "السوبرماا"  كما 

 و الشيا بالنسوة لوعض ايفنساط االجتماعية ر الوواده ر املغرب مض   نيتحوو امللتزم ناخلاضع 

ايفنساط الشعوية  حيااا  نلع    ه القراء   للمعايري يىل خاإلف نخااع تنعدم ييا ما يسم  بر"الرجولة" ر

 ت كراا مبا ر يناه سللا ر التلسري بالضقاية اللرعية  لك  ايفمر  نا يتعلق مبعيار اجتماعي نليس ثقار.

 

                                                           
: 24. », Odile Jacob, Paris, p Lechoc des civilisations E Samuel. P. Himtingtion, 2000, « 1 

 .40  عماا  ايفردا  ص: 4002  5التنشئة االجتماعية  د. مع  خلي  العمر  دار الشرنا للنشر نالتوزيع  ط:  -2 
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 ـ الالمعيارية )إمييل دوركايم(: أ

ال و  االجتماعي سنجد يذا م  امللا يم اليت تشك  املدخ  االجتماعي للعنف "ال معيارية  ن ايفاوميا" ن

نال غوط االجتماعية  نُيعد السوسيولوجي اللراسي "دنركايم" م  رناد   ا االلاه يقد يسر الظا ر  االجتماعية 

بكواها سا ر   ويعية تت   بتكوي  اجملتمع ن ويعة اريا  االجتماعية  نالعنف  نا اتاج اجتماعي ينتجا اجملتمع 

  1ايفمناط السلوكية بوصلها  يعااًل  لة باملعايري نالقواعد االجتماعيةالسا م  خ و يدااتا نحتديده لوعض 

" عل  حمانلة حتديد الظا ر  االجتماعية نتشخي ها  ياعت  ا تلقاإلية مبعن   ا اللرد ليس  ن د عهد" دنركايم

 و  ال استةيع  ا  ب ااعها يفاها موجود   و   ا يوجد ايفيراد  ينح  اولد نجند  مامنا  تمعًا كام  معدًا م 

اغريه يذا  رداا نما علينا يال اخل وع لك  باملقاب  جند   ا اجملتمع  د نضع اجلزاء لك  م  ينحرف نمل يتوع النظام 

 .2االجتماعي

نيذا كاا  الظا ر  االجتماعية خارجية مبعن   ا هلا خواص سابقة ع  ايفيراد نمستقلة عنهم كما  دد 

نا لعلنا اشكال ر مسؤنلية ايفيراد  يفاا مادام اجملتمع تشك  خارج ايفيراد نمادام اللرد   يبا املسيلة  "دنركايم"

مستق  ع  سوا ر اجملتمع  يالعنف كظا ر  م  ب  سوا ر  خرى مسؤنلية اجتماعية بامتياز  لك  ما ينوغي 

سؤنو ع  م    ن م  ي نع م   التيكيد عليا  نا  و  اا حت  علماء االجتماع اختللوا ر اسجابة ع  سؤاو م  امل

   اجملتمع  و صااع يفيراده  م ايفيراد صااعوا  تمعهم  م  ا اساساا  ص  ال يكوا ياسااًا يال باجلماعة اليت  قق 

ييها ياسااية  نك لال اجلماعة ليس  سوى الغاية الةويعية لإلاساا ب لتا موا نًا لا القدر  عل  املشاركة ر 

  تدبري الشيا العام

يا  راء  سوسيولوجية علوية تنةلق م   ووو االيرتا  ايفخري ال ه  دد ع  ة اللرد مبجتمعا ر عوار  

"اللرد ناجملتمع نجهاا لعملة ناحد " نرمبا  و ما ا تدى السوسيولوجي ايفملااي "اوربرج الياس" لعلنا السر  ا 

ايتا  ن خل  ر  ريق املشاركة اليت  د تعةينا حالة العنف يرتو  خبل  ر اجلماعة اليت  قق ييها اساساا ياسا

 االا هار ناالادماج ر اجملتمع  ن حالة "ال تكيف" نال توايق االجتماعي .

