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كيف السبيل إلى حل إشكالة حقيقة التعدد مع 

  ضرورة الواحدية فى لحظة معينة؟ 

   فاإلنسان الزمن،    بعد فى    النظر   فى   يكمن الحل 

نفس  فى    وليس ممتد،  زمنى    بعد فى    تركيبا   متعدد 

  جزء   من   جزء الى    يصل   قد (الحاضر   اللحظة   جزء

   . الشعوري   المجال   نفس فى  )  الثانية   من 

  تركيبية   حقيقة   هو   التعدد   إن :  أخري   وبعبارة

   . بذاته    بوقت   محددة   وحصيلة   ظاهر   هو   والتفرد فاعلة،  

  بداية فى    المبدأ   حيث   من   رفضناه الذى  التجزىء    من   شئ الى    نعود   المنطلق   هذا   ومن

التعبيرين،    بين   وشتان   ،"تعددا"    بل ، "تجزيئا "   ليس     أنه   فنقول   نرجع   ولكنا األطروحة،  

   . والمنطلقين 

   : كالتالي   النقاش   من   المرحلة   هذه فى  المرحلى    التصوير   فيصبح

   : الوقف   نفس وفى  "  مني   هو ...  هذا   هو   ما على    ترتب   ما   وكل اآلن،  ظاهرى    هو ..  أنا "  

   نحن  - أنا "  هو   ما   واقع   من   دهر   بعد   أو   لحظة   بعد   أكونه   أن   يمكن   ما   هو   -  أيضا  -  أنا " 

   "  األبعاد   متعددة   دائبة   حركة فى  " 

  واحدا   كيانا   لكونها   مطلقا   تحديدا   الذات يعطى  الذى    هو   الزمن   بعد   خالل   من   التحديد   هذا

   . إحتمال   لكل   متسع   فالمجال   الحركة   بعد فى    تحديد   فال   الوقت   نفس وفى  شاعرا،    فاعال   مفردا 

هى  .. هى  و  " اللحظة   ذات "  هى "  اللحظة "   تصبح   حين   السلبية   وتدخل   الخلل   ينشا   نماوإ
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  .، ثم يفشل الجدل، أما إذا استمر الجدل والتخليق فهو اإلبداع الوقت   نفس فى  "  غيرها"

  أو   الزمن   بعد يختفى    نأ  "والشعر   والحلم،   الجنون،"    الذكر   سالفة   الظروف فى    يحدث   وقد

)  خاصة   الفصام (   الجنون فى    اما واحد،    آن فى    السطح على    التعدد   فيظهر ،  فاعليته   تتضاءل 

  منها أى    كفة   فال ترجح ،  عاجز   تساو فى    أحيانا   وتتبادل   بعضا   بعضها   المتعددة   الشخوص   فتُشّل 

  ونقيضه   القرار الى    يصل   ، أو أبدا   قرار الى    يصل هذا المتفكك   ال   حيث   صفرا   حصلةالم   فتكون 

  .ساكن   عجز فى  

  الكيانات   تظهر   حركة   ولكنها   ظاهرها فى    عشوائية   تبدو   التنظيم   إعادة    فإن   الحلم فى    أما

الحلم    تصنع   جديدة   عالقات فى  )  الشعورى   لحام وعى اليقظة   اختفاء   بعد(  قلقلت التى    المتعددة 

)[1].(  

  الساكنة   ظاهرةال   الوحدة   قبضة   تخف   حين شعورى    إطار فى    تتم   فالتعتعة الشعر،  فى    أما

  الممكن الفنى    الشكل فى    وتصاغ متبادل،    مثير   تقابل فى    الصور   فتتحرك المتعدد،  المحتوى    عن 

فى    التعدد   ويصبح ، ) أدواته   من   تمكنه   حسب   يصيب   او   الصياغه   صاحبها   يخطئ   ان   يهم   وال (

  لغات   من   غيره   عن   الشعر   بها   يتميز التى    الثروة   هو الخبرة اإلبداعية    هذه فى    الشعور   مجال 

  مرحلة فى    تبدأ   فيه   األصالة   ولكن التنظيم،    إعادة   شكل   يأخذ   قد   تعدد   وهو التعبير،    أو   التواصل 

