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الىرظرننالأإلاهـذاماو."خة-جةأبلخالىقهلدترك،،ما-ا!-

احكامتااةفلفتدتتجاةزبغام-مد،"فياهزوور-ةمنىاهيضوالمودفكلجاو؟مةءسالمعابيالعرمعابرتتننصاست*سسعن،لو

ءحي-ممجىهـعمنضيماعااًعثمرأيسو.اخهازكازارزتعددومج-5عنهبرأ-اهلوصف،لحاضرةا)تهءاعنضوحووإيجازفي-عبمر

هـلأىفالحياة.!ياتهالىهزاةنالمضعةفال-قغرلوصنهـاعمالج،ـاهمصسعمإفتمزهممعةاسوبمعاستةالىكازنالأمدو،""قإق

فكرةهضاكولاإ،بهامننؤةفكرمنماوزض"المةناهـيمفابالموج!ةمنقلموالق.المجتمعالهذهنيةالذو)"ةمانفلااولم-ةالمم

النقطةيى"يتت،لةلحالهـذهفي،صنناسيوإن.ضياق*اركاسةمعامنجهفاتغعلىإ-اليدتهصيفعيرطفي1خأنهنيرلا-تمابقاالصظر

فيهـوو.58-نقان؟كنلاالهذو،وفق،ـانقي-5انيمكنالتي"شبأوفه.تضهارتأوبدهازكازارنةطةتفقدقدزن!حيا

نةطةنملكلممانق"س،ـاانإست!يلاليما"4ا-رعا))إش:ههـذاإننا.ارنازذ!الى4بروترءيمتهةالصاقنااعماترسلهخطرسيجر

،ماناص!فيثابرتة.لمبدأناقدنشالأ،؟تملق

،حلتثمةكنيلماذفاكرلمجعصعر!ط!يصحأبحياةعياوغلك

قياسلخايمضننلم5،تحءاهـاال"اة41م

.-صسءصس

انإلفمندأفىممأرا-!ال!لمج!آلىاليزيضاأنا.ددقنضاكأو

ا)ثاتوههما.هـءه

؟-!ن!ك"االىأةجمرن

فلكل،!عيبأمهههضرلحااكرريهما!دا

لسايلوحف؟قءصةء!ر!موهصرنادرضملىدركي-والاخر

.صس-انمتعا3ـانجوملمهيجعحيآمسخة:لمتم

الك!رىالظاهـرةتن!ثأالع،مالفكريةلمفلىللتهذاو"نلفردالاسإلقلقفا.بالاحتجاجيبدأول8:فوي"ارن

ناتحتىار"قياظاهـرةاوهـير،.!يهاتنا"-افيذءغلمفلالتي-ابمبليقاالتي-ىلإلحمأش:44إن.حياتنانقصبهنوا!"ص!ي

اهـرالظولعزالىحناجضوب،اصد05و،يةعةلت!زللنه،مماحلم!اا.لماطلاءء"-الص-3لجا
بة.-.م.رصمء!-

ز:-احياانمنف!رض(أةظولةمفصوا--،1رودإعم!،1ءن-*طال؟ا)شكلمتما،-ةةمختللااشكايمتضذالقلقاوهـذ

ة?ادقاجتمعت"قيإتضارإةاالجالاتمنصوعةءنةءكونام:هو،ورترينفتوذسءورةعلىفرادالالمءاجء"الذي

نمم-توىكلمننلمق-طاناعدناقدفنحن."لميطفي"اوةعفياقاييسابفاق4ـهناتسميماأبرزهـامعةدةلح!اش

نعلةوم"زسارندوالضوءعليها؟-لمطنقطةالفكرياتمستو.بتثازظري!ستفدالىزهـ!ارفكاموع!دهنظ!ه:اجحرتأ

ءص-لمةهاعخبارباكاناشا"سر.دانمنلافد،طاقالنسائرعلىنفبثولاا?ستةرةار؟لكلاون"افىمقولااجطفضمم!ن

فن"كاولقاطعالاعزالةوىهـذهلعزعلىز*مل،ىالقوتفف-سع،تعامةخطةءخارانل:اأتيحذا4وحتى،-طط

اكيانةيا-للوفىى،الدينعنلمفصوكأءسوكانهااللغة

.ء،..!ا.-الىقيمساءبيروتفيئكةاللانازكلآنسةالقتهاأالقطا!اضرةنمى(")

معارصىهلر.داالعلوماناليناريحيل،الفنءنءصا-منفصلاالاصلاميةالمقامدلجمميةالمحاضراتالامةالتابعةهيئةمنبدعوة1/4/45.

عقبعيدةاديةالاقتم!الشؤونلناوتلرح،الادابالدائرة.((اضلعر!عالمنحو،سدسدةمق،بيروتفي



نفطنلاديدالىتض-!ههأالجالصرع:اا"دفنضخم،الا-رىالىدراصه-ةكلبناتنضهيوهـكذا.طفاالعوولاطاوقشؤ

خيرو.ءسالععافىسلعن"هن!سهـذالناعزقدلاؤ:االص4.كارتبااوحيرةنايدتزم!طنعةكل!!كاامنهارنمهدجةة!يةواز

ي5السيماسةاعت:إرالىالانجاهحدةمناليومتراهما!ذالمماغ-يرحق.قتهافي11-ت"جماتناانندىذكادانناوالحق

بي،العرطنلموااذهـنلإشغل!اينبغييالذالوحيدإوضوعازكادحئ،وثيقةوحدةفيكاكاالعناصرهـذهديشمتينترابط

آخرطنشاكا،نباطعاةايما/ؤاامنؤديعخيالاادالفريكادحتيهـراللظولمةمكارةصوعلىرلاصغا2ـالمءافييتحتوانظاهـرةكل

وتبشؤت"إقماخاصة،الهـ3ـابال"":ةترفهـوانماغيرهاابرتمعحياةمخهـالفتتاًالتياعرالعفينحيتلفبينان.الاخر.ى

.لوالجماوالفناللغةنتيبئهـوانماعنصفكل،والنت-قيال-لجبنونقاتشبهعلاقة

المجة!عمقيامكانبانخاإيماعنينمالتق-يمفيبالاسلواذ5ان.بصاا!اوسببىالاخرللءناءرم

مقياعهاًهرةالظاهـذهختصببحجث،نجيهاصدةوظاهـرةلىعولب"ه-اًلميص!يالعضوبالكاقريثا)8،عتالمجؤش؟جهان

لرجالاسءوذخ!بلناقاقدكا:اوفين.لاخرىااهـرالظوفيتحكمهلفوظامنوظيفةفيءوأيانالش:هاوجهحدوأ.ءاطلا

لحقافيوهم.اخيزيطعملانهلأا-"قارفيالةنيرفضونلذيئاوبضهمت:وع-ااواًبمصحونيكوا!اابدلالاجنماعياالجممم

