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 مقدمة
سوف جيد فرصة ىف) الذوات(يبدو أن موضوع تعدد الكيانات 

هذه اليومية ليأخذ حقه من احلوار واجلدل والقبول والرفض،
أآثر مما حدث حني تناولته آتابًة ىف مواقع أخرى سابقة، فمنذ

ظريى األول الذى أشري إليه آلما عرجناآتبت فيه املقال التن
 أآتوبر"الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"إىل هذا املوضوع 

 ىف اإلنسان والتطور، مث آتبت حواىل أربعة عشرة مقالة ىف1981
تلك الصحيفة اليومية اخلفية الىت استضافتىن تسعة أشهر مل
ممايصلىن خالهلا تعقيب واحد يسمح ىل مبعرفة ما وصل للناس 

أآتب، أو يتيح ىل فرصة أن أناقشه أو يعدلىن، أو يطورىن،
منذ ذلك احلني، وانا أمارس مهنىت، ورمبا حياتى من هذا

دون أن أدرى ىف آثري من(املنطلق، منطلق هذه الفكرة 
إىل أن جاءت هذه الفرصة إلعادة فتح امللف هكذا من) األحيان

ثر جدية، ورمباخالل هذه اليومية، وإذا بالنقاش يدور أآ
 .أبعد أثرا

 لعل أهم ما دعاىن إىل فتح امللف على مصراعيه هو حماورتى
أسامة عرفة، ورامى عادل يوم اجلمعة املاضى،. مع آل من د

حممد حييى الرخاوى من مقال نشر. باإلضافة إىل ما وصلىن من د
الوحدة والتعدد ىف الرتآيب"باسم " احملررون الزوار"ىف باب 
 مث فوجئت هذا الصباح بوصول،"آيف؟ إىل أين؟.. البشرى 

تعليق آخر عن نفس املوضوع بشكل يسمح باستمرار احلوار، بل
 .هتوجيه

لكن يبدو أن املسألة جتاوزت أن حيتويها حوار يوم اجلمعة،
 .فهى تلح ىف مواجهة أمشل مبسئولية أعمق، ولغة أقدر

فتصورت أن حتديث هذه السلسلة من املقاالت الىت ظهرت يوما
ىف تلك الصحيفة اليومية اخلفية، ميكن أن يكون أرضية مناسبة

 .حلوار مسئول ممتد

 ة هذه التعددية باإلبداع فنبدأ اليوم بعالق

 احلرآة هى احلل

 وصل بنا األمر، حىت وحنن نبحث عن تعريف للفطرة، أن 
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، وليست"احلرآة الطبيعية إىل ما هى إليه"اعتربنا أهنا 
آيانا فجاًّ، أو قيمة أولية، وبذلك يستحيل أن نرتادف
الفطرة مع البدائية، مث تكرر هذا التوجه للتأآيد على

دال قبل املدلول، آل ذلك ىف مقابلاحلرآة واجلدل والتوجه وال
التنبيه إىل احلذر، من التوقف عند التشريح والتوصيف

 .واحملتوى، وتوفيق األوضاع، أو دوامية الصراع

السبيل األمثل حلل إشكال مواجهتنا هبذا التهديد املسمى
 احلرآة ىفهو تبىن فكرة"!!) حقيقة"هتديد مبا هو " (التعدد"

 جاهل فعًال مبا يسمى الطبيعة احلديثة، وألىنمواجهة احلرآة
والرياضية احلديثة، وعلم نفس اللغة، وعلم الشواش وعلم
الرتآيبية والعلم املعرىف، فإنىن أطمع من خالل جهلى هذا أن
يكون ىف عطاء هذه العلوم جمتمعة ما ميكننا من أن نستوعب

، مبا ىف ذلك حرآية الراصد"حرآية"ىف مواجهة " حرآية"معىن 
 .واملرصود

،)برغم جهلى السالف الذآر، وبسببه(أعتقد أن ما هداىن 
إىل اليقني الذى أعيشه حاليا وأحاول توصيله إىل الناس، حول

 هو حرآية وعِيى ىف مقابلتعدد الكيانات داخلنامسألة 
 .حرآية وعى مرضاى أثناء العالج اجلمعى خاصة

 من هنا نبدأ

ياه!! آيانات ىف حرآةهو حرآة آيانات أآثر منه التعدد 
 هذا التعبري آما خرج مىن هكذاأتركمل أقصد، ولكنىن سوف !! 

