
مى!كيروجصوورو!روروروروطصرووو!خرحومر!حض!زوو!رحش!رمرروحر!رهـروو*

ث!ؤلت!عظكالمح!ه!واء!رل!أ ثا-
ء،!لأاث!

لمسصالعاسار.ثصرفرث.55مأ-

105ءم!!

ثا-

مح!!ص!سب!!م!!صيض!!تممسع!حصثعسع!يعىسعسح+!

بر-4يقلدو،حيوارلايص.نعانالفنباشاعةانا.لمقدمةفيهوبسيفولكان،االحاإ.اروخفيفذ-دث،حد"ث،الطلقخكمواشالملوكعحرو

اله!ءبمىالذي،هذالجفيازانان.ا)ط:يعةءلو!اتاروعالأف!انرة!والفىعامة.لييرواًلملأوالمسرحءلىداميةاحداتو،جديدةفكارت!و!لا

ءلىالافانصنعهوقد.اع!رلافبئصنيعةبالواخهو،للدولةاو،العامامذ"،حةءس)جربنييشأ،نك"1لمانالبرقهر،واربعينتسه"ووخماثة

الحياةمنه.ويتنقى،شايتهفيايعلجثى،ا!روتوةاضخمنج!جم،مخاله،بالمؤتإا!لاعذ(فيللىفح!عا،ستوأرتمنالزالأو.نخمارلأل!نكا.بن

ذوتد،ا،فراد1.كعاعء،"لةاعحطالقطفاخ!،فاة.ثة(ار!.؟اًلثا"بريخاحان01م.ؤ001 شو.صوحرر!رو!ودر-ط،معمر،سصه!رصأبسراعلىالمل!شصر2الر.او/ووأ

عافيته،الوئام4وارادته!لهوالقانونوالعدل،وظيفتهأ!برسلا.*وحماد"وإفاعام،يرطأياالير!!ىمهـذو-اث!،ورية!4س9ليجررشى2)-نعرالىيقفز

بيناخىيبالترالعقودهذء.انثم.موت!الاهليةوالهرب،مرصهوالفتنة.-جمنرح!!واحد،

نخلقأمرعندهـاان!وتآخبه،بلىهاجزاء.حمعتوالفتالتيألافرادي"رمنفبلموفأد)بقانو.!ءديدخرفبداصأ!ب!و؟أن!الاعرنرإ.لة

ألانسالط.بهويم!،قلبهإ"ز!فرق،الرهيبادسحعلىاسدامتيااح!.ثيىاهدام!غث

كيأذ"مادةهمالافرادرهـولاء،لةالدوهوالمملاقليفيازالطظزو!كذاا-لىالاصءأ-ءفشو،المخاوفانجا-كهعحرإحد،!،بعدهوش،-فيا!ط

يصنعوهانرغبوالانهم،مكرهينلاحلائبن،4اهاليفيانفسمهموااعتصرلقدالر!داق--نالصااشلامعضقهخ!اداصنووصوأطن،وضأر!قيداخامةد-

منيكنومهها.جم!ملرو،فلأنفسهمارواحهمأما:فقطاجسادهممنبف:ثمريىافيلابرالأسطولابينألذروةييلىبخرأليطسياددءلىأ!تفاعاهـسر؟نج!

كلمعهئنفقداندهـاجاًإدؤلةافيالاندماجالىمدغوونفهم،نفوسهمأمرءاىرة4زالقيا،-وفانقىوقد.تقهرلاإياجمانيةالاصوألارمادا،أضا"ت:ا

الح!لمزطاقفيسيادةمنليسو.المطلقةالطعةسوىامامهمليع!و،1،.ادةءزوأ!تف7وا.طوأنااصدتو:فقارء!-!3

الدولةهمنجزءوالكنيسة.للدولةإ!اانذإروبسيئ،والذعر-،الددامثاحمدوأكمام،الححهومالولسطدرزافي

ذاته،وساوسعناحكامهفيدرلي.الفيكوفانالواضحمنول!لمه،الصاءوسلمطة،المدودووصقوأحفالكوقألىسفعتإرمةعا.د:،ا
-ريهل!صصد

تضمنوالسلإمةعلىتحافظا.ظالا.لكألالدوهدففيجعل،يطهثف-ا.و،إلمثادةمبدانيما(دوليس!توماسؤأضهر،الدين-كه!انةو،اةاكورجةحىو

لاالقارينيو.الخارجيالعدومقارعةالىلتتفرغ،الداخلىاراإستقرأ،الاسفارسفر!!ةالسياسالفلسفةليفيتارهاعصرألذ،("افي؟تان)،لى!ظ

تداجتماعيينعلنلا،لةا!روع!لإقافىوفهىبى،اذ(!بىطو)ليظلمتو-ئييرومظبوتر،الع!ورمندليفجمامتقتدكلر،-مو،العمراد.نورش

حء؟رعنورسأزل،قواهو!سشديتبمعانلابد،الأعدا.ابهليصليتروانحتنةأ-فىجواناس.*حوش!أ"إجمفياتان)هذاكموهـننج..ححرآفه1ف(قىفمهمملسا"

."قي-طهـ..

إ"،الدوخدمةفيليض.عها،.وحرياتهحاجاتهصت،.اج،/دخثأراًعخونئالفيلسوأيتخذداةإلتوررز-ءألحاخا!

ي!-ا.لحكملولوع،لوحمهاحادمهـكا..بر.لألأج01،-!؟!وض+!9"ألم،ة+:.:.إ-هـبخ!؟.؟بةتأمك-.لهو5فكاراتتننا"لىاأمزرو

هوبم!،لصرفيبازر،يثلخالخو!ارعلىؤ3شأ!نج-بز-7+9كئاليرا3؟ا++أإ"+-..لأ.ا!!:*"فيأ!ثالونءلىشكرتاأثيأجمفيازأن3ادوصبص

راالأنسانتفيمفيماديةعقليةمذاهبفيذهبب.ب؟؟.(!-نرفيإ،لى).-لم،دفي!.لا.7.:!7+؟ءإ.إكاتباو،!.فء،تفوجزم.أممكمحاباصتالا،وكإ

فيفالانسإث.اجمايوانسان،طبيعىانسالى"تم!3ر-!مبم*أ!!!-.دلأ؟إ؟نم-إ-!أ!-أ+0

.-دشقخ+59+سد،طمملى!صربمسيم7!يم،فيا":قي؟؟،سغلأ،يط!بميبملم،!ل+الشعر!تعضش"أاز.حاذ-أقا6!اةالحور.،كأإط
صس،الانسازولاخيهدضب،عقلهورغمطبيعتهلاد.؟،.-ا-++لما!!ج7ا+!-ء+!!-،

لد3الايتقاربلاو)مععلىالا!برمعلاةيرضرت-.؟و؟؟ت+؟.3؟طشعنخهيخبهفثص!وق!1لا!ا+فيبئوفئ!،"فبرخص،!لي!،طاتالنضزحاد،جداوأاصهـر

ميمرع،قوممياما،وهولرديخه،ثيعريق!ردي،اذ!،..\+12.!.3إ!،قي!ول؟؟؟!تج؟-+"ءكا!يم!نرنر!و*!لإأهـ!اوتثىو!المديتئ:،-قتا،ءلإلوراء*..-

وافماأ.واغداعا-حملةبالأ2الاذفيهخقيصعيفاو.أخ+.+.:-*-با.،.حننأل!!لا:جاد9-ا-بهمبة-لااك!أ..ظ-!أوذرا!4سولهـدىفذتخ!وقذ،حقو-غا:

ينارعود!الذير،امثالهصسواهمعدائمصراعخطأ،+.!!نخو+دلا!+تمحملإإ+--ع!.---.(لا!-!؟--كثر-ش.فيكا"-*اشأنيأ.ثسهـيةارالاجسادوسشانرفأسإمن!ود-ير

س.،.ا.ـء--.ا!!شذ.ذ!إس-"نم؟+-+خ-!3؟+7!ئرو-بز!!ش\.وللىغشلأ!+بخ.ا!إئاىجسدهت!حوبىتبهقائقهاةتلىتووكأصثابدت ماعهصأواعةلررللاءفالهجبال!ولمجالاتكأر!ه!7!-؟!ط!؟ء-ني+4!!!-؟*؟/1!

معنىلاو،اجماعيةحياةاممهاو،ادباو.،عاماو-؟أ!!ير!4!قيبم!تج!بخزر%إ،كا-لأاد(7ألانج؟+؟!ئجض!ا!فيفي!ييالمذينةفوقآ!؟-!وربكأأ2ببمخااصكقدم

القتدرملذهوشيءوكل!،والتملكاراط!ستقر"+!ء!بهك!ئر؟!ننأ،%-%!؟-خ!ص؟+حم!!أنر!لمشيأ!خ!!!-بمالكتابعنوأنب%قاتم.!.)-اأدب!-.وتأا-6--أوض

..،!،"."ء-"،في.،في!؟شيم؟+و6"-!،+!.!لمور3؟-7!عأ،"فيقيفئ!،ثجفي!:وإلم--،بم!ناوكنيسة-و،قلعةتنلالظئيالح!ورسنرطااضمن

يرلهصثدلد..(لىالاححما"عللادرهوطالما.(-+جم!ل!،:لاكل!لائجحم!!!+؟!غبمبر-!؟-كأفيز!-جوول!ل!!برإ-كاأصول.صوحرهاقأ،.احصنةءلىومعركةمدزعاًو

حيوانألادصماظباًنالمشهورةارسطوهوبس!زظرية..ص.!

كريزة!هتضعلم4الطيعانعلىويصر،اجماعي-الثايبفؤادالاستاذ!؟الصورةورافماذا

!0821



لاللا+نيارالأتبقولىو.النا!باب،صيأ1الأيئ؟*وضمهاإلى%،دباءصمع،إلموتيهددهعدما،فعه9ابوبحم!عقدهبدوابمالأمجتمعلل!الاجنماعيه

الا:طنبها!رايا!فق!ودةاإلحلفةعدنص!.قيشلأقكأالءانفلسهـة"هذه،-المجتمعوليهـخكلالاجماآحالةالىالطبيعةحالةمنهقسورأفيمر،والدمار

ليظ:يرةليقولوهوبىلى+"ا!وسوررانو!ا،طعماع1ا!ةحاإقاطبيعةاحالةع.نالأفرادهنفردكلبينكمقدبغقد،لفسهعلىعليايقهمهاسلطةووعلاإفينه

،وا-رلثر"بتجاربد!رالذيألزمن3!تار.-المروربمحلقة--ايركأاًانعقدالطرفهـزأاوالسلطةهذهفتظو،الطبيعيةحقوقهمعنلهاابخميعزلؤ!،تا

وابعدسعةاعظمجعلتهيدةأ؟إفةالمعرررتاواناًا،وسووعقدعلىلضفىثدلحأفتجزولائنتقلىلاعلياسهاد"ذا،نودأأمكانت-عهةيص.بكماا)لثالث

نفشه،مغفرديغقد.حلالذيالا-خماعيمبالعقد.زرقيدأواكثرتطموض؟عنرالمتناؤلالثاكا)صضقنجينوب!الملاقسهماالأفرادبين!تمالعقدلأن

وسروظلماسهاه!ست،اقراظولموعةبينثانيةليتناولهالحريةراقلمساوااغنليثناز!ىلا،الطبيصيةطقوقفا.السلامذيئرانيمكنيةحركلعنو،.حقكل

للمج!وعنفسهفردكليرمطي.ىا!تياادالأر.!ذهةلقيءبمالعا."الارادة)الفلاس!بعضادهااؤكما،المطلقةالسلطةتحديدفيحجةككون،الافرادلدى

،مخساوبقدراياهاعطاهما،الآخرا!شيتناولوكل.لأ-دنفسهيعطيولااطققمالطارادةفيتاعهارأانص!ء.!رهيبل،بعدومن،بسهوقبل

كلةلوبوالجسمرقيطبالتاليومو،يخسرمابقار!كسبوأحدفكلاذنو!ل،العدلونثرالقانونتسوية،المطلقالسبطانوظائفمنيكنوان

فري،شاللاعةكأحرزرن،اإص*وعفيمفتقدءيرالحرلي"عن!سبكنوان1)!ف4وطير،الطمالرخاءوقأين،الماكيةوصياز"،العملمنالع!طاين