الشرفزيمة(تافلسفو!فيهقترناياذابسرلابانخاويذكرظ"ة-"لوافيالتعقددرجةانكما.ىخرلااظائفالوفىثلعا

علىفالسريةإسفقفووةدبةشكسبيوءصاتمسربعضفى.ىخرلاائفظالواتعقدعلىلاادا3ـرمطيعدانيمكنحدةالوا

حملأ.؟ساقاويايدانفالشسوسعفىأ":الخاليبلموسلاانيوالأ4ـازشبانتوشكالتيئفلوظاااخلتدءنءـذاي"مثأو

يفيدلاناذفالشر.كلا؟جرحألمأ-شفي.كلا؟ايداواحدىدزكفما،ائلأسواسطوحافبهؤستوىالتيلم-"طرقةا

ماءامطابقوهـذا"؟ا)يهجتيحافماادن.كلا؟لجرا!ةافي.رى.الاالج!اتعلىوي-وزعالعلوبية-سءتىزعلوتلجهاا

ونؤيشي-علقلاظ.شاكلعلىاردرونامعاءيوردهـاالتيللحججثورةنباتحكمماعندءقةالحقعنايركث*دألانناؤااوهـكذ

ل!ءااحةالجرلمظروجهةمنفالضانفيما.المساش-ةالحياة،انبدلا،ا!هيللكرصغيرمصنعيحدث!االورلليبا-افى

فيي-اهمانيستطيعلاالذيالفنيبدوكذلك،المعنىمنوهـ-ذا.الاخرىالحياةنواحبفيثورةماوجهعلىتصحبها

ح-الةفياًالخطيدبعوانما.هـدة!عايعدلانولاإتضاباتالانبتتقدتكونانيمكنلااله!الكرمصنعفيالثورةلأن

لىعنص:هاننختارالذيالتضضيممنوحا)ت.ا(فتافولس)اجنماعي-ةزيحةهـيوانما،الزمنمنلحظةفيصحرثاًؤ:وتا

الجهةههـنيز-تحيلبحيت"ا-خومجالجهاتمنواحدةجهةفيمستقدؤكونانبدلاالتيالاسبابمنلعثراتءعقدة

اكاالمفعلىنعكرانمنبدلا،ات3الجسائرفينحكمهمةءا-!هـ-ذهتأثيرعنفضلاهـذا.الاخرىخمعالمجات2جتطورها

والشعراحةوالجرلشرففا.اكلهالج!اتفييت!دـكمالذيالكبيراف!ةطةلهذهبضاضرااذو.13تم-التيلاتللجامختلففىورةالأ

اج!4ا)-ذومن،المجتمعجياةفىريةضرواشياءكلها؟سةوالىوثورالذيانالفصاننقولاناس"طعنا،افنامنرهتثل!

هـصاكلأنللمىو!.صرلآائدةلفا،مقياسمنهاواحدان-كذاندةجديىاخرقيم،محاهاولمجلفظدائرةفيالاهطا)قيمعلى

.ناسالأاهـوالمقياساوهـرز2ـافيهاكايتحكمااحدوسامقيامنرىاخ2ـاتجفيفتهيألثورةمطهرواحدنآفىهـوانما

-3--ائرفيالمستوىارتةاعالىيؤببدلامؤثرعاءلو،ءهعالمج

ماانههـوبيالعوالجةمعفيلل!جزد!يةالاولللفظ!رانالقوىفولز"وازنانالمجتمعطبيعةمنلأنوذلك"النواحي

مناعترا.ماكلمنالونمعلى،محافظآمجتىهأصمفيزالزتطورف،ت4ورعجهةتكادفما،ئلالسوا-طوحازنتهوكما

موجةتدهمكمادصقيدقالتطوراتفان.المظاهـرتيرتطواا-سهوتصدعالاخرىات2الجؤءوترحتىءوهـافيوتصد

ثمومن.الداخ!يانجاههي!غيراندونفيهاصقنغقا،جارفة"ارةجبالاوزردأ

نين.قواونظك!صورةعك!بشكهاتحتفظزالتمااةأنوانفلفاهوةهيالتجزيرئيالاتجاهلهذاالمباعرةوالنزجة

الأص!ماا،فح!بالظروفتغيرهوالذياناخرىبكلمةاوئمنحقنحن.تناحيلنواحيءتلففيؤل-،االق(التضخيم)

طويلأ8قرولةمنذاجدادناعرف!االتي5؟.الا-ىزالتفماالظواهزجانبادتسشأهـله،ااعظمقيمةالظواهرمىب
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اقي.فيصاعداينمومتماسككل-مرت-ة،تبتانمرافىاففظةو

8ير"افياًاو.كاكايةالةطءقوا.الاأ-انمهةقةالطافء"تة:فسأقيه-5نريدلناا"فظافىإنانلاا21ـفيكون

لكمعي-رربهاللقيالتجزؤةمذهانؤونالةاؤيهيرتىطءتمهأ،وفىرعوقيصبالبدعةقفينموفىتهجاحاميحكامختار

دعلمابرء!خءـذاانعلىزدلهـوذا3ز،يةأ؟ثساجةلحابل-ءيعأهلوالهوالاءلاقىخراتبةمرو،أحدهمافيختار

ا!ىتمعؤا.ءسةالجيايةطهـااكفؤ".الي".ةطلحاني"بغيلذياظالافخ!تها.يةرج:اافظةلمحاافيهاتصبحطئةاو

قوانينهؤطهـهقيءمنلاالذي-حصرقدوهـيإيةايجاالاولىلمرتبةفا

اجؤاءالىء-دالوا-انالا"هشيمالىبالا!وءالااعامةايقها)ثان"ةالمرآبةاما.لمة0العاالف"ية*اتمالمجتصفةتكون

.نحهلءتهححتمل5!،مخ!هلمفةييعترالذيكاسلضبااشبهوهـي،مالهرللمجت،عةملازء

لااريخالشنظروجهةمن2ـاعإي.تحصلالتيتاضاعترلااوبضرلةلحااهـذهفيؤظةافىاانإنقلاو.فيخشيرجليينالةر

ا)نطمبينالفصلتتضمندخالتارنظرفيفطةفالمحا.صلابةتقلبينماتافصل!يتضمننوالقرع!ردهـااء-داو،خةالشيخومن

2ـوممةهووانونللقريخيالتاللمةهوملفمخاوهـذا0منفزاوفكلحجةلىاإ-8-دلافءلوهـو.انينهاقووكلامةأظروف

؟فياالقووئية8البسلاالعوبينمالتازسجاملااعننشأيرتطوبةتدحضهالضطراتوجأ

.الخاصةانلجشهقوفيكلازفظلمفلكل،لحضارةاا-يرإيرضةالمفلخطلفصةنحاؤظةالمحاانيبدوايولوجيةالبال:ظر2ـةوصفمن

نيناقو-كونان.دلااكلهفوالظر.ب!االتىتنالقوااننكوالمننوع3ـاي-تحقفي!غاملمةالكلةالحياتةضلهلذياالنمو