الجديد،    المتكون   الكيان   واقع   من   جديدة   تدالال   اللغة   فتكتسب المتناقضات،    بين   التوليف   فعل 

   . الصعب الوالفى    نموها فى    الحياة   صياغة   لكيفية   كمثال   اإلبداعية   الخبرة   وتصاغ 

  :التعدد ومسيرة النمو

  :رىالبش   النمو   مسيرة فى    ودوره   ومعناه   التعدد   هذا   ضرورة إلى    ذلك   بعد   ننتقل

البشرى سلبا    الكيان فى    التعدد   صور   عينات هى    اوردتها التى    الخبرات   هذه   كانت   إذا

  المغزي؟   هو   وما الدالله،  هى    فما وإيجابا، 

فى    وليس   منظم   تكاتف فى    واألحياء   الحياة   تاريخ   معه   يحمل إنما   يولد   اذ   االنسان   إن

  خالل   ومن    بها،     ولد التى    الكيانات   تلك   محاولة هى    الحياتية   مسيرته   وتصبح نهائى    حمتال 

  ال   معينة   عالقات فى    الكيانات   هذه   تتحرك   بإنتظام  " وبسط   ملء" االيقاع الحيوى بما يشكله من 

واإلستبعاد،  والصراع،  والسيطرة،  والتعاون،  لتناوب، ا   بين   تترواح   ولكنها   لتفصيلها   هنا   مجال 

  النشاطات   خالل   من   ذلك   كل   ويتم ، ) الوالف (  التوليف   وأخيرا   والمواجهة والتلوث،  واإلزاحة،  

  النمو،   وإبداع   لحلما   فعل   ذلك فى    وبما واليقظة،    النوم   بين   التناوب   ذلك فى    بما   المتتابعة   الحياتيه 

  تُعجز   أو   يتناثر   أن   دون النمو،    أزمات يسمى    فيما   نسبيا   وعيا   ويعيه   تعدده   اإلنسان   يعايش   حين 
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  يمكن التى  هى    المعايشة   وهذه خاصة،    الفصام فى    المرض   حالة فى    كما   بعضا   بعضها   الكيانات 

  لعله المتخصص،    غير   لالنسان هذه األطروحة    تقديم   من   الهدف   هو   توضيحها   يكون   أن 

  تناقضه   يحتمل وبالتالى  مرحليا،  الواعى    التعدد   بهذا   خاصة   أوقات فى     لنفسه   يسمح   باستيعابها 

فى    يكون   وقد بعضا،    بعضها   مواجهةال   المتناقضات   من أعلى    توليف     فرصة   لنفسه   ويتيح 

  التناقض   تقبل إلى   -  بذاتها   مراحل فى   -  يشجعنا   ما   الشخوص   متعددة   البشرية   طبيعتنا   إعالن 

  والوقت   التقبل   أهمها (  خاصة   ظروف فى    يحمل   قد   هاما   طبيعيا   حدثا   باعتباره   اآلخرين فى  

  تفاصيل   عن   النظر   وبغض .  )[2](الطبيعى   مسارها فى    النمو   عجلة   دفع   إمكانية )  افىالك 

  خاصا   بحثا   له   نفرد   قد الذى    األمر ،  شريةالب   الوحدة   داخل البعض   ببعضها   الكيانات   هذه   عالقات 

 وعلى البشرى    التواجد على    المفهوم   هذا   تأثير   فان ) [3])( آخر   موضع فى    القارىء   يجده   أو (

  .وإيجابا   سلبا   إغفاله   يمكن   ال الحضارى    المسار على    وربما   بل   الذات   صورة 

  مسار ومآل التعدد على طريق النمو

إن القبول المبدئى بفكرة التعدد ال يحقق إيجابياته إال كحركة والفية على مسار النمو 

  :الممتد، كما يلى

   " هم"  إال   لست   كنت   إذا   أنا   فمن ، " األنا "  غرور   من    لليق داخلى    بالتعدد شعورى    إن  -1 

إحتكاكى    نتيجة داخلى    مبصومين"  نحن "  إال   ولست   ؟) منقرضة   وأحياء   سحيقة   أجيال   من   قادمين (

  ؟... إيذائهم   من سى نف   عن ودفاعى    عليهم وعدوانى    مقابلهم فى  وتناقضى    لهم ومواجهتى    معهم 

