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الماصي-العددفيالمننتمورتتمه-حر

-)1("..الاشياءتلكعلىنصدرهاالتيالاحكاملاخلاقألىمدخل

أناغرافتأالفلاقلسفةمعنىوللاالكنولحدلةالش!رلةتعاروالنفرلىلاتهذمجتمس--عيفرضمهاالتيالقيمانها؟أالاخلاقل!يما

."!.فهي،درجتهافيدائماتتفاوتوهيافرادهعلىكنظام،ما

الانسمانليؤديأنالالشمت"الفضيلانفيالجوابيفمعواو!جمأ،عصببةوأحيانا،دينيةوأحيازا،اسزيةقيماحمان،

وظيفته،حدودخارجبشيءيأيخمالا،مثلأكالقلم)وشجفته..الاخلأقبندفيجميعاتحنترذلكبسبب

للذىهوألفاضلالانسمانانوظنوا(فحسبيكتب.
الاشياءظائفتحددكماظيفتهد!هوالىمضطرون-الاختلاطذلكمنبسبب-انناغير

.لا..ة....و..-و.ةسرتخصالا،ضيقةلاتزظرضهأتفرالتيالقيمزاككلتنحية
المعاصر،سمانالإحلا!يهالبدايهمندحططوأوبدلك

هذهمثلعنمبانترةتصدرفلسفاتخطاهتسددوالذي-"العريف!الفاضلةبالقيموس!!سك،والوطنوالدين

وأفيوالقدراتوالحربةالبنترية!مةالمازولالاراء!لىكلفموألبثربخاصةاليوناندهاسصالتيالواسعة

-.-!-.لا......ألفضيل"..اعةالشب.إلعدل..الحكمة...العموم لطبيعنماتمرهليس!فصيلشان.لعر!انألىنم

لنفسناضدلعركةنتيجةبل،نفسهاتلقاءمنعنهاتصدريولدولذلك،وطبقتهمجتيعهمننسخةهوالانسمانان

عندما،الناقبلمثلثالثالثللحدووصل(..علجهاونصريومفهو،اور3بنئفةط!نأمحمدل(ابواهيسمميهللذي

الخضوععدملنإلىالاغريقيالمفكر(غورغياس)انتيىنساءبثلاثويتزوج،الخممىصماواًتهويركع،رضمان

..والسعادةالفضيلةهيحريةفيوالحيإة،لقاءدة!كذا:..وأتزيرافرعئميكاجكياصتنعو،مثلا

والمدونةالقبليةللاحكامالفردخضوعفكرةرأ!خكلمايهتللوك"فأخلاقهأ؟هـي..اصدادهجداجداداوامرخلف

..الكتبفيواحيازاًللرؤوسفيأحهيازالاوصو،المقدررث!الكتابفيلهمكهوبةباشارأتهتيالنا/س(

مفألميرفيضعة،ميتافيزومسةا-!ا!ا:أخلاقيتانثمةقباتفقدنحسوصهاعلىيعترضاويناقشهاانيستطيع

متطووة.غير.وأحدة.قفةمتو.صامدةفهيولذلكالحيبيةفهو..والاهـشفاراتالاسئلةكافةءلىكجوابالبررمنذ

.دة(1)معدومألاوغريبأنسانالىتشير.مهترتة.قديمةهـظ"في!و!،،اوأ!رهااهـظىءا!ةبدونطائعايتضموي

.أ!طاهر.شريفاًلقمممنقمتينبينالنهافمااالف!لىيتم-!زرهالانضوأء

،جديدةفهيولذلك..متحولة.فيزيصةوالاحشى..الانسازيالتحمور،يةسالبثالطبيعةالانسانية

....النتهوي.للسكين.الخاطىءهذاانسمان!االىنميرتح!رؤ،تهكافةتنبعالارأدةمعدوم(للمرولاهذليصبحو

مختلفةميولمنالتعقيدشديدةطائفةهوألانسانانراسهوؤب،ال!اببدلقلجهفي4ر!علالذيالكتابذلكعن

يحصرها،تعدلاورغباتوعرائزالحوانبمتعددةوتركيباتتكونانبيننقاشاوحديثفيخيرفاذا.!الدماغبهـل

...للفرد:الصغيرالعنوانهذاءلمهاهـنبجوابيحظىأنيستطعلم،عمهـعاشراوعاؤرا.زوجه

دأتالى-النهايةفلى-تعودانبدلا،تفومأخلاقاوانرس!بلالمضاءكهفهنحويترأجعفهـ!،لكمخميفقهأ

اخلاقتجديفلن..بالذاتالكلألنهذأالى..الفردهذأهذليحممبحوبذلك.!اللازمالنصعنباحثاالمعينالكتاب

تسيرالتيوللرغباتالميولندسىانتفترضىمكتوبةنفسيفكرونأمحمدأمليونلمئةمفتمابهةنسمخةالمحمدأأ

ى..فريقيبإلاتدمعللتيهبىهى)الاسكشدنيافىأ(الحكمة)بنفسويعالجون،ردودهنفسورردون،تفكمهـه

للدولةأالطهاعة)فكرةبا!تزعمأخرىأخلاقتجديولنء..!لهميطرأمه

نابرغمالتاريخفيعبرتالتيالافكارأشراقمنتهىهيهذلألىأ.مقالثالثالقرنأقيةالرولفطشحتوقد

الوعسيجاهدالذيالنيردلكالنهايةفيتصبح!الطاعة)فاسندت،ألبشريةوالطبيعةلوؤيةالاصالقيمبينالتعارض

..مئهألخلاصئفيالانسانيمصنىكلالنفسعلىوالسيطرهالدأصليةالسعادةالى

ترجمةبرييهاميل)الحديثالمواطنالىالقديمالحكيممن23ص111هـبتفعلالت!ني!ىالاشياءؤاصست"ألاخلاقيهالحياة

!مندورمحمداددكهورابل،باك!قاءأوبالسعادة!شعرفتجعاضاالذأتيكيانتا
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ألغيرالفضائلاما..ضرورتهاو!ؤكداعليهاملحاالمقدسفهيولذلك،الفردهذااخلاقهىالجديدةالاخلاقان

والتي،البنترفيالمؤروعةالتلقائيةألخيرفضائلؤ!يالهيةالراهنةألاخلاقفكرةتففصيايضا!لذلك،نسجيةاخلرق

..الصحهـيحوالفهموألتربيةالبيئةلاحكاممنطقيةنتيجةهي.!..الحريةالى

مقرونةالاالمقدسألكنابيذكرهالمالتيالفضائلهىاي:المسيحيةالاخلاق

مسيحيا،يكنلمأنالبشريالحبلان..المسيحيةبالديانةفهو،السيحيالنظدفيقيمةبذأتلشتالحياةان

)3(.!خطيئةيصبمموعدفيلاالحتميةمفارقتهمناساسعاىامورهايسوي

معاملاتنجاأترتنشاوالتيالارضيةالفضائلهذهامايؤدياختبارأاوذريعةألارضيوجودهيمخذوهو،بقر