قفاللااءهـلكالشفاصيىعنلىوتتعاميةالعموعشءرعليهايتإغإبتانحدرالتيلمقا."ساسزقدح!ن%اا.ئيانسلااالعقلييع!ر

غاالفرفي.تتعلقيخ-ةرتاغيرنيناقونهاا0اكلهزيبملمفااحالاءفةالتيلناا2يح8يالتيحةالرارنعك"لاافيغحتخابرتقرا51،هـزةجااليضا

القديمهنظم:اارا-ءمراناءـذلىايضاف.مكانلاونمازبل!ءييولوالباعت:ارلاباليمثيسقدالنانلحقاو.يسالتقداءـ-ذ

ةجاسذعلىو12ميتوعمعلثحداوقتوفيليدتضاحاجاملائمةعلىنيا-الاالذهـناخلولقد.ةلحياا4موجفيالمنخفحهالنقطة

.-نااجحايروضردجدا)تلءـذو،ايبد1اددتجةيدلجداءالآربادلتجد

افكارهـيانما.ءةالتاريخالضظروجهةمننيناالقوانالحقوسكونؤإنثممنو،اء1)بقإ"4بقاونةوالمرويمضح"ي:مي"ن"لا

فحسب.ءانرمافيماناح!-لاثمان"؟عئ:برعاداءلإثةاتذاتينبغيكونالان40برمضرايكونانبدلاالمحاؤظة

51وءوكارفلااهـ-ذهرتطومنلااميالةوفيخاتارياشا8ًيلاو.يولوجيالحاالمقياسهـوا!-ذو،حركتينبشصللأفايكون

ناماوجهعلىلنقوانيمكنبحيث،العصورمعائمالدبةجديدةلقمةغيءانمافائدتهاالموجةفيةءفضالمنكالنقطةانه

نيناالقودجمويج"لاهـذو.للقانونخبالراالبعدهـوفيخا)تاري-للحرصؤتهاطانجهعاءامنضفضةنقطةفيتتريثكلاعندلموجةاو

لاماوهـوا.عادثلامةذيلوضعارااسه*هر!"-ششكلعلىخلالهاأي!دعترمةفتراطقءقة7فىيفهالمحاؤظة.وكذإك.التال"ة

تاريخيا.لهق:ويمكنفظةافىاهـذهلتطااذفا.ليةا)تاالقةزةليقفزنينسالاالذهنا

،لجرحامكانعلىيناايدضمتيفهإيةنوالةا!النظ4جهومااتبقىالتيلموجةاان.مهـرقدعلمجتماانعلىمرلأادلياوقر

هذ.فيبيالعردالفرا5ني*االتيا)خمفس"ةمةزلااسرعلىتدلناو.لاطلاقاعلىموجةتعدلمالىفلىنقفظتهافي

/3ـييترلاماتصادوامستمرزعارضاناك5ان.تهحيامنإفكرةالاغا،ب"ادوالحاةاصطأتحدلمحافظةاختمبوهكذا

والسبب.كالسيواهـذ4ةوحقإادفرلااكلسلوضترالمةلاالمجىوينلزورهرة!طوؤ.ةاز-لم-هـاةعلىمدةجاةفحرضتفوعندما

ا!ت!لتقدلموك11منيةالضظر2ـةالجانعارضالنهذافىوهـي.ا-ء!ودااالىوز-لى"العقلذث-للأاعلىشيء.قهلكل

الواقعالىلوكإكتننمابي،زمنفيعقوباتهابتاكتروجزءينالىالواحدالاز-انتفمةلبلنالاهذاالىتتوصللا

وا.يالنظرمنبالزلهعلاقةلاخرامنزتمتطلبامنعف؟هل!ه"-لالآ-رفىو،صاءالهمهـةتماعالاجالاؤثةاعةاحدمافي

.لوكتحددالالتيتلكغيراخرىداوةالىتةةميالعقوباتانلىقلذاوه!3.رمممح!ورفزوقالغبمارعلإ"ترامالذيالمتةاعد

وناتنةهيانبدلاالاجتماعيةالعقوباتموضوعقدراانالاصلفىأ4امعالاؤ-انيتجزأالهالىالىفديىبتاينتهي
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عنصركلتباا؟او،حداوهنجاافياكلههءسعناز"مواموحددزقصو.ل!هيرباآ-ميت!اعلىرقناتماالقيةسلحسااالمنطقةتلكلىا

.كإرتباوفوضىفي%اصةجهةالى4ي-!م.يهعابر-مو.ماء-معفيالمقبولةاجرلزواواهـيا)نوعةمج!وبها

لمبيةالسدهوحدعنددهافرايةحمإءعنهعلجرتاعءزي-فلاو،تةاصيلها0يرهءضيى!م!اف"هم.يغرسلد!مومنذدهفرااليتناو

،مالهرضييرهثهيحديلذا،جلضجيباهمو9قلمةعرلىااهـايتعداءاوأت"وتضانيةالقانو.ةإعقواتهخطاًاومحلاعملم!الفردكبارااذحتى

تقبمعمياءمدةجاقطعةلىاا)ضميرليتحولاان:غيلك!زو،قنااصإفيتكءناجخماعىةمنطقةهـذاعلىل!مير!ا.ا!إقهعقوبة

عضكبوؤا.نيكولاان:غييميرالتان.لاملظبام"تصءةاؤةعماافي.-ه،:ف15يقةلم-ءعلمجانا.م،ـاؤت-ااعمه"طيزلارةمسو"منطقهـيو

والالثرفى-5شياتحا"ـمحتوياتتطويرعلىلعيان"معالمجوعلى3ـاو-عفيمخيفةقوةتجعلهجمرالضم؟إكهاالتينةاالحصوءـذه

فهو.كللمشاامناتءشرراويخإققنا!اافييصخيظلوفهيفف.ياءهمحصونوععلىيتوقفلامراو.وتببهاةطياامت!دان

الاعماقهـذ.و.الاجتماعيةا!إقءانمعيفيبنهلا،اابرداثرنالمعلى4اقالحاوفالظرأ"اتمكاامنعقوباتهمديستالذيا)فتي"هعالمج

.لءاملكاتليرساطبماسةويةلحيوالىاادفرلأباع"دةب!صخيرةقوالفىميريص:ح

-3-اءستبدغجةطاحيص:وفهحإلالمتابرتهعفيماا.الروحوغنى

،نف-هختلاللااف:ادصاخلاقلااانميدلىانتقلضااا!!وفوظرضرعاتزةاصيللىاند8يسنهلاادفرلااعلىباالعذصب

لكلذو،القانونمنيدالفرنبالجاقلحافيهـيخلاقلااو،صرلمعاابيالعرءتم*ضالةحاهـيهـذهو.ادللملأفر""احالتيلحياةا

يعي!ةنجزنم،كهـناءـاناجدوالتيمةالعاتسماالهـناتجدفنحندالفرو.ئمةالقافورالظمعيرالضمفيهايتعارضحلمةبمريمروؤلم