 للنقاش، مادام مث نقاش،

ليس بصفته"حرآية اإلبداع" من هنا يأتى مدخلنا إىل 
موهبة نادرة، أو عبقرية متميزة أو ناتج فذ، بل بصفته
أرقى أنواع التشكيل املتجدد ملستويات متعددة من الوعى مبا
حتتويه وحيتويها من آيانات مرنة تسمح هبذا التشكيل ىف ناتج
أصيل جديد، إن هذا املدخل هو الذى ميكن أن يهدينا إىل

 .االحاطة باملعىن احلرآى للتعدد من حيث املبدأ

 املبدع 

 ميارس عملية- آما نعرفه عادة –املبدع املتميز املنتج 
ر شعوره بدرجةاإلبداع بإرادة مشتِملة، يعى بعضها ىف ظاه

يأتى من عمٍق شامل) أغلب إرادة اإلبداع(ما، لكن أغلبها 
 .حرآى عنيد مثابر جاهز متحفز قادر

 عملية اإلبداع هذه ال حتدث ىف وعى بديل يتناوب مع الوعى
عملية(السائد،  آما هو احلال ىف عملية احللم، وال هى 

ارس بهحتدث ىف حالة وعى الصحو العادى الذى من) اإلبداع
 حياتنا الروتينية طول الوقت،

الوعى" لكنها حتدث ىف حالة خاصة من الوعى تسمى أحيانا 
، هذا الوعى"الوعى املشتِمل"، وأنا أفضل أن أمسيها "الفائق
املشتمل هو حالة حتتوى أآثر من مستوى من مستويات/الفائق
 ،"معا"الوعى 
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  مجاع وْعى الصحو ووعى احللم،فهى 

 الطاغى من املخ والنصف املتنحى،مجاع وعى النصف وهى أيضا 

 مجاع وعى مستويات الدماغ القدمية واحلديثة، وآذلك هى 

حرآية حيدث آل ذلك نتيجة لقدرة املبدع أن يعيش 
 ،سيمفونية اإلبداع، ليخلق منها املعلومات

 يفعل املبدع ذلك وهو ىف حالة من اإلفاقة تسمح له
 . ويضيفبإمكانية التشكيل اهلادف الذى حيرك بدوره

 حىت– بوجه حق – اتسعت منا "أنا واحد وال آتري" حكاية 
قبلنا احتمال آيف ميكن أن نكون آيانات بال حصر، ال لنتشتت
فَنجن، ولكن لنكون من املرونة واحلرآية حبيث حنرتم ترآيبنا من
املعلومات احلية القادرة على دفعنا على مسار النمو

ىف آيانات متكاملة متحرآةواإلبداع باستمرار، بتشكيالهتا 
 .داخلنا، وليست جمرد ذآريات تُستعاد، أو أجبدية ُتستعمل

 هذا الكثري الذى نشري دائما إىل آيفية حرآيته على مسرح
األحالم، هو هو الذى يتحرك ىف حقل اإلبداع ىف وعى خمتلف شديد
اليقظة، بالغ الطزاجة، نشط احلرآية، قادر على التشكيل

 .اجلمال/الدهشة/املفاجأة/يدإلخراج  اجلد

 نوعان من املعلومات، وماهية اإلبداع

املعلومة نوعان، تلك الىت ألفنا احلديث عنها وحنن نتكلم
عصر املعلومات، وحنن حنفظ احملفوظات، وحنن نسمع جدولعن 

هذه املعلومات هلا وظيفتها باعتبارها أجبدية مستقلة. الضرب
قليال، هى تقع ىف منطقةنافعة، تستعمل من الظاهر إال 

الرموز والتجريد أساسا، وهى تسمى أحيانا ذآريات،
، وهى ليست"لغة) "خطأ غالبا(وأحيانا آالما، وأحيانا 

مستقلة متاما عن آياننا احليوى، لكنها تعترب مبثابة حروف
هجاء، أو أدوات صنعة التواصل والتفاهم أآثر منها آيانات

 .حيوية نشطة مبا هى

املنغرس أو امللتحم من املعلومات هو آلخرالنوع ا
 بدءاًً بالدماغ، شامال اجلسد آله،بيولوجيا بكياننا احليوى،

الوحدة"وليس فقط املخزون ىف خمزن الذاآرة، تلك هى املعلومة 
آيانا" الىت تدخل إلينا باعتبارها ،"املعىن/البيولوجية