واجب!ةخطايافهي،والنفسيةوالاجتماعيةالاقتصادية..الالهيالفردوسالىبه

النجسأ)جسمم!!ذأبطريقناشئةلانها..والازالةألتنحية4الصاوثيقالسلوكمننوعاتفترضألارضيةالحياة

!إولعينوشريرسيءهوماكلالاعنهيخرجلاألذينوعاتمترضالالهيةوالحياة،ألارضسيةوبالطبمعةبالارض

...اللهنحوالموجهةألاليستالح!قةالفضائلأنموقففينفسهالمسيحيوجدولذلك،السلوكمنمخالفا

لث-سوراالارضيةالاخلاقتصبحالالهيالعونفبدونخلاصهيخترعاناشستطاعوبذلك:ألتناقضغايةمتنأقيصع

تقضيأنالمسيحيةأستطاعتوبذلك..)،1!ومساوفيءطبيعتهيرفض،بآنالتناقضأاحدوجهييبتركيط،العجيب

..ادسابقالمصرر38ص)2(يهيط"وان..وقدرافومشاعرهغرائزهؤيضيرأن.نفسمها

لوثر(مارتن)رذيلةالاليستالوثنيفضيلةان)3(.!لشوعحبهمكا؟ها

الاخلاقيالواجبالىبذاتهاترتفعانعنعاجزةالبشريةالطبيعةان)،(بحياتهالمسيحيضحىيةألبنشسالطبيعةحسابفعلى

تحدثهالذيلفعال1الاثرذلكبرون،د"ئماتدخلاالفهتدخلفبدونواذنماديهوماكلوأعتبر،اللالهيألخلودلبكسبألارضية

)!خكا!ح!(اددهعونف!ا!زي1،ثر،أ!ورةفيا!!ةا!وررة.ألانسانيالجسدهوالخطايا.هذهواول،بترهايجبخطيئة

ء.ص"00تاماغجزدوعاجزاالارضية!اتناهمماضالانالإف-!لشهوةالالفذوالشيطانىالجنونجسمئا:ألجسمهذا

ادحديث.المواطنالىالقديمالحكيممنوالحياة،ألعالمهذافيلشمت"المسيحيمملكةأن"

-الارضعنبعيدأتبداوهي،الحالدةالحياةهيالحقيقية

كاتشرص!صلى(1اإ)"..اللهمشاهدةفي،السعداءوس!،السماءفي

لأ-!يجرفههروبياعذرايجدأنالمسيحيأستطاعوبذلك

مشالأكلهيحلوان،المجتمعماتشرورفيالتفكيرصثنب!دأ

+!ابتلأ؟أ."ثكل"ءوأصبحالانسمانهذاانزوىقد..النقدأوالثورةبطريقة

-.ب.ع."غرائزهنفىألذيالرجلذلك:ألتصوف()هوألاعلكمامثاله

قزشبفي-نفسهمن،-وأقامالمنعزلديرهسقففي

!.-،الشصفالانسانفكوةسخفعلكانتهدا-الصحراء

يرجمص!!كل!ا!س--ثز!ءشر!ص،ثلأطبص.!ألوس!خىأ:ورورأ

هز!ضالملمفيممهمو!ضثزافى2!عز!صفى!طاعزاؤهاوهو..ألاكبوالمسميحيةإملهوفالم!صح!وان
-.ء.ءبسبب-يحسبوهو،جسهـالعالمويأغمدلذيأري؟إممك

جمفاسرصجمهفيهـىحرس!صلمحفا!له9بواس!صةممكنالعالمووزرأتغييرأن-نفسهماطجيعتهمق

هممير--ياهـعاطهـضرفي--ث!ظلك!)!ورعررفألافتراضهذاولكن..عاهـإفةجم!هث!،ركةبواسطة.!حب

!س!ع!عى.جميس!يم-ثف!!ثثفيرمحزيسألصلةحقبقةالناسفيهافهمألتيألاحظةمنذتبخرإولخولا

اصبوريرحم!كمفت.%!لحصبوصرهـ!يرهإتس!يرقدسمةالاولعصرهاةأنيالمسمير!ةكازكا.-كاؤ
س-......!لاحر

!د!!هصع!ثاثفح!ء؟حركماي!اصبح!ت،بعقليتهمو،أليهمنصائحىهاصإقيةالش،كمىب!ن

ل!-ص!صماليثفرلمجكص!موسءيرر9صهـ1يستطيعلاالحبان-مت!-وفيهاالستنتاجحمرةأ!ركأ
...سالبنتعنوابتعاداا!العاءنعزلة-تغبهـال!الم

لهاعى!ل!ص!!ص.!جم!هـثىمحدسصس4روال،هـحرقالمفى،بالربالمسمكينالاتحادفيورغبة

مئرجم!الا-فس!ر!معى-فيجميهر!ور!رلسفيو..ادنجوموس!ووالرمال!الصباربين...هـصجنون
.-إ.القاحلةالسمافاتبينإؤلماالصمتأثذ

ت.انت!التيالفضائلحياةهيإسميحب"األاخلاق

1111!.!-*"...الهيةغيروفضائل،الهيةور!ائل.وعينالىبتقسيمها

-سسص-وص3رصص"-!:--س؟لأ.لىوألاوربالربالايمانفهيالالهيةإئفضاتلأما...

الكتحالابذكرهاالشيالتعال-مهىاي،الغيرمحبة5
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!؟لافرأدهالاخلاقياقهولأهـوفماالوثض-*المجتمعاتأححاز،لهازهـءوالتيمائلالفضكلءإى

مناكثرالفردلذللمثفضهلأيت!ورانلاحدز،أفيمكنصجم!ة(41-ححتييخالفماكرهواروثنيئانولنلاح!أ

!؟الطاعةفضلألهمتقلب!عليهايسيطوالتيبرؤرتهافيالنورازيةالاشعاعات

...!4لا!لصؤمنة!عائلؤبتعا!زيإؤمناانءالمنشيهـوالىحئةفمبالاجتماعيالض-غط-كأنفاذل

ل!حوأ!فسوأمه5الرمبا!رفيأختزنأنءإىيزدلملازأجقباسكاللا/ح!كماأ4!كميحيئإللاخلاقاحقيقبيا

التنت-جهللال!ستالمسيحيففضياةولزلفى...ا!اضاةالفردنفسيةفيقيألاخكالقصدزوألرلأح!فانا!نا

برغمد-اخرىمرذترتد"فضائلأناي..ووالدر"ببجحتهفاضلا.مس!يضب!جتمعأفت!سوراناص؟خنافاذا..!لمسيحي

إ..ا!اعة:ال!تني!ضأئلرفي--!الشىححرفيتطه-لىمجردعنءترجىلسوفإلاولىملامحهفان

ر!المصأعيةرؤلةزشيجةهياذنورصة1الا!لرقيىسفالايم!ان،إلمسيحيةاًلنصوصفيالمذكورها!مللخعا

..".....بة......الضفوهـ:منهـةعدليانواعأ)رحاحتحتاك-عائرمزاولةالا

المش!دالكوند)ك.ح!ازد!ىرعبهلميجه!صسي!وث!هوأصابيحفيالصلاة.اقدساالماء.!هريةالنتالاعترافات