.معص:ةاهرلظوتضخموعضميرخزوورةلضسبايحتملابرءمعهـذامثلفييعيشيلذا

له-ءة!ةهـاومؤةيم"ةبالعرالاخلاقانا-ظ"أماوأولي5لالعار-كاب4ـالى--وقالتيوفالطرلان،ذزبندو

لىميءتقظأؤالءابيالعرا-ء.عفا0والعاطفةاعةلا!لين2ـةوجمناقبىلالةلحااوهـذه.علي"ـضهـ-يرهتحرضالتيا5نف

اتعقي،والاتفك!رم"اؤءأثلجثأاطفالعوراعتهاالىفديم1امندةمس-تكونانعةو.ةكلفيؤالاص-ل،القانوننظر

.نيةزسالااالط-"عةوالبائ"ةفوالظر
إول.لل!!ىةم*زءأاءظ!والمثاعرك"تيعديزلوا

ووا،"ايةن!-الاباءرسالاءسلوالعقلاينلأايعتقدذللك.جتماعلاانطر3ـةوجمنلمةمماهتاضااعيرريرلةلحالو

حالمصيسهإ-يطرعلىللذيلهـوالاعبمابيست!قالذيالاة-انوهـذا"ادفر!ايةصاهـوالمجتمعوجودمنسيا!ساالغرضنلا

نميجعلالذيبيالعرالاضلا!آ-لوالم.العواطف"نو!ؤلوبسلطالذيع-مالمجان.هـذ.لتناحافيامفقوديبدوالغرض

لرجلانجد!-ث،طج-ةالعاتنا-يافياًسولولاؤما.ضعفالرقةلانمنلابددلافروعدهـواءا،اتبدمحهقأايرضحدهافراكل

..الحالاتدقأفيحتىالدموعيذرفانقريحتيزللملمعاءساطريقالى05ديءويمواهـبهابرازعلىيعينىله،صديقيكون

بنجااهـ-ذيعتبمرولحببالج!راعنخ!يترموال"معلىنها؟:يال-ر4.ومند،ايبيحلاءاشءا4منيتطإبوقه.والعملالغبطة

درجت!ادة"العقهـذهوت:ل:ع.ىيطوانبغي8يتهح-ارنيلينتهمبواجبالاخلالاالىرهم-ضطوفبظردلافرااويحيط،الضمير

سنجدكفهنا،مةالعاعبيةالشتطبقاالتحورناخحداكاماوىلقصاأ"ـأك،؟ةالقدعداقوالفقوخلاللاا1هـذعلىمقبهيعاثمضةولمفرا

الرجالعل-أيكادحى،ؤاسياءوذجا"لللمرفلالمفموذجالنرسقيكأنيالذالطإغحةالملككذللمث،نهميخولةالحاهـزهفى

.ءصفورعفقاعنتزاأوقطةذيبتععلىبمقدرتهمونيفخر.نييرفيونمملايرلمدهمثمر4-"ـاشيحالرجا

"ظاهرفةوالصفوالحساع!يةالرقةيعدتيال"اهلأنإلاذا5ماويمليواحد:يناثنالىو-تمح!يلإةلحااذه5فيهـعتالمجان

رجلا.يكونانيحبوهـو.بة.ئيةزسانهااو.باتا)عقوولاحكامايصدرنيوالحاادلافراعلىللاعماا

"ـالىاسهاسفىيرتكزوالتفكيرالعاطفةبينالفصلءـذاإن.اخرىجهةمنتصدرواحكام،جهةفيزقفلاعمالىاينقسم

اجزاءالىمقممفانالاان3تزنت؟التيةالقديمظرةالنوالشطرلاخلالايرتكبالذيهـومنهشطراانذا5معنىو

منمعنىتملكلاالنظرةوهـ-ذه.يرشرأـاوبعضخ-ير3ابرعضهانالىحتماييفتههذاوكل.العقوبةيظقىالذيهـوالثاني

ورستحيلاءرولىقسيم"،متماسكنسان!الا،الح-اةعلمزفظروجهـةناكيايعدفلم،لاساسيةاوظيفتهعنوتحلىتةككقد!معالمج
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لاجمنلاخلاقا":هـوأنام:دنوكأ،نةصطيةءا؟هلأواة-يفيعظيمةبايولوص"ةقيمةللعواطفانوالحق5عاليا

".نزسالااجلامنخلاقلاا":منلابد".خلاقلااالفر!ءرمشا-دتوقدو.ةلحيااقفتتونهادومنو،ننساالا

لازحاناانهـيعضدنايونلاقخلاا8-اهـاإالتيلحقيقةاان-يرةوالغوالطموحوالشوقوالقلقالمقتولحبوالحزنمىا

أيس4نااو.جييولوبادثحاهـونمااو،ادمجرعاضوموس81ةج"يولويزفةظيف-وديلضؤاإلحو،نللانساادقيونلنكولا

نانسلااابهذيتعاقيماكلؤانثممنو.عهـايةو5إغاوكىءلمةنءأفيوعانناإبةم!تحيلادلمجراالعقلأمبدبج*لاهـذو.ئا-"ةر

لسكونفا.رال-ظوةبلميؤاولحركةباروتصفانويكانب"يا8يطفنااعوق-للونح!ال!اماابةطةيينعاننكوانالىتحةاجننالأ

ص-اعخدكننسنضاا.3ـاالي2ـجما-"تإنماو،-:اصيابهاتمرلانقطة.ن"ةؤسالاا-نازيامكاانضيقل!الىاحنمايديؤوفه

نا؟كقلاالاز-اؤيةالا-لاقمف،ومؤانهذاوعلى.تغوكلعين-ة2ـاتجعلىوالنقصبالشركمالحانعنفض!اهذ

دا؟عكأركاك!ونان4بيردرا4إويم!-ونعلىي:طويبة.يةا)بشرزعرفهلا!ارجيامة!اص-اية6رض،انالانسمن

هـيزكونانيربعلمةالفاالحرصو.الوالمهعالح-اةءالفىدالمجرالمثالمبالعقلالهذاصغيرنموذجالوولناتقدملاقحياتنا

ةاجءحهـيصلحالان،إشرىداخلاقينظامىلافيسالأصاةلحقيقافىا:الأ،دهزقلميالىالوضعيةاخلاقنابخاتتجهالذى

لا"لاقااناًرفوىؤسكر،ابهذنارقرأإدنخنومىالقصولحياةا0هـذاةيلأراننااذ-اصورةغيرىراخصورةيةأنعرفلا

نقطةزتخذإبة-ا؟يةسءواخلاقلمماالعرهعابرةبمايدينالتينقطةهنتخذاني"بغيلذلكو،3ـانملكالتيءدةالوحالحقيقة2ـوف

.الفعلفيلاالمظهرفيارزكازهافيدوجقدانؤالانس.بهنديئاخلاتيمق"اسكلا5منأن:د

ي!التقدامنا-تراا-د!قناتينص"وال-كعلىللدو"ير-5إنو،زرا.إسةاو.ص"الصغيرةناؤاارترجدنافلءالط-عة

دقة:الوكا،1ؤلأيقراصاوباءلااواهـةالنزوللعفة"ثلوللفءاءخالراوالصحومياافييحةلمراناسيا!رعلىنجلسنامضالولتطا

امتت-الح.الى8:دؤسوا؟افعلعلىت:طويلال:ةسهارلفظ.رغب،"ناؤقو-إكوتقصلجهةاهـذه.يهء:!ران!كاماعايهفنصدر

التراهـةوكذلكفعلعنأعامءهـىا5اوفعلاًست8لورلالعفةفا"سالىدالواانالا..2الذا-"ةاهذاان -سءرر".مىىءيح.

