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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )325( سـواهـــــا ومـا

  )2أفكار وإفتكار!!(
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

  خامسا: األفكار والكالم!!
  هل ث�ة عالقة ما ب� األف�ار وال�الم؟

  ((ا أن ن)عه في �ل�ات؟وهل حقا أن �ل ما نف�� �ه ���
  وهل ��� اإلس*.الل على ال*ف��� م ال�الم؟

هAه أس?لة ت;.و ق.��ة وم��رة ور>�ا م ال;.یه1ات , ل�((ا ع(.ما نق6م �67لة في م�اك4 ال�الم ال123ة  
ع.ی. وال3��1ة , وعالقاتها ال*6اصل1ة مع م�اك4 ال.ماغ األخ�B , ی*;� أن ال ب. م ت�ام العالقة ما ب� ال

  م م�اك4 ال.ماغ , وم�اك4 ال�الم ل�ي تMل إلى نK2ة تفاعل1ة ذات �1Iة ت6اف1Hة ما ب� ال*ف��� وال�الم.
ف���4 (ورن�1ا) لل�الم في الفR الM.غي األ�2� �2*�7ع الPاقات وال�عاني واإلشارات وN(قلها إلى 

الم , ور>�ا ه(اك م��4ا آخ� لل*ع;�� م��4 (ب�و�ا) في الفR األمامي األ�2� , ل�ي ی*U ال*ع;�� ع(ها �ال�
�) م��4 ورن�1ا , �ال�*ا�ة أو ال3��ة أو اإلشارة وال�سU , وغ��ها م ال*ع;��ات N�ع�ا ��ره (م ال*�

  ال�*عارف عل�ها.
وN;.و أن م��4 ب�و�ا و�أنه م�اك4 م*ع.دة وم*(6عة ذات إرتKاZات مY*لفة مع م��4 ورن�1ا , ووفقا 

ZاKال�*(6عة.لق6ة وسالمة اإلرت �  ات وال*6اصالت ت*3ق[ ق.رات ال*ع;�
 وما ب�(ه�ا وما ح6له�ا األض�ار , ال*ي ت7عل م ع�ل1ة ص(ع ال�الم N4��وق. ��M_ هAی ال�

ل21` سل�1ة أو ذات ن1b6ة م�*ازة , و�ل�ا إزدادت سالم*ه�ا وما ب�(ه�ا وما ح6له�ا , �ل�ا ت3قق` ق.رات 
� ت��4ا لل*ع;�� �ال�الم والقcة.أك��  لU وال3

� إل1ه األف�ار ال.اخلة في ال�M(ع.�d1ع ما ت)Mع معق. إلن*اج ال�الم وت)Mأن(ا أمام م�و  
 وم ال�ع�وف ع(.ما تMاب م(Pقة ورن�1ا �ال)�ر , ی*�لU ال�Mاب �أسل6ب م(فل` , وNع47 ع

�ة وال*6ج1P12وال U�3*4 ال��  ه.وضع أف�اره في �ل�ات , وN*63ل إلى جهاز نP[ مق6Pع ع م
 �و�Aلj ع(.ما تMاب م(Pقة ب�و�ا فأن ال��iN ی�N. أن �ق6ل ل�(ه �ع47 ع ال�الم , ف*�اه ی(ف7

  أمامj �ع6اZفه ودم6عه وه6 �عل ع ح2K*ه ال�الم1ة , أما إذا فق. اإلتMال ما ب�(ه�ا ف3.ث وال ح�ج.
ه�ا , وال�غ�Aة له�ا ل�((ا ال زل(ا لU ن.رس ماذا سM31ل ل6 أص�;` أج4اء ال.ماغ األخ�B ال��تPKة ب

.�  �ال�عل6مات الالزمة لل�الم الoA ن�اه ی.ل على ال*ف��
�ا�ات م*(6عة ن*71ة إلصا�ة ال.ماغ �أض�ار تY*لف �d.تها و>اث6ل6ج�*ها , وهAا Pان ه(اك إض oأ

�ع(ي أن ال�الم تع;�� ع سالمة ع)N6ة أو خلل ع)o6 أص�_ �ه ال.ماغ , وأدB إلى إن*اج هAا ال(6ع 
�ه م ال�الم.دون غ�  

