
،انرلمىوءىحاسايرامأنهااـ!اااااا".14ا؟،،ـأ46(411111111أاااـ!،5!،.6ا؟؟/!ااااا.ةاأ(ااةااأاااهها"ا،64ااـاا،511111أهأ"اااااااا4.أاااااأاأ"ااا.اااااا11161اأ،1.تاريخهوالعلمتاريح

ا-ت،..-سميصص.!م.ص--المصيرعلىالانسانئغلب

أبرعووصوا-م5ا!والصرثهصي!حهتازصضاقتاريخهـو.والقدر

..8ةالثق-ال!جممب!!ض!لم.!ا،!يي.تالروواملإسارالفردمن
علىتعلمههرمكابا

.*ااـ،.اـهاا(11،10(ا،أ!11اااةا!أ!ا((!!!؟اـ؟"اا،،1،1ااا؟4ـأ؟؟؟!،،1!ا54،اـا؟ه!،ـةاهاا4ـ،"111111116،؟11514!ا."511114،ـااااااااأ....ا.اااااااتبينهل!والتىطارجيةا !هـأقيالأ،-رىاملىالعوا-

لأخرىا!!مالعواليصنربىنعفي.تهوصىطر.طلاقهوايتهحرمقالتييتهحرشطرقنعتاالاهذابعدزطلاقهولتمفتحهكاملوبين

05لاجتماصحمةإإماتالعوالفهـ2إنقاذت:غيللتييئةالجرالمحاولةتلكهو.وجود.كنه"ي

نارري!كل-2قاين1صخرةلمطاامجتمعاتعنكثيهوفيفهمرنليكو،حة8السخماعىةلاجاوفوالظروللييئةالطبيعةعبوديةمن

أتزرو!اوأنهض"ـ6مفرلاقدرالج؟لىنول-،!تومضصير(لةقر،زيتسثهتعبيهى،نزبنىاىاردناان،"هومن))الأعر!ايةفى

نوتفاهـيتماعءةالاجالفوضىوان،طبمعيةإشياءوالمرضفي،از".اجوزتفيضمنمنهيرجىماكلالىليصلاي

اعتقاد!بقوك!ضفسهكلننسانلاااءـكأأ"!عا4ص!د0جتما!قلاالحياةامدابىاعلىلحياانتصار،لمادةاعلىلروحاانتصارلحاعماقه

تسوالط"-ء3مضأهـراقو!درك،ةم!لجااأط--عةاتسيريةسحر.لوواللامعةلاضطرابواالةوضىعلىالعقلانتصار،كنالسا

حتىينكفعلم4ازغير.عن،1ت!يخلفلامعقولةبه،نمئانقوأوفقجمودكلمنلانساناتحريرلثيءصقصليبغيلعلمفا

لاجعاءحمة،اأ"ظك!افيتخشيمع!حمبةيةصيررققوبوجودركهإيمالآناذلكفعلاًلبكونيقه!رمنالعقباتوزحزحة،وخضوع

عالمءـيلأصتماع-ةالحياةلانكبيرحدافئيعتقديزألماهوولكذعنعبركمافهو...لمنطلقاالمتحركالالسبالكاق

،اصدفوا(ءالاهوفقوؤسيراغاأي،اللاتفدتمصوةاللامعقوليقفمالليذبها،نسانالاديفي((قوه"لهكون

تكونانودون،ثابفوقواعدنيناأقوكأصماندون...ازدهاوهندو

ها.نسييرفيإرادةللانسان،الفاسدةلاجتماعيةاوفوالظيرواليدةالطبيعةكانتلقد

فىكثر،الىوميظلواضطراو"الانسانقلقكامببولعلحمريخفهكازتحيننالاؤسامنتضحك،ببعيدليسعهدختى

4اتزعني،"نتكوأغوس-"يامانص6؟،إتلمجضهعلمتمضءقة،بالمععارإسوااحاطةبهطوتح!عليهتنقضووترعبه

واسلوبغاعيةالاجلامورافيالتفك-راصىيوتب!تالفراقذلكع!صطالحيوكان،الخيمنررضدكاصلإمدوكانهقا!لةبى

ءذهفىلفءرعضهـمانسانلافا.الطص-عةأءـرظوفياصتفءيرا.وافينةوالمرلباسويخلع،والسكونالجمودلباساًمضعطر

يعهـح!-،ي1،علمياعياوروضواتفك-رفهايةكوةصيرلااحرجيتدب!خصاًسشبه،لخارجيةافوالظرءإزاننسالااكان

فىيفكرحفيهـوبجنما،علميهاللسسىطرةن!تفيعنينإلقوخاضعةمنيةإس-رواللضرحكإثارةاصشدمنظرأ!و:سدمفوقمن

علمىغيرو%س-راتفكحرأب!غافيهايفكرلاجماعيةامورلإا؟مدجائنكاعليهيتغلبوزمامهمنهيفلتحيئنكامنطر

وال!دفةالهوىليدوو5ماكلفيهاويحشد،منطقيوغير،العلمسهطرةعلىالسابقالعهدإكذفي،الانسانكانبل

بعخر؟.قنعانفي،ا،ومص-تىمشقةنجدأفلااواللاءعقولطبحعيامرالخارجيةالقوىامامالتضحاؤلهذامثلانيعتقد

حتماعىلااءالنظابانعندناالناسا."ااا،61،111211اااة6!!ةا7اكا!ةا4!!ااا،ةااا!.(بما.ا)ة1551114041111110(ااة.اها"ااا.1.1.111111461،1111111.1111لاناناقدروان،مئهمفرلا

ا.

خير4ـنظ-اءانعرفالذيالةاعدس..ء-".-وسطاةالحسهـذههماوممىيره

ءعى،الطوحدهوال.ا-دطبيعأم-الأ!عاذ!ىهوالجىهقه!وارطدوسوالاأ-"اربقومنبالىمجاللامعاندةسيئةظروفي
:انلاءءـؤوظنا؟فلأ+

منمامالضحاة

.ءتنتيجه،الفاسدالابمتماجمها!تهظيمنتي!!ةغالبيأاطديثالعلمجاءوعند"ا

الاضطرابإضىخمااخيألفوانلاتوؤلممهعله"-غلىمنبدلأللىمحو"محالاستسلام-هذامثلمنالانسانتحرر

اوروبافىكان.ار-اسلقدتتاتتقورانها.متس!قةعاليةصياغةوصياغتهتبأمورأى،الثصيءبعضالوهم

و*دور:،يبقردعهحتى-."ونظامهاتحصكلرسكأوإيدةالفردصحةومظاهرها،للطبيعةالعلمنجلبةعينه

ادوىءطإولأكابم!اص!لأانزسالا!-(1،"!ها؟،ة(ـأ1160؟(اـا"ا!.!اا!)1111اااـاا!!،16111116،1444411101ا.ااااااـ!!اهاههاو..66.،11.441.10!اااه!ا)11نجير.ءدهاكؤووصعبهاللأتذو
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فىلا،افهيحولايعرفهعالمفىتض!عهانتريدانها.المج!ول!ص-اءئم.اقصاؤهيجبرل،ئهشةاائمج(للااللهرحمة،عن

يم.اهـدوماءبالعاشب"عالمفى،والمجاهيلهلبالمجىلمليءلمعاءـذاانا8:وفب،"تبعمنوء"ءغءئ"4"لصيدو2ه!راا

زسانلاب"ـامىأماأنيثةلحداعاتالمجتهذهىصىىقروهـءذاء-اىيلا،ىىمتالنجدىىاصى"لمانلصامحبوأىى!كال!صىىىنزس،لاا

نظيما)نتلمبصةالبغاءـو،اساحاو-وءتصوروضعفمنم!اذاوس"نافيانواظمروا،ألن،طق!ىمحائمائزتقلهانإلى

إتغلبامنلابدللمجمضمعسلامكسةلاازت-جة،سدالفاعيجكمالااما،ةعزقاعلىادرؤ!نجعلىنازعلىهـ"فيصةصاؤ!!ساو!ءظا

صحةانتقررإنما.م"سة"علميةص-اغةوصىاكأهوفهمهعلطسمدارزتءتاكذاوي.ال:اطقينكأنىزناحص،فيرمماود!