 ،متكامال من نبض، ووجدان، وحفز، ونشاط

)املعلومة األوىل( اإلبداع وناجته على أجبديته يتوقف شكل 
 .معا) املعلومة الثانية(وحرآيته 

اإلبداع ليس قاصرا على نوع بذاته، أو شكل بذاته، وإمنا
هو يشمل أية إعادة تشكيل تأتى جبديد، وهو يصنَّف حبسب غلبة

 .أجبديته

 فإذا آانت أجبدية املبدع معادالت رياضية، وعلوم-
 . أو الرياضةنظرية ىف الطبيعةج لنا طبيعية، أخر
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 وإن آانت أجبديته هى املساحة، واللون، واحلجم، أخرج-
 غري مسبوقة من تأليف غريحنتا مجيال جيدا، أو لوحةلنا 
 .مألوف

وإن آانت أجبديته هى الناس واألحداث والتاريخ والواقع
بكل تصنيفاته، فإنه ينسج لنا من آل هذا حرآة أحداث

 فهو الروائى املبدع، زمن آخر، أخرى، بعالقات أخرى، ىف

 وإن آانت أجبديته هى ألفاظ لغتنا العادية، لكنها
تتآلف بشكل آخر، ىف مساحات صور أخرى، مع تشكيل نغم آخر،

 .، وهكذافهو الشعر

، أو إعادة"إعادة تنظيم" آل هذ يقع حتت ما يسمى 
 )من حيث املبدأ(تشكيل، متاما مثل العملية الىت جترى ىف احللم 

أقربالىت ننتحدث عنها ىف مسألة التعدد هى الكيانات  
، وإن آانت العالقة بني النوعنيإىل النوع الثاىن من املعلومات

هى أقرب إىل النوع الثاىنضرورية وقائمة طول الوقت، قلت 
 استعمال النوع األوللكن يستحيل عليها أن تستبعد: وأضيف

 .من املعلومات

 من خالل السيكودراما أو– أنه  تعلمتالعالج اجلمعىىف 
 إىلاملعلومة الرمز املفهومة  ميكن أن نقلب -األلعاب مثال 

 .املعلومة الكيان احليوى بدرجة أو بأخرى

وخاصة العقلنة) امليكانزمات(مع بعض الدفاعات 
Intellectualizationميكن أن حيدث العكس، أى أن ختتزل 

، فتفرع من نبضهااملعلومة الكيان إىل املعلومة الرمز
 . أجبديةلتستعمل من الظاهرآيانا، 

 :اإلبداع يلزمه نوعْى املعلومات معا على مستوين متداخلني

 ليكون لإلبداع ناتج يصل إىل اآلخرين، فإنه يلزم أن متر
الكيان (من حرآية املعلومة: عملية اإلبداع بطورين أساسيني

 أجبديتهذى تسمح بهإىل تشكيل الناتج ىف الشكل الاألول ) احلى
 ). املعلومة الرمز املفهوم(

 من شهادات املبدعني

 من    ىف إجابات عدد ليس قليال من املبدعني عن حرآية إبداعهم
 ،ميكن أن نرصد هذين املستويني، آيف تتم عملية جتارهبم   خالل 

 الىت هىالكيانات(اإلبداع باالنتقال من مستوى املعلومات احلية 
 :إىل مستوى التعبري والتشكيل املتاح باألدوات املتاحة") آتري"حنن 

  الرابـع    العدد  -الثاىن   الد  - فصول جملة  : اخلراط   إدوار 
 )1982 سنة 265:  ص 

على    أو ،   األغلب على    -عندى     القصة   تتخلق ،   بداءة "...  
،  بأصوات   فسهن   الوقت ىف     تتشكل   صورة ،   صورة   من  -  األرجح 
علـى     لنفـسها    تتخذ   صورة   أساسا فهى   ،  (......)بكلمات 
  تتخلـق   فهـى      لغىت، ىل     أن   وأظن .  اللغة   من   جسدا   الفور 
    وإيقاعها   جبرسها ،  الكلمات   من   بنسق   أو   بالكلمة 
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أى  ،  ومدرآة   حسية تأتى    نفسه   اآلن ىف  ،وهى ... وآثافتها
  ورائحتها   طعمها   وهلا ،  ومتجسدة   حسية تأتى    اأهن 
 ". أساسا البصرى    احلضور   شديدة   ومرتبة ،  وملمسها 