وم ال6اضح أن م��4 ورن�1ا ��6ن األساس الoA ت*3ق[ 1qه اإلرتKاZات ال(N63ة واللغN6ة �ق6اع.ها 
وأن�v*ها ال6Mت1ة واإلمالئ1ة وغ��ها , ف*tسs ل�ا ن1�2ه �اللغة األم أو األول1ة , ال*ي ت.ور ح6لها م3اور 

هل ثمة عالقة ما بين األفكار  
والكالم؟
وهل حقـا أن كل ما نفكر به  
يمكننا أن نضعه في كلمات؟
وهل يمكن اإلستدالل على  
التفكير من الكالم؟

مركز (ورنيكا) للكالم في الفص  
ي األيسر يستجمع  الصدغ

الطاقـات والمعاني واإلشارات  
وينقـلها إلى مركز (بروكا) في  
الفص األمامي األيسر , لكي يتم  
التعبير عنها بالكالم  

ربما هناك مركزا آخر للتعبير عما  
كرره (من التكرير) مركز  
ورنيكا , بالكتابة أو الحركة أو  
اإلشارة والرسم , وغيرها من  

.ف عليهاالتعبيرات المتعار 

كأننا أمام مصنع معقد إلنتاج  
الكالم وتصنيع ما تشير إليه  
األفكار الداخلة في المصنع

عندما تصاب منطقة بروكا فـأن  
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�اب في أج4اء ال.ماغ األخ�B �أن اللغات الcانN6ة ال*ي ی*عل�ها اإلن2ان �1qا �ع. , وع(.Pل إضM3� ما
  �Mاب الRYd �اله6س فأنه �ع6د إلى لغ*ه األول1ة , وN(2ى لغ*ه الcانN6ة. 

� م أر>ع� عاما وN*�لU لغ*ها �Zلة cألك �فعلى س;�ل ال�cال: م�iN مهاج� �w1x في دولة ال�ه7
 تق.ی� درجة تعا1qه م خالل تلj الف*�ة , وع(.ما أص�_ ب(6>ة ه6س , أخA ی*�لU لغ*ه األم ��Nو , zفق

.�  درجة ع6دته لل*�لU بلغة دولة ال�ه7
 وهAا �ع(ي أن ال�الم الoA نK23ه م1Hاسا لل*ف��� ی*أث� �ال3الة ال.ما}1ة وما �7�o في ال��7ة م

  تفاعالت وتأث��ات.
�.أo أن ال�الم ال��� أن ��6ن ال�1Hاس ال6ح�. لل*ف��� وم(ه ��6ن تق�U1 ال*ف��  

ف(3 نw1x في عالU ی*3�ك �6PYات س�Nعة ن63 س;� أغ6ار ال.ماغ وال6ص6ل ل*ف�2�ات ع)N6ة 
� م�ا ی.ور في أروق*ه ودهال�4ه ال*ي ال ت4ال م7ه6لة.�cل�  

وN;.و ان اإلع*�اد على ال�الم فقz في تق.ی� ال*ف��� ومN6*2اته وآل1اته إن�ا س*�6ن م ال6PYات 
 ��Nة ن3اول أن نفهU م خاللها ال��ض , أو ن�ق_ ت��ارها مع عالمات األول1ة , مcل أ�ة مالحvة سN

.B�  وأع�اض أخ
ل� ال*ق.م ال*ق(ي سd�1ف ل(ا �أن هAه األع�اض ذات أسKاب ع)N6ة في م�اك4 اإلتMاالت 

� م الع6امل ت2اهU في ص(اعة ال�الم.�cات , و{ن ال�K�Mوالع  
واح. , و{ن�ا هي عالقة م*dا��ة ومعق.ة , و>2;_ هAا  فالعالقة ما ب� الف��ة وال�الم ل21` ذات م2ار

  ال*عق�. ت7.نا ن3اول أن نع�ف ش�?ا ل� أش1اء ال تM3ى تغ�_ ع(ا وت)1ع.
�وف ال*ي نd1xها ون�� بها , v1ة وفقا لل;Mلف في ن6ع ال*6اصالت وال*فاعالت الُع*Yو أن(ا ن.;Nو

, ]P)Nو �ل�(ها ل21` اآللة األرجح واألص6ب , بل آلة عاملة  فل�ل م(ا آل*ه ال.ما}1ة ال*ي ی�B بها وNعّ;
  وتtث�ة في ال13اة ال�6م1ة.