إطلاقالونحالار:اا.هـاوغ!رزفةالاوباءلااوال!!رووا)صدقكمثلهـذافيمثلهو،افرادهيةءاعنع-زهيعلمنإغاوخير

نانخكرن-االاا،تالصفاءـذهل:عضىالجميلونلمضانخكران4ن-إزسالكفعبةصااار.عةاذاز!ق"لمىعيصمبتدىءخياط

يجبللخيرفيالةللمضموناو.للحياةبيةير!ائدةؤالهازكونلةريرنهاوىبدعء-ةالخاصبعالا.ير"طل-ثم،ط:"هية

ةالحيالجمالىا-يخميفونجةانسلاايةيدعملاءدأمليشناتجع-لذلةمبت!ظروف:عيصلخ"اطااهـذانلكذ.لهف-ائدةلا

.ممالاالمطايدةجدق!طريأبثسالل:وعيشقوضرلاابةوخصويص:-عمااهـذو.بترهي"بإغيالةرويبدعلاصبكاائمارء.

تراءت:اانملاإ؟دتهاؤعتنبلا،فيسكوخإقوفهناعملااماالهوي!وغلهويقيخاانمن.دلاوفه.اننسلابابيالعرخمعالمج

.ةلحياابهاتعترفلا4عضومولاقنطلااعلى"!اتعويةطر-"ـالةلميامكاإولهومير"قدي!سمقا

كلهـاخاتتوانيجبالتيصء"لويوالبادةئالفاعلىاح:لحاإنا.هازشل"وؤتهطاتؤنقضيقةيئ،مثيصوغ-.يهلحياو

ئى4غانظرةالاخلاقالىةب!العرال:ظرةيج*لورةازسااخلم!قاقيالكبرىاط"هعةمهمحىرةهوالاذساراننعتقداننا

الىومالييح!اجبيالعر-!عوالمج.ز-اناي!لاالاخلاقاهـدفهاط"ءعةبلتؤديشريعةايةوانإعد"*طاءعن!اي!كعثفلم

د.اوةفيابيةالايجالاخىلاقفيدخىل،اتهاعتباردائرةبو-عانالومى-جمالةىمىمىتجعلمىالءمىممىلاؤكماشاالىأ.ةالاؤ-ا

ةدالموان.لمركزاعننيةكوالخلاقلااي:حيواتروالضرهـعةلطباتل!دؤءةصبيللةس!عةنؤحوانبدوتضبعلاتقبدد

صفاتواللطفوالثجاتوال*.للاقدامواوالرحمةوالكرمالتيقواؤ8يخلفيإلاوللنقصللثسول!ع!،اطك.مة4بدعةا

.ذكرناهـ-االتيا)سلبيةالصةاتمناملا-يراويةلنابااجدر.ا!كاملةللط:?،ءاخطلجمهاؤص-حاننرثد

الترفمنباضرواعتبارهافيهعتالمجيمضءبانالمؤسفمنوبنااسلووقه،لاخلاقانميدافىمميةفيزنياكاالمظهراما

لميةتجزاهـذفيفان.لا-اسهةان؟المقافىتدخللاالخلقيالاعتقادالىيتنداسلوبوهـو،الاخلاققض!اياالىالضطرفى

تقييماالرذائلوئلالفضاف-قبم،ةالحياعنلأخلاقالتعزنهائينهلأ،ماتالبيولاالع!ورتغيرهلاثا،تاًمقيا-،لاقللاخبان
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د؟حتىالمعاصراتئنانساببننادرنهاعلىن-فقفنحنالذهـنيزةسهيقنعو!ايجابيتحقيةاًالخيرقثحقيعنيعتاضالفرذلمجفل

طفيالعاطاللىشامااو.يظهرحيناوذشذ.يعدطإتوسالرجلالكذ.خرىاصفةكلعنإغنيظنهيلذالبيالسالشرفلفي؟

فعواطتملكةلمرأاانهـوئعالبثاؤالرأيءحولهنتفقلنقلعلناإذنوفهكذبلاوهـو،تزيهوفهثممنوودسرلاانه

فىطفاالعووهـذه،اافكارءلكلانهاالاا،مكتملةيزيةغربيالعردالفريحكلهكذاو،رصبووفهيشكولاهـوو،دقضا

دوق.المرأةؤسزوملهلاالذيالذهـنعنكامل!غناءتغفينظرهملاكيراالنقدهـوهـذاو.جهدآهـذايكلفهاندونالتخاقعلى

ةمموالأاصوروماعندالفكرةهـذهشارنتاعلىالفنانول!ساعدبينفصلامنظوفه،الاخلاتيمتانظا"ـالىنوجهالذي

.لكذغيرونهااءنو.اعهضومووقلا.لاا

نمنالوحدنايالعضوالنموعداقولىارحعنالونناا لى.-4-
نيةنسالاااتناحيفىمعينة3ـةجتنموان!يمنطقلالمقبوغيو

لتتولفكراعنمن!صلمةلدستال!ا!فةوىالاخ"االح.دمظاهـرفي3"ةالتجزيدؤناصالمرأةاموضوعالىنتفلناااواذ

.رأـ!.ونللممحىمعتجزئةعلىقائمكا-5لموضوعفا.اًوتعددووعاكثرا

ذا5معنىو.!4الجعميديركمايديرهان"لالكذو،عنهم:عزلة

خلكلانمجالفلانامءاًنامر؟ذهـناتملكلاكانتانالمرأةنلعن.تحدثانعلىالعادةجرتقدو0ورجالءؤساالىتقسمه

ء.سابينهامننعزلومصنفةعيةالاجتماوسيةوالسيالادبيةامشاكنا
يعاجتمالصومحهماكلاالصعورولتفكيرلمحا،،ملمةمفكاعرم

ا!احدقف-وحينو،مع-اًانو.مافهثممنوجيئيولوفيزهـيخرىلاالمشاكلانوكأ،ةأإراكاةشكلنسميهاخاصةمشكة