مههوزظاابر--عصحةإ-!؟الفر!ر،عبقرازيم311ءءلاهـؤثنبوجدو*ـكذالمابماالء7-6

غنىمنلا)قواءـزرفيامولىلا!هلىللونردركلاقلىواص-طاعتلك:أأووعم-أءوبكماءصياءكاز-"كجمو"!-ل؟تك

.لعادةاوىىةلمكراىصأىيوالاان"ـمناال-نليخىاىىوتىد،تقاوطااتىصيلم-رمنبىتصىنوا،ردةءدتلفارويىزبى-تبانلإلهسمع

ناتفك-رفيا-اصيةازطلاقزقطة4بلا؟اناأنزور!قدإ-اأغير.ال:فشعلمح!اقنيءأ!زسا

قلبوفه.ارةج:حيةح!برءلي"ـيدإبد،اناو،جتماعيلأا،ياعماف،حصلاساءاءنيائسينيبؤرء؟دحك!اوروكا

والذىيأ،سإتفوامناصى-ردوايراىصأايزء!ىألذاملمةىيواإىنىيلذ،إ-علصمصىىيصةىىااقجءدرلهيىاوحدوأحكأالبنىوءااءنىيو

عدتاطئوالمسوأن،افرادهصىىىة)يدةوءهـعالمجصحةانرقريى.ال-اىىوخىع،ـمإسايىمنزقيذوهموأ

ياهم.انوو3ـمصلإؤوأادفرلااهموخاعلأاءهوولم!ق.لااءسوصعامحكواقإ-اسا-ةووالواحعقصىءرتأرظضوازووكا

اصتهكيراءـذاءثا!إلى)قينحةالعلموجلربا!سك!سالناعكروأتجاةلأوف-13صحولاءجلهـو--إةاذيالوايجرنباءاجم!!م

أتف--رااءـزرإلىقي!ساو،صكماعيةلااةلحبامشكلاتبهيراحينشمأتفياحبغال:(قالطراوحبمدوأحىاتدلبءا!لكنعو،م:؟ا

ى!.بربرىىوصاامن

كا:الكبيرو"ءافيالادرالكاتب!ائا-،م!نوالمجر،منهردلاالثرمصرالا.اوانرور-كرزواوع

-سيرمهديلإ-شم.قصاءلاواصرلزا!ركلورصإم!بص-ديلاوليثك!ذيولرون

المين:ل!تاءائزةعلىاعزا!7.د،-"وا)نفيالابرخماء-ةاسصبا!،1ائما؟ررونل!صءرانااادر!و

.*-احهلاءوان،الملأسبالطهـذهبازقإءيرءونا؟ريمةازةإءوان

ءعةالرا4وايازيصصدصىأافىرزنر.يرهلدبسبالااءـذىيصذوىىعلىلقءإءىيان"كومبروا

إهث!برول!أ!ءـفهزؤكدالتيالممض-رةصلمةالامفيءياندفىيوما

:!نسالىلاالىعا،جخماعصىلاالح-اةالمءاانوهـي،ساصيةلاالحقىىيةا

!الخظامطلنيالاذربيبمانيا)ثحعب-عادةزر!نلةروا:!:فردوسفىيوم.عديوماليدحشلاصذ،ء-!"صعهمعصلم!ز"في

.يرت!اوء"وديهالقيهرزيرمنتحهـر،بعد،لا!ستراصا!ماوص.وعتجوالاسة-لإمابإهاعضهويحظعالعلميال-حث

!*يل-8فىتيالضالثعبهذاؤ!إللنا-بينالتييةلرواائر.عدشيلماتنزعأ-ومايخةلحدالمجت!عاتاانهـوزقولهاننريد

غي!لحقبالكلمااى:حانابعد،صلفا6يدجدمجضحعءبشا!:لهالقوعنينج:إبءثافيليةولااءةضوإواءـذهيرتةرلىاشيء

بز-

:.تهاو-حرتهمقدرابيع!لمثلابيرتعحدعلى*عى)4؟أ!ا؟)1؟3ثهإءلامنلضيءلانبا

:!

ب-ةا!ءرالبلا!جبعفيت!اتالمكجمءجمنبو!ااصاا!يجلترثريخكعانينصغيلا!كماعيةالح-اةلعالمتو%،اللإتحهني
ئجئر

ىو.رى.ق2..:ايثمن:جيىصوإ--ئمـهـىأانينبغيالح-اةهذهزنظيموان،اعلمواالعقل

!اتورمتالمجءـذىين8.1ىىصأىياعلرإستعهبيلاالتيليئةجضراالعلمىى

ليروت-يدلبخدلفكرارلد!
.:،ءرىاالطووىولهاوفةالصدمنننسالاافيلمصا!ن!يديرثةلحدا

لأ12922:ىيىيءـا-32ىى4:ب.ىر!معدابإهـ،وىى3اىى!ىيابلاج،ع-"اىى"صصىاعنىىنضووان

7ء.ءىء!ءص..?..كاء7بر-يء?ىءصكابركاءصصصكايرء.بر،--ءص7ص77?/ءص:ءسىبرىى7ءىء777سكا7.بربركا-.ءبرءض.ءبرسى-بمص3لأهـذابإهاليهار-طةا)طبصعةاهـرظوعرننضتكما،نينةالطماً
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يبدأواعملم،انعلىلكنو،والأفذاذالافرادهؤلاءبةدرةاغساداهذاينسبحفي،!اعيةالاجلحياةاادلةيراليالسهل

يا:مباشرةمجت!عهممعوإنما،ذوا!مومعأنفسهممعلاالواقعبيهو،لأحلاعصويختاروهـكذا.الافرادفادزلى!