  ن و ملهوم 3ن د   ار دنركاييم يىل  ا حتمية الظرنف الةويعية عل  اجملتمع تولد ما اصةلح بر"ايفاوميا"

تماعية تت ف بالتنا ض نال راع ب  ايف داف اليت  دد ا اجملتمع " ياعت ه حالة اجMerton وره "مريتوا 

نالةراإلق اليت يقرر ا ر حتقيق   ه ايف داف كما يشري "ايفاومي" يىل ضعف املعايري االجتماعية ال ابةة لسلوك 

                                                           
 .520الو   العربي  مرجع سابق  ص: نا ع اجلرمية نالا اتها ر  -1 

 .551  ص: 22  الكوي   العدد: 5015الا اج اظرية ر علم االجتماع  د. عود الواس  عود املعةي  عامل املعرية  ذش   - 2

 



 

622 
 

 م   2014ديسمبر -يوليو بع العدد الرا    جامعة الناصرمجلة 

 اإلنسان بني  العنف لدى 
 

 أحمد معد .أ

 
ايف داف ننساإل   . نيذا كاا االحنراف نيق رؤية مريتوا اتاجًا لغياب التوازا ب 1ايفيراد  ن ذيابها  ن عدم نضوحها

 حتقيقها يبا العنف  نا سيجد تربة خ وة يذا ريض اجملتمع الوساإل  ذري املشرنعة.

 ة:ــــخالص 

يا ما ميك  استخ صا م  نراء مسيلة العنف  و  اها متشابكة اخليوط  يالعنف ليس ملهوما نحس  نلكنا 

اساا مع اريواا ر   ا النم  السلوكي   يباا سلوك ناارسة صادر  ع  ال اج اساسااية   نبالرذم م  ا رتاك اس

ال ميك   ا اغامر بالقوو : ياا صلة ياسااية  ن  اا سلوك يةره . نما دام الي صلة اللةرية ناعتواره اتاجا ملا دنا 

ا ذلال  و ايفخر  ازية ر دراسة املسيلة  يباها توق   سري  تلسرياج جملموعة م  اخلةاباج ايفدبية ن العلمية. ي

مسيلة العنف ي كالية يلسلية ن ي  ي ا سا ر  ثقايية ناجتماعية كما هلا ارتوا اج السية نيسيولوجية ن و ما 

 جيعلها  او االخت ف ر املوحث ايف رب للهمها ندراستها .

مقاربتا نبالنظر يىل   كالا املتعدد  ناملختللة اليت تنخر ر الوجود الوشره السيا  نمعنويا  نجسديا  يبا  او 

جي   ا ترتو  مبظا ره نتيثرياتا   ييثار العنف ناتاإلجا متعدد  ن تللة عل  اللرد ناجلماعة اساسااية السيما ر 

حالة االعتداءاج اجلسدية نالنلسية . نلع    ه ارالة اساسااية  ي اليت لع  منا مسؤنلية اجتماعية ن خ  ية 

 السيما امللكر نالعامل نم   نكل  يليا مهمة الرتبية .جي   ا يتحملها اساساا   ك  اساساا  

يظهر لنا بوضوح تام  اا لكي يعيش الناس ر  ماا نس م عل  حنو  ي   اك  يستوج  عليهم تليق اريا  

املداية ناالجتماعية نيعاد  النظر ر  مناط التلكري املشجعة عل  العنف  ن املشجعة عل  حماربة العنف بالعنف  

يستوج  حماصر   سوابا نمعاجلتها. نبناء عل  ذلال جي   ا ينزو اجملتمع املداي ناسع م ناجلامعة ناملدرسة كما 

نك  املنابر العلمية نايفدبية بكام  ثقلهم   نحت  جهاز الدنلة مبختلف مؤسساتها السياسية ل ضة ع 

 ا .مبسؤنليتهم التارخيية نايفخ  ية ملعاجلة مسيلة العنف نيهم خيو ه

 املراجع :
 املراجع العربية :

 . 5002دار كنعاا للدراساج نالنشر  دمشق  الةوعة ايفنىل « ضد العنف نالتمييز»  محد م ةل  جابر  -

