
.دشببنإراذشنسخشيلتشرشأاشبنشإمشبال!مإبسشلشرأشاذبشسعمعشفدشبإثتر(محإر-نشسبعرتشنعثرصس..ءلا!ميإب
برو!صبقم!ب

ومفاووءبمقهممنآنذادالث!عبي!سودكانلم،بالمقباسثوريادؤقاتعبرحولالاسثلةءن.كئيرااماءناليضعاءتمعواالاخلافيبحثيجيء

.اخلافبةمعانأوةماعبزاججوحسول،العربي"جتمعنارهايرثصكلراك!الرهـ،هـةاضهضةاهذهولرة

الةرد-حدودضمناياًلمنزليةاكربية!لكفيتدورالاخلاقوكانتذصوغانلنا./.كنوفي؟الاجتمايمةؤيمها!يوماالاخلافيةمبرراتها

لان،خمعالمجالىت!ءلكانتوقلفاا!مائلةنطإق!،لىتعد.نرهافاذ!ذاتهداب71ن!-افىيتصدىاخلاؤ!إساسطىالاجتماعي"طورناا!سي

غمرلذلكوتبعا.ولدتؤدتكنلممايومانعرفهات!51اررعدينةالدولة"علمبقواعدء-ىيطورهوا!واؤععلمىالصورةبروحلي!ونةمابمبةالاج

الفلسف-ةطوفانالموسطةالعصودوحتىالاولىاله?ودؤ!ماورةا!فلاسفيويدؤ*!ماص!طبزادماضالاجتوضمبرنااقوميااوجدات.:غذيمهـقة

اًوا!نجر-،الالىماواللذةالى،ء!علىالاخلاميالسلوكوتفسيرللاقيةالأخ!اولضمن/أخذجد،دادضاءاكريةاالامة!بناءاك،مياءماعلا،قئطر

واالسعادة،الضرداوقىالمتعاو1)-*ادة،الفرراوا،صفعة،اننتركأالعربروص،،و!هزج،العمرتجادبانقى4الياصيفو،ؤ،"ماا!مى

!أت-اللغر،زةاءااخلافيسلوككلوددوا،اأمادةاوإئرةالؤ،المتهعةنور-ؤاروةءلىا)مربيالانسانويقيم،الحاضرودوعةكبماالماضبجللال

وسظفيدخشأاًلانساناًناعتهـإدعلىللعادةاوالشرمنالخبربهاندركا!اطنوبطووقىالانسانروعةقب"تلتقي،موا!ليةدوالاج!ه،يمةلاقالاص

."ماب"الاجوالادابضقاليدوالىالعاداتعاىالحياةفهتقوماجخماعباًرر:-كأرصاولترعلىو)عمل،ولملانسانيةلامتهوعقلهقلبهيؤةحاًاذي

بينةعديدؤرونطوالاجتماعيكعلمالاخلاق.لأرجحتانوكان.ويطبيق/قدربماالبشروع4رببنأ-ءللاموا

اترب-ةاتطوروعامرت،المؤدبوسلوكالعالماومخبرالقءلمسوفصلمما-جتمعوااًلاصللأقؤب!اءلآزظدة

ناتستطعلممولكئها..المائلةنطاقالىمانالاشنطاقمناً،خلاقية

ادارةعاتقهاعلىأخدتالحدينئةاتيالمولةدولادةالااًلمجون.عغماد.أدصلنطماقتتجاوزانلهادضبعي"هعالمصولملأقالاخفيارهـلممةالنظرةان

بمفهومهاالاخلاقوءصارت،وتربيةوءلممومأكلمعاإزمنالانسانلئ!ؤوناكءفيانلاءةقادظ،المجمعومقوماتالاخلاقلمفوومت!رياأتااأتماسل

الصمىممنهإصمىوشانئا!ةرديضمدىاجتطعياسلوكات4الحدالعمريمماانروالعا!مالدراورطالبت!فيدخماع-"الاجا)درا-،تفيالعاهءة

بتطو،صنفسبهالتطوبرئسعىعصريةدولةلواءترتؤهـأئطوىكمواطناليهانتهىماعلىا!وؤوفاىارخاولاعخقاد.ا،واد-ةهعاقارىءففصهـا

