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 :مق�مة
 ما  ف�ها س�ق&م ال�ى ال��م ن�ة تُْق�أ أن  األه�، لعله ال��اب، ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا  ال��م  ن�اصل

 .3أم ن�ة .ق�اءة .ال2&ء أوصى /�ا ال*ا.ع، الف,ل م� ت+*�
 	��ى  

 الف�ل ال�ا�ع 
 Inter-textuality  (7) ”ج�ل م����ات ال�عى “ال��اص

…………… 
 مقارنة ب�4 ال��اص فى نق� ال�1 األدبى

 وال��اص فى نق� ال�1 ال6789  

 

 ال��اص” فى نق� ال�1 ال6789 “ ال��اص” فى نق� ال�1 األدبى“

 كل ن1 �678 ه� ت�اص  -1 كل ن1 ه� ت�اص  -1

 )  عاد م��Aدح��6 إن�انى م��(

 –aه
 ال ق& و=غ��ها ،  ال&اللة .الغة 89ارة ه
  ال�قارنة به
ه لى س�ح ال
A ال�&A ن*��ع?

 الE+اس  وه
ا

 –aه
 مع ال�ق�H Iل ناق�اها الEF+قة ه
Jی&Fة ع� الL�Mی& ل�� االس�عادة، ن&Oه�ا ال  
 ض��+ة  دع�ة ذلP  فى  أن ه� .ال�قارنة والO&ی�

  تق&�Xها *ابW ال ال�ق�الت م� ال��U� ل�أك�&
  :ذلP وم� ، وم�8اع&ة م�ف�قة

– bم2&عا، /ان مه�ا ال,ف� م� ی2&أ أح& ال  
 م�ف,ل ف�اغ م� إب&اعٌ  X[�ج أن �F�*Xل إذْ 

  ق2له ما ع�

– bة إن+,]  = ال��ّ�ن  دائ�ة هى ال8�Lة  ال
 ” making the in  Alwaysال����ن  “فى

– cال W2ی�� Pذل tال�*8ة فق. uاألح&ث لل�  – cعلى قاص� غ�� العالجى اإلب&اع  إن  

ص بشرى هو تناص كل ن
(حيوى إنسانى مستعاد  
متجدد ) 

إن الشخصية البشرية هى  
دائمة التكّون = “فى  

 Always  in theاليتكون”  
making

ال أحد يبدأ من الصفر مهما  
كان مبدعا، إْذ يستحيل أن  
يخرج إبداٌع من فراغ منفصل  
عن ما قبله  

إن اإلبداع العالجى غير قـاصر  
اعى” وإنما  على الناتج “اإلبد

يمتد ليشمل تجديد الحياة  
وإعادة تخليق الذات بنسب  
بالغة الضآلة لكنها مستمرة مع  
اإليقـاعحيوى السليم

إن الشخص العادى مبدع طول  
الوقت طالما ينام ويصحو، 



  أA   إلى ��X& بل األق&م،  .ال�u �هوعالق
 /ل مع تفاعل أA ومع خ2�ة وأA مOال

 اإلXقاع  ح�/+ة .�2+عة ال�عى م*��Lات

  تO&ی& ل+�ل ��X& و{ن�ا “اإلب&اعى” ال�اتج
  ال�آلة  .الغة ب�*? ال
ات ت[ل�W و{عادة الF+اة
 ال*ل+� اإلXقاعA��F  مع م*���ة ل��ها

– dه
 ت�=t ناح+ة م�  وهى أساس+ة الف��ة ه
 ب8ع�ه، .ع�ه  وال�Fارة بل الUقافة تارLخ
  إعادة /له اإلب&اع تOعل أخ�A  ناح+ة وم�

  إعادة أصال�ه،إن درجة بلغI مه�ا ص+اغة
 اإلب&اع /ل  هى ب
اته  ع�W م� ال,+اغة

 – dإن  u]  ال�ق�H Iل  م2&ع العادA  ال
  أن دون   و�Lغ�� وL&ه� و�F,L، ی�ام Hال�ا
 ب�غ� ال�*���  ال��Fل  ه
ا   وداللة ع�Mة ی&رك