دراتاتتخطىلمطلقالكوفضا!ءايةلشووحع(أنتيجهرضمناظالكوللهكثهذاالسميح.الكنائسىزواج.أ)خعهي!د.أيىيلأدامجىكلياد.ألاصد

........5(أالرقابحولسكسلفيالمص!إوب

الذيللكمالمتطورتصور!بالتيالفردوس!اشظورذءلىاًلالسطوريا)!و!زرابمثلالمحا!اغردايننثعاناذنبدلا

هذالرادءذفطنالذيالاولالوص"لىدلك-ربما-بهفكرمخرو.االذينالناساولئكفضائلءاجهتسيطرعالمفني

أ)6أوللمايمازكمبقوة،البرأبرةالرومانبلاداششحىوو،وأسعةبحارل

،ألبنتس،ن،ليؤلسهممنالبنترسيخلصمنألىافالذينأولئكف!طئل..السيدت!،ل!م!والذيولمملاحهم

الانسانعلى.حكموهكذا..خلاصابأنفسمهم!يسمضطيصونوضد،الوحوشمنعديدةانواعبرأثنض!وحبدربئوقفوا

،حيوأن،غرا!زيلانهأبدافاشلفهو،بالموتالصنزيملرؤبةالستت-واالذريئ..الروممانوالجنودألاباطرةفظاعة

خذعلنيستطيعالذيهوفق!ألا"لانابداضعيفوهو..والاسودالف!ودفصائلازتتممااكثرألدم

هـذاًغزوأستطاعالذيالفردهذأ،الانسانفهذا،بيده...قائمماالخرافيللمسميحبالمجتمع!ذاورناشسىفاذا

يصبح..الرائعبمخه،ونظرياءنهالاتهبكلألفسيحالعالم.

.ء00.1.العادةبطريقالايماتمنثعأعنالعبقريةوفكرته(لباسكل)يراجعلا)5(
هـ"شانلاضعيدا،ضالعا،!لردالمسهيحي!،ألاعتمادحمسب

.فوقألىيرلأفعأنيمكنهالذيوووووحسبالههأنه...

.!الدوديةالكائناتهذهالآدابدأرعنحىريثاصدر

تصبحأنالىالسيحيةفيالاخلاقنظريةأنتهتوبذلك

يمما.ألبنتتر1إاالىالقطيعنجمهالا"اعوبممهمااجمإلديقويقو)آيلرالريرأبظرقبمايىارؤالحجيرالش!اعر7

.؟أوسالفرد(حظيرة)حتى(قهيسووألا

؟أ!فودة(شاة)ففلهوماالنافذةالثلاثةدواويرئهفي

؟إ!الممسيحيفضهائلهياها

لىاجبامر!لىص!طاول"عةالبافرالمممحمهلمسيحتنتهيعهاال!ومنخ!قطاكللى"5لما

أدفيامن..لفاصؤالمسيحيالمجتمعيصبحأنأذنرراغرقليسميرلب

ناأستطعنافالىذا..والتواكلالضعفبالغمستوبدبيى

حريةحركة!ادواالذينلكني!ةضمدلئكلتريخالمنتصمورفي7طممماصطكا
والعارفالدينوضد،

الذيعالمناشكلندركانأمكننا.!العمومعلىالقطيعيةكا0لمإ"

كرا!يةالد.بنيةالحركاتاشدفى.رج!بانالىمدفوعاكان

،بلسكادالفالفيصبح-،بالمالمالصوفيلللقدء.هذاالفكريه()-+رلمإ-0!ولمي

الأرضى..الحرللمفكرذلك(بايلب)متلواحدافردليسلوونلا

العقيدةلحممنالحالسم-غهوانقذالعقلعندافعوالزي..العظيماعتيةكلرد!ةستكوىمترفةأفيقةطياعةجم!7.%

..(جاكلو)لخطاءيفندلمانهءلىىيأسفوصوماتوقد،للمرتعد!
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يفمكنوبا،خارحياوا-جاتصبحألاخلأقفكرةان:البالمجصئألامصلاصن

صح!لقأذصد!ىأاجسدناتفزو،السابقينادمفةلوالكراريسعنالاءررصنةبالتصصوراتالقديمةالاخلاقهذهترتب!

..الإمتلاءهـخحيلوف،رغامتش:وناالمم!صيحيالدينعنانفصالهاكانولذلك،الكاملالانسان

كانولذلك،الخارجمنواجباتدائ!اهىالاخلاقانفكرذاًلكاملعن)السوبرما/ن(انسببحياز!رأفبم!جبصنواجبما

الصخرية،فيذأ"ا"ملامحذاألهيا..ضحريبا(الكاورل).0(فاضصوا)بفكرةوارتباطه

.عا-ها(وفسانفسبناضدلمعوكةنتيجة)الاليستفالفضيل"تحقيف"لان...للماثلالفريدالنقيض!ووالكامل

اذيتأالبراه!ة*الهنوداو)!ك-الإناحتى-.يفعلكماهذا-لقديوألاشترأك،الثاقعيهذارؤضيستتبع

بكاملها،صسضواتكسعالومقلوبيإحجصإز!بافىماثدانهمدمذدولطوبدون،خصاتلىبدون..المستقبمافييقعألذدصالكائن

.إ!.الموتحتىالسصاءألىيمنىذراعبرفعاخرصدواحجاناالض،رذحالةهـل،للاخلاقألاعلىالمثلانو)1..مناتب

!ي1لفذبىاليرعمأز!لاق!بليترةألضرورجةوافيأليونان!شلهو(الكامل)كانف!اذأ)7(اليهاانتمواألتي

بأالقفا?!لى!هبل..وغألبزقيةالاخلاللزهرة!قخاقأعادةففع،هريوجوساذجتيببضفاننا،الاعلتى

الثي،الاخلاقتصيحأنهيئألنتيجة..معاواًلاخلاق...العصرذلكفي(ماتلا)كانالذفياليونايذلك

...-.ا!للأنممانمقابلالكونأنلعدملا،المتحمورالانمنانلانذلك
ض!داصسناوبينبيصنصاحلا!ا.الناسبينسلوكنا....

بة.داصلمناألىألححيمنخيلفكأنناطممعتنما-...لهومناقيضا،هوكما

.....وضد،!هوةالنتضدانسانأز":؟الكاملهو!من

البشرالقدليوما،نأخهـلاحقهالوالمصنرت!وركماالفريخرالصأرذ"لاخااصئكماألالزأم.ررتبصأودذلك..شرايراهماوضد،الانفعالات

........01..0.ولا..-...جسذهفيالتيالطبيعيةالقوىمناعتىبقوةلديه

..لسلوكيهوراتريه،بسميطحهأحد!اًلها/،-رىاكهالمملتجاهألىنبظرتهكانتطا.لما.سلبيةثلهفضاعكازتايضالذلك

معاملاتهممن،ل!همأخلملأوفنسصالةهىارجتنيعصدمنتهملكليفضىوبذلك..للفعلالاتيانعدمفيكائنةاولعالم

..-،.،الجقةالحياةيحيادأن..جمودبكلواستمسصإعكهبرحركة

ك!دكل-،طوبمايتمسكوان7الحصباهيرفضاق-لديه-هو

ال!لم!حيمل!قاأ"ا(ررااىحمرواياتالانفماس...وادعضودةوادنفسيةللعقدجةوالمتع،والفرائز
،الاحرىألالدعألا!وكل..الح!هىألبسرحياه...