كله؟اأتولورهذاحصليف3ولكن.نفسهالوفت!يء!امواطنيهاعمي!فيإإأخةاغلعنهوالتجاوزاأحد،بتالعمرؤ!لملأؤكبالاخالمة"وم

اخلاؤ-!مف،وممنللانتقالانىصعوباستمملتهااك!الوسائلهيومامعاليبمتسبانيرودونارزينمنالمرافينؤ،ئدةاكأرلىو\،المحتهع

؟"الاخلاقيبالمفاهيمالمجتمعأثر.،وكيف؟آخراخلاقيمقهوماًلىمعينداموا"!،9بالاخلاوجدانهمفيلتصحطاعي5تالاجضمرهممنالا!لأؤي!

!و؟/و"،تغيرهااوفتطود!االاخلاقيةالمفا!يمفيالم!خمعاتفي؟ثرويه!فيالانسانلىيوكهياساسهافيالاخلاقاناد!ةاوج"ءا!عرقواؤد

مكاندياليهاالنظرةبفيرمعينينوزمانكلكانفبمالاخلاقالىالنظرةسفياالناستسببرا"!االنغسيةا!ضوابطجملةوهي،ماعيةالاصحياته

الأخلاقيالمفهوم-.نطودنعللانت؟طيعيف3و؟اخرينومكانزماناًواخر./!-!لااككطاحذوراتواا!وعاتمنوأضحةقواعدعلىالم!مع

موقفالى.فىامالىالناسبينالمحسنوالساوكالادابصرودالتزاممنهـ،.ةدرلم!نيعهيسعىانسانا،بمونانلهاريداذاير،تيهاانالاز-صا!

ات!والا!صاديةالشاسيةالتياراتومنحضاراتهومنال!رمن،معينمش"هعولامعينبمصرتددةليستباكا!طوهي،لنقسهيسعى

اشىالعربنحنمف!ومنانعللانلن!وءيف؟واشغوبالامم،ةفياذفورهـا،تهعالىهـبرتمعومن،نرمنالىزمنمنمتطورةمتغيرةلانها

الذياكطورحاجناوبينالاخلاؤيائنانرعلىحفاظنابينونوفقللاقالأخرداغيا،في!ابخاعيةالاجاح!باةاوتأثير،الاجتماع!بةالحياةفييرهاك

عدير-دةاسئلةمنهالكماالى..ارةار،خوارادةالعصرطهيعةتؤدضه.ميجلحلمالتطوروداعيالعصرانطقالمخضوع

لنقفاك،دبخ"هدعلىالمرتمعفيالاخللأقدداسةلحليهانجببسو!وجهـناال!ديثالعصرفيالاخلأقيالمأومكنهالىالنفاذاردنافاذا

الء!يث.ا!مر!يعنهـمحخمعنافيعلبهاضحىماوبينالقديمالزمنفيلحليهكانمارلمينشالسعاا"ونا

ير...،?....وسقراهـكادسطوايوزاناافلاسفةقا.بلذاتالحديتالعصرهـدا

اًكلا4الاحلا!مهاايبىلمماله-هـهـامفهـوموفسرواالاخلاقفيتحدتوامناولو!3وافلاطون

وجب،نلتور?اوعصرزافيالاخلاقء،*.ةنبحتاناردنااذافيورر.اًلذياًلانسانذلكسوىبعههممداًر،بمن!م،وعللوهالا!ماعي

لان.المد!ولهـذاوما!4ه،عيالابمدلولهانرفببلازةف!انءيىنا"!ومامبغبذلتاتىااعد/بةاا(ء،ولاتظلتولقد.في"،عانتىاأفكر

!-ذ!!كماتبقىان/مكنلاا.لحياةة!انالافسلوكو!!الاخلاقطار-علاناووكبماالتطبيقمجالعنبعيدة،اخلاقيةبصبغةاتربيةا

اخلاؤ!غببرعملا/ضدوقد"ضتعصوركياخلافي،كانفما،السنينمئاتاف!تاًلهصهـذاإ"4)داوتىدرمةاًاةاهـودفيوالعلومالتربية