 ضآل�ه 

 – eه الق�2ل  إن
  فى X*ه� .أن ج&ی� الف��ة به
 ول+3 ال8�Lة،  أصل ت�ح�& ف��ة ق�2ل إعادة
tاإلب&اع  أصل فق 

 – eم��&ة -اإلب&اع– االس�عادة دورات  إن  
 فهى ال�ق�H ،Iل الA��F  اإلXقاع .ام�&اد
 2&أال� ح�J م� وم�O&دة دائ�ة

 – fا
�  اصالة  إلى األق�ب أن القاع&ة ت,8ح ه
  ال8�A، ال�آلف م*��ة فى واإلسهام اإلب&اع

 دون  – اس�لهاما األكU� ه� اإلن*انى، وال��افل
 �اه�  وعى ح��ر ش��

 – fهل ما إن*X ه ق�2ل
  ام�&اد ه� األف�ار ه
  ال�عى  إلى ال�Oعى  ال�عى  إلى الف�دA ال�عى

  ال�عى إلى ىال�2+ع ال�عى إلى ال�Oاعى
Wة ال�ف��ح  ال�عى  إلى ال��لXال�ها 

 – gنق& إن  uم� األدبى ال� Wااله��ام م��ل 
  ت�اصل ی&ع�  (ال��اص) وج
وره .أص�له ب�=�ه

�ل اإلب&ا9+ة ال�ق&Xة ال�*��ة .آخ� أو  .

 –gب�� ال��اص إن � أنه ح�J م� ال8
 س� ه� ت��رLا الF+اة ل��احل إب&ا9+ة اس�عادة

  م*��Lات .�Fارات ال��ت�8ة العالجات نOاح
 على ال����/�ة العالجات م� أكU� ال�عى،
 رم�=ة وتأوLالت تف*��ات  أو /الم+ة تعل+�ات

  (م���� م2&ع  إب&اع م� ه� ال�1 األدبى2- 
 م��لW م� وال�ق&  ال�ق&)، X*�أهل /ان إن  عادة

  أق&م  نu ب�� ال�=t مFاولة ه� ال��اص:
uا أح&ث ون�. ���X على  م�ه�ا /ل  

 وال���اثفة ال��,اع&ة ال��اص م*��Lات

 ب&Xع  إب&اع م� ه� ال�1 ال6789 2- 
  و=ال�الى شئ، /ل و=&Xع واألرض ال*�اوات

  م8اش�ة عالقة  له ل+3 ال8�A  ال�u ف�ق&
  واألرض، ال*�اوات ب&Xع أب&ع ما ب�� مقارنة
  إب&اع م�اصلة  فى ال8�A  ال�u ف�ص و=��

  ىعل FXاف� أن ه� عل+ه ما /ل إذ نف*ه،
  فى ب&Xعه إلى   وغای�ه  األصلى  ال�u ج�ه�

  خالل م� م[�لفة، وأزمان م�غ��ة ��وف
  ل�O&ی& اإلXقاعA��F  دوام ف�ص اس��+اب

uا ال��. Wل�ا .ه خل Wالعالج وفى له،   خل  
� ما .�عال� م�FفMا مازال نu ب�� ال��اص ی�

Wوما .ه خل Wال�عالج”  “وعى له خل   
  أو انF�ف أو تع�ل ونX uع�ى) (ال�ف�وض

ويدهش ويتغير  دون أن  
يدرك عظمة وداللة  هذا  
التحول المستمر برغم ضآلته

–إن دورات االستعادة  
ممتدة بامتداد   - اإلبداع

اإليقـاع الحيوى طول الوقت،  
فهى دائمة ومتجددة من  
حيث المبدأ 

إن ما يسهل قبول هذه األفكار  
هو امتداد الوعى الفردى  
إلى الوعى الجمعى إلى الوعى  
الجماعى إلى الوعى الطبيعى  
إلى الوعى المطلق إلى الوعى  
المفتوح النهاية 