ف�ا ی�اه أo م(ا ال ��� أن ��6ن مPا�قا ل�ؤNة اآلخ� , و{ن�ا م*فقا مع ال*فاعالت ال3اصلة داخل 
�ها.Mح   ال�7�7ة وم*أث�ا �ال�*غ��ات ال�*(6عة ال*ي  ���

س21اهU في ص(اع*ه , رغU أن الKعi ی�B أن أجه4ة  إن اإلق*�اب ال�6ض6عي ال�ادo م ال.ماغ
ال�6م;�6ت� ما هي إال أدمغة إل�1*�ون1ة تU إخ*�اعها , وس*ع6ض أدمغ*(ا ال*ي س*)�3ل مع ال4م ونفق. 

  حاج*(ا إل�ها.
وهAا �ع(ي أن(ا ال ن3*اج لل*ف��� بل أن هAا ال7هاز ه6 الoA �ق.ر و23N_ و6Nجه وN.فع(ا �اإلت7اه 

  الoA ی�اه.
 BAُ�غ oAال ��Nة , هي م ص(ع ال�6م;�6ت�Mارات ال��وهAا ما �M3ل في عال�(ا ال�عاص�, فالق

  �ال�عل6مات وY*2N.مها إلتYاذ الق�ار.
  وفي هAا العالU ال�*6اف. اإلخ*�اعات هل س6�1ن ل*ف���نا �1Iة ول�الم(ا مع(ى؟

.ماغ ق. ص(ع ما ��� إنها ت2اؤالت وت3.�ات ت6اجه الP_ ال(ف2ي وعل6م ال(فs , ذلj أن ال
� أوالعقل , فق. ص(ع(ا عق6ال ت�(6ل6ج1ة م*ف6قة على عق6ل(ا الKای6ل6ج1ة , وأصKح dKال اإلس*عاضة �ه ع

�ة وسلPة ال7هاز الoA �2*(4ف معUv وق*(ا!!P1ت3` س Uا العالAكل ش�ئ في ه 
  

  سادسا: عمارة األفكار
1ة ذات ق.رات فاعلة وZاقات وّثا�ة , ل*أك�. دورها ال13اة ع�ارة أف�ار، ول;(اتها األساس1ة أف�ار إن2ان

  و{�هار وج6دها ومdار�*ها في ال*فاعل مع زم(ها.
  وال ت6ج. ح1اة �ال أف�ار، وع(.ما ی*U م(ع األف�ار ی*3ق[ ق*ل ال13اة ، أو ب(اء ع�ارة ال�6ت.  

المريض يريد أن يقول لكنه  
يعجز عن الكالم , فتراه ينفجر  
أمامك بعواطفه ودموعه وهو  
يعلن عن حبسته الكالمية  

لو  ال زلنا لم ندرس ماذا سيحصل  
أصيبت أجزاء الدماغ األخرى  
المرتبطة بهما , والمغذية لهما  
بالمعلومات الالزمة للكالم الذي  
نراه يدل على التفكير

من الواضح أن مركز ورنيكا  
يكون األساس الذي تتحقق فيه  
اإلرتباطات النحوية واللغوية  
بقواعدها وأنظمتها الصوتية  
واإلمالئية وغيرها , فتؤسس لما  

باللغة األم أو األولية , التي  نسميه  
تدور حولها محاور اللغات  
الثانوية التي يتعلمها اإلنسان  
فيما بعد  

أن الكالم الذي نحسبه مقياسا  
للتفكير يتأثر بالحالة الدماغية  
وما يجري في الجممة من  
تفـاعالت وتأثيرات

العالقة ما بين الفكرة والكالم  
ليست ذات مسار واحد , وإنما  
هي عالقة متشابكة ومعقدة , 
وبسبب هذا التعقيد تجدنا  
نحاول أن نعرف شيئا لكن أشياء  
.ال تحصى تغيب عنا وتضيع

أن الدماغ قد صنع ما يمكن  
اإلستعاضة به عن البشر أوالعقـل  
, فقد صنعنا عقوال تكنولوجية  
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  وفي تارNخ الdع6ب ه(اك أن�vة ت;(ي ع�ارة م6ت وأخ�B ت;(ي ع�ارة ح1اة. 
اإلن7از األول �اإلس*;.اد وال1�Pان والق�ع ال7ائ� لل�ؤB واألف�ار وتN63ل األوZان إلى و6�Nن 