بعضفيبعضهاتةعاتالمجداخلوررخطودهمعوالمحخ..*داعصرنافيمنوليستبذاتهمستقلحيككائنالانسالىتقويماجلمن.نبذلكانت

مي-زةللاخلاقجعلؤد،واحتلملاهـاكصعوبالحضارةعناصروتشابكدلكسببكاويظهر.دولةفيمواطناومجتمع!!فردلقو،مأجل

سلوكالىاأهـارجةواًلعارةالىأصلةالغر./زةواقع"نةيرقلىالمتيالمرونةلماليونانالفلاسفةأيامففي.الدولتىصوءاًلس!اسيالتاريخفي

الشيءعلىالاخلاقيالحكمفيتجاوب،التجربةوتصقلهباننعابميكتمسبتى،!ذهايا"ة!فياليهوصلتاًلذيالمعنىوؤفؤ،ئمةالدو)ةتكن

حدودالىالعرضحدودمنقلو.،المحتهعنطاقالىا)فردتطاقمنالدوهـةتفهـمتكنلم،محضاخلاقيبتوهيافلاطونجمهوروةأن

ؤ-وةلهوتصتماءبالاجفكرهالىانالازدات"نرتخقلكماأتمازونا!شلىيقوماجخماعيمانظاماإنإهمهاكارتءارقدرللدولةكبماالعلمبالمعنى

بجبنالىمادفؤرءىزادت"،طذاً،هعاقيواكاور!حى،ةو!اتهاذاكانتواداًءنظراتمنبالمرةتخللمانهارغم،والصداهـادةظمات

!!



"ءه-عوؤ،ع5?ل3و!يءهسل3ويالاذ-ء،ن"ول،"ع3ومذ..الالاموقامتبين!افيطالودصلاتونمتنتءص،)ت،1وتداًخلتالشعوب

م-يناعالهشو./سسب،ا"الدوغايرةاوأفتهعاءابرةامفدوادالاؤشاتإضاكيماضحى،ارانهاوؤروؤواذينهاالعليافئكمالمحءاامالدويهةالاخلاق

اًا--ت-إدة15.ركألتلا)سوبين،!ة(تمنالمءته!اتوكبو"،الم!خم!،!(دارؤكب!!ينن!عا(!انساقضميروكأنهوا)-"اوكؤطالهصرعلى./ءكمالةرد

اتنار)ةاهذه!:ول19*اهاءدمه!روضوؤد."ت،1أللأد-تئرادةاوثمور،1وانماطواجة،9!وأ"مشعوبمن،1ؤءارغمالارةء-كأا)كرةهـكبماواحدة

ألىء*لر!!تههـ-لؤ*4وفي:إوا")!لاز،ما!-?،رههـبا)*ه،ةغالمةب!أنالةازل!ةجهوده.إوحدلانبرسعىاًلاذسانانؤلازتؤقكل!اول!"،يةالبشر"ءهـاة

ة!؟*-!-مهبا/!ت!ان/-تطيعمثلاارقؤ،.د.ا"لملاؤيةفيبوسائلاخب-4ءعوتعاونه23تامتهووصريرتهءانالافقضيةاجلمنادصركة

الاطألاؤىاالمة،عوألولكو،الوكه!الاازون4تغةفناذاسؤ"بماالوفتعالمالىبأ"زب-والتنلعوالاقةالمتباديالاتراممنالارؤدلىاًلانسان

بفواًلغيرسقةءنتأتي"ادةد-تةهـللاكبالونالضمبرمحكمةالىللب.كافةللشعوبوالحريةو"ساواةالعدالةءالم،الغد

لى؟واًلاذىأوفررافيمابشعبخاصقىتقالبدمنالاخلاقتحولسرفيالمدققرلعل

لانالآلازباجتخأنألوالدزلةغا/بئبأظالعلماءمذااةثاائةوقالت!ررافياًلريجداد"وبىلاالنضعوبوكلعالميهاخلاقيالى،ء،عمايل،