:  هو "  أنا "  أكون   أن   فالبد طبيعة المسار األصلى،    عن   نتحدث   وكنا كذلك،    األمر   كان   فاذا 

  أن إلى  طريقى  فى  الحى    التراكم   هذا   جماع   من   المؤقتة   الوحدة   ألصنع   المستمر   الوالف   محاولة 

  الموقف   هذا   إستيعاب على    منا   الفرد   قدرة   وحسب اكبر،    كلٍّ فى  أكبر فأكبر   يةكيان   وحدة   أصبح 

  ).[4](وايجابا   سلبا   المفهوم   هذا   آثار   وتكون مساره،    يكون بمرحلة،    ومرحلة   بلحظة   لحظة 

هى  التى    البشرية وحدتى  إلى  طريقى  فى  معا "  ونحن ..  هم "   اال   لست   أنا   كنت   فاذا  -2 

الفوقى    والحكم   والتكبر   العداوة   من   مزيد إلى    الطريق   هو   فما اكبر،    وجود   كيانات إحدى  

  عميق   النضج   شديد   شخص   إال   يقفه   أن   يستطيع   ال   الموقف   هذا   أن   شك   وال ، )[5]( والصراع؟ 

  أبعد الى    مجراها   تأخذ   سوف   النفسية   الحيل   فان   واال ، )وهذا هو الهدف وليس البداية(الوعى  

  العداوة   إخفاء الى    لالضطرار   األقرب   التفسير   هو   الفعل   رد   وتكوين الكبت،    ويصبح مدى  

  خارج   عادة   ويقع   دقيق   والفرق ، )العدو(   تجاه اآلخر المختلف   وسخيفة   معطلة   محبة   واظهار 

  وجود   من   التيقن   هو   تحديده على    يساعدنا   مما   ولعل األخالقية،    واألحكام   لعاديةا   الرؤيه   مجال 
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  ال فمعركتى    الخارج فى    قتلته   لو حتى  بآخر،    أو   بشكل   أنا   إال   هو   وفعال، فما   حقيقة داخلى    العدو 

  لحظه   انطباعه   ويسهل   يزيد   إنما   اليه   المشار "  البصم"  هذا   ألن تزيد،    لعلها   بل   الداخل فى  تنتهى  

  . )[6](بالذات   القتل 

  بجوار   أتحملهما   أن   هذا يساعدنى    أفال معا،    واألسود   األبيض أحوى  "  أنا "  دمت   وما  -3 

  لما الطبيعى    الممثل   هو داخلى    وأن داخلى،    أصل   هو خارجى    أن   تيقنت    إذا بخارجى     بعضهما 

  بتعبير   أو (  الناس   تصنيف   دون   الخارج فى  "  التناقض   أتحمل "  أن   أستطيع   هل "  بالخارج؟   هو 

  أن   ورغم التعارض،  قطبى  طرفى  على    فريقين إلى  )  الناس   تصنيف الى    المسارعة دون :  أدق 

  دعوة   فيه   ليس :  جديد   بموقف   يرتبط   هنا   اإليضاح   ان   إال ،  سابقتها   من   قريبة   تبدو   النقطة   هذه 

  العالم وفى    اآلخرين فى    الظاهر   التناقض   تحمل  إلى   وإنما   األعمق بالمعنى    العدو   حب الى  

  شطائر إلى    وقهرا   تعسفا   خارجنا   العالم   سنشطر   التحمل   هذا   ، وبغير"أنا "  هو   هو   ألنه الخارجى  

المسيرة،    إستكمال الى    يدفعنا   ما   أهم   تكون   قد التى    بقايانا وتلغى    بدورها   فتشطرنا معها،    نتعامل 

وفى مواجهة     Tolerance of Ambiguity الغموض   تحمل   ضمنا   يشمل   التناقض   وتحمل 

التناقض،    ذلك فى    بما شئ،    كل   تشمل   ومتنوعة   متفرعة   إحتماالت نواجه   ذلك، علينا أن

  تتأكد   وإنما   باجتماعهم   وحدته   تختل   ال   كل فى    مجتمعين   وغيرها   والتراجع والتذبذب،  والخلف،  