ماعلىوالتغلبالمجتمعءذاتنظيمفكرةمنينطلقواانعلى،الحاصلتحصيلمنضربأعماقهفيهوبل،الحلمنفرار

إلىالضعفي!سبواوأن،لامعقولووصدفةفوضىمنفيه:بقولهالشاعرعنهيحدثةاالذيالفاسدالدورمنوضرب

..حدةعلىفردكلبنيةإلىلاجملةبنيانهاحبمنوبينبمنيجرتاررورامسأدة

*،بم!اسبلمجفاهلولاجكلاماثيىلولا

البحثذلكنعاودانالكلمةهذهفىفصدناليى،وبعداناردنااذا!يفيانيريدلامن"قولالواقعفىإول

فيه،قعفنمانقعوان،وائبزحالفردبينالصلأفيالمجرد.ا؟حظتعبيرنتبنى

بها.تصنىالتيالمثك!تواقععننايمنالهردةالاىاثاستبانقد!أظقاورك:االامورزهـقتااذانحنبل

الارتبلظنعنيبها،قلناالتيئدةالراالنكرةنوضحانفىناآولذا"للفردـهواطقيقيالموجودوأن،لهوجودلاالفودأنل!ا

المتقاةالامثلةببعض،المجتمعوصضالفردعحةبينالعميقمنالجوهوبمئابةالجتمعمنوالفود.ك!الجتمع-في-

لأولويةبيانخيرففيها.الاجتماعيةالخياةجوانببضىمنالم!نعيثحليلهـنبغربإلاأليهنصللاالا-ام

تمتيعفيالعليالاجتماعيالنخظيموشانالفردعلىالمجتمع،مجتمعهفءمقذوفكا!قالفودهذاإنمالف!كويوالتجويد

،وتةتيحلامكانيا!مالسبلخيروتيسير،فواهم؟ملالافرا!كالطيراوءالفيكالسمكفب4إف.لهمعاش،بهمبتل

هذهتكونانفضلناوقد...وجوههااكلعلىانسانيتهم.الترابفيكالزهوةأوالهواعفي

بينالسائرةالامثلةتتار،كثيراصائضغيرامثكالامثلأ،الطحيةالف-!رةبتلكاقولا.ناهذاعلىقولنايحملنولملأ

الجهورالأفذاذعملوأنع!ممجتماغييرعنعاجزونالاف.!ادانوهي

-زيماثو5اعكساعلىزقولهانهـيدالىيوا..نن!ره!ا

رزه5دامتما،والعمالالعملباحاديثولنبدأ-!---=---:ج--إص!؟

مناكلاانبةالاونة"ذ.فيالالسنتتناقلهكاالاحاديث+-اص.-...ص.،..

ء.-.-.ه.ء.ههـأننثللطتأسه.سفئ.يبزوفىبرا.؟6

العمالهؤلاءلاجيىءبيالحسنهالماديهلهـالطرو!يعر!...؟-

هدهأثريجاوزشيءنقولهانفىردماالاعير.معاملمي.س-لاإ-"لمجينوثفيص،شل!.-ب!ازأرته"..بىنر!ش"%

وقعماهورتولهاننريدماإن.المالوفةالاديةالظروفا

يؤديتنظيمآالمعاملفىللعملتنظيممنالحديثةالمبتمعاتتيأفانيةؤصص

منولعل.واحداقفىالعملوصا-بالمحاملمصلحةالىمنهاظهوإ

عذاذثأةتبينتاريخيةبنظرةهذالحديثنانقدماقالمست!ن-.

للصمل:الإجتماعيالتنظيمنشعبلبهيجوجمة"ممم!يمعورص،افالهمولد.ا

كما،بيةالغرالبلادفيالناسواخذ،الكبرىالصناعهالئورةحدئت""."""اولارغيفوراء.2

هذهمعوحدثت.ومصاتهاالدنالىومزارعاقراهمجرون،نعلم"""""ثافي""ء3

الانانهذاأذكان.اطالعالانسانفمةتمىاخرىثورةالئورةم.د.-،
-"""""لاويصرسعومالو.

وكان.الالابضامةحوفاًء!لاالكبرىالصناغة!ئورةمر.بدايةفي

وكان.المعاماتيرالتيالكثيرةالالاتمنالةمنه!لنظرةاليهينظر"""""ثلتي"".م

عجلاتنييرفىاكااواجزالالاتمذهمعيثتركانإليهيطلبماكل""""دوسضويف!يم"المساكين.6

رؤ.سلاصحابتاجهيستطيعمااضىينتبموانا!ناعيالابمجايوبسهيل""ينبيكشتل"اوةاللؤ70

.القدئالبالهالالاتتنتزعكما.ين!تزععلميفللموان؟الامرال

فيالصما!يئظمانوازاد،((لمايلور*الثهيرالاميركطال!دسكلباءا!واق-!ل!صودالسيدمنبغدادفيتطلب

جزءاًالاناناعتبارفيواغرق،ايضأالانسانيدشمريأبهفم،الماما-يقياافرشمال-جه!ودـخوالسيدمنتونى"

الوقتالىكسبيصل31التنظيمهذامنمدفهصعلاد،ول.بولاالا"،من

الممكنة.اإديةاكفقاتبأقلممكنصردوداكبرعيق.الىالمعاماءفي----
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ةء!ايقعونالتيارثا)كو-دداتإفلاوإلط،وكيهاًصا3!جزورافىؤيادةإلى:ثلاثئادوساقيينالغاتينهاالىوزو-ل

بالتاليالهنةاختياروجاط،الو!هذا5اهمالأنذعاطبلمقافيبيتكمامنهائدةفالائدةؤاكلحركةنجنبهبحيثللعاململمرممةالالةخ!علاناولا:

قيامهبمبكفبهحارةوميائسةصاةالىالماماء-لهودان،اصدفةكولاموالحهـكاتاكاشأضهالنايسفينإقياالحركاتللعاملغرنفرشأت:%،.

ةفلاضاباامذ،؟قه"ـلبنفسهوودهجرو.ر-"وصحكلنماءاً!ربضاوءقةشاةد-خر.اإتصاد

بهايمقاليا)كوارثفيوز؟دةزةاجهفينهصمنذلكعنينجمملمإلىالىء-*ندين!وبطئهسرعته)العامللدمم!العملإيرقاعز"ظمأر:.ل!أظ

يىيرانللمرءئيءأفتاتواًن"لهلمااجماخلقفيلمهـسراالتىد!ح!اتأنو)؟ثهو.سرعةالاششأصكثرألديعايهنحصاىااًذيالىنىالتوقيت

-مء.إذ:أ!باذإتعامةنتائبمإلى15ظأهرفيال!-طةالإاديءهذهأدتوقد

غابىشما:ادمواصتعوطعهلبدةانوا،لهاخلفالكيالطويقءيرو

.إلا،غا-وزإوليأتهطع"اءرؤاوعايهالمتففالةنظيملهذايصا-ولىلاالذينالعماأ!طرجنمير،امنكالى

طويلة.سنواتبعدمم!اخهماهتردبر-ببفيهارمرالاشغنيعجزونالذين

الاجتماعيالضنظيمانذءرناهماكلمننرىوهكدا.ا&قمق

ص!ة!ونالى!ررلايؤديلإعماكظاهرةيةجوهرلظاهرةإلىالةظرفيكامذهكامارلورسنةعلىساروااذينااللاحقونوا-:ص

زرأقمكاغاجاطيرلىوا،تةلمتجءيرتفتهجهلىاو،-صفرد.لرإما1ردءىمااوصققو،ملالعاوج!منلا،ءةاصوادلاقمصااوجهةمنلةإ-أا

انتاجزيادةاث!زفصهالوقتفييؤديكما.قواهمش!نوال!.الءاما!مماحةدونا!العمءصلمحةتءة:هالذيفي2الملاصعافياءبل

وخحمماوواضح.العمللاصحا!اضشمربحوتوفيرالمعامل:ؤ-يحةذبةإنساتظرةأعقبتماحتىلبلتماالضيقةالنظرة5ذهولكن