لص،و"زكأثنرأتر!"ا.؟"ب!وملاطاءزبا6اذ"ذا؟فارؤتيكونانواجباتهفنفان،الفلاحين.علىالأراغيوتوزج،القو!يمن

الا!ادفيموت.وغ-ول،و!مقدةيرعنيفةأتدوررو!مودارواقد.سياهـيذأثكان،الداخلمنعاعداؤءحربفيهزمهاو،فففاذا.ابدأقوياً

ال!،لاصملاحلهذاًفيترعأاز4ليظنحتى،الحا!-ةادأتروالا،اعامةاءطوصشالىيئكأصهـواانولهم،طاعفعنالمتعافدونليخرجحيدالوالمبرر

اصنقادأورإعرالم،وروسهو-.يةا.لمويئث.ررمماأكثريؤصدفاالتيالمساواةل-حقيق.تجمعهنمنظاموض:ط،حياتهبمتأمينعلىقادرانههطالماهقاهرو

إءيقةافيليكأعاؤديا.لا-6اعيالظلمبفدااحةيث،رمناحقالشعبابنالحساسمنوهيبفقوتهينالتويمطلقسلطانهوبسنظريةجماعفانوهكذا

أط-يزمانه،أشسحموقرمقا.توالامفاز،2.ال!برالمماعتحابا،العليامنلاوالكنيسةمنولاالسماءمنلا،بي!همفيماالمتعاقدينالشعبافراد

حاولاشهمقبالرغموءو.المحروبتودعالفقرءود،الدنياالطجمقةفيوجعلو.لةالدوعنالدريئلموافرالذينالفلاسفةاقو!،فكان.غيبيةططات

صد-ربةالم-لوا(غردءلىالحرية-قينكرا!*المتلا!مةالتفا.ع!يلوانعقيدبا،مهدوردمه1نفاوالا،جديراكااذاكان5،وحد(انقوة)ر-ةتحتالملك

صأنإونأةالمساوئنديرانارادفقد،العامةادةالأراظ!،في،الطبصيةقط.زماز"فيابزإرهابسوطا؟"يومصذ،وبرفيقيللقدو.زائلسلطانهو

ررن،طالرسص!ن!،مينألمحرواًكهخوبنبقالابعادتقريبترثوا.لهريئلحقكماالملحدهبرب!وصفببمافلحق،م!الدينجاقرو،ملماوكلخافه

يربمسه.3انالياص؟ومةصماهاكصذ..أل-)صة؟،العامةالارادةوين،الافرادباخفاءرإمرونوهنمالملوكلكنوءللمررممثيافيللى.!فمكيافيلننبسله"

عنه.عنىلاداًةلككهاو.جودهاودنجرضيفتراننسلطانهمرويبركيف.ليتعلمواطمسرفيأ،-هاليقر،لونهايتناوثانوا،كتبه

،المساواةأ--قيقا)-جماسفي1،رم!فوؤ،.و؟!عه،بالقانونروصو!ائمعنهمزالتانبعد،الشعبنقمةمنانفسهمعلىيخافوناباتوانو،المطلق

عونلساو،آعيةاًلابماطياةمجالأتفيالآضرللفردطغيانمنالفردفيءصفوالو-طىنالقروىانقاشعلىظ!رفيلسوفطاوهوبسلقدكانو.السماء-اية

لةالدوت!بحانيىهـوعه،الوقاخ-كأ!ضالىليةالملحالق.نتائلاتهبم!ط:اضكافافهماكانتالحديثةللد.ا،قواعدممطثلاثقواعدعلىالسبا.يعلمهفبنى

أردتماذافقال،يلترو3خر!بيعاحدهم،يقولكما،الحريةلتب،رةسشاًمنالقومياقيحوكان،وكوطن،واحدةس)مةالدولةفكرةاولها

ءوا!نيصجفلا،وا!-روصتعإ"3اانمنليماؤتمربوا:بقاءن!درلةزرطوعهماقطالمدينةالىبالنسةازفرادبينعأموزهوبمريوكأحهانقبل

اءجمابوبرأفي..لنايفقوللائم.؟خريرناحريةقييثشانقادرامجريتهاو،حولهيلتفونالذيإديراأو،الجهافيتسبونالتيالحرفةاو،جدرانها

اةا-،وكققلاالتيإةالدوويم"دجزه"لهشعرناانهدل!التقاربذا5رتمهذ.كلهوبسنظريةفبسفت،الدينيةوالسلطةالملكاو،الملاكالبار.ن

.طةيانالىمةالطالارادة:زاام/بانقلابو،خلالبالا.واحدةكأمةلةالدؤمؤشةلتنهتطءالمؤسات

المنفقمرقوةحأ.ث-دقيلفرمتهسلثد!ردي،ساناؤءاراةالفردبقيمةففاصر!ديةالةر)هي!وبسلمةماايالك!!دالقواثانيو
ءررو!وو

.+.،.هلملالهوارادجاردو4صزس:ةبالةالذزب-لدإثيسدقدركنوانمعاًوضطره

،متاملكاعريعتقخاأليأمرديهإالجاتاتص.خابينجمعار،دق-إ

والأنسان،فارفي!،ا،نساقلاتاوثاعنفهىوثالمشؤا.*التهمنافر:التواعدو"اله-بخ!ش.-،.والسلامنالى*منوسدلفي.تهعنحرالطوممطالتنازل
س:.!و

باقولاررء،بر*ضوزر!،مراتالتناقضال!-مزفيفوقع-مطالحاعإررولةادارةصنالذيناتسجيةالظسهذء!وءوعلى،اءفيا*تتعاضر

ع؟--..ء..،كنيستههيقطرعنبهراىبوجراشهيتوجهفانفردع.راختصا-ذيضير4ازعر

.-ثءبىفيابسواهاطهبىمربش.سالارءللطرءف.قمنرأينا.قد.الزمنيةترهـمصاحدانالديئية"!سمةالمبهذهلث!؟نمنليسلحنو

م.ر!يم4!زأطأ.سهوإةعنلعرضقدفهو رما.كساميههوب!عل!وعيا*

ءلىك-هبالاساسميقوروصو،ن.دفرس!طانالىاحراراالتماذرينالافرادبيسراءو،الىفب،5خسكو.وبمليفياتالى!الي"ـىورةترمزما:قيل

اضندم!أقيءنشةالكرةالوررمجذوتلبذلدو.المافيان.الفرديحيمامافيتجتمعتحتسنو،!ونجبرعصصيىتاظال!-برلملىلم!ضادأ"عتفا-جفييصال

-معيةاءكتظيراصقانالمضاباًروسوسولىامامهاترا!؟قحوردوامت.يناابافىاديررصطارركاالاؤطاعيقلعةصن،الأمةاندولةرموزكلالعمل!ثظل

اعتارعلواحدم!اتء-اتالمبمنجزيعالةتوبر.اعامةاالارادةتمثلانهاالوطنيهةموبسبعدروسوفلسفةمن

لاراداكأيخسمحلاالذي-روسوزظريةوهي؟-تتجزأل!للعاعةالارادةاانكان!آحريهابأالعاالىي!هر،ازف:طعلىعامبمئةداملئرننجعد

-كلتحوز،إ*شائروناولقدكان.الواحدةاشعامةإةالارامعتتنأةشار،متجمعةالقد.هويهابةالفلفيةانيبقريةبوارقمن.بارقةالياسيالفلاسفي.تاري!ت

هوبسيؤ!أ.نالمدوككانكما!الطلقالنوركيلهكمااتوطيد(ررسه-)منم!هـهـداً.اختيارأ(ر.سو)ا!نتاضترلقدو،روسوجاثلجانء!جماعي

.انط:جانراتمبرلانفسمتجدواللسرفطالتيه،-إعيةلاباةفلفةلأن،الأجتمابرللعقدوايفياتاقبيقعامئةبعدو
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ويبرر،استثنائيةسلطات.اسشنئيةظرومتفيليتوق،الاجماعيالع!بمدالسلطانقوةماؤ-مل!العامةالارادة)دوةيعززانروسواراداقد

عخيئنازلأا!ثبدأن.التنق-بوال:-ثصدعهبعدماازستسلامهذاروسوتع!نهيتماماًكمالما!كلخ!تثا؟شءبهتفحبمحاًسا*ذأ-الوةولم.ر،المعنلق

!؟اتالدوكالملثانالسيديريدوهـا!،العامهارادتههيو-دتمولكما.-الاعخماءجمغلمءلىمطنقاًسلطاناً.العضوي!سدخالل!يعة

ء"لمبرلوءن?!.اءلنوقد،برإ!هاالقيا!!إيةايىمتلا،روسوفيةزممالصبرءأهـ+-فاصدصبم!ايةظر

فياعبرةاوإككأ،،أمملةشصب،راطيةالديمظبث*بشادىءندىلايأسىواستسلمالمحظفيانسلطافيهذاطلفيز*هـديتهتنعلىمانالفودعلىالفجمذسووطيخثىفي

مبادنه،فكانتالمجتعمفإءـيمبكل،كاأحاطاقيالكاملةا)دوشةهذه.نا-آعيالاخر:.كافحقوقهأءاش،كانسانا)طبعيةحقوقهعليهليردفيعود

حالةالىاطبيعةاحالةمنالانسانامرألذيألعقتوهميةءنإئخظرفشنجصضرورممهاحووقو:"،مايتهو-ر،امؤإلهمن!وعالمبيعخيكلال،:كذافااصفرد

،السيادةمذءعنالقانونو"مبير،ألثعبسيا؟ةبدئوهيس-الا-مماعوكأن.إرزافوريصة!وكلاوزجهىبمالنةمهظومجته،للمجموع

بتوطيدالى*جمامميالو-طفيالكةمبة3الانسانوفخيبة،الذولة-طةووهذاثةدرومز4،ر!.موبةشباحتدا-لمنالمنهلصررسوالمأشككيسالا-دأ

ما1ىاسنئيرسءأظانجدايراوقالسلطاز،خلقفيثالشلو،اقائساوويةاطر:-العامةادةلاراصلممحدانءلحريرصتبعدوهوابوابالىفيسار-خ،انعثام

ا"أند.وصلامة!رةاً)ثمعبادةبلان!ا؟!:!"االتيدءرواو،-لعلةمنليدير"بين.ال!قدير:ثذاح!يق،حدهوايى"نا

السياسيارف!يرفيضازيةلبحوثاساًأداديء*ـذ.حانتى--امرة!--فيالسببا.لم!نمعنهصازربرء!يف!!؟السيادةكذهههـبماو؟السيدهذامن

نسافروعازت،ر.بتاوا-:ا-تيةفكرثورةتطلقكانتك!اا،شخماعوءمملمراغبهوو،اطاولانواعروسورشإتمربرا:سئاةا*ذعصلىاباً-و

ومثالهروصرصورةعل"ورإنمراالشورةجاءتواقدبةطا-أمسراككبدءوبلابدىانولما.صالوبتدخليفسههفلا.ةباشرالشعب-عمانالأصلفي

4وصاوصكاذتعندورا"ابرواعيرصكأكاال!دوفف!صانمتدفقةبةمض!!ضشة-ممبردسصتورأاًقيعقيناءبقرياًيعاًررشخهاو-تعوقدادارةمناما!ااد-لإ؟ر

فياخكمينار!تثمع:ترةدولةفيمباشرةاثمبايكميتلهفسر:زمانهفيمعرونةوهي،كمااشكاليستعرضروسوفانس-ادخ!اارعن

"..قةطاهلى"-صروب،اطيةالديمقرهيهذءتواعبالاقتريئ!ثثرلااولأثعبالادأرةتكونانفاما

:سادنطسيداتيفردسستمدلحاكمتكوناو،الارستقراطيةهنيوهذء-دوداصددت!،-ناو

احة،ا!دواالىيرتوالمف!سسفةإلفلاةنظر-كلاذجمن--ن.كلوة!متتعرأ!يتمرالارشاص،مليرؤضن!اًذموو.الحلكيالنظامهيوارراطاناجاباب-تمنه

إنمل-ءاذدحفءننفيوةتج-من!!االأواء?ش،احمامشاوءثسالساخاؤضيىتفييرءهـع،اإشعبثحكيرالديموةهـا!يةايرضاًض!!يرلا،الفردحكمرؤ!ى"

للواقص"ءمدرسةبعا.ةجمااسبح-ىييز!الان!وبىلى40مثلوقد-الواتينعبو4اياو!اخلياو!مت%،!يي،صفاعهاروطموحهفيثأنهو.معاًينفذو

روسومثلهوقد،المثاليالفلسيإتفثير."وذخ3،موألاثي،-اليا.ية،الةمنشعبوجدادا):أماًار!حهج3"تهؤفي!حبماليتهمجطاند.ن

ءسقمدرسةال!يا!يا!كمانكم"ومحثالفلسفةتارخفي.ء*ا،الفرتس!كنلاالثحعصاشلر-؟م،ا!اً-د*حكمآكفسهمحكانباصتطاعته!صان
..-ممو!-ولر-م-

،.الوازوهـايي%حمونوفلوا،ا،دووربماقدبم،ءسمنونع"يم""كأيرتتلممذأكأدوفيذلكير!خوقدليحبمام،الانعقادداس!حدةوابمعبةفييقا!.تجمعاان

إدةلأراتضخانيخلاتوحهـت،العملزرأثاكألمثالمسيةهذءإجا-ر!نميةفيرب2فاوالا،إمحا)فوبرالث-اعةديتمزووافرادساذجةتقاليدذاتةس،ير

-كابم.زظامالىةءخ!كأيم!تفوعر،اقعاًوانعامذصإفهءصلسـل!ااهـ:6روسوير:ئورأ!نيهيو،ألدأخليهاباتوالاضطرليةا!.

