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السلوك البشري يخضع 

لقوانين الرياضيات والفيزياء 

وهو ناجم عن تفاعالت 

 .كيميائية في الخاليا الحية

وإذا تكاملت األمم تقدمت 

 !!وإذا تفاضلت إقتدرت

  

  

 

 

 

األمم المتأخرة عن ركب 

منهمكة بسلوكيات , عصرها 

والقوية , قص التفاصل والتنا

 .بالتفاضل والتكامل

 

 

 

 

عالم مصادر الذات والهوية 

والقدرة على تقرير المصير 

والسعي والجريان في سبل 

ومستلب , ذاته وموضوعه 

العقيدة والرشودية والقدرة 

الفكرية والتحليلية 

 والتساؤولية والمسؤولية 

 

 

 

 

والنهايات ,  راسة المتغيرات في الدوال وتحليلهاالتفاضل والتكامل فرع في الرياضيات لد

وقد بدأه , وهو بوابة اإلدراك الرياضي المعاصر , واإلشتقاق والتكامل والمتسلسالت الالنهائية 

ومضى متطورا حتى , وقبله اليونانيون والصينيون , وتبناه نيوتن في القرن السابع عشر , المصريون 

, وربما له تطبيقات سلوكية ونفسية , مية والهندسية واإلقتصادية أصبح عماد الحلول للتحديات العل

  .مع أنها تبدو على صلة وثيقة بها, فالعلوم الرياضية والفيزيائية التزال بعيدة عن العلوم النفسية 

فالسلوك البشري يخضع لقوانين الرياضيات والفيزياء وهو ناجم عن تفاعالت كيميائية في الخاليا 

  .الحية

  !!كاملت األمم تقدمت وإذا تفاضلت إقتدرتوإذا ت

القادر على التوليد والتوالد ال , التفاضل والتكامل بالمعنى اإليجابي المزواد المراكم المبدع الخالق 

  .والسعي في مفازات اإلنحطاط, العقم والتعنس 

نتيجة فتحقق , أي أن تتفرق جموع األمة وتُنقص بعضها بعضا , وعكسه التفاصل والتناقص 

  .التناقص الخسرانية الهدرانية المبضعة للكيان واألذهان والوجدان

منهمكة بسلوكيات , فاألمم المتأخرة عن ركب عصرها , وهذان السلوكان يميزان التقدم والتأخر 

  .والقوية بالتفاضل والتكامل, التفاصل والتناقص 

ووسطها , ولكل حالة سلوكية آلياتها وقوانينها ومعادالتها ونتائجها وعواملها المساعدة والمعوقة 

  .المالئم أو المعارض والمقاوم

ولسنا في صدد تطبيق قوانين التفاضل والتكامل على السلوك ألنه سيأخذنا إلى متاهات معقدة 

لكن الغاية أن تتفتح , غير مسبوقة وفي ذلك محاولة غير مطروقة ونتيجة , عصية على األفهام 

التي , البصائر وتتأمل بإمعان عوامل الصيرورة الحضارية األبهى وعناصر اإلضعاف القصوى 

تسرح وتمرح في واقع إنساني ال يليق به ما يصيبه من ضالالت التأويل وتمثيليات التشويه والتشويش 

  .والفلتان
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عالم عربي متعاجز متواكل 

متآكل متعاضل ومتوحل 

ومكنونات , ما فيه بجواهر 

وغارق بمياه ينابيع , إنبثاقه 

سؤدده وأنوار توهجه 

الذي , وسطوعه الوضاح 

 أغشى بصائر األجيال 

 

 

 

 

هل من تفاضل وتكامل رياضي 

سلوكي يحقق عمارة الذات 

والموضوع المتسامقة مع أشعة 

شمس الوجود العربي 

  !المنير؟

رير المصير والسعي والجريان في سبل ذاته عالم مصادر الذات والهوية والقدرة على تق

واليقظة , ومستلب العقيدة والرشودية والقدرة الفكرية والتحليلية والتساؤولية والمسؤولية , وموضوعه 

وأمة تتفاعل بوعي إيجابي مع مصالحها , النهضوية والتعبوية الالزمة لديمومته وتواصله كمجتمع 

  .وضرورات قوتها ونهجها القويم

وغارق , ومكنونات إنبثاقه , عربي متعاجز متواكل متآكل متعاضل ومتوحل بجواهر ما فيه عالم 

وأوقعها في حفرة , الذي أغشى بصائر األجيال , بمياه ينابيع سؤدده وأنوار توهجه وسطوعه الوضاح 

, وتسعى لبناء سلّم رقاء وتحرر من بئرها الرؤيوي العتيق , ظلماء تحفر فيها وال تتعب وتتنبه 

  .وتصورات أجداث تشير إلى رميم تحسبه حيا وكل جيل في عداد األموات

وتتكاثر من حوله العظايا وآفات الشرور والتدهور والتعثر , عالم يتأسن ما فيه ويتعفن ما يحتويه 

ونحر القلوب النابضات , والسجور والطمع بالعدوان على أنوار الحياة وإطفاء أضواء الضحكات 

  !!مدركات الطامحات لمستقبل عربي أجملوقطع الرؤوس ال

فهل من تفاضل وتكامل رياضي سلوكي يحقق عمارة الذات والموضوع المتسامقة مع أشعة شمس 

 !الوجود العربي المنير؟
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