  م2*(قعات راك.ة ت*عف ف�ها ال�Yل6قات. 
وN*أك. اإلن7از الcاني �أن�vة د��ق�ا1Zة ت�فل �ال3�Nة والف�ص الالزمة ل*3ق�[ ال*Pلعات ال�*.فقة 

  اجه ت*6اك_. واإلرادة ال3�ة ، ف*�6ن ال13اة نه� ی*.ف[ وأم6 
، وح�م` ال(اس م ال7. واإلج*هاد لM(اعة رم6ز N�dن الع�وفي م7*�عات(ا، ق�ع` األف�ار على م.B الق

األف�ار، وتأك�. مdار�*ها في ب(اء القاع.ة ال3)ارNة ال�عاص�ة لألج1ال ، ح*ى تف**` ال�6ج6دات وت2ّ�.ت 
�o وال�وحي وال;�?ي لUP31 أo س;_ للKقاء.ق6ان� ال�2*(قع , وغاب ج�Nان األنهار وعUّ ال7فاف الف�  

�ة ل*�ع �ق62تها و{تالفها �c� في د�ارنا ، تفاعل` ع6امل U1Hال� oوفي م3(ة اإلس*(قاع ال3)ار
 . �  ل6ج6دنا ، ح�� �ان لعامل ال�Mالح اإلقل1�1ة والعال�1ة دور فّعال وم.م

�وع اإلس*قdإقامة م U6صا ، تMان1ة خcب العال�1ة ال��ار الع�>ي ال��` ، ��ع(ى أن ��6ن Kqع. ال3
�وات وت(�1ة اإلت7اهات ال�Pل6>ة في ال�(Pقة ، cال Aة ، ت�2ح �أخ�الع�ب ج�1عا حالة خاملة ل� م2*ق

�و� الالزمة إلقامة ال�dارNع والzPY و{ن7از األه.اف ال��س6مة.dض ال�  وف
أن ی.وم الU�3 الف�دo  و�ل` اإلرادات الPامعة في وس6اس قه�o ، م أهU أع�اضه وعالماته ،

اإلس*;.ادo، و�Nُ(ع الdع_ م إZالق ق.راته وأف�اره ، و6�Nن أرقاما وأش1اَء معلKة في ص(ادی[ الPغاة 
.N�  وال�2*;.ی , ل31��6نهU وفقا ل�ق*)1ات مMالح اآلخ

 حMل ذلj في ال.ول الع�>1ة ال*ي ت63ل` إلى أش1اء �;��ة , ��� ت6�1فها وفقا ألج(.ات ال�Mالح
�وع ال�ع�وف الoA ب.أ في نها�ة dا ال2ل6ك ، إضافة إلى ال�Aفي ه �واأله.اف ، و�ان ال(فz العامل األك;
 � ، فهAان الcاب*ان �انا م63ر الiKH على اإلرادة الع�>1ة , والzY األح�N�dن الع�ال(Mف األول م الق

  لي ال12اسي في ال�(Pقة ع�6ما.الM� oAع_ ت7اوزه أو اإلق*�اب م(ه ، ألنه�ا ��cالن خz ال)غz العا
ل� دوران األ�ام وت6الي العق6د وت�اكU ال�*PلKات ، وضع القB6 ال�;�B في م3(ة إق*Mاد�ة صKxة  

�وج م ق�. ال6س6سة ال*ي أتلف*ها Yاجعة أف�ارها وم3اولة ال��ها لإلق*�اب ��(vار آخ� ، ومPم�ا إض
  إق*Mاد�ا وأخال1Iا. 

اتها ، ح�� اإلنPالقة األص6ب واألن)ج , ل*t�. �أن الب. للdع6ب أن تعّ;� و�أن ال.ن1ا تع6د إلى ب.ا�
  ع أف�ارها , وت;(ي ع�ارة وج6دها في ال3اض� وال�2*ق;ل.