لءداتامشافيوماكأرقى-كيفا!-صدءلىسورري-يمأدتمورلافرادلتناشعازاء،لةألدوحدةووةالحما)قالسلهلانيثرعومئله.،هوبر

كالاص،ماو،يرخءا)هـهـارىإ:اطؤ-قالأرشلىغادرتوقدجامدة--خمالأرخمم!ا.املحاصةادا.تالر"رتقارعو

بأثهـئوالوازأفيهـماًالىكأكأاءفيوزكأرخ،زاراًتنثل!ق،الداًطداعطفيقيالنارا.غاالافرادكنا!ؤضعلاتفيذيةصللةمنلابدولاله-منلابداذن

منافهء"-الارضدالىاتلويانز!:ث.لاثم،اإبرءصاراونتابرء"ا،ألاعأق!اةاول!جت!لماوا!امةادةافى*رالأسمىالمث!!3وحدللقأسونبهامونيخض

ناء*يتروناءإكمو،هذاراًءمءردةبىصادةالاتبل"!اؤبريدأرويدأروالمجلسوقوام!ا،كاقيإشثصحنففيروسوأسامهحاهدهاوقد4ا)تنة-عذير

يربرفياتا!ادمقل!اىشاءىالأالمنهـارةاجإ.رامنألىاؤلةاطجازةهذه،للتنفيذ.المندوبالمحص!بر)سالمبثم.،أفيقالمو-موع*نالمؤلفالعام

!دصة!قوان،!من-وهرذاتط!مارةفا-فىديثاالسيابيئفيالنفلاتنثيئا1رقىوةور،--ابهاءلىتمتدو،أزحا!ةادةالارالىالاصا،ةباستمرارتحاو.ق

لرصصاطا)يىرمنذمادالأقاءلأصلمغف2تايو.إءناكامهندسخاققد-،انيناعزقرضر!الذووةاسبا،فزوالمواتالىب+يحمكا!مصراتامامهبةوالتجر

رية.2واأ!!داطسعلىكأكو؟ثد"د.لةبرظءفئ!قمار؟!ركارلافىيموتكمابدائهيهوت-ىةوسوةسلطةيثمبعلاالذيالماضانرذياةئيوفيه

لة.الدووسلطانالفردحقوقببتاتوازناواقامةراقامة!ارررإنداءووالجانروصر!ثاورثم.بافيخوخةالعضويا؟!سد

ورا!زاو!ور!لىرو-ومنلةوا!-!اكاا؟في1وره-تعونانلأربروازفيوفيصالامكانتتطه!يروهذهدائمةوطية-إمياتر-مباسرةالشعبنسلحإ

في،عضالتاصعالقرنمنتصفحتىصعدأ4اايدوبخثقيزوءلنحنو،اوراًفيدكيرددوهو،يمأقلصفيترويشلا-يقوناكماثرةيةحرالأن،ا،!ط

ايىأسبىكأاكنح!سطمذأرواط؟مضارباعبرحهمسارءلىمرت.يار-أووسطيخراكافىفيمودالداءح!يعانلروسواط!او..صوزلمسكيوصلفهقول

لى.و"كأودأفراسضوعفي-السيا*ةواطكومةبينيفصلونةالقظمع،اعةسبأرءقب!واذ،مستنجداً

منعامث"بعدعلىوهوعثهراقاء-ألقرتمنالأ.لالنصن!فيوضفوي!نهم،!ك!وقوالأيئرعونلا،الشعبقر.اةمعرومامعر"واذ

ينادارز4بروىادبائهمنو"النالبةديةالنريةاس"رعمرباف"رو--.لهكومةاالث!مبوبيتاعكأالا!فويةيعألظسو-ممما؟نين!ثاوو2صيزكافونيتصر

،ألاقتصادياءكألفيزطربهومت.سبنسروهربرت4بلارتصجوا،عظ-!اع110فيي!!ل.الذيتاقورالدمعثاةيةرويافيهوفهاواخيرا

عثرالتاسكلالقرنمنالاشطللن!فويوصفةسميهثوأدم،بنتامييجير.لأن،المنتهذباليفياتاتمعجباًروس!فلمجت،خطرفيلةالدوس!مةتكون

-31.الصفحةعلىللتتمة-!امشعلىافردذاثيوجدا!بدولا،اعتباركلفوقعندهاكنيةألواللامة
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هـولة7دراًأإب-الإفى!!
سهغهغى-------بن-

"

(29الصفحةكلالمذورحذمة)

صس!ص---!---جلا!ءسس!-صسسسى--

ا-دودفرغ؟بم-لاإ"ايم!اطفىإئقهذهعننفسهحجباطالسيا!ي-فدير.المجهوعلمصلحة،الفرديةيةالحرازركاسعمربانه،الكو؟يةالاوىالحربلىل

الاد-اير.ا،كأء!عوأقعاصكأاح1ئيسواهءلىيتقدماويتنردادالعلومهذهمن.العامةالحياةدخا!الاقتصادعمأناطالينكا!وفيابىءفيذكرءالجدير.من

هتللا.دليلاالاالم-رحدهوو،واراةحزهةسواهخفهو.قيمهوتقديرالأ،تهماذيخاأءاهلؤامثالى*حداوطور،المفاهيمفبدنةعثهرالبإسعالقرنخ

أيى،ص!ة"ئرإ-حمما?"01ت1أشظريراميدانفيأغا)!وسا-"ءلى؟تورش!ا.ناعشظقاساسفيبالواقعكانرأش!(العمل-رية)لهأقيزالةرنمتإحفى

لأدباذا7ةاف-رلااليكلصد"ةادنارالعلو.ا،هـيممفاستخدأم!فيالتناؤض!لىمرسصثدمبا،!دير)ال".صسبرتهرناثر،وه!شذا"السياسالفرديةمبدأ

أل*،ملا-رفمضذ.ا)"وص"واموالأ)نرالحمرطريقألى،الر-اطريرقعنبايديزمامهااطل!،إيةالاقتصالمريةعن6زخذالسائدهوموبالمةالاقتصا*ي.

ةط.رس-ان!لاور!اللمليعإث؟تا!ءا!!صاةافيالواءخبرأثرعضسشى،دي،ورصاديةأفرايخةلحراتقييداىلجنوحافانكدلك.لةالىواتدخا!عنابب،ادةرو

(ا!طواح)-طرأإ*"لأء:دأمتلتر*لالازشسعادالىتند-التيالمدرسدوسطهعلىيتهحرعا*يانناحيةمنالفردنثاطدراسةوالى،المجموعلم!لمحة

ا،الدوزد-لمت)ب-*ل،اكاملذفيءرالىاص-ندتالتياددرسةو،صباصباًهبدأالصناءةساطبتفاقم،نفسها!ؤشصاديانعاملاقرحامهدرضرورة9،ن

.ايرف،سيلسياًبدأا*الأفر!لفيتالأقتصاديةاحياةاسبابوتعقد،ا،،لرأسجانبألى،العاملبخهورو

،.ء...ء:المالوصاحبالعاملوبين،والدخلالعملبتالاجماعياشوازنواختلال
ا!رداموصوع-ولإئمايماا)!ردهطالماسممى"كلهـاالمدارسردارتلمدو

ء."ء-.-رريدةبفلىفة-أبهتهامنلابد،جدتدةا-!ماءيةةيم

اصوص*ي1الا!تصاديبراطافىوا)صخماءيالالتصاديباطالزمد!وعه،لهوالدو

.الانتاجتصريفوهيتلازه!احاجة،الصناعةتضخمعقبتاز،معأاقيابمءقيدعثوالمباالفرديةالمبادئث!حفياصتطردانقبلبر-دطوجسن

ؤكرةوءت4العملتو-"ميدأنالى،(لعهلحريةميدانمنالنظريةوانتقلتأنبا!بهازاذكرانعئراورمعالةرراواخرمهذيزالولااص+نرا!اضب

اعانماآ!اقالىالم!دإء44اطاجصدودومن،التدخلفكرةالىالتدخلعدمهي،روسو!صرعنتهؤوم،إعصراهذاعلطط!تالتي31!رتالظاهرة

م:"و4-تارا-را"قى(ل!وعلابادمبدأالتد%لظريةافقيروهكذااظارجياليهماالر-وعمنسفةالفلاوللادباءمنا.صلاكانالتي،لجديدةاالعلومكاهرة

لا!وضكلواانكأترءو!ا-اولزفلريةالىوالاستعماريونالتوسيونانطلى.الا!اد(للبيولوجيسا)الحياةعلمالعلومهذهاوق.وحساناصولهامنالمتحو

-ء)فسموها،جياظارللتدخلهزيلةحججالا،يومل،(انسانيقالبأألفدفةدأثرةالنفىعلمووصع،أطثهريماعلمأ؟!ااعضمثم.السياص

رحموصعاممماالأبوضللرجاىانالاصلاحهذامنو.اضح.(الأءبيضالرجلجماعيماالأايىاةمظاهرهدبعلىيثلفونالا-وقوأخذتويعاًكبيرأالسياسية

لاصخماءةاب!ديردةالا-واقفتحواور!،التمدبنفيرسالةحاهلاو(فى!قيةاصيةفيباص!4زأخذ،للباحئينالتاريخخاهاطتكثفتكذك.!خخفيةوبوا!ما

ترخضاصاطفصاطالىمجتاج"آضموضوعا!تجاهوالذا.لى!فاًالمتفخمة،نظرياتهملقدءيم،املحةمنتؤونما4تيستلونالفلسفيةالنظريات

فتورأء:و4اشاالاشارةفصس:ي،بهاتصالهعنغمبالرمجثناًنطاقعنبت.صمهليد!ظرغصاد-حاًمظسباًخصمكا!تعصي،ا،صلحةمن-هـسانةيخاشاراو

.أ،-ر1خ!اص"في!!.،دممط!وووالفردلةالدوموضوعفيتراللاعلى؟شافةانوارافانحاف،بولوجياوا،تر1-يةالبزلاتاورعلمتوا

!ءزكلرزىس1،إ*ا!افي-دددةرةزرمبعثكانالاقتصاديفالعاملأذنبالأءتشافأتيلماثألشاسبلفيلسوفلابدوكاذ..البعيدةقئاشارااصاق

نطقمواوسععالمينمااقالىتعدش!ابرل،فحسبوالفردلةالدونظريةتملويروحطن،السياءينا،نطاسلودنعلىيضوبه!اواتءامبعد01عا3اصدا،كزأصثهيدة

اروابةايمالاشصشتدث"ذهـا،خمافذوهنء0جمعا.الانسلنيه،كلهاالدولادلة1ت-بدمالبدءفياندتألاج!؟ءيةفةالفاانفيديرها-اثددـالبابليهة