إن التناص بين البشر من حيث  
استعادة إبداعية لمراحل  أنه  

الحياة تطوريا هو سر نجاح  
العالجات المرتبطة بحوارات  
مستويات الوعى، أكثر من  
العالجات المتمركزة على  
تعليمات كالمية أو  تفسيرات  
وتأويالت رمزبة

النص البشرى هو من إبداع   
بديع السماوات واألرض وبديع  
كل شئ، وبالتالى فنقد النص  

عالقة مباشرة    البشرى ليس له
مقـارنة بين ما أبدع بديع  
السماوات واألرض، وبين فرص  
النص البشرى فى مواصلة  
،  إبداع نفسه



Pه أو تف�� وت�L& ال���L”، “وعى ت
  ی��ه ل� ال
A األول  ال�u  على   ال�*��ل+ة

Jع ال أنه ح�+��*X غ�� أنX WF. إذا إال  
�� ما إلى .WF ه� تغ���X. 

 ال�u ر=t ه� ال��اص فى اإلب�اع األدبى3- 
  جه& إلى �FXاج وه
ا أق&م ب�uِّ  األح&ث،

 فقt ل+3 إب&ا9+ة،  نق&Xة وذائقة م�س�عى،
 ل�ق&ی� أ�Xا و{ن�ا وال�8ای�، ال�ا.ه ل�ص&
 .ت�اثل دون  ال��اثل روعة

ال6789 3-  ال�1  فى    على   Xق�,� ال��اص 
��  ب��  اإلب&ا9+ة  الO&ل+ة  الF�/+ة  خالقه�ا  ن,َّ
  آل   ما  إلى  آل  ق&  م�ه�ا   نu  /ل  ل��  واح&،

  –  ح�ص  .ق&ر  م�ع&دة  وتغ��ات  ب�L�F�ات  إل+ه
  عل+ه   ��OXعا  أن   م�ه�ا  /ل  وق&رة  -ع�O   أو

  ال�قارنة  �+ه ت,لح ال ت�اص وه� عل+ه، وLف��قا
  ال�,��،   م�  إسهاما   ی��ل?  و{ن�ا  تف�&،  وال

��  آخ�  مارك  وعى  /ل  وم��X  أن  �   X*ه
  ال�,��   ل�ال  ال���  وح�/+ة  الO&ل  سالمة   في

�Fن &Lوال��اصل  اإلب&اع م� م� 

  أق&م أخ�A  ن,�ص إلى ��X& ال��اص4- 
 ومOه�لة  مع�وفة – أ�Xا

  في .�Lة ن,�ص إلى ��X& ل��اصا4- 
  X*�ى ما و�OLعه� العادXة الF+اة وفى ال�ارLخ
  فال�Oاعي،  ال�Oعى،  وال�عى ال���/ة، الUقافة

 ال��لW  ال�عى إلى

  وال  وعى بال – Xع�&( ال�1 (فال��اص5- 
  /ان (إن  والب& ق2له  م� إب&اع – �اه� ق,&

 Xفق& أن  دون   م*�قال ی�[لW   أن ج�&ا) ت�اصا
 ال*ابW .ال�u صل�ه

  م�  م�O&د ج&ی& /+ان ه� ال�1 ال6789 5- 
 ��X& أنه /�ا ق2له، ن,�ص إلى ان��ائه  واقع
  أن  دونً  و�Hال ع�ضا  .ع&ه ما ن,�ص إلى
 انف�ادی�ه ع� ی��ازل أو ه��Lه Xفق&