(لدصم!)اص!ييىالد،لمج!اق-المحسوسالوأسعالعميقالكبيرالعالمهذأأدوان.فيالكلي

--ععإ.إيمسرصأنبغير

،المجموعفي-هكذايسيلالا(للكاملابدلاانهغير

كرمم!ا"رش!لا!!لهصهـ1أتونأى.امنزلقا،العاديينالبشرارتباطاتبنفسويرتب!-

-وو-ب!.!-ءولذلك،يرتفعانه..الحياةفىالمسفوأسلوبهم،عادأتهم

:.اوهـور،شهوىلاأنه..بنتصدصهوماكلعئهيسق!فهو

أصرهـ؟!ثى؟مصصتره11السماءالىأخيرايصلوهو..الحبوضدالرغبةضصد

.-.م3(ألعزلة)فكرةجلاءبكلتظهروهنا..مفسولااومطهرا

ا:ةلمحمر!سحهلحملكلسرهـردا!،!وةبكلالمسيحب"الديانةإهاتتهسكسوفوالتي

ء:!ىعئب1لصربههـلدطير..(ألر!ج!")فكرةدأصلهامنتخرج

.ع.صد4أحربكزهـذ1مىول.ا:ضسأعن،وا!ىهوعمابالابتعادالايكلمللااملألكاأن

أإوسهـالرصلاع!ض!اهرثكلصف!و،عيةوالاجتطوالاقتصماديةالنفسيةألارتباطاتوعن

(41ء...هوكماللانسانالخالقةالاسا!سيةالمكوناتعنمشصطور

إ!،ءح!لج!!ضصصداللرعىالانحمهارأ)اكواخفيزمانهيقحضى،ال!خلاقهـبقالخاليولذلك

شأشيرأا!م!-ألىاضاءعا،للفضأءفيئملواك،وألاوراقالكتببين

21!عسلمحى6للصئاكل!ع!عصممي.)عشجرها،وحيدةلشهوةوم!ستعملا،شهواتهفةكاالبترحد

-ء?..ألعقل،سماونعمةلوورهـطهرها

ص!ص05ء60ل!اهـخ8انيمكننا؟جةالجوالحاجةتحمورتهالذيالانسمانهذامن

3"،،المزارعالبحالار،التاجر:نازيالحو*ز-سانذلكعلىنى-دل

..لهء:!.وه\لر،0مممم؟.ألشيو،خمسلسءضو

وخبث43رغب،تل3لي؟!الانهوكماالانسانهواليصى

-جمريرلحهالرضصساصصليم!اههعت!مواص؟أوانازجتدوشرورهومباذده

ررييهأاميلأالحديتلألموافىألىالقديمالحيىصممن)17
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.:-الماديةلإخلاق.المهذب،الكامل.الزاهد،الماجد،إلفاضل،الحكيم

ء-نزو-در4نب-إغامضةصىورةألقديمةالاخلاقكازحتالستحال"هىنهاف"ألىنتيجةيفضونهوءكل..المسميحي

ص،اأزرويمطكازكطوقد..بطوليينوزفىيأجتماعىمستوىحساسيتهزغلألذي،ألاحساسالفاقدالكائنهذأوجود

الثح!الصتشكل،مبرماقضاءعليهقضىلواقعمهتزا..والخلودالطلقشكلغيبوبش"فيتنسمكلما

لى!الاوالم--حيةس!تتواثرظهرالذيالدينيالالستنترافحتميةنتيجةالمثالىةفيوالالمالنترمشكلتيكانتولذلك

(أ)!ثولأبىأفممنمنطوقةالاخلاقتاكإزتكاوقدالجوأبوجدوبذلك،الفاسدةالححاةفيالازسانلانغماس

..ال!ديمةاليونانجبالكافةقميمفوقألاخرى"والاصنامان:...ذلكالمعكوسوض!افىالقضحيةلهذه،الثطقي

ألن،سثخيالفيتعينتىوكانت،كالالراروجامدةمنطوقة،وألالمالشرضدميكانيكيافيصبح..العالمالانسانير!ض

نأفردلبطقيكنولم،انتهنثماءأتهموفي،ا!حلامهموفيىإ.الدةالخاوالحكمةالالهمنوقريبا،معاعنهماعاليا

ذا..ةعبباولتطيىور*أليطبقهمنهاوأحدأأقنومايستعيرطبيعخطألخارجفىالفردسلوكعلىيسيطرانعالإن

او!حان..كوك-ية.سامقة7*.عاليةغالباالفضائلكالأنت،سلوكهمنتحدانتحاولالتيالمجتمعيةألاوامر*الداخلية

بطلصو"ظلوأوقد..الحكي!ألخالدالالهالانسانيسطلبونفاذأ..باستمرأرلها،خاضع"تجعلوان،توجههوان

ولكن..وأساط-.ىووبموالياذتهمءسأعاتهموفىصلوأتهمفي!يرومنلسلأم!ىدردكلريشانهوالجتمعورووكان

...ماشاهومن(دئيقورااخلاقف!بسريعمااتتالردة...لاؤوياءاذىلمنعالوحيدةالكفالةهوفالنظام..سوع

رلصرعضلىلضحتغ!قاجلاوساوروت،قإج!هبطتالتيألاخلاقعل-"هوماالىوصلتطورورنالدولةفكرةقامتولذلك

..ألاسفلالبنثرلنصمفالتبريرمر...الآن

يفمعلقة(ألاصلأليونا.صة)الاخلأقهذهظلتوؤهـ.وس!فهيولذلك،ألغرأئزمنتحدانتح!اولالدولةان

..ال!بألانمسان:بانموذجهاالمسيحيةظهرتجتىلذهالهموالطبيعةالدولةفضترفهيالمثاليةللاخلاقاما،عادلنصف

آباث"وبمسما!!ة،طويلةلفترةألانمسانهذاظلوقدلا!ىكونأشكالمننسكلأقامةمىلتسحهمالداخلية

البرأزيلوكافريوالفرسميينالاسبانيقتل،الروحيين...!كانولازمان

دب،ز"ننثربدعوى،ويحرقهمويشمنقهم،القديمةوبيرو"بدون..صحراءفيألبوسمنكوخعندهاوللعالم

لديانات1و)الديانةهذهاخلأقوكازت.!.بالقوة(الحب)ذلكمثلوجودلامكاناللائمالوس!هوذلك.إ.بشر

يربطهاكانلقدالاصحعلىاو"دأئماترتب!!الاخرى.سحريتهميعلنونزألواالبن!-هـومامنهسخرللذيالمخلوق

ميتافيزيكيةواشارات،عجا"لبيةخفيةبتعاليممخترعوهااليهيدلفأنبدلاالذيالحديديالبالقالذلكرفضهمفي

ألقاعدكمعالمنسجمالعملواتخذ،غامضةوقوى،سماويةكيما...هويةبدونالانسانليصبح،هوالذيالانسان