-ملتؤإف،كأسالتاصحإكأرنامنأ!س؟ءس"االربمفيبدأ،هـفاًدقاًاوروبةا)حملوكبواءثك!س،ب-لوبر!ا"لأتتراو،جياالسيكولواو،الثيولوجيا

ذا،ثم!ابر!دالىوزذءب،المالراسجامعةتفاهض!احدةرجاهعة،ا!مالكأن،ا!خراءت!منعزالواحدالعامإساسءلي61-آعيهاطياة-ا!نسا-ا

اليآالامثالرؤوءتة4رابرضد،ايرنماكانواللعمالالانسايةالجامعةفتثرعط:جمعةبأنتزيمماو،نجتةباطيةبواعثالىالسلوكمظاهركلنرد

نا".تاض-!المواصلاتءصساوجمعغدتالقوقيداحدولان،كانت3اباخضا،يتحر%كماافراتهايفهـس،بيولوجااًبىلىكطبيعةلألدولة

يةزظروكانت،الواحدةالدولةصعيدءلىالكبربطالبفلاتلمعالجةتتمع،الملوثنجواء-ثهنالاولاالمقامفيعاديالاؤشال!اهليوصعا.،الواحد

صماً.!ادوالات،قئا)-ارمفا!يمفيأتظرلاعادةجديدةلةمحاومارك!لكاروالادباإ.جماعيةاالفاسعةاست!اعتئم.المو"رةالعواملا-رالىيردفاو

اواصضهـفيالسالدةاحسيةالائطروالنظرياتالاركسيةالنظريةضوءوعلىفيالحلقيةالمابيع!انليجزم،اشجازباهذا،نيتحررانعاهةالاشاعي

جورتيولهشيالانكلينص-لرمتوارتفيهاكانالتيعرالتاءالقرنبال!صينالوا-جة.طيدةعيبا!،فراغفيزعزلادةحنلاإلأكان

تتو-ء16وساتلدر،02!ماكأعالىلاضاعةليإ،نيالفردونبروو،الاءكأيركي،ا"لأجتماعيةهـائزبالةو،الحقوقىاوضعباوالاقتصادي؟طاشو،المجييم

اضملورتم"!متعددةءتةااثقيابا-دزومدارسبةرواوفيزثأتا)كاثيريةقييمكزفلا-مالعه*فيكازتوالتيةيخال!ارضاريفيفتعرالتيبامزصات؟
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في-للناستترك،حمولهحبال.منكواجمزمسرحاتقيمانالالىؤلةغلىف!اجافالى3اطريةهذءلانعط.ديةالاتالحرير"131?،دعلىوزاقا:،1.ءلى

فوؤالىيدهيرقع.لن،الغلبةلهاوتيتمنليتغلب،المطلقةالصراعصريةالفلا-ينمنللوللينوضقاءيوديةغدت،اتالرأسا!حابوا،ل!!ين

.ألاونبوالاصلحالاالدورةنها،لىبئفييالحريةفان،استعمالهاعلىالقدرةتتهضمنمعنىاطرية!اذاكانت.والمال

اررلمايركلبرالاض-توءلىا.روبةفي،الفرديةاطريةانصاراكثرنطلقول.يضرسياسياًنظاماًاصجحت؟الضخمةلوالامولالءبرىالاقطاءياتظل

%بنسر-يقول-كماالحياةعلميدعمهاالتي،االطبيعيةالافسانحق!وقيةكانظرمنايى"الديمقرعنوانلنفسةعمد!حكمفييةكرألا!جافيالىالع-نرمعالحرمان

الاجماعحياةقبلوان،الفردلنبمعنى-الاقتصاديةالعملية.حرمبدألتثببت.ب6اثا-،ماي

العامللخيرلمضرك7اوالعمل6ا.تعاونفيركبةوقيىد-ه!جمضرورتهانفسهوالزموسائللأن؟تدرجبلاالعامالازقيلابالىزدءو،ا"رء-جمة،الا:شاعء"

كذللثالملكيةحمايةو،التملكحقوقالاخصعلىو،حقوقهيفقدكللافالواطءومةون5زانع!فا!،اعإلاوهـم5:!:نااا3ًما"ءونان!بجلازةا

نعلالتخديدبل،لةالدوافثاءبقصدانحتارالمرتمعحياةعلى"قيبا!أف،ووهنا-لهاكلهات!ونانحم!بالعافةابه*جةافئ-خممااقياوةاشاو.وءممش

.شموالا.الش!-والسيايا؟يازأء!رفيالعامةاًلارادةإوضعهروس.ومثاليةنلمح

رخهـالعلمانالعلمضوءعلىتعالجالتيالياسيةالنظريراتهذهمنضحوول!وسيطبلااطءم4!ةفي

الاستنباطه!او-من.مسبقاًكامقررميماعي-لمبداراتالمبرلاصتنثاطتسخيرأالتيتمثيلالىعتدفقد،اكورقي-كرالعماليةاوةاو!ا"اا!قي!رالاساما

بردعاًسلا؟الحياةعيم-فيصبحبا!لما.لمدعومةاطججفيالتهاترحرنيذر،بريطانيافيصوبرناردجماعة،الفابيانبونء-هـيها-سإأ؟ديدةالا-ظعية

اطبيعي،بالج!دالاجماعيا!سدطشبيهينصحفان07معاًالجماعيةالفرديةالنظريةالبلديةالمجالسوتولى،اطءمفياللاءرءزس"و،لفياكراالظإمرءق4ءن

ألاعضاءلأن،التثجميههذامنمبادكاتستحداناولىلةالدوسيادةنظرياتفان-لبوسمحليةكعةاشتراكللبستو.المركزياكوابمجلسسلطاتمن!"جراً

وجمودولا،للمجموعطعملولأنهاارادةذاتوحداتتشكللاالجسدفياحءة2!رألاهدففادمسب،اب!درليةالا-!ماءيةالقيمءلىقياسا.-ا؟اتهالوسط

عند.مستقلةلهاضلأرابكللبتطاو،المالرأسعلىلا،ضرالأردضلءلىص،زقي-علىايرا

ابلسد،فيكاعضاءارولةفيالافرادمجعلالاجماعيبالتريبفالقوليانباعتبار-عادلاتوزيئاوالععلالدخلكوزيم،لادولةملكاكل

الفربلأنالبهـطلانواتحوهذاهونشاطهمفعالهياتهميوجهاعلىلمركزخاضحعينءرالسلمحملغيراي(م!وبءجرد-ل)ءلىضرصلاءكلاال!يرةياتالمل!

وظيفه.والغضو،بداعا4ليمتضاراشكالاواءكلاطالد.قد.ال-يا!يالافضادعإم-.انةرىو!ءذا

برشعفيالافرادءللحالاصوبقاءالبقاءتنازعمبدأتطبقصحاذاكذلك،جدلموضعتزاللا-الا%حماعيةالاوضاعتلباوثنظهلمفيألدولةلسلطان

:الفائلإن،فانالحلبةضمنعريطالصراعصراقبةالاللدولةةيهلاعل،منظمشعوببينقيرىالتيل)ضض!ةابخ!ربةتلكمخها،!بر!وتجاربأعصو

ال!وةمذهبقيلأنهالتعابهبئهذأمن.يفيدوااناولى،الحقدونالقوةممذهبكانتحيث،المانياوايطاليافيربجهاذهبتجاربومنها،ي!قيالىرةالاتحاد

مواطنكص"مع6اةاوراوفيو-يكأ"برريتهانسانايقيمغعلانمجاليب!لاوالقسر.الىنديكاليةايههةالاش!راوالوطنيةاكيةبالاوكرسسمىماظلفيتةوم

فين،الافرادبينالا!لحوبرقاء،اعالمرتطبقصحوان.القانونامام:وسادقيسيداقي

قويها،يبقىوضنبفهاليذهبالدولبيناوسععايى"لات!فييطبقانش!انهغدا(!وبس)وضعها)ذيالعهلإق(ماثانالاة)ءذاانمهينو"رلعاعم

ألطريفومن.العالميةألسبادةو،العرلىوألتفوقنظرياتتممامأاليهخيسدفمممالدعوهاكبةالمترألاجماعيةالحاجاتوءلت،و!ولاتعقيداًاكثر،الايام.مع

سبنسر،العصرنفسقيتناو.طا،الطبيعيةاطقوقنظريةانالمفارقاتبابقيضو?لىالآنوس!رى.اهة؟.سوا!ا:.ب،ة.حماها-لإفا،نلاج!وماالى

الالمافي،وهيغليةوالفكرالاقتصاديةالهردحريةبهاليدعم،يالانكليزرزافقاءمةنوهـي،أ"المافي!(.أنا)ة!:إءإت-غإوحإفا!ادإدةالعاوم

بى!ليبلغمنحنخطفيبعدهسنيتناوولثمإ"ردالتمجيدذروةبها)يبلغالسياءيال!ءيرعلى-اطة"ز-ارةفا:اق.الاإ-إنذكإء-لىاءص:اع،اتا.خ.ن

لىشاقيالا-اءيا-!ركأزوإفأنتل!ثلاالعبادةمنبنوع(الذاث)خصىصصكريق،نسباًيدعيمن!طكلبةشفارأتزيارتذازء"،ع+شا):،سحرنافىافي

ر؟.تقىءق،افي11فردحلذات-تؤولكما-غ!كأقا)قيالالمانيةاي"الاشتر.ا"ام

قتحوإدير"61إ"ردأ"قوقتوطأ"الغيبيهذهظلفيو؟للكبرىالجرمانيةالذاتالمدرص"روادواحد(لةالدوضدألههـد)مؤلفسبستهربركان

ل!تزمنومنذء!ماًا)خف!!روالعملعنهتولتالعلإ!الذاتلأن،يةوالفكراستندوالذينالمدرمةهذهجالراعنفبيروالأوالشاصيالتف!يرفيالعامية

وح!قإن!موعاو.ور"إب.وعافي-رالاشمانإن:ليفي!وسقالبزدليبعوظائفبينوضيقما-،تحديداتحديدهاخلةالد.وظائفينيرقيالتةرفيالعلم(لى

رقابة.اوذكأاءرلم!يازاءتقي-امحلا،-سن(دةذأتلةدويكسونا!إ-؟طيمولقررءالدراسةهذهفيدليلاتهاخكرلذلكو،طلاوالق!اباطلاالمجتمعفيرد8أا

أو!ل!ء*لبها"لمر،و!وصو).يمم!الإإ-شكأيمءيرابرأنأظط.ذ.حران!ابثا"ويدروجهـا!،العضويلانسانلجهازنررلمشابهةمننوعأيرسمسبنسرطةق

ارادالتي(ا)*امةالارادة)ئةقيتحمكدمفيروسوفكفة4فيالانطلاقنقطةحانت.وغذاري،عصبي:ينءهازمنمولفةلةالدوبآنا؟زمألىصلهاولةالدو

سة"الفلادعضاً،فصاءواقعبر:اًز!دض!ير:14-عتوء-،4اد?ط)بزس!ايمهكممايعيثىضوكلانكلعنىالعامةلاحياةاشانياوبةفةطلا-ربفألاول

ادة!لارقيبألىالدو%"(زمنو?لوا-كلواش!تحهث!ن!اجبدأوبعددامحبيالجهازاصر3اً!روليتاقىلاالغذائيفالجهاز،وظيفتهقدرعلىوغذاؤء

العامةءعد.انبةخربشراتقاءاواطربه!ال،ولةالدوسلافةتم!حالابتفيألا

وشرح،التفسعلماستعمالفيالضليلكليهالىياسيةالظر؟ت،دأت!ذلاثنشووقي-وجيهيةسلطةاية-ممارسةءربعيدةتبةىانيصبلةفالدوهذأوءلى

اًي،الأعلىعلىالادقبقياس،.سالاسجماعةأطجاةفيالةردشةا؟زا*رالا"ير.ذكالىماو.مكاثكراهـ!التعاووالد!ن،اصحةاوفالمعار

الانساية.اظياةعاىةالحيوافيكاوبقياسالجماعيةالنفسعلىالفرديةبؤياسالسائدفىالبادئ،الفلسقالتفكيرفيالعلميةالمدرسةهذعرص!الاستةلكذإث

،رابم:.،تارد-فرنس!يونواكثرهم-المدرسةهذهرجالفتوضلالا-ت!جمبةللحياةكقاعدة،ألانسبوبقاءالتنازعيرلتبر،طياةلعلم
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،التنازعبعدالبهقاءحاجات،النساهوالا.لادلأن.يأكلونهماو،اباءهميقارعوىخصومالاخهضنتاثجالى-لوبونغوستاف،كهليمدور

واالبقاءتقررالتيالمعركةفياطرأحهمنفاصلاء-ءالشيوخالاباءولأنيدرسانذلكمثال.الحياةعلمميداذلىحدثايضاًكماالنفسعلمميدانفي

البيهولوجةءالماهيعةتق!يء-ب!ذاالبظعدم-باجيهو-يقولكمائالتقليدءالتقليدغريزةاساسعلى،لمجتمع

للشاءرصورقعليهاافضلفانني،صحيحةولتكن،الصورة!حت،ن-ي!ايجولاتناهيألغالبةفالصفاتءمامجتمعفيالعاداتتكونمئطلقء!