 القراءة
، تتشكل" صورة  " بوصفه   املثري على    الكاتب   ترآيز نالحظ  

جسدا من، مث إن الصورة تتخذ لنفسها ) مثل اهللوسة(بأصوات 
الىت أشرنا إليها ىف موضوع األحالم،، مث انظر النقلة اللغة

:والىت تؤآد ما ذهبنا إليه من تصنيف املعلومات ىف قوله 
 هذا مث الحظ آيف أن   .  "اللغة   من   جسدا   لنفسها   الصورة   تتخذ "
 له   يكون   أن   قبل ،  وآثافة   وإيقاع   جْرس   له اللغوى    اجلسد 
حسية، ومرتبة شديدةلتأآيد على أهنا وأخريا ا.  وداللة   مضمون 

 . احلضور البصرى أساسا

هل هناك دليل أوضح من هذا يشري إىل أن املعلومات
حية، وليست جمرد رمز أو" آيانات"األساسية ىف اإلبداع هى 

 بداخلنا مجيعا؟" الكثري"جتريد؟ وأن هذه الكيانات هى 

  العـدد   - الثـاىن    الـد   -فـصول  جملـة   :  حمفـوظ    جنيب   
 )1982 سنة 303:  ص   الرابع  

  فينـشط  )  عنـدى    مـن    التنصيص " ( ما  " نوع   من   حرآة   تدب ... 
،  معـني    شكل ىف     له   تتجسد   أن   بعد   القارىء إىل     لتوصيلها   الكاتب 
 .. ".  تبالذا  " شيء   ال  " أو ، " شيء أى   " تكون   قد   ؟  احلرآة   هذه   ما 

 القراءة
 أن   حمفوظ   يستطع   فلم  ،" ما " " حرآة   تدب "  تعبريات   هنا   نالحظ

 فهو ،  " ما  " نوع   من   أنه   إال )  ينشط  ( يدب الذى    هذا   من   يلتقط 
 هنا   نالحظ   مث .  بعد   حمددا   ليس   أنه   آما ،  اجلهل   آل   جمهوال   ليس 
 مث   وأن ،  لإلجناز   يـُلح   توصيال   مثَّ   بأن   الكاتب   استجابة   حتديد 
 .  التنشيط   إليه   يتوجه "  آخرا "

" شيء أى   " أهنا ىف    احلرآة   هذه   طبيعة   ليجهـل   حمفوظ   يعود   مث
التأآيد على البدء   معه   يتحقق   حنو على  "  بالذات   شيء   ال "  أو 
األوىل   اخلطوات   أن إىل    يشري   رآية حيوية آما ذآرنا، وهو ما حب
 تتميز   مما   أآثر   وتوجهها   حبرآيتها   تتميز) واحللم(   لإلبداع 
   ).احملدد  ( هدفها   أو   مبضموهنا 

حتريكاحلرآة البدء هنا ليست ترميزا ملوجود، ولكنها 
 . ىف جدل مستمر،"الكثري"هى حنن  لكيان وآيانات آثرية،

  الرابع   العدد  -الثاىن   الد  - فصول  جملة   :إدريس   يوسف
 )1982 سنة 305:  ص 

  سـدمي  ،  .. الكون   خبلق   مايكون   أشبه عندى     اإلبداع ".. 
  هائلــة   حرآــة   تبــدأ   مث داخلــى،    يتكــون   اإلحــساس   مــن 
  احلرآة   هذه   من   األفكار   وتتخلق .  الوقع   بطيئة ،   الضخامة 
  تكـون    احلرآـة    وبتوقـف  ..  والشخـصيات    لألحداث   السدميية 
الىت    احلياة  -  الكون -  القصة   أمسيه   فيما   ختلقت   قد   القصة 
  ". السدمي   مراحل أعلى  هى  
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 القراءة

: السدمي "األول  الذى له معنيان  "  السدمي " تعبري   هنا   نالحظ
، بعيدة   تظهر   جنوم   جمموعة :  السدمي : " والثاىن ، " الرقيق   الضباب 
يفيد ما أريد مما يناسب   وآالمها ، " رقيقة   سحابة   آأهنا   تظهر 