النسجمغيرألعملأما)8("روحيةصوفيةمهابةالاخلاقية8منظاربدون،فوقمنالانسانرأقبمثالىنظرةيحقق

ومجرمة،دنسةشيطانيةوأعمالاخطاياكانفقدالقاعدةمعأن-حتى--بدون..الملائكةطائغةفيفحشره،مقرب

مناقبية،وخطو!لشرطةالسيحيللفردوضعتوبذلكإ.رأيهيسدله

..يمينكعنوألجنة،يساركعنالجحيم)مسارهلهتوضح-هذابعدحمل-الانسانيحاولأناذنيسيرهوفهاللا

ل"ليطولمدةالفردهذاظلوقد..إ()إ(احرفانتهذاوبعدعلى(فضفاأضا)يعتبر-والذي-(امامل)ذلكتجربة

دربئعندفاعاصلبالذياللوكبملكيتشبهانفييجهد.؟أ.الممتازالضئيلجسده

ألىفانقلب*مجهودهبعقمالنهايةفيفطنانهغهير،الاخاء

)!(القابلالنقيض:تقدم*ولبد"ار

بما!ر!ةهبهذه)كتابمئللهاركسسيةالاخهـلاقنظويةفصل)18-

والمهتزون،ينجدوزو6نالمتهطهريخالفق-انبا!جمهدونرمحمهدكلهمالونهنريللىهصطلافء-
.-".-ال!" نا؟.ادحامدهاالمسيحمةالعقدعهةاصحللهمن2وامهثاليم،والبروتستانت

يدتبلار)أخهل!صااتباعهاشديدعلىيحهاولالراهنالمسيحيالدين

وقدإ..الجبلاعظةوبين،الصناعبا،نيعالمنابينيوفقان(شاردأنثزلج!ا!!امح!

تاوهو،م07؟اعامابهةمامحهاولة(الاكوينيتوما)القديىحاول.

حدثالذيفما..مسيحيةفهلسفهةلى1ويقلبها..ارسطوفدلسفة.

لصلاالكبيرالمصريالناقدبقلم
!..واحداوالقديسهووجههبداحشارسطوشاهلقد؟!يب-"بالا

محاولاتفياسمالهاوججع-اتهالم،وعنادالم-فيتحاولالمسيحيةلحمر!ورمحم!د!كنور

ادىنثيرانيمكنناادقريبادتاريخومنلا،المحهتضرينبانت!"ضكاشبهالحديثالعرجمطالانتاجعنمعمقةنقديةدراسات

والادب؟لنقدمشاكلوعن
كلحصرتالتي(روايالبور)وعدرسةالعقيمةاليسوعيينمجهودأتحديثا!ر

إ!إوباسكالسيرانسانعبقريةأبرازبيجهودها

لا38



ههبةكلعلىنسميطرائاستطعناوأدأ-(1()،وألاحلأمتستعتمبعيبا)ادواتكانتالةعبيمععالاحبلانتبانالماديةتةول

أهبه،نوفآكافي،وأكثإرأاالتكنيكيبتطدمتا،سوياالمباصرلسائرعلىللسيطرة،محمتودةطبهاطأوأتجطعيططلأداب

تمامايتحيعفونآحبتشكهبعتفينحوفونالئبنمساطكأذتنحتاانعلى،الامعبلكمااتوضربماركسىدلهبولةعب،الطبعبامتع

...الامريقتهتهباحسبماعرهتبةت،للاقااءواخلاقا،للساعبةاخلاقايعرفلمالتهاديخ

.إهصدترف،علميه.جمتمإثهبمناثبببمهرالساعتةيضعيبماأخلاقا،مرلحلهمنسبحلععكيافي،التاجبخ

!"الواخامآ"لادمباثاشعبا،ألامبلاقعهتالفكرةوتمعبمببمناثبدبألاهتمايبفنبالماديةتلح!لذلك(..(ل).للارهتاء

سلوكنا(بوأآوب)شاعريوجميعاكناطا:لماالامبلاقههتمااذ-!..

؟أوالعمعإوألفنبائمعالمحكمةمهبعامسعتوهمعهإوأسبها،البائعبهالايمبيولوعبيعبالاردتادأكافععمنمتحرمبه/

.....*..أ.ن!لمدوألذيالراهنالمجتمعيالواقعمنلساسعلىتقوم
هاب،سليمهبدأيه-اخرهتموع-تبهبأالماصبيهالامبلاتط

عنهبالامبلأهعلنهبهعالوحميهبةالسبيعتبانهالمدإتمهبتتهمانمباتضيبانتستطيعب"(البروليتياريا)هىواحمتععطبعبععانفهـيب

بعهعه!ويقاترع7البقريعبهبالذيتأألشميها)فالهنهبصل،الفردالفعبا"لهاتلكلكمابرفعبعتا"ألانساني)11(للانحطاطحدأ

الفردالهتهبدآهوليس،بولوا"ألفبعاعاتاهبففهـ-بيهتفيأ)،(ألالحعأالرععمآذلكالآعبيمألعاعمامنتخلقكانتالتي

امهبطنمنولدالذيألهنديهوبل..وأقعهعنالمعزوزتحمجحوفيلك.إ.الالملوكايديوتدفعهتسيرهالذي

وهو،الخالقهوادنالمجتمعإ.النحوهذاعلى.عالهفوجدوحيدةكلمةلبفي،كل!ةفيمحشورةألجديدةالفضائل

فعبالاهبالالسماةلستستعملعبلألتسبالكلمةناحريسمتعمععفيوانعبائها،تهكوناتباوأعادآ،عطوا"الادالفلسفعبتحاوأت

.إألطاعة(أ:بعهبفعتيلعم(الطاععع)فييرئكالبروليتارهبالآردان"لحظككل

البروليتارهإا(أوأههإطبهاامبلارمهيالماديةوالامعلاأككاإإ)12(ءليا

كلتصبنبح.لحمبحمناالةقميتهابيدهافىلتارايخحماالمسممقملأنمتازةوبسببالفردعلاقةووضحت،ضبهعنالنمركشفوبذلك

ما-(.فعهائله)ستتالتيالميتتممإصكامتقافييننتأوالتعععيهبوألاضطهادأتالمععنفععهإلاكىالكيوالبروليتارييت

ثتمدو..هاارهوحباعب،جاوهمومماثلةنسآة-طائعما.دأح!...()الطاعكللماركسيكبالعبولك،والموتسبوالييوالكيت

ناإ.الناعم(ألكليهتميهب)لمتعبازالتمبوالطواعية،الليونأا،فعآمفيويوضيببطولهبتاريمإيمآتم،الصتميرآالكلمععوبهعبع

وعمله،وطض"عنألنزوحاليهويطلب(يسحتعجل)الفردأو،الماقبيةوتحبم..عاتالظلبحرأعماقفيبهويلقى

...الكانهبألرأمهبالكرد7يصبعماهب...للتمبالعبولىيعبفهتالناقبيعع(وضيب)قصمبععاهبربمعنهب