اعاتوالاذالصحفنرىوءـ-ذا.فحسبلالرجامثاكل
نةسهاهالتجربئالىلآخراتعرضلويش

،!ناضجةطفعواتملكلالحاضرةاإت!ا!افيةلمرأاانلحقوالاأتفيرضالتيلاشياءافيكلالوتتناصغيرةمبتذلةايازوصتخص

ط!"العانا.لميةالعقلجهةافىهاافلاسيةرالش!ولجهةافيمةلسة2ـيفونشؤوملةالمجاوالضيوفليةنسولازياءكاءاالةيهماهاسو.شي

النموتنتظركثلمةي5اءاوللفردالطبيعةا2ءنحثابتةكيةل"ستءكوناندونز-انالا!ياةمنهتخلولامماذلكوغيرالترل

نملنوعونخضعانلانسامعشكيراغا.والنضجلازساعوا.طياةاعليهزقوماعنصر

نميملكاكقفلانساناأننجدالهذو.لةالتصل!قةةااليرورةبينالعهلؤة-يم"ثكاةالىالتجزيةيةهذهادتوقد

الشارعرجلانبللا.الجاهليملكمااضعافالعواطفالىلاا؟لمسالىف"اسة"دناتق-يم4فاز.والمرأةالو!لأ

عاطفيرجلهـو5-ااو،ط!قلااعلىاطفاعامكتملليسمةملزيفهةمرأاةالمرأمتدافما،لملواالطبيعيةيات"محفا

يحنحلوقكل؟ل!ما؟كنهاهـنال*اطفيةبانقصدو.فحسبيةالفطرملكاغانتكامهماالمنزليال*ملعلىطهانظتقصربان

يلوحماا!ثيروهو.معينةاقفلملةشعتحالاتا.عميقةواجتماعيةطفيةعائجنتايمالتفلهذاكانولقد.تهاواتجاها
ورسو.سمن

منلنوعضجابةالاسمننوعاًتحتمالتيالجاريةالعادةبحكمءاطفيالالاعماانهـوإ-يطدببوذلك،اواخلاقهاإرأةسلوكفى

يلاجتماعابالعنىلمكتملمةلطفةالعاغير،سيءاوهـذ.لمواقفا-نسانلاا2ـايملكالتيجةالنفوالعقليةا)قوىمنآستنفدلاليةلمشا

نفعالالامنمعمدةةعاليحالةالعاطفيلإكتمالنا.الوا-عتكونانعلىدتزيلازكاديفه،محدودأوريراجزءاالا

يحناننسلااحعلحيروءونهاا.5*سبجونالناصعرفهاثيرة3اا؟سمئفوظامنقلإلةج!اتنهرمحضايادوؤساطا

الحبيتذولىو،لاجمالنفعلفىالاشياءنجاهتةغبعواطفمنالمرأةفىركبماكلمنيستفيدلافهوثمومنبةالمعقدة

يضمحك،ووالتناقضالجوروالةبحمنلنفورباويحن،فيمالر،سبفعجبشيءيبررهلاايرتبنللمسوءـذا.مح"صدةنيةانساطاقة

لاتحافيحرارةفي!يركما،الضحكوء-قلبها!إقمنمنلهايسببهبمالمرأةاكبات3علىخطررممدايضاهووانما

نمذلكوغيراليهموالقلقثقوالشةاطاسوتعتريه،الحزنبةالوظيفيةم-توياتهافىتفاوت

الجاهـلعنالناضجمفالمتميز!ةنانسامزيةهـيالتيالانزءالاتواضحة!سهائجنتاثلاثالوظيفيةاةهـذهـالنجزعنتنتح.

؟كلاهناةالمرأةيفىصياالشعورلالاكتمااكلـذ.فاينإفجاالرأةمنخامةجهةاننقيصةواول.العربيةالمرأةصياةفي

الموقفو5رزاوه،هشرحناالذيالفظلمعنىباشعور!ةانهاشكلعلى5-ذايبرزو.الاخوىالج"توروقفبينماتنمو
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"-د.يستوعبمنفدفقجدبدأالتينبصتاالهبوعلينفراتااثبلحرلصا!تميه!فيلقجزيئيه!ل"

"!أح!"ر!ك!!ءبر! لتحب!،لالتنبج!البسريالجعممفىالطاقةرجدتلقدا6-للصنحهعلىا!ىوسه-

احداثالىاطممتضحطرمغلقاالبابتجدحينفهيثمومن.الاجماعيةظروفهاعليهاتمليهالذي

بديدآاتجاهاًفيحلق،إثلولةاالطاقةعنيعوضآخرنثاطعلىالمرأة؟قصراننقصدونحنانناالىهذابناعطينتهالا

مذايبدوو.بابمخزنهايضرالتيصبويتهمننباًجا!قيهيبذل؟الثيوريالنمرعنشرقفقصدندوهاجعلنا.قدالشعورةجا

المرفة.الاناقةابرز!اكثيرة!ورعلىالمرأةحياةفىالتعويضاغ-اكاظر3التيالامومةقينطلفيحقضيقةباتتاوهكل

فيتيررانيمكنلاالمرأةحياةمنالمتضخمةالجهةهذ.انالاطفالاستقلاليعرقلعائقالىتصتصيلالثرقيةالمرأةعند

راحدةلزاويةمصطنعتضحيمالىتستندلانها،الحياةقوانين!صنانمنودلا،عزمننضيباخفلالوي!يبهمالعاطفي

ارئيسيةبالمنابعتتصللافالملابى.الانساتيالجعماياؤومن.مبدعوارشادحنونتوجيهينصرع

مقداراًي!تدعيصغيرانشاطاتكونان.عنتزيدلالانهاللحياةبعضفيمدوك!النفسيةالمراًةش!-ةفيالنقصعذاان

..والمافىوالعقليالعضل!الجهدمنقليلا!مةا):اساكثرويظنهاب!اتتمفالتيالاخلاميةالمظاص

الطبيع-ةانيعتقدونالناسمنكثيراًاننجهللااظعاطفيةضحالةعغينثأبالحسد،وهوالشعورمثلأذلكمن.فيها

المفرطة،العنايةهذهبملابسهاتعتنيانالمرأةكلتحغإلانئويةالقدرةلأنوهرزا.الاذانفيالاع!ابواطاسةقلبليةتثل

وهذا،الئاتيللحن!جذد!وسي-لرأيهمفياللبا+سلأنانمنتحميهموهي،عاطفياالناضجونيملمكهايةمزاطاسةعلى

قلبلاتاًملنالوننااإلا.محضاجنسياًمظهراًالتانقيجعلرأيه"والآخرينفىالجميلةبالصفاتاعجابناان.خرينالايحسدوا

الجذسيالجذبأمرتتركانمناحمالطبيعةانالىقوصلضاانصرفهعواطفنملكلاكنافاذانحدهمانمنيعصمناالذي

التيالجاذببةبكلالانسانتجهزقه؟.الخارجيةللملابساتالمرأةانوالمعروف.بالحسدنشعرانبدلاالأعحاباكانفي