، نحو الجدل  التضارب   ظاهر   التجمع   هذا   خالل   من   المتصلة   المسيرة فى    وحيويته   دافعيته 

  .فالوالف، وهكذا

  القوة   هو )  البشرية   الوحدة فى    الكيانات   تعدد (  المفهوم   هذا   فإن المسيرة،    ذكر وعلى   -4 

  معادلة فى    الكيانات   هذه   تستقر   ومالم الحقيقى  الديالكتيكى    بمعناه   النمو   إستمرار   نحو   الدافعة 

  اإلستاتيكية   من   نوع الى  البشرى    الوجود    يقلبان   اللذين "  التلوث "  أو "  التسوية "  من   هامدة 

  النشط   التعدد   هذا   من   الناتجة   الدافعة القوى    فإن   هذا   يحدث   مالم المغلق،    رالتكرا   أو المجمدة،  

  السلب   داخلها باعتبار أن   نقيضها التى    دةالوح   حكاية   أن   ثم ، )[7]( للنمو الحقيقى    الدافع هى  هى  

المحتوى    تناقض   لحقيقة الظاهرى    التعبير هى  )  هيجل (  اإليجاب وبالعكس   جوف   من   يخرج 

بالذات،    الوحدة   هذه   يميز الذى    هو   الظاهر   الشكل   هذا   أن   رغم الظاهرى    بشكلها   للوحدة   المكون 

..  المختار   المخير   وهو   المسئول   وهو   والواقع   الناس   مع  - بذاتها   لحظة فى   -  يتعامل الذى    ووه 

عليه، وما هو مرحلة إلى    داللة   هو   وما   مايحويه   إال   ليس  - الوقت   نفس فى   - أيضا   ولكنه الخ،  

  .ما بعده

  الكيان فى  "  معا "  المتواجدة   الكثرة   هذه   عن   الناتج   المستمر  الديالكتيكى   النمو   عملية وفى 
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<<H�Ò]<gŠuæ<<<ì…‚Î<<
<†ËÖ]�<<<^ßÚ<<<<î×Â

<h^Ãéj‰c<<<]„â<<<ÌÎç¹]<<
<í¿£<<<í¿v×e<<<í×u†Úæ<<
<<Hí×u†²<áçÓè<<<<Hå…^ŠÚ

<áçÓiæ<<<…^ma<<<]„â<<<ÝçãË¹]<<
<^f×‰<<<^e^«]æ 

 
< <

 
 

çâ<<<àÏéjÖ]<<<àÚ<<<�çqæ<<
<æ‚ÃÖ]<<<<î×}]�<íÏéÏu<<

<^ÛÊ<HøÃÊæ<<<çâ<<<÷c<<<^Þ_<<
<ØÓ�e<<<æ_<<<<H†}be<<îju<çÖ<<

<äj×jÎ<<<îÊ<<t…^¤]<<
<<îjÒ†ÃÛÊ<÷<<<<îãjßi
<<îÊ<Ø}]‚Ö]<<<Øe<<<^ã×ÃÖ<<
<<H‚èˆi<áù<<<]„â<<>Ü’fÖ]<<>

<…^�¹]<<<äéÖ]<<<^´c<<<‚èˆè<<
<ØãŠèæ<<<äÂ^fŞÞ]<<<ä¿£<<

<ØjÏÖ]<<<l]„Ö^e 
< <
< <

 
 

^Ú<<<kÚ�<<><^Þ_<<><<ïçu_
<˜éeù]<<<�ç‰ù]æ<<<<H^ÃÚ<øÊ_<<

<<îÞ‚Â^Šè<]„â<<<á_<<
<^Ûã×Û�_<<<…]çœ<<<^Ûã–Ãe<<<
<<îq…^ā<]ƒc<<<<kßÏéi<<<á_<<

<<îq…^}<çâ<<<Ø‘_<<
<<Hî×}]�<á_æ<<<<î×}]�<çâ<<

<ØnÛ¹]<<<<îÃéfŞÖ]<^¹<<<çâ<<
<[t…^¤^e<<> 

 
< <
< <

 
ØÛ�<<<˜Î^ßjÖ]<<<†â^¿Ö]<<

<<îÊ<àè†}û]<<<<îÊæ<�^ÃÖ]<<
<<îq…^¤]<äÞù<<<çâ<<<çâ<<
><^Þ_>�Çeæ<H<<<]„â<<<ØÛvjÖ]<<