ه-.اناوري:وزباح"ـ،وأ((تايلور*موفعلىخاصةالفشغلمإءبكلضى،رإذ

لصونانه:ك!رىقوميةفوائدمنمالتظؤا5صلعنوبنإتهالعاملدقابدياتتأوزنقملمملوويخطرحاًزطرجلاالعملءسأدة

ويحبعلهاالاختمالىمنويحعيهاالضباعمنلاوافرادلااقوى؟ز"ـاستط3فردوتنطكلحياةفيؤ-حماكطبةوالنفسالفيزيولوجبةوللقوانين

نبابالجاتا!ةا5ذهمثاانوهي،الغالية"يقالحقذه5خاصةوأوضحوا

منوهلمروصيرس!اءفيعندهاخات!ةوصكمامالامزهرة"رفيالوقتفيتؤدءح4وإ.فةطالعاملحادرتينالىثي،ولأ!لاؤ-اني

لافراد،اطاقاررحم!مأطمنلافادةامىصيى1جمهفردمس5رقا!إوإلى،وحمأ3*فآتلمعاهافيالختاجدةيزوإلىالعما!حالينت-إلى

يق!روعنالمتفتحوهمبوجورهمصثعويقطرعناسعاوهممنوالتخفايم.دامثلمن،بمشوبهذا.لمعاملافي،اطللعزقعالتلطارثالكوعدد

التضظيماهذ!اثم؟فيسمنةالكااعبدلااىلقوم!م!ااستخدرحكماش"اكةقاتفيوأوصاداددوإرإفيزيادةبجش:!جدومزبآرا)مإمي

نتا!فىيزيدحين،رأيناكما،ميةالقوالثروةمنيرديزنبال!-ة"ـ.نالانسآاماحتروال!اماىشخصبةفيرا15اؤد

دون،ميالالبمنصرفينهرفمثىءكليلوعنا!اكل:ال-"اوصرااتياارزآيجةهذ.توضحالتيئقالحقابعضوا)يك

-.لمجةطوور،ارةحرمن،يةلجواوطالشرئرأءالعوالاءهؤسدرلقد

.لللمشاطوتبذيهرللؤوىهدرمافي،ءثصلا!عمم!كاه؟544بيدفورد!،فبين،العمالنتاجعلى،وذوريةوصهو

ناوهي:لبغلننساهاف!حىرةلناؤ-تبينهناومنالمناجمهذ.فيإةناجا!.ةأن،ؤيابريطافيالفحمجممصافيللهملدراسته

وأكر.اطيعم!ط!ةتيىادوءـوا!ملميلاح!عيااكظيمفيدرقي95.01الىدرقي؟2قدرهاحرارة-ةدرفي.ا.71منترؤ!ع

بة..خروناعالاءعليهحصلا)صاجفيالتص-نهذاوءثل.83قدرهاارةحر

رأمورارصتايةانايراميحنيلانالنا!!منيقفرفيهيقعوهم.حبدةوا)ةورلرطوبةلويةالت!ومك!هوطشرفي

جتماعي،لااالضفسعقزباجيومىنبجايبأأو،تنظيمهاوالعمللهمستبانظ،لعاملىلعما!فيلالاتوالمصةعادونأثرلككذاودر-و

تنظيمكل!ياخهـ.لقطفرحسابعلىيقفرةائدةالىتؤدينواعازوعمنلص.لائمةجع)هايمةصدراسةولرإست،ابالألوانيةالعأان

13نسلجهتبلغالنضاجف!زيادةإلىيؤدي،الالةاءجزامنجزءولصالعط!

المجالاتمنمجالايتنسيقنيالنظرإعادة،يدةجدزيادةفيمعاملالموضوع"ذاا-ةدرعديهماددتنحوعلى)02.01إلى1.01،

الىوؤديا5وا8اجزائهترتيبفىتغييرم!ردالىتؤدىلا.(خاصة"فوردر)

ا!ديدةالقوةوهذ...ميدة-دبقوةجزاءالاهذهاغتناءمابسبب،وفلجنهلمردودازيادةفيإوس-قىاأثرمنكذدكاوتح!قو

-حانلا،المنتظمالمحىالاحزاءسافىمنتفهدئضةالفافدالموسيقىهذأنجدوافو،للنشاطوبعثلللل.حذفمناليهتؤدي

.....لم.11إلى.ا.6بدسبةدودلمرايدش

هـ4ـ.واحد-يهوتوواسفداداكاماطالعماتبالياقاليدراسة3تهعنا!يههذامنو%قوم

بينتءإذ.بلياتهظويسايراستعداداتهيلائمالذيالعملنحؤمتمواحدكل
ايمالهصدا!ع!د

لهصا.همالتيوالهنالأ!الشطرالعمالجيهزوانبيانخيرالعتايةهذه

9!ا-للصفحةعلىالم!تمق-يؤديكما،دهخلتءاتققحينأولام3شخصبةت!حالىديي!،أهيا

592



يمحو،ذكهـناكما،لعلمفا.ناسرفوفيالعلمىالصشظم!ءنىمزغإغا!بءدملأإا)4)14)24".اااـ-ااااااااا.()ا"ااااااااا.ا"ااااااةا"ـأأها"146"اااا.ااااااـ3"اـ5اـهاا6اا0461ا"اا"ةاها!اااة411"اا!ات!

حيثإ،ا!اوفليكمنولا.-.فيهمجهوتلاوادواضحأبراالتصنوراالح-وم-ايئدمعوصحةالفوفىصحةتر

فا)فوائنجتي،والطالبالمدرسةمجالفي،ضااوووا

اًروستضزرعلمياتنطءصالمدريصياالعمل!فىءورامناصلطميةوا!ة-7ا!م!فحهعلىر.المنث!وتتمة-

نطموعلىالفردلندلكلذفنحن.خاضةولياتالقادراسةالى4160؟ا4111114.11111111.1.11111111111114011111111.611111111411.41140

.2

عنوزقصجمه،حقايقهطرءـيالتييقالطرلهوذشة!فيهلخصبا

الافي!يلقىلاالتعليمفىسب-لسلوكوعنالفاىملمةالمحاو!تبىواىلاالمدر!هالىللتورقو،وار!املالعملوأندم

وبدهـي.العقمالاعهبتمفي!ثاللةىولا،وأ!خفاقالفشلولن.الاولالم!دانفيوجدناهمااثانياأ،-دانءـكأافيفي

4اختصاصفينحاحهالىحانىيؤدىملهخلقممارء19لاسثصظانالعمليالتنظيمريمةتبينالتياهالارأء.المرجتلكالىهناوعود

....?واستعداداتهالطالبليولوزن،يقيمتنظيماالمدرسيلدمل
لهغا.مىدعةفرحةنظرةوالى،والعالمالخياة!اهولتهفاالى

.ء.الامورقمن.والم!خويالماديالمدرسةوجووالنفسيةالجسدية

و!ةد،ارراةمنتشاؤمالىلهمهياهو-مابغيراشتغالهرؤدىبالضوطيةالعناذهءـثلأناليرمإنانيجهلهالاالتي

ايؤلموذافئماقاواضهطر!رربم!ولةدا،وامرلااض!إءنفممةعةلماحدلأثرذاتالطالبكنمايعيشالتيوالماديةوابىديةالنفىية

.زكتفيو!-ذا.قواهقوتفتيالمدرسيعملهن-فىفه!ال

الذيالةردقلقمنللنفسواقتلاعقمقلقطةليسو.والخلق،حينت-ذطرقناهـاالتى!لمسألةموازيةمشاًلةإلىبالا!رة

انهواسبعذادا-"ـ.اتجاهـاتهعك!فىوساراًةالحيفيسبيلهضلتؤجهمشكلبم-انعني،والعمالالعملعنحديثناحلال

ديملوكينلالاخرعلىح!ادلياننفسهقلفىلدننفمسهاضصالىضاهكهوقابلياتهماداكما-"عد!اتؤهـلممالتيلدراساتاشطرالطلأب

.-.لىريةلجسدواالنفسيةالثهروطيهئةأنيثةلحدلالأبحاثتبايئإذ

اهـارةهـي،احدهميرقولكما،لاخرينامحهةخأاذا!كلهء?