بيمينه،ابنهيقود،الأمامالىيمئي،البطلمثات.قد(:يادالالي)فيفرجيلمكازوتعامل،عادةمحلعادةتحلحتى،هكذاتزال.ما،هاليقلدوالناس

ابيولوجي"صورةفياطقيقةبعضان!رلاانتيءكتص"علىابامويحملهذالنوبوالمتطورالأنسانجاةفيالابداععليالتقلهيدوبذللثيغلب،تعامل

يابل؟!الئاعرصحورقيىالحقيقةوجهانكراناستطيعحج!بايولكنالسنينملايينعبرالجوانمدارجعنبالتقليد،الانسانخرجلما،صحيع

!؟تللث.ءلىالصورةهذه-؟قعوجحارانمنىيثنعنيعلميىرصوايةالثرالجماعاتتكونمنالبعيدةالابعلدمنالبعضانطلقكذلك

العليا،الأنساناجواءفيحدودهعنديقفالعلمان.يهـيرابلىوابالبسيكولوجء!انبالاعتباراياخذووا،للنفسعلمضوءعلىالانساقيالسلوك

الؤجداية،ألقيماذالم--وسةالهيممنيئرجع:دماا-:ماصه،.-اوزوالحياةفيهاغدتحديثةمنظمةجمعيةعلىمبادتهماتسرئانيمكنلاالبداية

والرخاء.،والقوةالثراءوسائلمننسانللاهياءماب!لالعلمان.واظلقيةالسلوكفي،واللاوعيالةرائزتا"!ريكنع!،العقدمنمركب!ءبوعة

يأوللافالعلم،مجرداًخيراًليس،والدميرافتكوا،الارهابووسائلغاير!اللذةونيعتبرالذيناللذةعذءباربابانايضئاذلكمثال.الاز!اقي

بباليخطرفلم،العلمحقائقوراءماالىيئظرونالعماء.لا،؟خماإختاخمنالانس!انيقعدان-النفسيالتحليلتاثيرثحت-ينكرون،لذاتهاتنثد

اور0ااظاواو،الطغيانالحريةنظرياتخدمةفيهعلمهيضعانداروينطيعلىقادرةمظاهرءكانتمهماولذتهورءو-س،سعادتهءملايوراء

الخيرسيدانتحديدنتركانو-ب،العلم-يادب!"قيةمماتافاذا.واًا!ل!الىيذهبانيقةللح!حماسته"دفمهقدالا؟سانانقيلزاذا.البعيدالهدف

والمفكرونالباثون.هم،يةالبزالحياةى،،:د،ارةسوواقي،.الثراخلهامنيتحملكلاا،ةفكراو،بعقيدةا،ؤمناناو،سبيلهافيإ-رقةا

اتهالالىيوجهعناولىكانوا،بهواحاطولالجثفيا!برردوانا!زينافهـرفيءلغرقطفلايشاهدعادياًضخعاًاناو،والعذابالاضطهادانواع

-منالنوعهذا،لأنالعاماظيرحقلفيتستصلان!ب-ءبال!لماسابيترجمهالذكطالشهيدانالجوابكان،لانقاذهالماءفينفسهالقاءعندديترلا

ظملةنظرةيلقيانحدهوقادر،مجتمعةالشقافاتالاجسانيةادبو8،والأدبالذيالعاربانيضاذ،عذاباًكبيرأنفسهيجنبا.كلاالمقصلةاوإحرؤ"االى

اقيالفلسفةعنضينعران!بكذلك.-وانبهبعجمنالضتماكلرجاءلى!هالوان.النارعذأبمناعظمهو،ح!متهاو،0هـةدأخيانتهمنس-لحقه

نامجب،نفسهالوقتوفي،العمحقا"!علىلخشدى،ر!ا-دوذ!طىوك!،سعداءحولهالطفلاهليرئانيسعدهمماا،غريقاًلينقذبنفيسهيلقي

السيايرونظامه،الاجماعيالانسانسلوكدراصةفي!!لم-!ودروجودزصلمعلىالساميةيةاظلقالصفةانكارانوواضحح.الاذةمتابعةفياسلوبهله

م2عائرالايتداهاان"؟حنهلاالقيالمجردةللقيمانكار.و،ااذةاوبتاءالنفعااصاءلىغ!لميلسلوع"ءلىللانسانو

.احدفرعيتصدىنحدماصريحاي!ونانفاولى،ا-!أ!فياضحوانانعنعابروالعلمءالطيعةنحلوقاتبينيتابعهاانوحدهلىلانسانءكلكن

.-!!0.001"ء-،.اصو!االىارجاعهافيبالىمطالانسانيةالنفسالوانالجامدةبقواىدهيحلل

فطيى،دمردالحصعلماو.الحيا.علماودءلعلمالا؟إدنلا!منماملىوعمنلوحةفياجالسربالمحسوساتددرر،انعنعابر"وكما"اعاماو

منمقماعآاوالشعرمنبرلجتروعةزانواو""اييماسض!:طاناو،رلئيلحاتلو

سادلىبهـ"يىالمب.سمفونية

الاحاطةعنبقصورهلم!رفسريمعرضفي،معارأيئءنابصارهممججبونلا،هكسليتوماسملعلماءوبعضهمالفلاسفةان

-كيفءاضرةدفتيبينمحصرانمناجلالموضوعلأن-ولكغم،افتراضيةثولو-ياتفيالازسانساوك!ية-واليزالعامضواءأ

والدولةالفردموضوع،وال!ياسيةالاحخماجمية4الةلسةعالحتالطبيعةشنتطبق،وقياساته-واعدءيناورخروبالعديمالمتذ!ينعلىنينكر

..!دهوالانسانانصحيحءضاملاتطبيظأالاجماعيانالاتعلىالكوزية

المدراس!تناولتوكيف(روسو)و(هوبس)طريقعن،وطموحهعجزهبينءص!يرهوضمهودقد،ايفاسيدهاودكنه،الطبيعة

عبر،ابدأبالتوسعالاخذالموضوعهذاالحديمةالعلميةفاذا"و!ىقوضقاء،كفاع-ثلمةابداحياتهدتكون-هكسلييقول-كما

ارستقدنيةاليونلالةلسفةتكنوان،ةالاخىسالثلإلمةا!قروننيالئعاونالىيدءوفهـو،الأبوبقاءالبقاءبتأزعتناديالطبعيعةكانت

بالافيبقىلا،ينشدهالذيالمالعافني،عددلأكبر،بقاءانسبصبيل

المدارسخلالمعأرأيناوقدنأءقروعشريناربعةمنذاعدهقووقفايانسانمجاولوهكذاوعقله،بذكاثهبل،وبطثه،وقوتهت!ء

القرنرنيالانقلابيةالاحداثوعبر،واخذاهبياتوالنظر-عكااالبقاءاجلمنالتنازعبولو،يةالحدةالقيمكهمل،ال!ونية:يعةاليكل

بة.ءاءالتاالتنازعمنالوع.هذا،البقاءساللواجلمنتنازعالى-اءضا5ًء-ليثةول

الموصوعمرداد-الصناممطالحد!همهاو،عسرسعفماذاوالا.البقاءنوعتحسينفيالبثركيالفكرلمساهمةالابوابيفتحالذمميءو

يممنعانابدأارادالأنسانانوهي،فيهالبداءفىنقطةالى!؟الغابصريعةعنالمدينةوشريعة،اطيوانعليالا؟سانبرءةيز

قماذا-هوبسيقؤل-كابارعةقنيةصناعيةدولةبنفسه

:والسادةالسيدأتايها

حدودهاهىوماحدودههيومما!؟!املاخذوماذا،يعط!ل..

-.الحربياده،داروينعنهونقل،التاريغابو،،يرود،وسيروي

وعضو،كواطنومصيرهءكانسانمصيربينيوققوكيفويقنلونونسائهماطقالهمعلىمجافظونالحاربونالابناءكان،القديمةالقبلية
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اساسيةقيمةوضاعتالاجماءئيالتوازناختل،والمالكينمنهجزءولي،للدولةاسلمهنفسهجزءمنايئج.!مجتمعفي

ي!سيةالأممراالحريةإسموففثا!()توعقدكتب.مالدولةؤيممنلةالآصعلىيسيطر.انيستطيعهل-؟!منيعةعزيزابهاعتمم

المثت!!كالزحفحيالع!ركذائياىايةا!ا-!لحقراروبمانقائلاالحوارناختلالالىمصيرهالأمرانام،انفسهاخترعطالتي

ية.اطرنعمحهمنالانتفاعفيالتساوقينحوالعجلعبادةفيينهارانمنلهولابد،والانسانالدولةبىين

ا!!ادا!صاما-ثاابديدذإجش-اعصةاالةيمبيزفان!كذلاث.اصرهعلىالمغلوبالانسانلانقاذسدليمنوهل!؟الذهبي

--الاقا!عاىليآنعنر0(1!ساماو-ترددإل!الدء.إ*الىامرهاادبحدودض!نبابحازالجوابسنحاولأئجهيوما

الم!صسوبءصالذضالىقت-ثةكصايس!لىاًح*64الاشىقىمنذانذرتالتزامفيالمشقةكلواثشقةالتعبهـ-صحاذا-المحاضرة

"ا.ءصثءوزث1،"ات4ؤنقوحمط.الفي،1الشرزطاكسصقالتريءالأيبهصيا

يعيث-بدأ"الانسانىامبركزالافىؤقالع!-رسهشوفدونهماشلوفالأن،شبئكلالدولةيعطي"هربسرأينالقد

زد-إ-وهض!ءببرة،-كومي!سبودلمد!ا!.نير؟تا!!ارم!تسواهمالأمناساسءلىالدولةفبنا.بتفكيرهيستبدوالقلقي،قلبهنمب

وتع!أ.لمهـاهـ!ل!االارشتإصءع!ت-محاجزوا(شررد-الدولةالآنيزاللااسماسموو،جيةالخاروالسلامةطالداخييا

يىدا!رضثرروةئجتوزفييةالوما.دةبرلى4اصتماى4قيهلما،اباتالاضصرتمزقها،للدولةبناءوراءككمنابدأوس!بقى

دءا(دريةحرءلىهاوأعتداؤال-ولةحص"-،"-ن.العصارةوزروتال!رديئرةلا-بررلابرالا!وففي"والظقومالعدولامخهايهدديو

مواك!1أشتوتضظيمطالعا،."المحى-ؤنةوصيى3ألىعايمنصسفييقالىءلىبالقدرةنةمقروفالحرية،نفمحهاللحريةاذنمجالفلا

*ا.عهذابرقمهقي؟آالتعلتاص-.حصعفيقيالأمت!شتفا-ذأ.الدولةايامياعاشتو!التماوريةاحليةالدممقرنمتلذللث.التجربة

بئخو-ش+وباءانآضواذا.م"اثسةمعابح!افيراءثا.بسللدولةصب،وسوليسرةاصركاو،برريطانيامثللادصاالحافلة

قيالمصهصصاثاصبسصابميشص"رر!الىالصطولةههصيت،والاهماةصالعصتوئ.اخجاأقوادقسصطت،تصطوالمصمالسلاأثباسباأصنفسرصاا"اطت