فق. أث;*` م�2�ة ق�ن قاه� ف*اك ، أن األمU والdع6ب ال ��� س3قها ، وأن ال)غz ی6ل. إنKعاجات 
  فة ج.ا ، وال ب. م ت6ف�� األج6اء الالزمة ل*3ق�[ األف�ار اإلن2ان1ة في األوZان.م�Kbة وم�ل

� إ�7اب1ة وفاعل1ة cع6ب ت�6ن أكd1ة لإلرادات ال6س6اس1ة , �أن ال<�نعU ، لق. أث;*` م�2�ة األوجاع الع
�Nح �أف�اM*ال ره وال*ع;�� ع نف2ه في ب(اء ال�cل والU1H اإلن2ان1ة ال(;�لة ، ع(.ما ی*�� اإلن2ان ف�ها م

3�Nة و��امة.�  
 �ووفقا لهAا ال6عي ال7.ی. ، فأن ق6ة ال*ع;�� إنPلق` �ع(ف6ان و>2�عة �اس3ة ، ل� �عi ع(اص
ال�عادلة ال6س6اس1ة ال زال` مقه6رة ب6ساوسها ، وغ�� قادرة إال على الفعل القه�o الoA ی6ه�ها �أنها 

  س*2*�Nح وNه.أ قلقها وخ6فها.
ال�1اض ، ال ��� م6اكKة األح.اث والw1x ف�ها وال�*ا�ة ع(ها ، ألن س�ع*ها غ��  وفي هAا ال4م

  معه6دة وم*ق.مة على مف�دات اإلس*(قاع وال��6د. 
  إنها إنف7ار إن2اني ث6رo ن6وo ال م�cل له في ال*أرNخ. 

 .U1vالع oة لإلنف7ار ال(6وKع6ب صارت ق(ابل م*أ�dفال  
  الع�>1ة ، أم أن إرادة ال6س6سة ورعا�ة ال�dارNع س*ق)ي ��ا ت�B؟! فهل س�21ُح ب;(اء ع�ارة األف�ار

متفوقة على عقولنا البايولوجية , 
وأصبح كل شيئ في هذا العالم  

رة وسلطة الجهاز  تحت سيط
الذي يستنزف معظم وقتنا!!

الحياة عمارة أفكار، ولبناتها  
األساسية أفكار إنسانية ذات  
قدرات فـاعلة وطاقـات وثـّابة , 
لتأكيد دورها وإظهار وجودها  
ومشاركتها في التفـاعل مع زمنها

في تاريخ الشعوب هناك أنظمة  
تبني عمارة موت وأخرى تبني  
عمارة حياة. 

ي مجتمعاتنا، قمعت األفكار  ف
على مدى القرن العشرين، 
وحرمت الناس من الجد  
واإلجتهاد لصناعة رموز األفكار، 
وتأكيد مشاركتها في بناء  
القـاعدة الحضارية المعاصرة  
لألجيال  

في محنة اإلستنقـاع الحضاري  
المقيم في ديارنا ، تفـاعلت  
عوامل كثيرة لتمعن بقسوتها  

، حيث كان    وإتالفها لوجودنا
لعامل المصالح اإلقـليمية والعالمية  
دور فّعال ومدمر  

أن الشعوب تكون أكثر إيجابية  
وفـاعلية في بناء المثل والقيم  
اإلنسانية النبيلة ، عندما يتمكن  
اإلنسان فيها من التصريح  
بأفكاره والتعبير عن نفسه  
.بحرية وكرامة

في هذا الزمن الفياض ، ال  
األحداث والعيش    يمكن مواكبة

فيها والكتابة عنها ، ألن سرعتها  
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  سابعا: األفكار بين الواقع والخيال!!
� األف�ار ال�3لقة في ف)اءات ال1Yال , والغارقة في ف(*ازNا ال�ؤB وال*6Mرات ال�*Yاص�ة مع cما أك

 ت�>ة ال6اقع الoA ت*B.M له , واقع ال تع�فه وال ت*Mل �ه , وم ال(ادر الع6cر على أف�ار م(;cقة م
�ه م األوذان.N�  ف*)ع ال�عال7ات ال�ف�لة ��عافاته وت3

� , ق. ب�ز ف�ها نه)6N6ن ومف��ون ورم6ز dن ال*اسع ع��نا �أنها , وم(A ب.ا�ات الق;Yة األمة ت�وم�2
وت6اك_  م*Pلعة إلى إعادة ت�مU1 وج6دها , و{س*3)ار ج6ه�ها ال3)ارo ال�(�� , ومع ت6الي العق6د

  الق�ون , لU تMل األمة إلى م;*غاها , وما إس*عادت إرادتها الف��Nة وال�ع�1qة ال�*(6عة.
  أنف2هU , الAیN�� واإلحKا� واإلن�2ار , ن�*dف أن العلة في ال�ف�cاب ال*عKأس وع(.ما ن*2اءل ع