.الذاتعنالرضمايمالتنفانواعاهموان،وحدهـاتكفيلاالح-:ةوالمادية

.ء...وأت،لبطاكلقابلياتفيتبرأنالدرسيللعملالعدي

عهدهابدايةبيالقا.لياتانالم-الةهدحطورءبيويزيدفىلا.لهاأهلهـوالتيالدراصةفروعنحوذلكبعديسالى

لمإن،لاحيانامنكثيرفىللضىمورمعروخهةيةطرغضة

.الهادهاستعدانجلىمنإلامثلالرياضياتادراسهإلىيوجه

الاميركيةالابحاثانبل.وتفتيحلهاب!وجرهنسعدءـا-

وتعهدحمايةالىهـاحةفىنفصهاالعىقريةانتت8اثالحدلثةثشهفتمنإلاالادابدراسةالىيوجهولا،العلميةبانطرق

ء.-إلى،الدراسةله!ذهبليتهفاعنلخاصةاوالطرقالاختجارات

راتعرفارتيوهـي-يةالعبقرشانهداكانفاذا.يةورعا

منكثرفىالعقباتلساببل،العقباترغموتطل!زغ.فروعمنلكهضاماغير

؟اذنالعاديةتالليلالةشأنفما-نهالاحيا.ز:فليازويالتإالتعإيمتنطمأنالبومالح!يثةالدولبعضتحاوللهذاو

يي!رلهموالأشخاصليإياتقاعنالكشفعلىيساعديأ،يةالغاهذ.ءيحقق

اط-دفيةالمحا.لاتذ.5أشهرومن."اا("يئينالدراسةوعفراصتار

ي!صثأولماوقابلياغم!فرادلاالكفاءاتعرضنادقد.مناوءافيالجديدةالصةوفباليدعكا.!زشاءوإ5499عاممنذنسافرمحاولة

ية،وجسدنفيةاباتاصطرمناءاتالكفهذهلاهماعن-مثروع،رلاتحفانباعرفالذييرالسيالمشروعوتبأيها،لثانوياالتعديم

ضاغرأبعضفققنأيار-وفىلناوحاوقد."3ء!*،ط!ا-*03844فالولى

ميدانبهنعني،كلهبمذاالصلةوثيقنميداالىتقل8لنارةوزكاففاحين،القابلياتدراسةأساسعلىالقإثمالجديدالئنطيمهذا

لاءهـؤبل،،ف،الاءءـؤنل..ملمرضىواالثاذينلاشخاصا.،فيلموانويااةاالتعليملاصلاحمشروعروضعاروةصينبعضعإرفالمع

وكانا.لحصاص،مالعلميفظيمالتنمنثدةأفااكبراونرفءد،خاصةإلاالاهمالغالممنيبمثهودن،لاناص-ىعمهلالاينلاوعامشر!كنو

يةوالاىلحااالىليصللاسالناورنكميراقرماانيعرففكرة،هـذهكا"تناموضوعجعلناهاالتيا)فكرةهذهبصمةبرعامناإيمان

لحىاةاوق"ـفيوطرهنمول!ليركملاو،عادةسالناال-هالصا-الثصطدملذيفا..اتءعجزمنثناياهافيتحملء!كطالعلمحماعيالاجالتنظيم

صأ"يفيالحديثةاعلميةاالح!اةصوربعضيدخلاريحاولحين،مجددكلبه

نماانواعفجمصءب،النمدجو*-امكماللااعنيتوقفبلية-رلاخوفوهو،جديدكلمنالهميقاءوفذلك،ا)قاقىنظمنا
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؟:ررلاجكأماءفيأاكنظيماملءوأنيف3بيانخيرلنات؟!و!ذ!.خمماء"ةالاص.مميقمرضشكلفيتتبئقد،الجلمسيفاشلافيا

الصاأفىيىر!وفيماءالاألىارألدده"أازالت-صاثىخاصقألىالأابزهودهريقيامسرعقلنبير!،رسالمنذعىمثاه!ابعضبلنضصو

-أنالأحمنفيحئنتهن!قى!اقيمعبماءءتاةإ،مم!أدفردأفاذترزا5صحتمفيماءـماآدورءـذهالنمذوذلاسشبرايةالعناتلعبكيف

وا1)تةتبم،ات،ترااوالثذوذ،تاوااوير--اةأ،ضلمرا؟والصحه:ايصآعنامه!ش"العلميجتماعىلااالتنظيميديؤكيفو،د"لةر

اد:%2ولقنحالوابالمأعرةحأص-لس!الفروداألنا21ًليدنيصحةااللاولمكل،اال!مةبينءصاأشخاصلدىنجدهيالذلجسدياوذالثذ،السذوذصولأمنإن

.-!م.ب-و.ح.ءكطنجد.اللىيا)ةفسيالشذوذزواعهأ..منزطقيةأو!-بةأوكايةحبهاهات

؟لكالمطمناصكيرنه،م2اننهشأمنسليراتنظيمضقنواعهأومن.طباعأمفيأوالعقليهملحوفىاببا!طومصابيناشخاصدى

ظروفإلىابه!افريرجعأشضإصلدىنجدهالذيحماعيجالاالشذوذ

امرفىحلمللاحتماعياطالتنابةأءلنا!.أإن،يموالتقوإ:ف(ءفىابلةحالاتكااالحالاتوهذه.ءوبوءة-؟ديةأ-ر

*-..يمدهوورك!لىاص-وذلكلنبينو.لهاالملاثمةا)يررولهللطرقغليهانا.أجربالرعال!دناها3زعفن

ابم!منقولي-يطةفمقارنة.فرادلااأخلاقءـوإ"4ـ،ا"تتربقلما:الاجماعيالثذوذعناًبزموحديثابالحدوث

الغربأخلإقأناي:تر،ممكوأخلامنابجيناصغراأخلافبينالأطةسزردىنجدهإذ:ئليالعاابئمعينيةإلىيرجعالشذوذهذاإن

لعدمآء:يرلامجايدعلا،تنظيمهمفرمولأاتخظيملرحدةوأو،ال!ا-لاقبىجمب)رسمياًالمتفككةا)بيئاتوفيواليتامىرينالمنمجو

والنواهبم.قالصد3افحنفعيرإنهمفيلاسماءاككرفأ.التخلقتجككةفيص!إإاليلجئاتوفي،(الأ-!اتمن)-بربلالميزممأالأباورعاد