لدلوكجديدةطرقوتضاف،ألاخلاقتاعى!ر!؟رزاأيىوليتاريا!ور-عسعادةكؤناندلىوتعملوتفهمترى

اهبانمبهوماتنحيةهتألفثبة-ممتمتها،للافرادامتمههتحستألانسانيئإالععيروهبعبلاعمسب،ألفععوامذها،الوسبدةغايتها

الامتلاقيألسلوفتبدهتلولعيتوترءجيت،الانسماعمقالك

كانتالتمبالنالائرألمهإهثإههواللوليتوههبأ..ولفإردست-المحعبود،قيبالولفيبتر،لكمبالرأهنعاالجبعبسععظروهبتلغىألتهت

التاريئتفيبرمتهالامتلاهإالنهمبامءئتو!كفيوا"مناعتألىنصصاوهكعاا..رفينإانسانيمستوىالى

...الطاعأاحعبومبع-فردكيا-النتردكليتعبنق"...حديثنا

الآديمك،ألانعيلةانثتاءتعيد،اليبيكالماديككالامبلانه..إ()إ"..)13(الياأتما

هاعنسدراقعصتتامر،إلئإلممحأبةهإكولتىمثاليعبايبدتتابأتأطورهثاأوالتيئ...الميبرمإفييسييصالكهت،..العامفييحيترلكهب

ور....!.لمهبالمت1الهتدحررالعاردتطورلنعنبمنافاععأإ.الامنتوتععيا..يموتلكهت

....هكعمومركبكتعآيصبأتالمت-بالصاورة-يرهبععلإهبتماعهت

لوجودية:لا!لافة-وا!صزاج،الوراثيالعفويالحيويالعنصر:العناصر

واعهأءاعهاءكلسلوكمبوعي..بالكأتأمبلاقمتهمعالاعبلاعه،الثآافثا)فكريكتربيكعنالناتجوالعنوب،الفيهبيولوهإى

في..مظهرفيداخايعنينمألذيسلوكي.إبةالاخرينالذأتعنالاو!ام،الو!يالعنصر،التكوين،للتربية

بالمامامتبمييتمعمهان(االسعئمهسستهممهبطميععمهأأقمبمإمتينعمرعتلاكههبتين،والعبعممت،العبمبصصتعتواليتبة،النفطآوألتعوييبات

ألاخلاقيتخذونفهم..ورضاهمالبئنركسلمنتأتيرهما66صالمصدهـالسابق1().

يبتكروأأنبدونلحظةكليعينهملهمسنداالكتوبةللااهية76الى66ا!،تمنالسسابقالمصدر(14-13-؟ا-11)

...المتلورالعالمتوأك!حديدةقيما
)الصللمهذاخلقتعيدالماديةالاخلاقانقليلبعدنلاح!سو!)*(

ة2بذااشد،و"حدةكلمةمنغجينتهتتكونوالذي،ليةالمثلدولتها!ب

س56الصفحةعلىالتتمة-..العبودية:الانسانرفضههاخرى51كدمةمن
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فكرذعنهـ!نزع.-."جحلاهموضرال!وأجدادهمدالحربهة--.؟اثى.أ!ا)!ة-ودالالو

وأمحطلفهظرو!كيأوجدهلالميالعرأرأل!لكرأرلعمليه

ولذالمث..الانساناكتشافقرنهوالمحشرونالقرن-93-صفح!ةتتمة

()17اللااخلافتألىوتفضي،يةبالحرألقرنهذاأخلاقترتبظا--

،،وثقلعبئهاالبنتريحملان:المسئوليةتعنيوالحرية..أنأستط،عوا-الاخلاقتلكعلىباعتمادهم-وبذلك

لارادذوتمعاالخاوجمنليس!،داص)جاالالزاملصبحان..
للموقف!وهذا)..زفسهالالهقلبألىالمسئوليةرجولوا

وزقرر،،وكشفتوأجهالتيالذاتكترل..فلةاوجميماعلىةي!واثرأإشلمافودقفموهو،ءالمسحيألرا!سب

..قؤيداشارةأو،يسندحاذظألىتلتفتأنون
بة-.(ألعموم
الف!ل،قرينة..الامكانقرينةتصبحالحريرةوهذءثيروالطالجولفسبيةتابعةفهيالطبيعيةألاخلاقأما

حتى،ألجديدلاكتشافالتقرير.ألمتىالدلذأ!بمسمئوالتوليةتندالوفغ،الاعلىالحمعيدفيومباححسنهوفما،وألعادةوالبيئة

الىوتعيد!،،المقررذالاخلاقمذأهبكلت!لف!يةالوجودفاذا(ا)ءالشمالبالريففيوالاخلاقللعادةمنافب،يصىجح

شرياز،يمثلانوالحريةبرفالاخلافت..الحريرة:الحقيقيطريقهافان،للكتبفيومخزونةمكتوبة.اًلالهيةالاخلاقكانت

هـىوالاخلاق..وسطهفيسيالبثالقلب..ا-دأوالقفاططنوالختىالرؤوحمطفيمأموسةالطبيعيةالاخلاق

الطرفهيوالحرية،القلبيدخلانقبلاتشريانطرفانها..ريفيصلاةأوفقميهالماءةكلفي-.موجودة...-

..الخاصبطريقهبالقلالىيصلفكلا!ا،الاخرومللها،للحياةرتابةفي،والتواليباتحرار،بالتكرارمعاشة

لاقتقليديةلغير4ولكن،الاخلاقألىزؤديألحريةائشاءهلتعيدالاضيفينسجتهءماتفكألتيالايامبرؤسىفي

تنزعوهي،ألانسانيةبالواوفمرتبطةللحريةأخلاق..وأحدوطعمواحدلونذأتايامعذأبفي..حاضرا

قرارهايالالزامألحريةلاتحادالعمميقالمفهوممن،دأخ!لهامنة،العمرساعاتمنالمتثعابهةالصحراواتهذهخضسموفي

حتىكانتولما..نفسهاالحدثلاحظةتبعيتهارؤكدالذيف!لايام،الماض-منذمهياهاخلاقاليجدألانسمانيخرج

فاننا،الاضرينوأفعال،لا!أفطىكيةأر-ا!أار!ا"!فة.--.الظروفهذهتماماتحكي)16(ولظروفللايانم!ذهتماما

..بالذاتاخلاقنا!يألافعالهذهاننجد.؟للابتكاريحاولفلماذل

اساس!علىرفضناهما،بعديا(نقبلانايمكن..ولكنإ..إ؟أجديدةاخلاقلينشيءلماذا

ءهـ!نوأفقاننستطيعهل..اخرو!ض..ف)يؤ-،ب!ولذلك،بالولىط،بالحياةتمامامرتبطةالاخلافت

رفضف،انبعد،شخصيةتجربةازرالكذبءضرورةعدمالاخلاقان!يم..العالممعتزاوجلخلاق،مقابلةاخلاق

؟أبالزرأتالمكتسبةالقاعدةهذهلىق!فانتفترضانهابمعنى،العامفيتسقظنعرفهاكما

11)8فوأر(نع!وبو)لسيموالحيويالسىؤالهذاعلىتجيب

تجربةجحيمفيالذأتالىأقيإبيرتدانورحد.بالارججبر-ق!الافتراضوهذأ،واحدأموقفامنهاجميعهمالبنتز