1-يرتاصرإلمصحؤفيالمصتاصمإ*ت.فاطص.كصصذا"نمالومءاقإطصاءالمثوافصطةفمبرصاعط.سصحبهءلىالاجهتماممبوادتفاءأبالافهةاراصطرثلسه

التث!ا-قيأشدردءتاير*!زالتيأ؟ا-يدةالا-كأاء""الكأيهامناصبحتضدام!ءسبالأصلهونمااالحرولبض!دالحديثالأنسان

ثا.تنفي!االىالدولةفبادرتا.آالتةرداولما!تفكيرهتلجمبل،فحسبحزيتهتحتجزلاالتيئالقوى

اصثعصثاق؟،!يخمئم3لسصيةاروتمرهلحياةالمقصبوالمصصيأكاكفامصاطصبينثفي،التجاوبهتصماقهثهومصوتحوزصكانساكيمصثهةسأصتوو

و-الا،الآعصصبيإبزبهحطصتمصصسصألاالحصببموساثكمهصواصطلةباقيفالحسصؤب.مالسيفتذهمبهولاالسيفءلىتقوأطلاافضاث-ياة

وان-جريغهـااسءعمالى،ءنالآخررنإنتةاعدونحرر""!كول"عصاسألىالة،تحرىيعودةةالحضارسهسفيرجعيئعامك

ءمحرباقدون!الخاصة4بوسائل،أخ!-4أنريروراءيسعىارادةنيالأنساالعةليتولىبايخما؟الطبي!عيوالانتخابالممراع

نأبات،4فصيعإ-دأالذقيالمجتجرافراد4بؤءناالعااظيرءاالانران*سص!روحددايةرر،التماورو.الانتخاب

يو-أبرلمهانال!ردءلى-.؟إنأ!اءاالخيرهذااجلمنيعصل.الفبيعيةالسنءضرءلىلا..القيمضو-ء

لة.ال-وطغيان:المبادفيكذهءنتسجعند،1ينامرحدارزدضلزبرالمئددةا!لمارجية4السلامكيرحالةثانيةحالةهناك

الهوضئ.طغياناود2:للطاهضةلا.جدلىدةاجتماعيةؤي!تنشأعندماوذلكةإ"الدو

توماًمماقلهءلىالصثولةفصحفيصطصقوصصصو،الؤصصهانيءلىسبيا،ءجصبهصصنثونجيحق.نسويحياواممالجتيثنموسساجاو

-ماته*مرافقوزداخلتت-اجتهتضاعفتوقد،يومبعدقسومحذدكمضال.انالطفيحسكماوالفوضىاما:حالتيينالمص

وسيلةليكونض.لقهمما4رديربينالمادليؤالوسا؟لءلي"وطؤتأا"ديرلىة"اصخماء4حقيهءشرالتاسيمنالةري.(اررهـلاإ

لهصاتوفربماالمصولةزصهبصثاكليطتؤسص-ؤاير"يرصقوكاصصفصثاصصةقؤهصاكوانلفاةلم6آ!طصي.الماسهونص!لىاو.الماافو.أرصجانسص

كأبوتصطفتفيماتنمصتبم،4غايروالقوةالسيصصطصةاسباصثرهصصب.بمابميصتصطصصا!بصصلهتقصص"تصباهالافميصبالبالىالممسه

المجتمعاتبعضلىفيرادرفقدلذللث.-رةوفكرةمبدىةارادةيمم-رعنيداف!ونسعداءقلمال!ون.يةاطرمفاءـيمضناوعر

كاتحاداتوايىحنطاقءلىومؤسساتمنظوراتانشاءالىأحرومينبينا!وةاتسعتفاذا.الحريةفكرةعنوليس
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العودحياةفيالليةياتانا!دأدعنصبالرغبم!هذاوعكنطاقوعلى،الصحمةوالزراعيةوا-لتعاوئيات،العمالنفانجات

!ئيالةودقنأعةو-ر.غم،الا%خ!اًعيةحباتهزرء!طريقعنالثقاو"صعياتوالجيوالمدارس.الرداضيةكالاندية،سغةاةل

من%زءعنالفازكمنلهمهـربلأبانهاصعةلىامرءبةأ-والبات"ى.م؟ءاشرةبهتقومانللدولةيرادبماتقوموإلخيرية

الساحقة.اصصناعةاعمرفيالاخصم!وءلى"العا-زة4فرديضوحر"ن!الموشساتهذهزص!اصءلىمعل!ا4الديمقراطمصير

الىصمار4-لهتكونولن"،الي"4األيساعءصثابدآوعلبمفيووالاطبالم!".وعلمجيااندا(لمكة.راراد"اذا-واجباته"ادأضا

لكنهو.يرديهيمهلمموقد.قاؤ!ى"ءاوالامتناعممعاقا.4إلتحصن4علإف!ا"كا!يازأاتزمنيبمتن!.ابدولةالمجموع-هذايكون

بهتيضعهلنول!4.؟رأسهيطأطزوقد!جنا-"4يسلمشاهـايص!علىال!ا*لةالاجيتاعص"الكأح،اتهذهمنيكؤانالا

اسهاتالذفي!-العظيمالعصلإومهشيوسورون!م!لمنا؟"ءفدميمالماذاأ!الافرالتز.قولوأيتيسن!اكأ،51المقهولالعامةة-القاءا

،فيعصإوا"الأنسانبنيايرا-قيليودءها4خلسه4لهالآكلناضاراليةه!صا-ءح!مولبال:و"ء"الح!قامتءتمعينرمهلموا

مسمرآلصلببا(سزو)فعاقه4.لىضالاروايعصروةايبةووزوعكأءاتي!جبولا(ي!،امرفياط""الا-كلقير)ولفيىتوكأ-ل

ولكن،أصنسوراقلبهوؤأحل-أ(رياحتسهمهالص!روربين.أ!موربعدملثري!!عينيقررونيركيامرالفمئةيرىان

يتكلم(زوس!فهسه!هةالرعودهدءرءلىيعلوكانصوته؟ويستمرالرأيءنوالاعرابللعءلصالحةطريقةهيفتلث

الىالظابرالسلطانيسحقوتاظجرفي"بنثصصالذقياليومءنورإ-ءلىابرتهعوافرنسيإفامشةانوإو):قا؟لاتوك!ءلي

الأبد.ا-تيرروح!محلوراحطووم!رمءداةكفي!ؤواتاليلىأهذا

:ا؟رئالمزكرالأنسانسلإلة!الم!دسةالنارهذهمنومراقبهبمراتالم!فىخالدخلاليهاطالهأمة!ررداوم"الح!

لهمعاقلوارادهاطالةحر-ريةفيحهوقهلهاقرتالذقيوالعقليمااًلفرنسيئالعقاء"بر!نجميزالت!بذلكيريد(-الحانات

والتقهبن،التنظيمثيءومبعا-يوماينزلقوهواص8يعتصم.-الامريكية

الآنسانعغايتنازللم،خالكى"فرديةمعاقلاخما.والتوص"4ءدفيرويىو(الصارم)وة؟عودفنذكراوالزكحذهفيوهنا

انطلاقاتاسوأهامراحزفيبلكازت،ءكودهاظلمفيطقطا!ظ!اتزروءمنعءلىواصراره،العامةالارادةثتهتجز

يدمنالتطور4ع!ليتناولتلاصهاالأنسانه"معميريخأ4متعاقهكالم!ااولاءباالافراد-نلي!انمنخوفأيرظلهافيوالمجت!عات

وقهظ.ةاخيراالأرران*هظأب،التضعالدهورع!رالطبيعةا،ص*لمططهانطلمقلذللث.بتجزثه،1لعامةاالارادهوتنضهتمد

ادراكاًلعقكبلفكدت!هدف،ل!اعصىخبطاً"ليالمصيمانتادجص!ات-د!رر،السيماسيالت!كيرفي.الإلمانيةوالمدرسة

.مقصؤدآوهدؤا-؟صميرذرهناومن،!اوادارالدولةبارادةىوطة4الةردلي

انطلقت-جماعيةقطتكنولم-الفرديةقا!المعل5هذ.شصظتصهانرولىوحىسابثيقضيكنولم،الطاغيالدولة

ة--!اشروطوبيل،والكماومإكأةونوأ.والادب،الإصه.العامةالارادةؤومطوالفاشصآصيةيةالنازلهبوطمطارافلسفته

ازفيعككماةالكأوضىسديمءنانؤص.ا!الذيالانمصاقبرات!هح!الاعترافشلابدثاضرئزاحيةمنانهعلى

.الو"ودانارالذبالكوءببعدهاوكانطابدءافيالثءتلىالتي4الخاصللمؤصسةأولاءانجآن(روسو)دةنظر"وانبمن

.الانسانبمجا-ب-ترةاط*اةو!ا!.ودتإ13ينوز؟.رالاعللمؤسسهولائهمناماًل!زينقصرةدمباشرالهراليماينتمي

سبدغآ"%القأالان!ىإنشصكا-تإقيا.ااًرولياالمعازا!ههأ!.نفيلسوف،الأمريكيا(توكة"ل)شاهذلواذ.الدولةهيالتي

جوردانو)وممض!.!اوجد(1وجد:"يىلهر.-!ذلاارصصاحيكيهمرالأالحياةتغدوكيف!عثصالتاسعنالقرديموقراطية

قررالإنهما.السمسقرا!وتجرصظ6للمحرقةالى(برونولاوتحشداتومذاهبوشريهاتمنظماتمنمركبةعقداً

.السائدةالاوضاعضممااعتبر"مأ)وة"غ!!حقاثقوجود!ذلكومع.يرىمالمالهطريقهاعنالاالدولةالفرديعرف

عليها"ورة-المتداولةالسياسيةالآجتماعية!ىطلحاتوالمالسياسيبنظامطهاتبقى،الامريكيةالمتحدةالولاياتفان

ناللانسانيمكنفكيف.نهاسلطلمنوسخرية،لهاوتحدياًالةردلا.ن،الاشتراكيةعلىالديمقراطياتامنعوالاجتماحكي

-عامفيعاممئةالفليسيرالىرمامهطمحوقد،التطوريخدماليهايذتميالتيةالصغيروا)وحداتالمنظماتبهذه"عليهاامتنع
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شطزنطانالاعتبارهذابرفتيجةصبفءءالأ%لاقفئواثرهمامنعليهواصطلح-معارفمنعليهتعورفلماراضخزهو

الاب4ايرضفتز:فويالقياعلوموا.والةضونالادابفيالحياةأسدتواذا؟ابد!تإلأالتطورليسىاوءاوصاع

د.الفرذحدوالىالاجتماص"والقيمالدو!حدود.ن،والحقيقةالعقل؟المستنقعحفافيءلىيعيشالذيفمنمتحجرلظام

الاجتماعية.غ!روالقيم"-لدثيكشفومن!؟بالحمأالمتكيسةاتاطشرام،المبدع

ارتقتفقدا-لأضانةى"ت!نوان،ابهـلةشؤنفالةهولاءسوى،ميلأدهاعندالخقبقةولعلن،وقوعهفبل

روحياًةتعبيراًوتصبجتوبواءثهـامظاهرهاعنلتتجردوآراء،ثابتةلمقرراتيأبهونلاالذين،الافرادالرواد

ءداثممحدودةلاغراض4ءسويىلمشاهـدةتمثيلابدأفالرسموهل!؟مقارعتهاعلىعزموااذا،متداولةرتقاليدرائجة

الةتصىاحبلأن!دةا!!شبالعنتدركلاقدلمرئياتاًرمزحرء4اعلن2عندما،صوابعلىبرونو-وردانوكمان

-منننالفيالهمليةقلوه!ذا.أواؤلاةف!رب!6؟شلانارادالكنيس!4سهيادةابم...التوراةنصوءلىامالارضرندورا

التصهويروءنالقي!4الىالةاثدةومن،ا!الأمالىهدةالمشلفتعترولم..ا"ا.4-قطعتانبعد،النارألىرمتهالي

رءباخ!ممنح!لهالناسوينتقل،اللوحةالىالقوتوغرافي.!نجاعرفتوهل!!قرنينالابعدئقهبحقل

ئياتالجيزحسابومن،نةصه"ا؟إلزذوقالىالنةميةالخطأحى!المةكرللةرد،المتهدنةعيةالجهتقرهناومن