مكلاماته،.الدقص-لاءالكخا5أ"ـ،ةلمادكل!االرتكمالتياضالأصبعجمىقوعوالعائليا)لمتفاهمالاحوفيكما!رجم!غير

-ىيبر!يم--س-بمووفي،ءصحاوللع-زةملجافياوء-لم!فىفيالأ-رةأفرادأءدإقامة

قو.عكدهمإلاجتماعيالختظيمفكاًن.عملهيالخلصوالموظففكطأيضاالثذوذعذانجدكما؟(المنزليةا):يئةخارجفيالأأاثتغالحال

لا-،يمحصحميكسلوبر،ـمفتضءلأفرادافوقمطو%نأو،وحداًا)طةلنيكوكأن:اطاسةالاوضاعذات؟المنزليابثات

كأءوز-ةرلادزافىلأصلاقافدليظ.نه،!وفاحهم!وناوادنفيطاكأينلأرويناربخأو،جداًةيريئ3ابناءمنواحدا-حون

ع-....ذلمفلط!و-تماعيةاقةطأوديانةأومبةفوأوغرقإلىمام:2كليتميينلأرو

ير-"تهيحمالضخاكأمعورالىليدعويلذالفاسهـالاصتماعيالنظامباربةالترهاتعوزمنرليةبهلمئةفيامكاشوالذينالأشخاصلدىيرضاًأا)صذوذمذا

يصعدم-حرفكسلوإلىالاكرادربجواالذي،نهوذكوأو،الفوةفيمفرطةأواللينفيءفرطةبتهنمترتحونكأن:ا)صحجحة

ع""حخلاالحصاةا!لادوفىثهىءكلنلا،ل-آغامنه،الشيرلمح!ةنإؤهمبرايحونانأو،الدعارةيمتمن-نمثلاأمماتمتكونأن

.-.--.!اطالاتجميهاهذممثلفيالذوذووقوع.ءا!الكحوتعاطىعلىيدم:ور

مثلفيخلقهعحلىالقارضنجدولهذاتباء4ـءباينأديوبهيجاًرت1ا)بدهـزمهـثا!زفاديطرثقعنيتمتفاديهأنكيفلي!انخيريبين

مثلفيالع:ثنمو.ا؟رع!!كالقابضالنخرمحا!لتذا5الهضاءأنكما.د--ةةاج!ايةءةايةيقطرعنأي،بةالمضطرالاجماء:ة

نجعللممىا،والصلاحبالخخلقلافرادالبن!اأنلطااهـنيء.والعلاص!يملل"قوفيالحديثة.ير-رتاهـبلإذاسهلءحنوقوعه،عدعدبه

ملاعال!صلكوذاككلق!ذاايدمؤنفعهلا-ماعءةالحياةانظاءانابئمعلميعتستماوءلى،هذالشذوذتحالاعلىكا"ثيىةوالأ.!دة

لا!التيالحالاتتلك،ا،ركأبةالحالاتعلىضاًاءشأوالأمثلة.في،،ةعله

اجتمامحص-ةومؤس!اتنظمآوقواعدنةيمانةمرالفوحير.نحماعيالاجلكظيممار-إنأردناإنو--؟ءامعنهللل!ديثأ!ابايت!مع

أهـمنوحاويةدعوةلخلقاالىالناسندعوانمنصادلحةإنمنها.ظءصأموفيالمهـضةالحالاتهذهم-ا!الأفرادتية؟بفيك:!راش

جملةلاالشعورالواقعريخابيالعريعوزلاو.مواعظذيالدانملأبا!ممتمرتحمسيئةيةزفس!؟،ةشعةعنعابرةلمحةنذكران،،لمفاوفعو

:"ح؟49ح!أءحع5"ء؟9-03ء!ه؟أ،،ولا؟سديال:ةهيالطبد

نمللسذعلىلادلاو.فتحلراالسلوكنيلمعا.ازاءـ!زوطلقتهاا-سديةافىالأمرمناًكثيرتردأنهاالمحدثةالترغةهذهفييع:؟:االذيإن

ب!قمنلديهزطلوالصدقوالبذلوالأريحيةالتضحسةانةنفسوسائليقطرعنعلاص!--!ترىوأنها،اصتماعيةنة-يةاسبابالى

يوزقاوم،شيءكلرغممنفهابرأتش!حوجميعهاالفسادكىوىةالترء--نعني،ةجمانماح!لترءاتلأحدثمجاوزةهذاوفي..يضأأواجتماعية

كىهـاضلامرامن3:يرم"صأتة-رة،ي.نة-ية!اس-اسبةالنةاكىللأمرن،أئلةالفا
!عوروالذيبةالفاسدضمعالمجمغرياتجمبعالاحيانورير،ن

ءالأسبابحمذ.ة-ر،:،عبةحبوابةطفعاةرةسبأ-بابالككرىيةابىد

جوىءنوضعهاهىو4زفلىجملةالاصحمةالخلةا،عايىهـدهدوارواإير.ئالثروا)ضغط،اله!سجاازاباتاضعار3ثروأالمعدةحةقر

ء-اكلابتماعيجونضلا،عهاترعررساعهـءلىاءتماعىاضالأمرصىبجهارزفسبا!.اعالصدازوامنوكثيراًال"لمبباتاواضطر

إلىةعولداقيةوفلاأ.افنحرلااواممتالىعدهـهايكرف"،ظاموالعلإتالعضصا!لمة!اتباا!طراو،إ-كراعىوهـر،!انفسيةلج!ا

ثوا،لاحتماعيةامةلل-دمؤسىاتزهـمانم"!الألأ-إنالبعضكهيرانآوززقيمذا5زئسيرهافيوهي..ال:كلاسا!ج!ازا!تواضطر

إعض-ولأثر،13بميهعاضالأءرذ.5فيدورطتإ.بالتيحماءيةالاجاملمهوال

عوهمدضذاسباحتالمجفيملينالعامنيقفرلرامنزذالاجواءمن.وغيرلاشاصوولأكأ،الم،نيا)*ةطيراو؟؟ءمسبموو،المن
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9صصءصص!صصصصصصصء-صضصشءش-ء.:.ة.9الحديفةالمجتمعاتيمأليوهـىأفلا؟صممومروشيخؤختهم

حديثاصدرلأتلكفىفعالةمنظمةمكانهااحتلتقدالعربيالخلقروجان

-!؟لاجتماعياالفمانوأنواعلاجتماعيةاوالاعلاحالفالمؤمصات

اثالثووعئئاسما!الخدقيهالروجلهذهن!بانإلىيثيةفيقبدنحتاجلاأو

.!ةأبخرورقيهاانمنلابد،-امنظمفاوتهرنابنياوناكيا

موسىسلامةللاستاذئرانالخدفمنان؟اغفرإلىر:قدبحتىتدبثلامتصاعدة

لاللايينالعمدارليرتانالثمن9انالتنالمحض!موان،يتتطيعونماوفوالناسالىن!