<†Ş�ß‰<<<�^ÃÖ]<<<^}^ßq…<<
<^ËŠÃi<<<]†ãÎæ<<<<±c

  أزمات   أيضا تسمى  (  الحرجة   النمو   مواقف فى    وذلك   الشعور   حيز الى    الداخل   يخرج البشرى  

  تكوين   عن   سؤولةالم   التوليف   عملية   متناول فى    وأكثر   أكثر   ليصبح   )Growth Crisis-النمو 

  من الوعى    دائرة   عن   وبعيدا أخف،    بجرعات   يحدث   إنما   األمر   هذا   ونفس األعلى،    الوحدة 

   . )[8](خاص   بوجه   الحلم   خالل 

  المرض فى    النظر   يعاد   أن   البد   وآثاره   المفهوم   هذا   بحقيقة الوعى    هذا   كل   ومع  -5 

  ذاته فى    هو   البشرية   الوحدة   منها   تتكون التى    الكثرة   ظهور   يصبح   فال   الذهان،    وخاصة النفسى  

  يتجاهلها   أن   أغلبنا   يحب   لحقيقة   إعالنا   يصبح قد   بل  والفتة سيئة السمعة،   إسما   يستأهل   مرضا 

  وهذه كاف،    مبرر   لها   يعد   لم   خدعة   التجاهل   هذا   نعتبر   أن   األوان   آن   وربما مختلفة،    ألسباب 

  إتاحة   إطار فى    ناولهانت  بأن   خليقة )  خاصة   النشط   الذهان فى (المرضى    يعلنها التى    الحقيقة 

  اليصبح حتى  األعلى    التوليف   احتمال   خالل   من   تنظيمها   يعاد   أن   المعراة   الكثرة   لهذه   الفرصة 

الكيميائى    بالقهر   ودائما   فورا   مكوناتها   أغلب على    للقضاء   دافعا )  الكثرة   من (  منها   الرعب 

  .بسواء   سواء الترميزى    والتسطيح 

  األحوال فى    تفصيلية   عينات   سرد فى    أستطرد   ال حتى    قسرا نفسى    وأوقف

  ).[9]( المرضية 

  :تساؤالت وآفاق

فى    المتأنية   للمشاركة   خياله   أدعو   أن   المفهوم   هذا   تقديم   اختتم   أنا  و   القارئ لى    وليسمح

  التعدد   مفهوم   من   إنطالقا بالى  فى    خطرت   تساؤالت   عن   نجيب   أن   نحاول   ونحن تفكير جديد،  

   : البحث   هذا فى    قدمته الذى    والكثرة 

  كياناتنا   صلب   من   )ذوات(كيانات    إليها   وما   والجان   األشباح  تكون   أن   يمكن   هل  -1 

  أن   يمكن   وهل   جديد؟   من )  تجسيدا   أو   فكرا (   فنستقبلها   عالمنا   خارج الى    تسقط التى    المتعددة 

فى    مدمجة   كيانات عة سوى القدرة على تعت   ليست   وتصويرها   فكرة تحضير األرواح   تكون  

  هو الحى    الجسد   أن أى  ، ) خاص فيزيوكيميائى    ترتيب   إال   الكيان   وما (   الحي؟ البشرى    الوجود 

  والتفاعل   المواجهه   من   بصمها   تم سابقة،    أجيال   من   المتبقية   التنظيمات   هذه   لمثل   الحاملة   الشاشة 

حيوى    كيان   هو "  الوسيط "يسمى    من   يكون   الحالة   هذه وفى    بالوراثة؟   نقلها   تم   أو   اتناحي   خالل 

     ؟ . فالنمو  ...اإلحتواء،   وإعادة   التعتعة على    قادر   مرن بشرى  

  مارلين (  األرواح   يرتصو   عن   قيل   ما   الفرض   هذا   يفسرها التى    اآلثار   هذه   أهم   من   ولعل

  التركيب   ممكنا بافتراض أن   التفسير   يصبح   اذ )  مثال   وفاتها   بعد   ميللر   أرثر   بجوار   مونرو 
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<†ñ^Ş�<<<ØÚ^ÃjÞ<<<<H^ãÃÚ
<^Þ†Ş�jÊ<<<^â…æ‚e<<<<îÇ×iæ