الذيالوحيدالحيوانهوالانسانانبةحياتهفياليهايحتاجالهاطفيةفجاجتهافان،صحيحاهذاوربماكانبالغرور،تتصف

انهامعالجاذبيةمنمحرومةليستوالقطة...ملابربلبسلافهوئميتحم،ومنلاانسانكذلكهوالمغرورة.تبرره

ونحن.الخياطةالىتذهبولاحقبةتحملولاشعرهانجعدلافيظنالآخريئفىوالاكتمالالجمالمظاهرادراكرستطيع

،مباصرةغيرعلاقةبالجاذبيةالاناقةعلاقةانهذامثيتفمجمنمظهرانهفيالغروركاطسدانوالحق.الناساكلانه

اذاالاالمسرنةاناقضهامناًكثيرتتفيدلالمرأةفامومن.العاطفيالنةص!مظاهر

التعويضي.العاملاسذلمبناالىزندسبالتيالاخلاقساش.با-لانعفقينحنو

المرأةانفهوالهعلتقسمغننثاتالتيالنتائحلمالثاماليتالظنوسرهوالحوفوالترددلعنادفا.هذابمثلالمراة

لاستمرارهانتبجقوالنفسيةالعقليةبقدراتهاثقتهافقدتقدالضكرةلهذ.اكناادران.النذ!الضمولتوقفنتائحإلاكها

ه!.اننذمىلانحنو.الب!بطةاليدويةالأعالادـاءعلىلانهاوذك،الاجتماعيةحياتنامتاًزاننحلاردنانحناذاضروري

الوجليحتقرهااعمالازالتماالمرأةبهاخصتالتيالاعمال،الواقعمناسبابافيهتعملاجتماعياًمحصولاالاخلاقتجعل

لاتفقناقىيهيننحونانأردناولو6ديهاتامننفيأراكرتياإذإلاالاصلاحوردألنو.الطبيعةفكرةالىنلجاًاندون

أدىقدعليهاالمرأةاتصارفانثمومن،تافهةاعمالانهاعلىتسلكانالمرأةمنوانتظرناالاخلاقية(الجيرية)هذهنزعنا

الموقفتعقدثم.الرجلعينيفىقبصتهاته!طانالىتدريجيا.بهايليقالذيالسلوك

ها.بنفا2ثةتففقدتفياهرةسنسىيهماهي-لالعملتوزيعنيةالثاوالنتيجة

بانالاعتقادالىنميلتجعلنالانت!كفببأدلةيمدناوالتاريخسدتيارهوجهفىيوضعحينالمتدفقالينبوعان.التعويغى

مظهرو5وإنما،العاملالمجتمعاتفىاصيلأليسالمرأةاحتقاريحدثماوهذا.جديدةارضالىويفسرباتجاههيغيرمانع

الذيالفتيالمجتهعلانوذللث.التدهورةالمجتمعاتفيانحلاليةوالنةالعقليةطلقتهاتبددانعلىنق!رهاعندمافانناللمرأة
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الوضعلهذاالمراًةقبوليعدالهتمعبانالاعتراضهذاعلىالمياديئفىتشتفلانالىالمرأةيفهطركيانهبناءعلىيعمل

،الايخارمنالاءسةحفظبهاتحققمنهانبيكؤضحيةالزري.الحربساحةفىوحقوادوقالمترلوفيالحقلفي:كها

الذيالرجلذلكبح؟يةيذكرناالطيبالجوابهذاانقلناالبدائيةالشعوباننل!!هومما.الطبيعيةقبمتهايمن!هاومذا

ووراءالمناضدقيتالبحثفيوانهمكمنزلهالىليلةذاتاحما?ادالتاريخحفظوقدالاناثتاليهالىحتىتصلكانت

وانه،مفتاحهعنيبحثانهظهوثم.شديدجهدفىالابوابنقطةوهذ..الثعوبهذهعبدغاالتيالؤزرةالآلهةمنكثير

فيعشهبحثهفىالسببوكان،الطريقفىالفتاحهذااضاعصفتهبيك"لمدلوحفما4فالاله،قكرتناوؤؤيدال:فظرقلفت

فيههاليحثالى-بيلولامظلمالطربقانالمترلبةالمجتمعاتوكونالافانتمدنحينماإلالأالمذكرة

التوصطالاجتماعرجلاليهالستندالتيالارتكازنقطةان15قصورالىالمترلمبملبالهإرأةااختصاصينته،وهكذا

واحدةقالعلاقة،الرجلهذااليهايرتكفىالتيالنقطةعينعيلمذافننثمومني.وسلبيتهاالاناقةفيرلصراقهاالعاطفي

المفتاحوونجه،!هةمنالاسرةو:*كلالمرأةامكانياتبينلنابدفلاسلبيةوأقلعواطتأكلمواطناتنساءأردلما

البحثانيخضولي!.اخرىجهةمنالضحياءووجودئعالضملولاالهزليمازجهالاجديةسةدراسالعملموضوعندرس-ان

وعتبراتدونالمكانعاملالىيرتكزانيفبغيالمفتاحعن،ءسشرااجتماعياًتأزماًمحد!الحاليالتوزيعإن.السخرية

الىيرتكزانينبغيالمجتمعفىالعملتوزيعانكما،الضياءغيرالحاليخالتوزنجملاليةاًاس!ابهناكانعنقضلأ"ذا

كأءلالأسحرة.خارجيةيمتبرعواءلاندونالافرادصعادة.نظريامقبول

الذيالمكانفىالض!يا.إيجادعلىنعولانلمالمعقولوالحلالعملعلىالمرأةفرانلنايتضحالبايولوجيةالوجهةفمن

يحتويالذيالمكانفىالمفتاحعننبحثانلاالمفتاحفيهضاعلأنوهتا.مبا:راًضرراالف!يزيولوجبةبقواهايضرأنزليا

ةالاسقيهتنهارلامجتمعايجادعلىنعملاناي.ضيا.علىسائردونالتذوقوحاسةالبدينالىإجمالاتستندالأعمالمذه

قتلعلىالمرأةنقسراتلا،لطبيعتهاعققةالمرأةكانتاذاتتطلبولاتركيبياذهناًت:ميلافهي،والاعضاءالحواس

.الاءرةرتنهلا!علىحرصاًطصي!ة!اا!عتبار،ابهرز،فهيثممنو.انفت!يفاًأوطفيةعاعرونة

!حثان!"-اهلامرال!اءفيا!اح!ناليحثان-"ـالتنبهعلىنلحونحن.ئيالازساللجسميمكنماخيريىت

يتباهلالاسرةشكلعلىحرصاًبالمرأةالتضصيةان،كماغايةفالطبيع-ة5مضرموإةاوفحسبضىارةليس"ذاانالى

وهوالضمائعالمفتاحصاحبلأنوهذا.ةالاسرمنالغرضحاجاتهوفقيعطهاانالمجتمععلىيسهلإمكافاتتحلقلا