!-شبزفيش.--:-.س.ءصصءء!،،الخلقان.الليللىتنظيماقناغحوهماالنهارواليهمنطلب

زيادةلمينآلاقيامثلحرإالفرطخا7الرالىفهاعاأوروأباز!ولورحونتحافيهافطانصوالىحاجءفي،قيةرلنيةاانسقيمةككلويةلعبقركا

-:.هذا.منأبولإلىللانتحامرألاجتمماعىتفسيريمفيبمدورسيذهببللمجهابئعيإطارفييوضعاًقيتهحماوسبمله.وحماية

منمجتمعفيتسودللتياليدوالتقافوالأغرالعاداتبروعأنفيرى.الآفاتفضكعنهويبعدارهوسهواابيد

حاولنهأحتى.هـقاومتهأوالانتحارتيسيرفيالكبيراثرهالها،اضات.***

طريقغنوالأخلاقيبماالاجتماعيةالظاهرةلهذهأمةكلبليةظيحددأن

فيا)لثمالأهلىأنمثلافوجد،ببعضبعضهاتمهاومقاريضاًأالاحصاءاتتهمحيامةواستقلادالافرسلوكسلامةف!تارالاج!اعياثرالبةعلىادلىولا

نأقانوثمةانعامبث!طىووجد،الجةوبأهلمنللانتحإراهيأأوروباخلقيةاهرةض!حولالا!ت!اغيةالبحوثاليهاانتضالتياكائحمبئاطلقية

درجةمعياًعكتنابيرتناسبالاتمحارأنقوامهللظامرةهذهفييتحمالمجتمعاثرعنبعيدةالاولىللوطةتتراءى،الانتحار-ظاهرهي،شاذ-

عدرجةو،يهالأصالهيثةفيالماسكدرجة،ومعالدينيةالهيئةفيا،تكاملكثيرنيههنإلى.يخيلخبل؟،الظاهرةهذهإن.الأفرادلهوىخاضسة

هذهبنمانقويكلمانهأبذللاويريرد.الوطنيةالسياسيةالهيثةفيحدالتو.اليهاينتسبالتيماغيةالاتالبذةسلإمةردالفسلامةبينالصلةيدركوالم

رودقا!إ)ه،1ث:تمونالذينالأفرادعلىسلطاز،اواشتدالثلاثالهيئاتخورهوأوهاهـ"ـويخلقاالفردو-وساتز:8:كاءضةفرديةظاهرةترىقد

نهسإطلمووهنكيانهاضعفإذاينالمفتحرعدديندادبينما.ينالمنتحرى*4ءطط؟ول"3!ايمدور*أبحاث،لاسيماالاجتماعيةالأبحاثأرغير.ا)ةفصي

الاصتماعيالتعورارنهىوارقا!ءهامنالافراد2رروورفوذءأواضهحلهذاشلفيالاجتماغيةالحياةأثربيانخيربطتقدالانتحارعنصآبهفي

وتوزعه.الازتحارعنإحصاءاتعلى((دوركهايم!راعتمدفلقد.السلوك

.3نفوممطفاستبان،918..عام0841عامبينالأوروريةالبلداننحتلففيتمت

ف،يلبيءع!لىذىكاذتانوامثالهاالدراصةهـذهانالمبورحل.ن،الالمحارإلىالافرادتدعوالتيالظاهرةالاسبابان،

الافرادسلامةلىاوسلامتهالاجتماعيةال!نيةصشاًنعلىتدلوالع!-ررا؟سميوالمرضظالفضبحة.خوفاطورعلىوالادمانوالغيرة

لينالوثيقةلمةالص!تلكحديدمننؤكدانمامالحلقيةوصحتهممظسباتإلاليت،الاجابمنتدكوغيرالثميخوخةفياطياةوكراكلبة

كا...--ة-العميقالاسباببداًأتفسرولا6الخياةمنللخروجبوابأ،واللانتحار

لاتياالاهـالهحو!ولولا.وص"ـا!معا!ردصهعنظرجتلأخها،غا!اًالمنتحرونيج!لماالحمهقةالاسبابفتدك.للإنتحار

الجرائمازتشارفيالاجتماعيةالبنيةافىنبيناليالكيرةبالاظةلدىواحدةوهي.فيهيىيثونالذيالا-تماعيالمحيطفيلماوية،نفوسهم

مجتمعكلفىالنوهي:لحقيقةلتلكولذكرناوتقلصهاعامةتختلففرديةبصدقن-!تكانتوإن،هـعينةزمنيةفترةينفيالمضحرجميع

نات!متالتيئقاطةارعضولاوردنا،المجرمينمن!ست!صقه!ا،تربمإنها؟المميقةتماعيةالاجالأسبابهذههيفما.شخصإلىشخصمن

ءحربقيامالىاًو،اقتصادبةأزمةإلى،"دوركهايمد!دراساتبي!تكما

والاجتماعية،يةصلالهل8!80-ص!*العصابيةالامراضبعضهنالكتدكعرأو،يةأءأزمةإلىأو،سياسيةاودينيةأزمةإلىأو،معينة

الىلأءرناو،خاصب!كل"*ء،!!+أوير"اث2ابينتكماتن!رالتيهيالامصابوهذه.العامتماغيالاجبالوضعالمتصلةالراما!من

الشخصيةهذهمثلوراءيكمنماويازيةالسيكوالشخ!عيةكاهودات"كابلموجاتث!شكلغلىالانتحارانتتاردوركهايمزطرفي

داثالاحرائمتهرخأفلا.عميقةاحتماعيةاسحا!منالمريضمةالتيالاحصائيةالجداولالحقيقةهذتبينممعينزمنخلالمعينمجتمعفي

...وبافإرياو-اكىوإنجلصتراوبروسيافرنسافيالانتحارزوزعلوصح

عندها؟نقفالتيةاطقيقهـذ.مؤكدةخاصةعنالجداولهـ-ذهنفصحإذ.8729وعام1849غامبينوالدان!ارد

***جاتاواوهذه.السنينبمفىفيتنتشروتطغر،نتحارللاعامةموجاتوجود

هذابينبسيطةمقارنةنعقدنلالمطاف"اتمةفلونودفيالمتحريننسبةزادتملأ0869س،!ي:اجتنماعيةعواملعنء-ببة

طءلؤمنمنموبف،ووكدناهالهناا،الذى!فالم8689عاموفي،استبدادممنتهىالامبراطوريالحمردوغوربفر!ا
--!ر-وأنذلك)كبيراًتقدماال-جارةرفدمبسببإنكلترافيذلكمثلدحدث

وحيا!م،الافرادس!كفيغالبأفىمنالاخاعيللتنظيمأزمة:حرينالمتعددكليهمافييزدادالأزمةملمننوعينيخهيميزكهـلميمدور
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9فىا!زباعا!يرجعواأنا.فأرأدوأمالىيرلس"العدبلادنافيذصاراالع-دملالذيوا،لهءالمضاويملأخراالموتى.فيو

لي!تح!ورةرضر!قالوو،اتكاطعاصلالىبؤسناولاجضماعياالفردلايةالبدازقطةنت!وانيديرمن!فمو،تكباعاوا

زض!-ملةىسأبرت"العرون،برلمدافيلةلمسأاخأاأوءرر-رلمو،الةسل.المجمتمعلا

بئإكوانق:ل،المعذنأردمووراىسيكألأءواسضصلاا"روءالمولودالازءكزياهبالىذلك،ثلاول"94،4إةوسءأهـومنليعلمكاةل