 . املقام هنا، واملعنيان متداخالن

، ثابتا   مثوال   ليس  عند إدريس  السدمي   هذا   أن   آيف   نالحظ   مث 
 هبا   أحلق   أنه   ومع ، ) السدميية   احلرآة  ( أساسا   حرآة   هو   بل 
 ليست   تلك   السدميية   مرحلتها ىف    أهنا   إال ، " واألشخاص   لألحداث "
 وجتزم ،  تنيبء هى    ما   بقدر   متميزين   أشخاصا   أو   بذاهتا   أحداثا 
  ". ما  " وأشخاص   بأحداث ،  نفسه   الوقت ىف  

هى   هنا   األفكار   وآأن ،  احلرآة   هذه   من   تتولد   األفكار   إن   مث  
 هو، ما )  إىل   تكثفه   أو  ( الرقيق   الضباب   هذا   من   تنشيء الىت  
 ملفاهيم   ختليق هى    ما   بقدر   مفاهيم إىل    اإلحساس   ترمجة   ليست فهى  
  . املنبعثة   السدمي   حرآة   استيعاب على    قادرة 

،الكيانات بداخلنا ليست موجودات ساآنةومن َثم فإن 
ولكنها آيانات تتخلق، وهى ليست قاصرة على ما شاع عنها،
وإمنا هى مشتملة لكل معلومة حية مبا هى، ومبا خيرج منها مع

 .غريها ىف تشكيالت بال حصر، وحرآية ال تتوقف إأل لتنشط

 -الثـاىن      الد  - فصول جملة  :  النجا   أبو املعاطى     أبو 
 )1982 سنة 261:  ص   الرابع   العدد 

  بـشيء    ألمـسك    أو ،   شـىء    عـن    ألعرب   القصة   فأآتب  "..  
  أضعه   أن   قبل   عليه   أتعرف   أن ويعجزىن   داخلى،   ىف     يتململ 
،  هالميـا    شـيئا    ألجسد ،   املالئمة   القصصية   الصيغة   شراك ىف   
   ".معىن   ليكتسب ،  التجسيد إىل    يفتقر 

 القراءة
، إليه   أشرنا الذى   الداخلى     التنشيط معىن     أيضا   هنا   نالحظ

الذى   هذا   إن".. داخلى   ىف     يتململ : " أبو النجا    قول ىف     وذلك 
، هو، آمـا هـو       مبا   تهذا ىف     عليه   التعرف   عن   بعيد   هو   يتململ 
الحـظ.  مكتمـل    ختليـق  ىف     الكاتـب    إبداعيـة    تصوغه   أن   البد   إذ 

مث إن الكاتب قد وصـف .  القصصية   الصيغة   شراك ىف     أضعه : قوله
 نفـسه    الوقـت  وىف   ،   "الـشىء   "  بــ    األول املعـرىف    املستوى     هذا

 معنـاه    اليكتـسب    إنه   مث ،   بعد   معناه   سبيكت   مل   وأنه ،   باهلالمية 
املستوى   شراك ىف   ) "وتضع آل ذات محل محلها     ( الوضع  " بعملية   إال 
 . معه   املتجادل ،  إياه احملتِوى  

 الـذىالكـثري ؟ اليس هذا هو     آيانات حية  أليست آل هذه      
 حنن مصنوعون منه لنصري؟

 ننتقل  إىل الشعراء

 )187-186 ص  1974   بريوت - الشعر   مع قصىت   (ىن قبا   نزار
  غــري   مجــل   بــشكل  - ماتــأتى   أول  -  القــصيدة تــأتيىن  " 

  ال .  آـالربق  وختتفـى      آـالربق    تـضرب  ،   مفسرة   وغري ،   مكتملة 
    مكتفيا ،  يذهب   أترآه   بل ،  بالربق   اإلمساك   أحاول 
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  وأنتظـر    للظـالم    أرجع ...  حيدثها الىت   األوىل     باإلضاءة
  حتدث ،   وتالحقها   الربوق   جتمع   وِمـن ،   جديد   من   الربق   التماع 
  فقـط    املرحلـة    وىف هـذه   ...  الـشاملة    النفـسية    اإلنارة 
  ورؤيتـها    القصيدة   مراقبة ىف     إراديا   أتدخل   أن   أستطيع 
 ". وبصريتى بعقلى  