<^Þ^è^Ïe<<<<îjÖ]<‚Î<<<áçÓi<<
<Üâ_<<<^Ú<<<^ßÃÊ‚è<<<<±]

<Ù^ÛÓj‰c<<<ì�Š¹] 
 

< <
 

ØÛ�<<<˜Î^ßjÖ]<<<ØÛ�è<<<^ßÛ•<<
<ØÛ�<<<šçÛÇÖ]<Tolerance 

of Ambiguity<<
 

< <
 

ác<<<]„â<<<ÝçãË¹]<<E<�‚Ãi<<
<Ö]l^Þ^éÓ<<<<îÊ<ì‚uçÖ]<<

<íè†�fÖ]<<D<çâ<<<ìçÏÖ]<<
<íÃÊ]‚Ö]<<<ç©<<<…]†Ûj‰c<<<çÛßÖ]<<

<å^ßÃ²<<<<îÓéjÓÖ^è‚Ö]
<<îÏéÏ£]<�^Úæ<<<†ÏjŠi<<
<å„â<<<l^Þ^éÓÖ]<<<<îÊ

<íÖ�^ÃÚ<<<ì‚Ú^â<<<àÚ<<
><íèçŠjÖ]<<><æ_<<><pç×jÖ]<<>

<àè„×Ö]<<<á^f×Ïè<<<<�çqçÖ]<<
<<ï†�fÖ]<<±]<ÅçÞ<<<àÚ<<

<^j‰ý]íéÓéi<<<<Hì‚Û�]<æ_<<
<…]†ÓjÖ]<<<Ð×Ç¹] 

< <
 
 

<îÊ<íé×ÛÂ<<<çÛßÖ]<<
<<îÓéjÓÖ^è‚Ö]<†ÛjŠ¹]<<
<si^ßÖ]<<<àÂ<<<å„â<<<ì†nÓÖ]<<

<ì‚q]çj¹]<<><^ÃÚ<<><<îÊ
<á^éÓÖ]<<<<ï†�fÖ]<t†−<<

<Ø}]‚Ö]<<<<±]<ˆéu<<<…çÃ�Ö]<<
<ÔÖƒæ<<<<îÊ<ÌÎ]çÚ<<<çÛßÖ]<<

<íq†£]<<E<<îÛŠi<^–è_<<
<l^Ú‡_<<<çÛßÖ]IGrowth 

CrisisD 
 

< <
< <

 
‚e÷<<<á_<<<�^Ãè<<<†¿ßÖ]<<<<îÊ
<š†¹]<<<<îŠËßÖ]<í‘^}æ<<

حساس،    فيلم على    للتاثير   مستعد وبالتالى  .  للتعتعة   قابل فيزيوكيميائى    تركيب   هو   المدمج 

  أن    قبل حتى    أو (  الراحل   بالشخص   واالحتكاك   االتصال   صاحب الحى    الجسد   يصبح وبالتالى  

  المنطبع عليه من الشخص الراحل   التنظيم   لهذا الحاوى    المجال   هو )  الفرض   هذا   حسب   يرحل 

   . المعنى 

تبادال هل يمكن أن نكتشف أن إدراكنا هللا عز وجل ينبغى أن يتم بكل هذه الكيانات  -2

على طول مسار سعينا إليه، وبالتالى نظل نتكامل نحوه وبه فى تناسق متصاعد يفسر مسيرة 

  اإليمان إليه؟

المستمرة،    نموه   عمليه فى    اهللا   لوجه   اإلنسان سعى    بين  -إذن  -   نربط   أن   يمكن   هل  -3 

  بين   التوليف   عمليه   خالل   من   فشيئا   شيئا   واحد   كيان فى    المتعددة   كياناته   توحيد   من   إقترابه   وبين 

  التوحيد   مفاهيم   وبعض   الصوفيه   التوحيد   مفاهيم   بعض   أكثر   بعمق   فندرك المتناقضة،    كياناته 

الذى   God Like Existence " االلهى   شبه   الوجود "  ماسلو   أسماه   ما   وربما بعض ، االلهى 