لى.-كا)!ؤ+-كع!لةءسأضحمهوأايذيأن"ـالشءير)وبقيايسءعك!!و،4381معاإتوفيوا6671بمعكا

ء.س!لحلح39ءكهولهع،)،أح*)عء19كا؟ه.ولحهء14،1السكار!هلصوافيبحث!ربهكتافي

أفرؤاقاهـاعفا)-يرعةاحمىازةلمقإرهـرزدـاإنا-ح!نوهـءذا،زعلمكما.نونأقاااءـفبماإن.8971عامز"نيعاأولىتسظ،رالذي

ءنأنيكوناي!بعيالبهـءنالرىقفموبةصصوبينسعألهـثصالمعلجثةأاردمواثدكأي!هابهـنما،ندسية5ءتوا)بةوفقيبرالسءنيردشاأن

ناسييطآ-رقفمو*بجوب!ت،ؤ:سل"مه.مافى-ايردشمنبىي!سرعالكاناريىشانذلىيومعنى.!إريةمتوا)يةوفق

فتحلأء!دلأ-أعلملأحاال*.ظىان،د11-ءـلىرجم!لم!إيعقلمإننقربعركلاءفونيةضىءلاؤفه.لهماللازمةلجشةالمعاردمو

"ي-.في-."صم-!و!-هـووووهكذا.صئ!بار؟ق!دإلام2ءعيضاردموتضمولابريما،ئقعاز؟دتهم

حينحعضنايةابدمةذيىرناهفيورا!ى!منكزدرلعاناوإلىبا)فخ-اس،عائفدونتاسترإن،نينءربءدالممكانزيادةنصبح

ورم!ءركطألرآلممعم!تةريرفءه:اسحففيالش!ت!إواهذاانقلنا6904ء،تبئورقر،لازةيىبوتصءح،9إلى652ننة3إةوتازيادة

باجالومنان،هـالوسدالراهبنظرفيكلههذاومعئ.13إلى

،وت!شيرءـائالةطاقاتياهثةافيىلموقفك!دفاعو5ىلو01لى?-..
يق"طرعنير!ورلاإقهوالفوسامعالجه!وا،اللأصلزياد.منالحد

فيالعالهكأالووحفيهادتلم!ال!أدتانوعفلإكأؤفسيةلبحاا)-كانتكاشبوقتنيكووإ؟-ا،ةشاعيالاجساتواطدء-انالاص

.هـ+-كثلأؤةالحةءهافيكثيرةمءـااو!نوتخاص:ارالامولجةمعاساءللبؤنيةزوقا.ةعاعدةء-اكللدولةا؟نعبرأنيفصجولهذا.م3صظاظوا

ارطيعيةنجنلقوااعلىواجخرمنفيلا.،م3رطنفرعلىلهماءجر،3"يئلمسااو

.اتءع!ؤمناتتظيمايحملهومانظيمللتبخصب!لموقفاز"!رتهموترلى،مإعاعلىالقدرة؟)ك.نلاولادفيازوأو

***يىدازاؤماراو)قيت7781عاءالىحو،)توسمار،تباعاكثزوقد

ةولدعأاو-7ائا!ختلفهاتبذواء.ارثر8زيةفكرذممثق-?"ـمدرسةابميرأو3

3!دلمالسبءعلى05تهيناا،كثيرمنقفييلهذاةوبعدوالبدةى!حاعء"تاث!ء*عا!إكاةءكاادلوبرشارلءالمدرسةهذهوشءم*.والةشر

وان،عيلاجظإرنظءم"يقاؤاوتصعيهود!الكلاقلنب!نفقطاتثمرل!ارنماءةونثرة8781عامزطبعا"ول!8ءكالإ*!ول4نتبيزااني*

فى-نانردالةم-ءوىطرقعالىوةدعكلفىيةدااءبإ؟قصاة،"أىيريزانيءاةالسبزشرتكما.اإتكلترفيكبيرةضجةلهاكانثىهـلمسفة

ووزعتا)ةوسماراءفيهدعمتىالسكارزونزاانًرء:وآبكتاوحدها

تجور-إطنأوا،4برويح-طيلف"ـالذيخماعيلاجالدرعاصماعةص!مالتوزصارأرابطةذداثاشعلىزتوتكو.زسخةالتئتيماحواليمنه

لصسؤباف-اض،علمبتفصءلامةملاليآامباججتماعيةلا!لححاةاجلإأببا!ممجلةأصصدرتوالتي،،ء،،84!3*الديسادردررالدكتوينرعم،1التي

وال*،فصة..ك!المإ)ءوسي*

الذيالة!جيىاكساء-فكيرفيلهجءلمنجداًواضحمثالللنرعةوهرزه

ملقىاموجودمنهيجعلمصيرفانيلااالىكا!م!يرانفيتكمنلاالعدةأنوأتباعه"وسمالترريرىإذ.الكلمةهذهوحدته

يضع،ـاا)-يالصوىسوىسضداوعونماتىدوالعالمهذاىكثارالاهيالأفرادتها"يسألفرديةحادثةفيتكنوإنما،افيمعثنظيم

ا-تتدفاذا.له!كأيصهـهاالتيوال*مديقه!رفىء-عالمجنإحطمن،ك!االاجةماعيا)تةظيمومكلائلأنيرىلاولهذا.الفسلهن

3ـاوح"ـذفاننسلااوحدالعهدتلكرتوان!الصوىتلكيقذفونحينادالأفرثفسدهءاإصلاججمثلىدرةظ،وغيرهانيىوقواوةض!لة

في.خاصة.نالمحافظطبقةتأييداراؤهلصتولذللا.تساؤلمادونبالنسل

فيوبةال"اولخيراوعناءر.لاجراموالخيىتواالهلقمامالوجه98*ه+والتوريزه!هط!الوغز:فرقئ.لممكىيلمييدالتأهذاوسمل،إنكاكرا

متقعيجتماازغمها2ـزيمادعنأ،بزطروق!!ترلاننسالاا-فيالعلةنبعلوالذينيقفر،لاخرايقالفرمنء،"فةومةمفلملةإتبسينما

ص..--دوينثرخويقالفراذ5سأرعلىو،الفرديا)ساوكفيلاىبلااالظام

يدعوناوهـكذ!.ع!ياعرص!صتعراجتماعيةمرابعولشجيماغنالىعوليةرفتقعدمإلوساراءأنذلك.اكبالاشترحخ!أ*40

روذدالتيغةلمفرا-ة-لخلقاتلكمننخر!انالىلواجبالعدبمهمرفسااءالفقركاءـا!علىوا)فاقةسالبؤ؟سةولةوالقتكةالحالطبقاتل

قي:الأأبدزقطةنجعلنوا،للمجتمعوالةردحلقة،فيهاندورو"وفلىيبغرموقفالىأدىالذيالأمر.هـصيرهمتقديروعدمتبصرهم

-.روصلاا.مد.ال-.ظادتروأصال.رد!لاقيمافيرعيةيهتقدأفرادهامنفردكلأ!بح)ذ،إز-كلترافيظةالمحاالطبقة

م-وىر5مو.و"5--ءارو.ععلى؟طفولمانانياًم.قؤأو-!إذاللضير-نأنيببأيبسعرولايملرو

00اجتحماعيةاضامرمن-عالمجفيبمايعنولمللفقراء

الدالمعبدل!عبددءشقالباحثينبعض،لأسفايد-مزمع،قفالمواذ5تبنىقدو

4325ء