اتحانكما،الاطلاقعلىعلبهيعثرلنالضياءفيعنهيبحثورمليانالىحاجتهاتتضمنفبنارصتطاقةوكل.الث!كية

الىيصللنةالاسرراحةاجلمنبالمرأةيض!!الذيالحاجاتتنوعانهذاالىيضىاف.بالج"متاضروإلاوتنمو

.ةالاسراحةالطبيعةمتداماو،ا!ملعلىالقدراتتنوعيشضمننيةؤسالأإ

-5-وإيس.القدرات"ذهقرينالىتحتابمقهيقدراتمنحتقد

مئاعبمنالتحزيلسةاليهادتماالسابقةالفمهولفييخمارأاكوخطيخالفالذىالكاملالت!صصمنالحياةالىءبغض

الرجاليخاقاطعاًفص!راحدثتفقد.العربيللفردومثاكل.الج-ةئفارظافىعزلاويحدثخاصةطاقةقيمةيضخملانه

مل!ناللواتيوالنساء،عواطفبرلاافكارآيملكونالذينفيصوناوناانةاعماقالىيتغلغللهيةالتجبزمرضانوالحق

المجتمعيةلغازصياننامدىيضاًاينارأوقد.افكاربلاعواطف.يةالعضو-ظحبصيم

اجلمنالمجتىعنلجنيلابت:احق(الانسان)هيالتيالاصاسية.خرآشكلأيضخذضلعترالافانالاجتماععلممنوجهةاما

اشكالمنقاثمش!كلاجلمناتبالانسنضمحيواكاالاةسان"تقثسصانم!حفكيفالافرادطايةوجدقدالمجتمعكانفاذا

.المجتخذا5المملعلىلمترلاخارحالعملونييريخبنتياللواءالنسامنملايين

نطرةالموضوعالىننطراننقترحهكلاولفانومنثميخوتالحالةهذهفيالمجتمعبانالقولنكررإننا؟داخلهفي

ربطأنربطهاولنملليأمثلموض!وعأالاخلاقنهلتبرقلاموحدةمجيباطسالمتوخماعالاجرجلقالؤاذا.عنهمويتخلى،فرا
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عنعررنجثا!ولا.اجسامناووظائفالانسانيةبحاجازنضامباثرأ.

صنإنبالازنفحيبحبثمقدصةفةللمجتمعالقابمللثكل

اواورصضمو!فىاءورفينلاحظهانين:فيالذياقانوناموفالانسان،اجله

والاجتماعالا-:لاقعلميفانوبالتالى.وإلاخلاقالمجنمع

جلىيلىةطبعةفياواة،اصةمامصادرمد!اس-م!-مداننظريينعلمينلبسا

ولى!!الىشكلالدعوهلضمنهذاطكممنافىالحرالمضونآن.
.لاماام!راحاالح"ابعمهرجاانيلبع!

وافعيأهليأتنظيعأالاخلاقينظمالمجتمعاشكالينجديد

لآد!!!صانظامنااضلفىلفااضااحالاحردا-ان،.عكر.محرحةمشاكل

برماراءالدعو.ده5لحصاوور.الطعهامكادالاصمسمدا

ه!؟يمكناختلاا!ا!اعاصهفيتءدنمنض!اومو،ةعحسبالحاقي

حيدرلطه!هذللاستلاحدفيفادماعوجاجالىءودينيرر!نعهكرءييستنهدان

لموبالاس،دبلاافىيفاتعرا:علىيشتملءتابلانمارالكرصيمكا!هامتقيمةساقمةافااردنالبربحيث،قواخه

صدةالقص،اكعريمالالها،الصعر،لابلى،لابهاوالفنلاعو!اجاأةذ-ءال!رصيتحى!أنعن.نأثىامذو..كله

.--لاالحالة"ذهان.اليهاحزصبةباابمالقوبقيةوعدلالاعتباربعين

الاثر،يةالشعر-راء11،يافاإلاوار،واهوضوع.،كرسيكاطتميمفياصا-يطصرالاعوجاجبان!كمتجعلنا

سهـ.وكمااممهفونكوناخركرصيانمضعانالممكنممنفان

القدءدىمبلءكأوعلىك!.الاولةلالعصحلملعةآعوواالحدالمغاوطالكر!يشألةفييقعاخارالملأغلةانضمكأو.مستفيمة

ء--ثان.خطرةالاصتقامةفيهاتمبححالةومذه،فحبالنصميم

عادلها.ملاولبناز.افر-او!ونمةثمنه..

الم!تاتحمعمنلطلىلىصانها،تقيممعيروضعفىالاصطر-تكونلاتفامة.الا

-..-.الحالمتوضعنافيمحيفليلوحالذياخيرشانهذا

احداًوتأصوولونرفعانالبورثات5ضتدءفينوداتا.

عصاهصدر.

عيرعنالانهيارمفينثالا،!خقيميئاجماعبنظامطالب

لىرولإتجم!ا-لمادأرالطاىفص-5لتضف!ي.صعأيدفى،ذواكدوافنحرلاأاما!عو

ات-هموفيلثروتبفيعركلأ.س!رالذيالحءتاباقانودفافيهيرقطصعاًمجت،وخرعوكأصبالمبدعةالانسانية

لحقبقة:ابوحدجرالنوةالجرألفلافاامجتمع150ذ،قهبةصالبثجةلحاباأجميعوالعملالاخلاقو

"إ...بيآعرتقت!!ولاراا!!حر!،سرلعأن!بلغهاناًما!لاكنل.واذاالطؤ-طلعانينبضالذى

غويزوولدررنىالامبرصهـعاتي.عباظاسمم!.الىالعر!ةالمقتهذ.اعمافنافيتثتعلانفيكفي

وكلامبريمرالمبه!تتا!واكأاعلىدةاصر.وفع"كناهـكاءت..البه-اهـون

لما!هاومفوهصصفارتهلجمباف!اوعزاشا:!ااهصح-ومههالملانةصةهلمهك...الانتصهارليطوولن.

مأرء!8افعادرع!دهارالبوسفروزمجلةروردكااخار-?--ء-بر-صى--%سىت-ح!كث!-عيىء!

لكيوإنلاولالاسوا:منلمعادرنه!دطافىنذ!لأنمرمالمص؟جموعةمقمحدودةكعة"ا!دا،ادا.-
..-بمر.لىوجد

عدبيا.الدوليالىتنجةا!م!وونفقدعبهالعالمرءالىاوأييسلالا،:التافي.باكمنعليماالحموليمكنالاولىالسنةإ

يبور،جياسيهرردير.رزبحهعنايوءؤا!تنرلم1هـة،.الكلو
!-مه9ةلير52ةمحك

العراقوالى،ظصماينحرباليإيةالهراجباتاىالمؤلفرحلةعن9.

رية.وصونوالوداو.مرينوالبحريتوالحو?ضص--!9ءمح!ى-"ةلير2.تجليدندو
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