كيراب!ال"ث،والطولىاورطةاصواءالىءتوالمرئياتعمليةحعصادهماوالصوابالرتطلأن،عليهمخاسروفلا

ا!غتاذاف-قي"الةوهيئ،يالنةعطاوبا؟نسم"لرنالبعيدةاهدافهبلوغللانساناردنافاذاطوالخطأالتجربة

-!صرصافاو.منسنا؟تالموهوبمنالخاصةبله،بالعامةاوالطبيعةفروضنمناحىرواعيأبلوءأوالتجاربكربالة

.الذ:قممذب"الحسمرهفةراقالبدء.فبلهاعرفنا،المجتمعمصطلحاتاو،-الدولةقسر

يصشط،نجمالرودطفيارركرقالفنصاحبفيئيةالوماالأؤسان0كرامةتياراتمهانبعتالتي،يةكرالفمعاقلهبحصانة

فيحثرقزحفيراقبوالل؟لىالاياميق!ىالذيلمالعلفي.ؤالصوابالخطأمنكبرىتجاربعبروتةوقه،ةوي

ير!طماحقيقةالىذلينفقذرفينحاررانفواو:طينتضعانعليهايكبرلا،واعيةعادلةمنظمةجمعيةايان

نج!لماذا،ألاز!طددسؤالعلىويجيبوالدارجالرائجاتفوقضرورالاحرارينوالمفكرالحرالفكر

البارودتمرعينظرلا!السوالهذافىالجوابوفي،الجديدةالاجتماعيةالقيمتقويم"فبمبرراتمنههماكان!طادولة

كذلك.التدميراوالتعصكر.نتائجمنالباروديحىلىثقدماالى،العامظيروا،والعدل،الؤازنرر؟لقي،عليهاوالسيطرق

الكوءبهذاىن31،المريخفيالحياةيراقبالذييىاًللاتجربةولأن،"ةالفكرتقييدمعهاتوجبلاالمقيدةاليدلأن

لوجت.العالما!.فيان3الىازديلدعددازمهلحلصالحأ،والمكانالزمانحدوداهورتستمرانببوالصبرابالخطأ

الاطباقعالمواقتنع،العالمسيدمبا؟"البارودمخترعاقتنعوحدهميمثلونانماالةنورسلوالادباءوآلعماءالمفكرينولأن

فلن،الطاءفيابرحث.ن،للأرضترجىفائدةبالاا؟ويةوهذء..وحقيقةوحقجميلهوماكلفيالاستمرارطموح

الحقيقةءلذاتتوصلاالي-ثوالآخرءنالواحدوكف،ينةر.!لاالذيالعقدوستيقىتزاللا.،الدنيافي3ثارمم

نضعهـاالاوجب،الفيم،ذعاجتماعيةلامبدأقبلنافاذاوالصلة،يزوللاالذيوالحكميخبولاالذيوالمصباج

تسموقىيملانها،الةرديةالانانيةعنالصادرقالاغمالحيرثي!3فيالمىاديإ1لعالمعزاء031والا.بدايلأزليبينالواشجة

عنالتعبيروراءفاوراعيئ،معاًوالفردالمجتمعدود-ءانالى،افييماللإلفي"يضظر،والانتحارقالكردوامةفيالمنهار

وابالشعراوبالموسيقااوبالن!تاوبالرسمجمايئضمةينطفىولن،بعدينطفثلمالكونأنويوقن،الساءنجوم

المجتمغعنيسمولا،بللعامالمجردةالحقيقةعنا"احثاابلىأ.

الطءوحاتكلبتضحيةيلزموقد،ايضاذار4ءنيلفحسبمنوالجمالالحقيقةاعتبارفيالانمالإقنقطةهناومن

بطبيلولا.والموتوالعرئابوعحتىويثابر4والرغباتنظرمادون،لذامهمايذشدانانمالانهما،الاجتماعيةغيرالفيم

ناالاالنادرةالنةوسهذءالىباسمههجانينظرالذيلا"جتمع.،العامالخيرحقلفيهماوحصاد،المجتمعفيمردودهماالى
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قيتنصبانتلبثلا،التوص"روزقةفيكلقشاعهةفياذجوغروهدأماًمؤذياالنشا!هذااعتبار:امريناحديقرر

ااحوامنالآلة0مقذوفاتحل-ا"بالىعاممااكبرامطوالالمهالي!اذزشا-انث5هاالمةمألقيبرالطالاعتراف.او---خلقمي

فيفالاصالة.الاطفيالولعبالمم!تعارةالاقنعةو.ألاحذيةطتو)داما.4القائصعيةالجصممقاي!ستقالرلا4،اطقييةو

الةلسفبالبحثفيو،العلميتعثعا!الاحثيو،إلهميئالابداع،والحقيقةالجمالاناةيةأايةالبشرا،!موعةثاريخفيليةثقبل

التاريخفمطالتجلربالوفوعبريوماًقطتكنلم6الاجتماعيالحقيقةيرزقرهـ.نفاامطبدةوورادواذىشرممههلىريكونالم

وحدهمءالافرادغ!لمنبلىوالدولاب!اعاقيعهلمن؟4الاجىحمايالقيمينموازعنصؤرجالقيمهذهانوهيئالمقابرلة

وراءصاعدأمزحفأ،التاوينينمطا؟!اعات"ركةوقدكانتوكلاتقدممامطابتضهطانبحوزولانفعيةللهستفهـي

والابداعالكشفعبقرياتاعلنتيا.التىالرسالةاوالكلإةجىأمنم!بالتا!ما-!مادها!،كاكان!بلآومايجبمااوتؤخر

الرسالةوحانت.المناسبالوقتقبلاو،المناسبالوقتفيالاجتماعيبا)و-وبمتق!دآ!*لممصجمغيراو!العامالنةحمع

اواذها،قبلافيحي!اغيروفيال"ورةالىدعوةحبصهـافييةالحرطماصةفيالقوةمنثأهناومبئءمضوردغ!راوابخلقياو

ا؟امدمألوفهاءنالغريبنظدطفيللدولةاوللصجمجعذريعة.لهما

انطلقتمااوكاثر.الاسنطهرهامنالة-ادواصءثاثسةصطةمنافىوجاحاولانيداروهنا-ذلكومع

الذيالاجتماعيالنصواسباباحتمالقهلالضخصةالرسالات!ان-وطمقدهءدماوا!ىاجياأمطبرجو-ودحولا؟مطلى

والوفطماالاعواممئاتالبطمريبالتطورتفدف!،يلائرو"االحفبقةوالجمالقبمعنكعبرة،والعلومالقنوناجماعيةزقرير

ىحاراعدةالقوقييمهـللم،صاعقدوارفيطالأمامالى-و!ااإروتصحبنبضاتالى-عصسءدم4صةقطع!اينةيلأ

المبدعة.الرسالةفعلءلىز-%لبةالعاجزللعيونلجرحبمن،اعمصقالزوسمسي!ونقدبرل

بةالحريةانحرافاضقويم،سلطاص"مدفيالدولةعصلانمنالمستقبلإشعابفيشعاءأارمئيكونوقدءاضعفأنه

الاجتماقيتالسلامةشروطمنشر!والغدلةبالعدلفيالنبفهاتهذهزظ!روقد.سقي!االحاضرزافهيهلىوصث

واختصاص،واجباتهامنواجبهوفياا4الوطنهالسهلإكل"وبامواجتز!رإوحةاو،!در!وسيقااو!تروىقصة

وحدهاالاجتماعيةالقيمحقلفيورجزهثاختصاصا!اه.نابالصنصورفيالمجتمعاكوترزد،والظلالالضوء

ا.لحياةمرافمطوتعقد،العمطرحاجاتمعتتزايدقيموهيالزمانحمطودعنزانيةصطمرجهم!إوفةالمأغير،اطمقةو

وحرمانأللبعضطكسباًلتكونالحريات*لإلالطهو!العامةالاطارفيتض!ململاذهاالخالدةالحيةالصورةلتبقى6والمكلن

للآخرين..انفءبرأسالمرءيطالمهـااهدافاوتتمحىووقاختمراشباحاً

والبحثةالةكررجاكتهذااخه!اصهـافييساءدهاانماسوىيعي!الني!تطيعلاخالدةحقائقبال!ندمكتقدبك

ممااوشاءواأذاالعاماطقلفيمباشرةيصبونهمماثوالةن!ومطمنبالصورةفخرجت-والعبقرياثالمواهباصحاب

بيناووالمجتمعالةردبينالتةاءلبعصله"تلقاف؟فه"يةصبلاااًقيالآققالمصمكانهاومن،حدودلهلي!لىغدالى

منالدولةتت!كنوبذلك،ألاجتماعيةغروالقيمالاجتماعيةالقيم.مكانيسمتوعبها

فيحدينذوالعدللأن-والميزانبالقسهطالعدلرسالةاداءاح!والفرالمبدعةالهعاليةعنصرالهايتوفرلاالتيالشعوبان

فطمو،الطكيانسطمأطالحكملجىالاز؟هدءدلأمافهوالدولةفي،الساميةالانسانيةالرياضةهذهلممارسةةاءسوريا

.موزونعدلواماءالحريةخسلبءلىكاذبءلىللىتعيثبداثيةشعوباًتكونانيرجمب،وا-لقيقةالجي!النشدان

اطرية.بنع!ةالانتةاعالىكالمشترزحة!مفيالناسبشيساوي!المادهعل!؟اطكتلياشعواو!آتهانزومنوتلغم،هاائزركر

التةكيرمناطقتتركلماذاالعدلف-طيعاوالدولةزعدذولنيقول--كاقذرورخيصكلنجصناعةالاتعنىلاباتتحتى

القيمروافدالمناطمطتاهمطمنلتتلقى"الينابيع-رة،دفيالظرفوضعهطأاأطمالفروالفعالهةلهاتوفرتالتيوالدولة-كارلايرامط

لخالصة.اءبموهدولةطوالعلوموالفنونللادابلتوجه،ابطهاتحت

علىعزمهاوكثالروافدهذهالىتطلعهائيأط-ولةأانمن!اسو!فيمعاصرهيناللنالدولةجهازلأنبال!صملعليما
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يبالادتفموقماهو،نجلتام،لةالدوامنحتءاإ.ويىو؟مهايلزإفنانو.االادتبمنفتؤمماا،يعهامشاربت!"!ر،مخهاالأستقاء

ا؟ازاءهامبدعةموهبةذيوكال،الةنوصاحبايامبعدليجدهالمياهوجهعلىخ!زهيلقيمنموقف،والعابر

بينهاوفرق.يبقى.ملزماًليسوجمعيتهدولتهمثلافصافيأانتتركالنهرفلاأقلمن4تلصمللد؟لم3نلمفاتابةةكاش

معها،4علاوفيالالهايمبصةةلهاقرتذافل.ملالماف،وبين!التغل،الورودتعتصرانالدولةتست!يعالنكألك.أحر

ارتقبتوومعهذا!امعثعدلاناششطاعت4اماالالزلابضهة.والاجترارللادخارمعدسبعالىانقلبتاكأاالا،زيتاًعليهـا

منه.خيرلاانتظنحيثمنخيرأمنه:اروقيوز!ابقا-وك.والح!ىافيهايستوي

التيالدلياالقيمهذءهي،الالمامووشائج،ملهمافالتار!عبتجاربتعترانلهااتيحالتيالدولةرامكانبل

يكنماوانواحد،الترابلأن،بجذورهجذورها!ىلؤءان،الانسان/كرامةيلهقاجتماعيئانشاءكيانالم!وطمحت

يسموالتيالدوحة،كوعلإ4ثزابعرانينقمةعذا.السطحلنآملارعايةواالعنايةباسبابكرينفيوالمالفكرا!مرتحيط

خماواتهمنوخماوة،رعشاتهمنرعثةكلفيملةانه"معايشت!مبحكمفالمفكرونوالا.سبيلاذلكا!طاستطاعت

عفوياًالتقاء،دولةيسمىالذيالعامالشيبهذاااتقى.،فاذااسباب،كلاؤبالاالناساقل-حريغعاءلىوخوفهمللقيم

اكيعهاكألتقاءاو..ةارجاينثس،بالزهورالتسائمعالتقامحمنموؤفيالم3ونتولن.الدولةرعايةعلوتالافتأالىزق

انهادركنا،ودويأوئاراًصاعقة-يفبش،بالارضربةالمكماطوارفيالاسكندرمنديو%كنهوزفلىوئ،ح!سام!