ات ذات �1Iة إن7ازNة معاص�ة فdل6ا في إس*3)ار األف�ار ال�*6ائ�ة مع ال6اقع , وال�3��ة ل�ف�داته �إت7اه
, ذلj أنهU إنغ�62ا �ال�6ض6عات ال.ی(1ة , وغ62Pا في ال*�اث وال�عاص�ة وال*أرNخ , والAی ت�2.وا في 

 على ال6اقع.N��Nات اآلخvض ن� , ع�ل6ا على فN�dن الع�  الق
Aال , UتهAات وم(اهج أساتN�vض1ات ون�ی تعل�6ا م(هU فال�*عل�6ن في ال7امعات األج(;1ة جاؤونا ��ف
�وحات ما نفع` األمة.P� خ رؤوس األج1الNال.رجات العل�1ة , وع�ل6ا على ت.و Uوم(63ه  

وت7.نا ال�6م ن*3�ك على ذات ال�2ة ال*ي ال ت6صل إلى مP3ة ن7اة واح.ة , والغ�N_ أن األج1ال ال 
  تع*;� وال ت*علU م ال�اض1ات مه�ا تقاس` , وأصاب` م�انها وزمانها �ال6ج1ع.

 , B�� في ال3Mف ووسائل اإلعالم األخd*)عة مع ال6اقع تZ1ال1ة , ال�*قاYوها هي األف�ار ال
�وحات , ال �1Iة لها سB6 إلهاء األج1ال ��6ض6عات ع;1cة Zور ��*_ وم6س6عات و.Mوت*2اب[ ن63 ال

  خال1ة م ال7.وB ال3)ارNة ال�عاص�ة.
ال�الم , و{معان �الهAر>ات ال*ي ت�2ى ف��Nة  فالoA یه�1 على الف)اء ال�ع�في الع�>ي , إسهاب في

�وخ واسعة ما ب� أب(اء d� _;2اب , م�ا ت�وفل1�2ة , وهي �ع�.ة ع نK)ات ال13اة الفاعلة ف6ق ال*
.�  األمة ونY;ها , ف�ل م(ه�ا في واٍد س�3[ و>ع�. ع اآلخ

ت قابل1ة على ال*3ق[ فهل ل(ا أن ن*علU ��1 نف�� , ون*�جU األف�ار إلى مdارNع ح�N6ة ع�ل1ة ذا
  وال*6Pر وال*6اصل ب*القح األف�ار , فال*ف��� لs1 �الما م6P2را , وال راُح غ1cان؟!!

  وهل م علU و{��ان ��1Hة اإلن2ان ودوره ال3)ارo الف*ان؟!!
وفي الY*ام عل�(ا أن ن.رك �أن األمة ل ت�6ن وت3ق[ ج6ه�ها , إذا فق.ت الق.رة على إن*اج األف�ار 

 , وال�هارات اإلن7ازNة الالزمة ل*أك�.ها , وتN63لها إلى مف�دات فاعلة في م�2�ة األ�ام.الع�ل1ة 

غير معهودة ومتقدمة على  
مفردات اإلستنقـاع والركود

مسيرة األمة تخبرنا بأنها , ومنذ  
بدايات القرن التاسع عشر , قد  
برز فيها نهضويون ومفكرون  
ورموز متطلعة إلى إعادة ترميم  
وجودها , وإستحضار جوهرها  

مع توالي  الحضاري المنير , و 
العقود وتواكب القرون , لم  
تصل األمة إلى مبتغاها , وما  
إستعادت إرادتها الفكرية  
والمعرفية المتنوعة

أن العلة في المفكرين أنفسهم ,  
الذين فشلوا في إستحضار  
األفكار المتوائمة مع الواقع , 
والمحركة لمفرداته بإتجاهات  
ذات قيمة إنجازية معاصرة  

على الفضاء  الذي يهيمن  
المعرفي العربي , إسهاب في  
الكالم , وإمعان بالهذربات التي  
تسمى فكرية وفـلسفية , وهي  
بعيدة عن نبضات الحياة الفـاعلة  
فوق التراب , مما تسبب بشروخ  
واسعة ما بين أبناء األمة ونخبها , 
فكل منهما في واٍد سحيق  
وبعيد عن اآلخر
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