  جامعة اايف العربية للعلوم ايفمنية   نا ع اجلرمية نالا اتها ر الو   العربي   كرم عود الرزاا املشهدااي -

 الةوعة ايفنىل الريا  

 . 3676ميااوي  كاا   حنو س م داإلم  تراة عود الرمح  بدنه  نكالة املةووعاج الكوي  ي -

 ربااي   الرباط  . 5002- 3امل ةل  حدية:   ايا ر علم النلس االجتماعي  الةوعة  -

 .3600  1عام    تراة: لةلي يةي  دار الةليعة  برينج  ط:  علم النلس ر ماإلة   ج.و  يلونج 
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 . 5006    مةوعة مرجاا مكناس   بري  31ي   للي  العنف  مقارباج يلسلية    نليلي  العدد محاا -

ايفردا  -منري كراد ة  العنف ايفسره  سيكولوجية الرج  العنيف ناملر   املعنلة    عامل الكت  ارديث يربد -

5006 . 

قهور املركز الضقار العربي  الدار م ةل  حجازه: التخلف االجتماعي  مدخ  يىل سيكولوجية اساساا امل -

 . 5003-0الوي اء الةوعة 

 5005 .عودالرمحاا م لح الشراده "احنراف ايفحدان ر التشريع املغربي نالقااوا املقارا"  مةوعة ايفمنية -  

    الةوعة ايفنىل .  

  3603ذش    11كوي   العدد: الا اج اظرية ر علم االجتماع    عامل املعرية  ال  عود الواس  عود املعةي -

جراإلم العنف نسو  املواجهة   جامعة اايف للعلوم ايفمنية  الةوعة ايفنىل  الريا    عود اهلل عود الغين ذامن   -

 . م 5001 ر/3152

كاسم الشي  " العنف ايفسره"  راء  ر الظا ر  م   ج   تمع سليم  املركز الضقار العربي الدار  -

 .   املغرب5007ة ايفنىل الوي اء  الةوع

 . 3675ج. جاك رسو: العقد االجتماعي  تراة بولس ذامن  اللجنة اللونااية لرتاة الرناإلع  برينج    -

ج.لوك  ر اركم املداي  تراة ماجد يخره  ع  حممد سوي  نعود الس م بنعود العالي  حقوا اساساا    -

 .5001-5دار توبقاو للنشر ط 

ر  اساساا ارا د  نراد ع  ذاياج بيكوا  آياا اللكر املعاصر  الرتاة العربية  منشوراج ماكس  يل  -

 . عويداج  برينج

 .5006  مةوعة مرجاا 31حممد ياس : " ثقاية العنف: ايفسس ناللاعلية"   لة نليلي عدد   -

 . 3605قيقة ماكس يي  " رج  العلم نرج  السياسة  تراة اادر ذكرى  برينج  دار ار  -

 . 5001مكياييللي: " كتاب ايفمري"  تراة  كرم مؤم   مكتوة اب  سينا  القا ر     -

 . 5000  الوي اء 1موادي علم اسجرام  دار النشر املغربية  ط:   ايفز ر حممد -

    .دا  عماا  ايفر5001  3التنشئة االجتماعية    دار الشرنا للنشر نالتوزيع  ط:  مع  خلي  العمر   -
 املراحع األجنبية :- 

 E Samuel. P. Himtingtion, 2000, « Lechoc des 
civilisations », Odile Jacob, Paris, p : 24. 

 freud, Essais de psychanalyse , ed Payoy, p 240 

 F.Engles, L’origine de la famille, tard. J. stern, ed. Sociales, 
Paris, p 281-286. 
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 Petit Robert par Paul Robert, Dictionnaire de la langue 

Française.- rédaction dirigée par A.Rey et REY- Debove.107 
avenue Parmentier, Paris- XI, p : 2097 

 Thomas Hobbes, le Léviathan, traité da la matière et la 
forme et du pouvoir de la république ecclésiastique  et  
civile, chap. XIV trad. Fr.traicand, Sirey 1971 pp120.  

 JJ. Rousseau, le contrat Social, PUF, France  , 2000  deuxième 
Livre, chap. VI 
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