از-فضىقدلماز"أساسعلىحقيقيايصبحأنيمكن،معينة.المادر"الفلسفةأصطنعتهاالتي،الوأجبز:ةمرالىالاخلاق

..وجوديةمشاركةسأأخيركجوأبالاثلماراتنفسالاليست،التظايديةألاخلاقهذهأن

مقرراتتبتكرانالفرديةللحريةيمكنهذاوعلى،الخاصفهمهموحسمب،البشربلفةمكتوبة،لسماوية1

..للبثرصال!ة..(قرطبة)فيع!"(نجازاكي)فييختلفوالذي

3*.*لىالثقبألاستطرادهذابكل،وهي،اوضاعالحياة

فلأ"ويبتكرليختارحروالفرد،عامةلإخلإقوجودلاويصبح..كنترأك.كمصائدحبالهاتفشل،المسئموالتوالى

وجودلالانه،الوأجبعلىتدلكأنتىخ!طيععالامةاحللأقبقرارأتوالمواقفألاوضاعهذهالبنتريواجهانحتميا

ألاختجارومجانية"(191لاصأويلقابلةلارزمارةألعالمهذافيالسبب2انهاالتقليديةالقرأرأتهذهأثبتتوقد،معينة

...المكرورالباهتاللونهذاللحياةيعطينفسهالذي

معتحامابل،بالاخلاقالقولعدممعنا!اليمط6-جةاللاأشاانذلك)17(،ويستمدألاخلاقفكرةءحولهتدورالذيالاسا/سذاتهايأو!

قياميمكقعل)بدوىالرحمنعبداور!ر"مص-فباخملاقالقولعرمات-سالخلأمانعلى..أل!لملةؤككرتسهالواجبستها

3!2ص(؟وجوديةاخازق

62صالدلالةمزدوجةاخلاقاحلصق)\لم/11موسىسلامةالاستاذبحتفىفهححباللغةتأتيريراجع)15(

لملاهملل!7+ه!اكا!!!114ألا؟أكاي!أ556صا8؟!يومل32عددمجاهـ8المصريالكاتبمجلة(الماصية)

11صأ!ارتربولجان)انانيةفلسفةالوجودية)!ا(وادواتضلالىبنفسيعشىمثلأالمحريالفلاحانننسىانيجبلا1)16(

بدويالرحمناعبد(؟وجوديةاخلافقياميمكنهل)انظر-!عامالافاربعةقبلعلشالذيالاخرومنلقب
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!أنذلكافيعومن..نفسهيكتشفانفلييرغبولم،ماالتزامالىبالنسبةالايعر؟فلاالانسمانبانعببهاولرد

..القرونهذهطيلةذاتهعنغريباوقراروجبنوكلمةوتحقيقعملفكل..حرفعلالى

.".داخلمنامألعايلف!وكاندأخله،منالعالميرىكانالمحسحوبالفعلألىولكن،الفعلالىلاتردانواجبة...

،!ويشرحون4صهيقط!وشانهمالانأماإ!تفسصيربدونكلاكان-..رالحرية

.،هيوليما؟،ةوهو،طانودثاله،وجو،وجسحمروحفهؤ*0*

أدو،داخلهاىاهوفطن،بالذأتذلكأجلومنإ.و!و.؟جديدةمثاليةهبىه!،-

الذي!الى"زدوأووذ؟أساسءلى..رد.بحمنالعالميرىانهاءلى،الوجوديوالتاريخوللمعرفةالاخلاقدلتلهد

...ادلاولالمفىهـينءنورثهفكما..والانسانللكونوالمطلقةالنهانيةبالتفاسير.قؤمنلا

.*،المطلقةالاقليديةالرياضةانعلىتدلن،النسبيةالنظريةان

لك،أ-ءنحلمن!/ألازسالى"،امتلاكهـيتطمعصحيةالم!كافتف،ن،سيحغيرتف!ميرلكلهامال!اتفسيرالىأزتهتقد

،بارزأ"تهذأا--لط!من.إألتل:ئلالو!افظعاتبمف.وأدرأهشة،لقديمةلالقوالبانعلىالانسانتدلالوجودية

..الانسانلخلاصفقدتمقبحرعةزنتهيانتحاول،صارمةخطوطاالاليسمت

هى،:رىاسبطر!قابه0اجتأتحاولفهيالمادلةاما(منظارا)للانسانتمنحفهي،وقضاياهالانسانمشاكل

ا"لتزرن.سفاتمكتيسواكبرحساءبفعلى،الحالسيةالغوأيةولذدلث..شيءكل3تدسيربوأسطتهيستطيعسحريا

تظلنجانوعداالا؟سانرسمنح..يةالانسازالحرية:العشرينأ:المنظارواهب)يدفيطيعةعجينةالناظيرهذهفازسان

..للعللىأالرئيسميةالغايةهيالعدالةاررضرية،للارادةوهوأمتحان،سافلمطهراحداهافي-العالم

حن7،كأرخ،الضإاعطألافكاراستقلالتدمممااًلمثايى"ان+وهو،السماويالفردوسللى)الطيع(اوبالصالحينتهي

.-.......!لقلبفينفسهابثتلضرورةايضامظهرالاخرفي
.0الاذساز:،فكارللاتا"رلخيةيةألوجودتؤكد.:

..سبمء

و)كن.الىشاؤفطبا"يلها،بةالمثالبديىهىالوجوديةلنطبقةلابهتساحالشهيرةالنتيجةهيالضرورةوهذد

ليسطوارأدة،نزوةليسر(طمو-شاتشكلفهي،جامدالغيريح!اولأنالعسرغايةلعسحيروانه.إ.اخرىطبقة..معينة

(النظرياتتكراراصلبملحاطلباالنهايةوفي..رغبةهـذا!كونضو!قد،اخرمنطتىاتحطذالمنا!رهذهأنسان

جذبيحاولانالاالانسمانعلىول!يسط،الابدوألىالازل

؟!+01إ.التفسيركهفألىتدلفكيأذنيهامنحياته

ا----."صاشلباإص!آ!م!؟ج+رامن!قاتخأذجديدةنظريةتحاولأنالضايرلعم!وانه

"ا...!..-بخ"ث!نبر!ت...القدلمةالنهائيةللتفاسيررفضنااسس!كانتالتى ..،خا.!ا:ت؟.--ال!-لىلطرياىوحاصه..هدهالمماطبرجموعلها*وس!