     الذات؟   تحقيق   خبرات   يصبغ 

  من   ما لمستوى    كممثل "  واحد   أقنوم فى  " المسيحى  "   التثليث "   مراجعة   يمكن   هل   -4

  ؟ " الوحدة فى    الكثرة "

  بما   القارئ   ليكمل   التساؤالت مزيد   عرض فى  التمادى    عن   قسرا نفسى    أوقف أخرى    ومرة

  الخاصة الجاهزة   إجاباته الى    باالطمئنان   يسارع   وال   هو   تساؤالته   التفكير   شجاعة   من   وهب 

  ).، والتى ال أعرف أغلبها أقلها أصال  التى لم  إجاباتى  إلى    وال (

  2013وبعد، 

إن ما يجرى فى العالج الجمعى مع مرضى ومتدربين من مختلف طبقات المجتمع 

والثقافة هو الذى أتاح لنا فرصة اختبار بعض إجابات ) والالتعليم(مختلف مستويات التعليم و

ونحن نخلّق معا الوعى الجمعى إلى الوعى  –طبعا –معظم هذه األسئلة، دون أن نطرحها 

  .األكبر فاألكبر إلى وجه الحق تعالى

  .واإليمان وهذا ما سوف نعود إليه فى عالقة هذا العالج كما نمارسه بالدين

****  

 ا�	���    ا�
ا	�

 Berne ،E. ( 1961) transactional Analysis in psychotherapy. New 

York: Grove press Inc.  
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<<<Há^â„Ö]<øÊ<<<xf’è<<
<…çã¾<<<ì†nÓÖ]<<<<îjÖ]
<áçÓji<<<^ãßÚ<<<ì‚uçÖ]<<
<íè†�fÖ]<<<çâ<<<<îÊ<äi]ƒ<<

<^•†Ú<<<Øâ`jŠè<<<^�c<<<<íjÊ÷æ
<HíÃÛŠÖ]<íòé‰<Øe<<<‚Î

<xf’è<<<^ÞøÂc<<<íÏéÏ£<<<g¬<<
<f×Æ_^ß<<<á_<<<^ã×â^rjè<<

<h^f‰ù<<<<HíË×j§<^²…æ<<<áa<<
<á]æù]<<<á_<<<�jÃÞ<<<]„â<<

<Øâ^rjÖ]<<<íÂ‚}<<<�<<<‚Ãè<<
<^�<<<…�Ú<<<Í^Ò 

< <
 

< <
 

Øâ<<<àÓµ<<<á_<<<áçÓi<<
|^f�ù]<<<á^¢]æ<<<^Úæ<<<^ãéÖc<<

<<l^Þ^éÒEl]æƒD<<<àÚ<<
<g×‘<<<^ßi^Þ^éÒ<<

<ì�‚Ãj¹]<<<<îjÖ]<¼ÏŠi<<
<<±]<t…^}<<<^ß¹^Â<<

<^ã×fÏjŠßÊ<<<E<]†ÓÊ<<<æ_<<
<]‚éŠŸ<<D<àÚ<<<[‚è‚q<< 

 
< <
< <

 
Øâ<<<àÓµ<<<á_<<<<áçÓi<<

<|]æ…ù]<�–�<ì†ÓÊ<<
<^â†èç’iæ<<<kŠéÖ<<<<ïç‰

<íÃjÃi<î×Â<ì…‚ÏÖ]
<l^Þ^éÒ<<<í¥‚Ú<<<<îÊ

<�çqçÖ]<<<<ï†�fÖ]<[ê£]<< 
 

< <
 
<Ì�jÓÞ<á_<àÓµ<Øâ
<Øqæ<ˆÂ<�<^ßÒ]…�c<á_
<ØÓe<Üjè<á_<îÇfßè
<÷�^fi<l^Þ^éÓÖ]<å„â
<^ßéÃ‰<…^ŠÚ<Ùç� <î×Â
<Ø¿Þ<±^jÖ^eæ<HäéÖc
<îÊ<äeæ<åç©<ØÚ^ÓjÞ

 Berne ،E. (1967) Games people play: The psychology of Human 

Relations. New York: Grove press Inc.  

 Guntrip ،H. (1974) Schizoid Phenomena. Object Relationships 

and the self. London: the Hogarth Press.  