.*ـ:اكمصواعقويتةجر،هناعطرأيضيعالذفي،لم!امالأبهـورلمهنمب!ؤنانمودـوللىلجسوفئدالتالز.ماعندعنمكاالمأ"ور

أدبالعصرهذافيالعربرليةاللغةفيثنشألملماذاوزرألونايهالكافعلانعسىه،*ا:الأرضاعشابمنيرأكل

لأنلكما-ول.؟خالد%ليلبماوليادباو،روقيعالمينوريحجبفلملا،ظلكعنيازخ:الح!-يمفاجالت؟لالحكيم

هذامنالقلإلفيالا،الاله!اممصدرهماتءنلموالؤنالادبالمدىبالىينجلولم،ختامااويضكتاننيئلييبدو.الشمس

مصدر!ماةماكانوغللبأ-ارب!بهمنالقليلولدىالادبالذيالدق!قالخيبطهذاطلبسكلمعهيندخاناريردالذي

المهـالكة-مانةاسهاآخرالشاعرامامبعثتزهـرةتعصرانانملتيناسلوب4في%رىماء!رىلى"والأدبال!و!ةبينرفي2

!عةكلفولاذقشحذمنالناريستنبطحدادعمليةهـواو.!اقةافوا!تروزضماءرمنا!ساوبودو،الحيممعآلقائد

منبلصنعباصناعات.ال!لمرعهيللليس!أ!ارصمو"رلمركرفةوهذوصنابستانجوارفيدارصا-ب،.الدولةاتمثلالتبوسعي

القارعةوالسياص،الصارخةالحاجةانتا!منعصلاحياناًلىوتفي"تذرفلمزمنمنذاعنابهالايثواكاكلت،وصي

ولاتتحزكلالماذا--...انجتجلهققول...اصتعلهتةولقايعانا.مماف!وبةالسامة،والحشراتوالمثيم،حالبا.ط

-الاتشعر.الاء!ىواكالىترىالا.ساكأ-كفو!برري!الز*ورفيهويزرع"ارض"كلاتء.كب،ببساتنه

روح0و!نج.شعورعندكاليس..بةتة!مالأ...ثيصورسإروحهوار%أ.لنظرءنعمة-؟تهالىدكعالير،اصممواقيالجنها

عاطلابقاثهطائلةتحتمأمورصانغ؟كارةيعهلالمسكينلاارضعنيشيحانوامل.لحياتهوتجميلااتا.لإتهووحياً

بةا!حهلعنويكلق،بنارهلماويصض.و-ارهفيفيؤعةبكرسململهقبل

ملم.بانهواعرفوا،لالمامهفاتركوهء..مليماقول؟أمانفيبعد،.ومورالإمنتاناسدأخىايةاطياتهصلةلااذنوافذه

.ةالمتاعنجرثيالايأتيكملنفانه،ابداعصاحبنء3لمفان!الهصةازرعانلهجارالدارلصا-بينصحانواما

.المعبزاتمعهوارتؤوافارتؤوء!وانكا-مبدعاً،دجاجاتبعضركظفيواؤمبستانإثقيالبطاطساو

انت،ميتملمعتزللكلانتقواواوحذارةوالمامهذروهالأانيةالحالينففيبةإريعا.وةوروزرعاثةمقبلةفالايام

3.خاأناساً،العاجبروت!ساعكب.بينلأن(علجةرت)فيانولاتلديهساهااكزتعطيان4اروولاتست!معلا،والثالثة

تالبروجالىفهـرةوا،ملهمينعليهنمحسويووهماالافىاانام،.الدارمذهصا-بشأن،،ا،شأ-ممافوقزا"مااأترتضخ

الخفافيش.واجنحةالصقيعالاشيئلاحيثتالربيعوترتقبالثرىوتطيببةوتستهيئوزكرستزرع

الدنياالحياةوالى،اليناطريقه5يوهذهةملهمانهازولوترتف،؟راهاا!رىاوتطيب.كأالنةتزرعانمافانها

باحعأالمرئياتلتلاسىروحهتترركالقيمهذهطريقوعنوتشعروتعيه،تطيقهبماالاملزمةل!ستفميءربيعهايمالرب

!؟يجدءفاثنموراءهاالجمالعنابدالادولةاوبدائيةلةدومنلأديبايرتقبومادا.4،ليبالحاجة

فعثر،حمالهموضوع-عنيبحثمعلهفتىكاناجيالمنذ11مماذاو!نجوأنيةودابا"ساوعيلرإزاالأنتا:حالابمقا!يسالقيمتقيممى



ضدواحدة4جبمالعامالرأييكونانلترتعد.بحبفرائص!بناخذها-زداقاقيفييدريلا-حاثرةابتسامةعلى

اصب!تاوودةارومهتعبئإهلأن،السبادةحكلمثئسخالهبلجمالاالجوسنونهبا()سهفتئثفيجعسرسها،الراعشةاتامله

ؤح!!،السيادةهأ-5تزولانيعنيذاومل.مجردآلاتحرب،غلافهافيلولؤةعلالوحيدالمتنزهعثراجيالومنذ

البريطانية!اطورية-برالاهزواليعني!؟ال!سمسيادةمحلها!ورةزعفوقليضعهلالىفرفعهاالعامةالارادقسماهائمصقلها

اولابد.هذافيابهانبب.لا.ولماذا!؟معأنيةالجرماياليةوالامبرلياتهامعافيمعلمةالصورةوترك،جالامطهرأاحبهالذيالشعب

ارجح-احدالفلآسز"الاحياء!ما،العانية؟ودوالكلمة!منالدمارهالسلطاذومرض،الحكمحضيضمنعليهلخشىلأنه

رضخامة،البريطانهثالامبراطبورمإ!اإالىيئظطبتب!طبداطسدثطبحطباللإظسعطبفييهيمالصحراءفتىمبظطس

اوقيانوساتةخمسةعلىتسيطراطوريةامر...ف!"االلإفي!اتانذصاح4قةالمركىانةا!هاآخرترسلى،اعالغبرالعرارة

الأر،ضلىمنماحةبالمائة26مساح!اوتؤنف،بحاروسبعةسحرفاي!...نجطعرارشميممنغضع:روحهفيوالشوق

معأء4وروسهاوروبةكوعة!سعلىيديزرقماًسكاع!ارولفوالسا-سءكروش،فيلىفيجنة،ا(رموضةالشيحةهذهأحال

يطانيااشفب!؟ا!وريةنرالامههأثورةررصباين!؟ماذا؟الجمالصبخمنشأن!هذابصيغةوطنهبقلبقلبهيصل،الملهـم

شمما:يقودالذكب؟ودا؟وا!بوهنا!؟منوبىيىطبعأبات؟ت-و،ايماوفواخذطليلىديارال!ثماءرضإقكذلك

!و...نيا،بريكماإثراءمناضخمالتار!خفيثراوهمار!غدورتكونلاوقد،خالداوطناًابمالدياروالا!امبوولوقد

بالمئةستةنملعبهالبلادهئ-هماطإرأجهمطإبالمئةثمانطبتهطبقلطإللثءيبالغطبالطائبثزنجطسطبسطلاب،طثالطبعطبمئبترئمبيهسالداطبسئبى

ليصبرحتىالافرادبننالمعيشةمستوىوكبط.الناسمنممرالحبإباوطناعبيرفليستنشق،للعثمحلسةلهومن

المستوىدونايآلكذيةسوءنظامفيسكا!ا.رعيشوننصفاطلآلهمنطلا!ءاىواةفوانت،جبينلثءلىلنساثمبل

بل.أفيالأكماممجإل!سالدولةءلىان.العاديالمعاشيمتالأطلملالعلىشعراونااقا.رو،للبإلعرشفاي.الدارسه

...افطباطبعببطب-!اءطبالتثطباطب،(حطامباالنإطبحكبصكالاثنطإطبهإامطإاطبئجححبجاطإ

غير..يةوالحربالحصقةمللح!اتوجودويلزفادوهكذا.يروللاالذىبالولاء

طازرنممل!صنبرالمئةوالستةوءتصعع!ا!ادولخمازاء6يئبثملز!نانولاشيمأيعطيانيديرصلافموةوشأنهالمالمفاتركوا

3اش!احهيلافت!ك!هـهماتيتلا.فيالرالعامالرأيويولزونبالمئةالدولةبظلشعروعما،عبادةالحبيمارسانه،شيعاًيأخذ

.راعاف!ايمةتوجب،اثينةفيستمراصحريةمخلماوحريةو!والشمسرحابيملأشيعاً،-،شعربرأنحىريتهعلخ!فيأ

أراءكبد-ل:لستراكرق!ل.احدايصيانيس!ورلاوالسم.اب!المواخنحولهدلهل4اطررالاوليسالوطن

أغبصطهانااجحجإ.ا(فيجثافس!عئبف!!سعئبةانثاصهولاءفيعاسنطثطبةجلنلطإ،سطقتسةالحطبينبالىجاسطئطاثانطمفلطج

.الت!انوسوطبئثمالطإااحسوطئعابلتحطبليماس!!...بحعبورقيةالأذساعإبهاينباسانثلابدجئثقلسه"ابنبعهبالتيللحطبسط

ناالضالإجتمعاي!ستطيعاوهكأ.لىقصاصةالسموسأشرب(بيرون)ءناتحدثلن.الضلال!اويفيتردىمهما

محرور"منفتيلاد%خذلنول!"طسقراصحياةرأخذجانباكهاارضىفوقليقازلاليونانالىيذهب،الشاعر

صهبهبةفي،1قرأاتباليبة3حادإطئاطبطبئهانن!انإعإر-ءعمهترابطبءاطب-تطبحتجيطماد،حئجدئطسطبحاطبدطبثيرسطعئس

الباديةمن!ناصوهبهفيا!اص"!!فتيجوادءن.قعحمةاوفي.الملومالشاعراحهااينتسبالتي"يلةالجياتةكرترابوهو

ور-ص"بم.ماثغطرأدوهواش"عتخلىعنهوهو"وهاشتراو.ون،يرعلييادرجالتيالارضرفيعاشوا4فلإسةءناحدثكم

أطعبمانسم!اء،3لطإالنرئمعبإسطاعب-طباطثاقث4القجبتطباليدمسطلأعنقيهبذطثالتطثلىالاجسطههساسطتحسبطبسطو،جسطهسسبير،جملتسططب

مع؟مراففربكلوه.زق!بكلاأم:حصاأكريمااط!اناشسانفيمايعيشانيمكللا،الشعوبحريةمنف!يهاالتنين

البئر!منالماءت!!ح.بعجاةمهارإ"ابليروران3تضخهبكلين.%ود.م.اى.سييردممطوا-رةويازءـ.خيدعي

ريىورانهينتييلاالذيسيرهفييرىلاحتىعه!ء4وءععبوا.إتميمةباالحريةانعل!نمثالو-ودويلزاقدماقفي

يمسمانال!قيابوادورفضر.جهةال!يسرليرولازن!4ءاوانةللانساننعمةتتغدو.المحدودالمجتهحمنتخرج

وظل،4عيدءلىوللعصابة،اليكالولمحاذاةةللنيرنزسهانيمكنلا(التيهز)ض!افءلىهناكالاسن!ريالليةياتان

الأرضءلىانهارحتى،جذباًيشدانوالبغلان،دقعاًقاوم.دلةالحراحترامالىويىعوانولاةشيئاًجميلايكون

الغلإظة.النعالوداستهعندما،الماضيةالكون!4الحرفيقببل.لويلزالآنفالكلمة

يكونانيستطيع،4قيصفيير!ذىعندملاطعواتحتىوالكازب6رالكارثةيتصخضا!انوشلثءلىالبركانجصبلكان

وبالثافؤلد.ا-ل!يما!سقرمن(شننان!أ"عاليأثورة:الحربضد،عاليةثورةالىيدعو
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