�ل X*�ع�ل ال6-   ال�عى  م8اش� .
  ال�ق& �Xارس ل��ه ال�Oعى، وال ال��2[,ى

 م*��Lات  ح�/+ة ج&ل خالل م� اإلب&اعى
 معا  االب&اع

  وعى ب�� OX��  العالج في ال��اص6- 
  م�  ع&د ب�� ال�Oعى العالج وفى بل  ووعى،

�ل ال�عى: م*��Lات  ال,�F في تلقائى .
  ح�/+ة في أكU� ی�t وه� أح+انا،

 A��FقاعXال��م، أث�اء اإل  A�OLو Pل ع�& ذل/  
 فقt  لل�2&ع�� ول+3 ال�اس،

 Xق�,� وال األول،  لل�u ثان إب&اع ال�ق&7- 
��ل إعادة على اإلب&اع  إلى ��X& بل ال�u،  ت
��ل إعادة إب&اعه  ص&ق  إن ال�اق& ت

  وعى  .ال��ورة  خالله م� ی�[لW العالج7- 
  م� (أو ث� ال��2[,ي  ال�عى ه� أوال م��ك
  إعادة إلى ��X& وه� ال�Oعى  ال�عى ال2&ء)
��ل  ال�ار/�� ت

التناص فى النص البشرى  
يقتصر على الحركية الجدلية  
اإلبداعية بين نصَّين خالقهما  
واحد، لكن كل نص منهما قد  
آل إلى ما آل إليه بتحويرات  
وتغيرات متعددة بقدر حرص  

وقدرة كل منهما   -أو عجز  –
أن يجتمعا عليه ويفترقـا عليه

هو تناص ال تصلح فيه المقـارنة  
وال تفيد، وإنما يتطلب إسهاما  
من النصين، ومن كل وعى  

مشارك آخر يمكن أن يسهم   
في  سالمة الجدل وحركية النمو  
لكال النصين نحو مزيد من  
اإلبداع والتواصل 

التناص يمتد إلى نصوص  
ة في التاريخ وفى الحياة  بشري

العادية ويجمعهم ما يسمى  
الثقـافة المشتركة، والوعى  
الجمعى، فـالجماعي، إلى الوعى  
المطلق 

النص البشرى هو كيان جديد  
متجدد  من واقع انتمائه إلى  
نصوص قبله، كما أنه يمتد  
إلى نصوص ما بعده عرضا  
وطوال دوًن أن يفقد هويته أو  
يتنازل عن انفراديته 

التناص في العالج يجري بين  
وعى ووعى، بل وفى العالج  
الجمعى بين عدد من  



  والالحW ال*ابW ال�,�� ب��  ی�=t ال�اق&8- 
 ال�ق&�  اإلب&اع ب�عى

 ما /ل ب��  تلقائ+ا ی�=t ال�2&ع ال�عالج8-  
 ت�+t إلى .اإلضافة سا.قة، خ2�ات م�  وصله
  و9+ه، .�*��Lات �اه� ب�عى مق,�د ل+3
��الت و=����الته ال���L ت  ال[اصة  وت

 .تلقائ+ة .F�/+ة

  ومهارة م�Uفة ثقافة  إلى �FXاج ال�اق&9-  
 اب&ا9+ه

 و{ش�اف ت&رL? إلى �FXاج (ال�عالج) ال�اق&9–
Iوم�ا.عة ووق 

 لغات (.�ل مارك مt+F، حاض�، هللا10- 
 ) االب&اع

  ال�عى م*��Lات ح��ر  ل�ل جامع  هللا10-
  عل+ه اج��ع�ا(  وام�&اداته، واح& م�Fر ح�ل

 ) عل+ه واف��ق�ا 

 

 نUYل األس�Xع القادم) ال78ح ال7��Uسل دون ج�ولةو (
 اإليقاعحيوى “الطبنفسى أصول مراجعة من انتهيت [1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو التطورى”

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

  )الطبع (تحت

مستويات الوعى: بشكل  
تلقـائى في الصحو أحيانا، وهو  
ينشط أكثر في حركية  
اإليقـاعحيوى أثناء النوم، ويجرى  
ذلك عند كل الناس، وليس  
للمبدعين فقط 

الناقد (المعالج) يحتاج إلى  
تدريب وإشراف ووقت  

تابعةوم

هللا  جامع لكل حضور مستويات  
الوعى حول محور واحد  
وامتداداته، (اجتمعوا عليه  
وافترقوا عليه)

  
  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130222.pdf 
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