.ا.!.---.!لوعمنلوجودوبعث،للوجودطمسهيالمثاليةان

.-3+-إ.!إ.ا!-!!ا!لأ+نحغ!--حصص*4ممبحياتهدللابعينيهيطرفانساز"لانالاوجودأل-س،جديد

7--!ب!!نفط+.ة!-صيرطابإللحوتوحههاوأن،الخاصةطميعتهتنحيأن..وتحاول،العالم
هـدألعطمهكرا!يهألسالهاميلحميلالهاوجوداليسط

ة:ا.-...مانالسوبروأخإقالله

ا.آش.--عرجصرص"!/"جما!ةبرء"لصص،!الحريةالهامكشفهسابقدر،اللهعنالوجوديةكشفتفهل

أ--..-!!!ةا-ممه!.-++.-لتكتشف،المادةخارحالىتزحفالمثاليةان؟أالانسان

الم،-ءج-ا..ه.5791!نهلص!5-يةالما!فةالم!رأنغير،يمةالقديةوالمصر،البابليةالتفاسير

.100003-هـؤرهـوهابهايربطهاالتيالنتيجةعنالطرفغضلوفيما

؟لاا؟!صلاع.----.ا..!لألقاءفي،الوجوديةبهاتتمسكالتيالصحيحةالمعرفةهي

الم.-حمم+:-بقلا09.بالاشياءغشأشد

-.-"ة----+ا-و)*(؟لم!أشتراكيةوجوديةاًذنأ!ى

ي!-ا----ا.مثة..بر!!!،هـ!ل.هـو!.يسى!يانيستطيعالذيالوحيدالكائنانه:الانسان

.إ.-..مة.!ز.-.:!ر--"-ة-----الذيالوحى!دالكائن!ويحمبحدلكمنوبالرغم..شيءاي

الم---.-------:9.---.+.--م--ة.يدركهأن،العالميكتنتمفأنارأد3لاز..اسممبدون

/.-ث.!ا-خ؟!غع!!:!----.خ!ة:خكلضئفضظ!--،

-+-!4إ----"ئ!!ا-ت+!؟.بخشهفىخاضةعنايةجيحتلالا:الجوابهذاأ*(

.ء--!.-ا!مى-.،ط!-.+ك!!!
ا--ء،-..المقريبفيدراستنامداريكونفسوفزلكوعلى

لاه



.لا0قبنفعبيأإاعميافيمإيعباأءسردببكمل..ألابوحتىألتارينيبوءمنقئلضوائيمف9

ألط،ألجديددالفلس!فةهذهعلىاذنضرورياويحصبمصوزهابعهضكانتوان،جديدةمثاليةالوجوديةليست

بإلنتنماذبلحظميكئإتحذنيعوامأ،ألانسانعبهوالإنتحتفظمئتتنفمفاتبالىتعيل،ومارمميلياسبميزعننينبإنيهاكما

..الابدالىاحداهلحيائئإمبمبسمإمضمفيلهالمبثوضةهـببعماممفميبا،والفنالفنيثإاللوثريةارهاتهاالتيالمسيمعية

بتاريخميكانيكياالفلسمفةهذهترتب!ذلكأجلومنإ!السميدوخبزوالقرأببرالتناولتعقيداتمنخاليا

!..ومتمإبلهألانسانب.!حببفلسفمف..الاخرفلسفماهي،مارممدلفونبودية

***العلافثإلاحفلناالإاومفإمعمف،سضمعناعممضاليثفعلاقمبوهي

عماتموم:.!صراع(علافمبأومينن،حارمضعننهبالاحسر

بحميميهالعمي(الانسامف)-اتبلإما،واحديشهإاتينحتمقفلاالفىوضكبإعنتتخلىلانبما،منياليعمالونعورية)لميسي

..المشمعحضودهبانقسامفوجيءوالذي،الصفحاتهذدالوجوديةولشهمت..تناقضاتهامنتسق!وتدعهاالمثالية

..والسقوطالالةالباء..البماهميالعمبيجممفالانسمانبهو،البمامهييمالممإميبنمعوصتميمنإلالانبيا..ملإميبااتييرأ

بعيدةالمعمهبإالألاحمإالنتميقيين)*(المفمفبميمعاتف.اسمغير..وديلناميتهينعقبعننهنيأدكماوالمنطناية

تفاإ!انإهمع!اداعملمتفمهج،الحيادالنم!الاقبمللفايممممبابازتثإضمصسا7-لئإتممرالعممبيألعامينعاللنائنهنإا:الانسماميألىالاتتونعهلاانها

..حريتهسوىتسمننههلا
بسمبمب،السملبيةالىينقفيالليديدالانسانأهعماأنغير
ء.

!أرفهو...واهـةالضموضالى.المائعقفهمو!ن!دررة؟!اقيا!ي:هريالمج!السؤاليكونانمنفبدلا

.ماتيأفوالمفاالمغاموةتوتومبميالعماليالبإانبياللفريق

هى،تاراخيانسانكل..حىكلهموما.نهاليد......يصبح

......؟للتاراحتميضاتفالفيسمفهعميعاتسمتطيما

يحاولوالذي،المعاصرالننر!ماانلالسا-ؤلمالتىهذدنادرامتلاءعنلحظةكلفيينبىءالمحسوسالعل،لمان

اععمابعبيمي،اليمصوصيينوفوسماساهالبيما"لأفيبثان.اتإثإميمي:معاالماعن!بنفيفنبمالامتلاءوهقفا،،للماءكلاتإ

(العماميعم)يصبنإإإلغإاتإمإوممي-،وفلسفسمهواهيستعير..الانساميبثإتوحامهتمفنبمالتبمالاشياء)عمميسص(و،الانساني

دعهواهيقيمانعليهيفرضالعصركربتدامما،هروبيا،تأسرهكادت،علمهاصبحتالتي،الفتوحاتهذهانغير

بنيا.ئتسمبثولن

بهعألامعمةلان..ومعيعبتاوي،غوييعأمامعاتبعايهان

..وبإبمييمائهبيمميميفهاتيالواااووذمانهلضومفعممنهباليمرب

افيالارضهذهمن..هنامنسيتفجر-الجوأبان:قريبا

والحمعاسمإ،الضمهواتيحفمني..والامإوبعمالنثوأسمعرنجت

آلمنوطدميببم،الجوصدعبياتفمدذفيندادغردإبموأدددنتريقىجسمهالازذلطدقمندالآلة!ا

مههـكأ

معاور!اموعمافوببووع،والسياسيعمللثيمافيعمونهوم

.إ!اعزلإ

شك،بدون،يرتبطهانفسو،والحريةالعدالةانعلى9*فىعيب9ممهب!يورعهحر9لئي

ينتهفء"فسوألمإبفعموابه،اليمميببمعفرعالمإمإبإوابهفي

عماعوافمضعالمإنإالمملفلمموفيهوممب..الممابيوحعمكبميهبا

-..الستنفإسمميمإيمإيلعمالثووفلمفاهيتبصياسينفعلميمإبموأسلا

للعرجمنيالتأبممإمثفيالثوبنيئفوالوسمائئإ

.الانبيألسابنأاللمرنأمنمف

خمد!دينمحييالقاهرة

الدثنوربقلم
مينملل+75-35هلا5مةأمي51ي!أ031أهـم

سنادععبمضحبثيروعهإسن(صيعمممعس!نأ

(!التاريخنسران)-ابمكننا

حبثكي(رينيألمفكر1افترضهالذيالجوابهذابلنالتذكيرو!بنامن

ليئالنربيةالحضلرةليةلازاءغربىكجوابذسكرقدالشرقيلموقفاساسلالادلبدار

والعفسوتاأبةالخاالساعة)المخيفةأ!ورجيوكونشلنتاآه!!

9!-الروجودناتبعيةنلاح!كناوان،ملعئإوزالفجوأبل!ادن
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