 Guntrip ،H. (1977) Personality Structure and Human 

Interaction. London: The Hogarth press.  

 Hefzi ،S. (1981) sleep nd Dream Disorders in psychiatry Cairo: 

Dar El Gahd publishers.  

 Maslow. A. (1969) A theory of meta motivation: the biological 

rooting of the value life. In Sutich A. J..and Vich. M.A. (eds.) 

Readings in Humanistic psychology.New York. the free press.  

 Rakhawy ،Y. (1981) selected Lectures in psychiatry. Cairo: Dar 

El Chad.  

 Storr ،A. (1974) Jung. Crate Britain: fontnna Collins.  

 Winnicott ،D. W. 91958) Collected papers: Through pediatrics 

to psychoanalysis. London: Tavistock publications.  

�    ا�
ا	��
 ا��

 1-   � -�,� وا��+
 ا�*� �()'   دار  -    ا��&%   أ#"ار ) 1978(ا�
��وى  �

  . ا�'�ه
ة  

 2-   �ا�*�    دار  -ا�65"��4"�"	�   3(2 1    درا0� ) 1979(ا�
��وى  �

 
 ________________________________________ ا�'�ه
ة  -�()'�,� وا��+

]1 [-  �:   ;  أن   ��� " ا�5B   ا@(A#   "2 ه�    ا@(2 "  ?�ه
ة "   أن   ا�>��


 ا�Eاآ
ة،    >;��Cو� :Fى    اEض ا�
�H   ;Cد�:    I2   إ�3دة إK�<أو   ا�

N أو ا��MالO6<أو ا� ;H"+<ا�. 

]2 [-  ��PQج اSا�� ;T<H �: "ا هEة–وه
V��: دون-  "Pر ا��"K�: W:

X
 .وا�"�3 ا��PQ آA0 �Pد ذآ

]3[- Rakhawy ،Y. (1981) : seleckted Lectures in psychiatry Dar 

EI Chad publishers Cairo  

]4 [-  \6T_� �; وP^ 1 ;O0"�3ت �<H `ا� �a
وأb6c �dH ا�&

�ت :�� ��eMا %&f رس�h �	S3 ورة
d���)��PQج اSا��.( 

]5 [-  �'�   \P_,    �f�cل   أ"j    N; ا�S6م(ا�6)3(   ;fأ   W:   25   آ�ن�:  

 S�   �lO�   �_:A),   
mn    �)3 ;fأ   W:   25   آ�ن�:   " %�   o)C ه�    ه"   �fاpا�  "
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<†ŠËè<‚Â^’jÚ<Ð‰^ßi
[äéÖc<á^µý]<ì�ŠÚ 

 
< <
< <

 
Øâ<<<àÓµ<<<á_<<<¼e†Þ<<<I<
<áƒc<I<<°e<<<<îÃ‰<á^ŠÞý]<<

<äqçÖ<<<�]<<<<îÊ<äé×ÛÂ<<<åç´<<
<<Hì†ÛjŠ¹]<°eæ<<<äe]�Îc<<<àÚ<<

<‚éuçi<<<äi^Þ^éÒ<<
<ì�‚Ãj¹]<<<<îÊ<á^éÒ<<

<‚u]æ<<<^òé�<<<^òé�Ê<<<àÚ<<<Ùø}<<
<äé×ÛÂ<<<ÌéÖçjÖ]<<<°e<<
<äi^Þ^éÒ<<<í–Î^ßj¹]< <

 oوذ�   
K����   W:   ���    ،q�: أو  " W:   25   آ�ن�:   �   �_H"�   ;)دا�  " ;frوآ  

 �f

آ�   3(��   Wt   �<H"&C   ه"   EH   �sآ��   ;&uزا   ��6�C   �''c   ��<)cر  

   ،b�aFا S�Fقوا   �T  �   أ�3اءbt   �f   أن zC    �)3آ�   qc   ا�y"رة   XEx   ا�6

  ،N�yC W:   oا����   ذ�    ،|P3Fا �jSأ�   ���(:   �H
Kf   أو   �}   ���Oا�  

  ،�H
أ�3اءbt    ،�f   إذ   أbt   ��6&f   أن   �H�V   �>"ا{�   ECآ
�f   ��(_�   �~ ا��+
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