 القراءة   
 أن   فيه   نالحظ   ،   خمتلف من الشعر ملستوى     آخر مثال   هذا

ىف   مالحمه   تظهر حىت  ،  نفسه   األول املستوى    بنبض   حمتفظا   يظل   الشاعر 
 التكثيف   مظاهر   خالل   من   وذلك ،  اآتماهلا   بعد   نفسها   القصيدة 
 إنه   مث ".  معا  " توجه   نم   أآثر ىف    األبعاد   وتعدد   والشفافية 
 يستعملها   ولكنه ، ) إدريس   مثل  ( نفسها "  السدمي  " آلمة   يستعمل 
  .هلا   املخلِّـقة   احلرآة   لتفسري   وليس   ذاهتا   القصيدة   لوصف 

 وبعد
إىل عالقةنرجع إىل بداية هذا الفرض التوضيحى الذى ينبه 

إن. مبجرد تعداد الكثريين بداخلنافكرة التعدد باحلرآة، وليس 
 .صحة هذا الفرض إمنا تدعمها حرآية عملية اإلبداع آما بيَنا

الرتاجع عن املبالغة ىف التأآيدالذى يرتتب على ذلك هو 
التعدد مبعىن العدد، أو حصر هذا التعدد ىف وحدات بذاهتاعلى 

هلا حدودها املتميزة املنفصلة، نرتاجع عن هذا التناول
إىل قبول فكرة الكثرة مباالسكوىن املختزل، ليتسع وعينا 

 .يسمح بتجسيد وحداهتا بعمليات خمتلفة ألهداف متنوعة

 آما ظهر من مقتطفات شهادات املبدعني، ومناإلبداعففى 
ىف حرآية جدلية ليعادقراءتنا هلا تتجسد الوحدات معا 

 .التشكيل

"تتعني"ثال  مىف العالج اجلمعى) النفسية(الدراما وىف 
الوحدات حسب الدور الذى تلعبه أثناء تفاعل ما، آما جيرى

آيانات ميكن أن تتجسد األفكار ىف Concretizationأحيانا تعيني 
 جيسد الكيان احلر- مثال -فبدال من احلديث عن احلرية (ومتثل

 ).وهكذا) (ليلعب دوره، مقابل آيان خائف من احلرية

 اخلالصة

لتعدد يشمل السماح حبرآية إعادة إن قبول فكرة ا-
 ).اإلبداع(التشكيل 

 هو مفيدىف آيانات حلظية جتسيد حرآية التعدد إن -
لتعميق التعامل مع آيانات قابلة وقادرة أال تكون

 .آيانات مستقلة نافرة أو غاطسة
، يقلبها لعبةفكرة التعدد" لفظنة"التوقف عند  إن -

 .آالمية معقلنة مفهومية ُمْفرغة
 خوفا من االستسهال، والتسطيحإلغاء فكرة التعدد إن -  

والتسيب مهما بدا توقّْيا لكل ذلك هو خماطرة على حساب
 .احلقيقة واملعرفة األصعب
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 إن البحث عن لغة ومنهج أآثر قدرة على استيعاب-
مفهوم التعدد هو جار وواعد غالبا من خالل االجنازات

 .األحدث لكل من اللغة واملنهج
اع هى شديدة االرتباط حبرآية التعددإن حرآية اإلبد -

 .تفكيكا وجدال وتشكيال وتوجها

 إن الربط بني حرآية اإلبداع، واجلدل مع حرآية الوعى-
الكوىن، وطبيعة السعى املتواصل بينهما قد يكون مدخال إىل
االستفادة من خربات إبداع الوعى الذاتى ىف رحاب الوعى

 وجه احلق سبحانه بغريآدحا إىل) إبداعًا: التصوف(الكوىن 
 .هناية

 إن إنكار حرآية التعدد قهرًا وآبتًا مطلقا ميكن أن-
آما يتجلى ىف بعض) الال إبداع(يرتتب عليه توقف النمو 

 .أنواع اضطراب الشخصية

 إن اإلفراط ىف السماح بطالقة التعدد دون إعادة تشكيل،-
عيلبتف" الواحدية"أو متحور ضام، يسمح للتعدد أن يفكك 

 .متناثر، وهو ما يظهر عادة ىف صورة ما يسمى الفصام
 خامتة

إن معايشة فكرة التعدد مع مرضى متوسطى التعليم وأميني
من خمتلف األعمار والطبقات االجتماعية يتم بسالسة وواقعية ىف

دون أيـة حاجـة إىل آـل مـا سـبق مـن) مـثال (العالج اجلمعى   
 !!!تنظري
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