تهم1وؤد،روفءيلا.نعهااجاةالكون،كأالحفيا!،دة.هوالآلامانجننابليوث-ثصبر!البثسبينإومبعديومااوا!رهتزداد1الذيالترابط

وغفلت،ءة.!لاليلملاالاا--اةاؤياإدو!ملان!نمباةت-اؤمارملمواءهؤلاءكانولووافكارهبمشماعرهعالميامواطنا.إفدوانفثبضاشبصاناناًلا

يكونانمنإحالاهذه"ةلفيردولا.المنيررال،1ن2وقلوبهماعين!ح،و!بمهوعادابئومظ.نهالاقام!ء،ائصهعلىاتووتنفسفيمحا"ظا

،اخلاؤء،ارفاركلهذا/*ونواناغاياتواا!لائللوءدة!ابط!اكيلتزمولا،هشامجصمعهفيبهاءلمزمقداكىالموضوعيةالاخلاقية4ومكافي

اجممع.اكميرأآتإفرماك.يرمكاأعاءورواسمحبر،اث!اسعلميمنثغليماوهو...هناكآخراعجتمعفيبها

بآ-5أجلمنا):ف2ال**ش):،.ؤفسإ،ز"رغاالأز-ءانوساللاسةودرا!ىالاخلاقيةالمفاهيمفيالنطورذلكىصببنفسسانطيعوف

اطلى!رين-آلىةءالىو،الهائافئونكويرن،وطمأزكلةةبأ*ن،اله-ثىالعيثسلقيةوصدةب،،ونعنيالانسالية94المعر!وحدةهـومنهاالاول.!نلاثةمهاب!

.،ت-ة"":ا/ف-يرو"تصاءرء-ولرد"4!عوآكاتو!!همواصهـةلفهيضكلمون.ب!صاالعالمشعوبسائرونمضعالمكنسهةوالمعارفاجشرياالفكر

.!هلمكده،الاز--،ملزقاوعءتدواًلىوا.واىا)ود.،أي*رزعوتةةط/بناءةاؤكاروبشيوهـدهاليوناننالىفعبعلىتقذرلاممثلااليونانمةاايف!فة

صوهمرارا-ةالىو،*ء،،اًلم،وأرطملس*اصةتر3اًادسمتةاجعأثوسكئآلمن-،اليواوتكينتوتدرسهالغاتهاالى.نقلهاايغاخرفافع،بحاولت

والاتء،ن.ر،لألابماررصت:دا)هااًوافد/دد،وورمءا-"،حهولات!االسهادة4.".اليوناف-الفلسفةحضنادذياًلعربيالشعبالشعورؤهذهواول

اي!،اارجهضاا!"نيةا!تلافيافا/--!ا!ذهنرتبانالا!أردز،ولموعنالفربدى2لانقا؟،صارثمومنوزافشهاودرسها،ضياعمنوح!ها

عالمءلإهنطاقالىالةردزطاق*ن3-"الاخلاالمفا!جمفيا!تطوردصببالاخرىوالمعارلىوالادابالعلومكانتالفلسفةجانبوالى..طريقه

ءامغاناوبردنااءسسياااء،!ونالائلالىالمفآهعزثناأتلومن،ااواتداوبشريالفقاوحدةعلىمدللة،الرعأيةوتافالحريعهذابماإةتحظى

00شتيرااتاهاافالا،اءظأنوهفي،لحاتد،،وواوتاواياوالمآآثااوأل.اليوئلوحفارةالامىلحضادةابينالاساسلخلياتجاهاتهووحدة

واهـبرفعوايناساروآلةفيونوفيصاتوويتاواسميا؟)**صودعلىةت،-اصفاتثلكانتموماالغربيةالحضارة.ففسدااوادطفيوهذه

صضه،رتهوفي،نالافؤبتأتيراضر31انهاا،الطهودؤبءةأخرةتكونؤد.اودوبافيمحعورةقبقامفانها،مضار،1اوفواقدها،ومقوءاؤ،1

اهـ،..4زتططونفبظدطوممه!ءددا!ةبتاخاياوااروسا؟لجملةمن،البيوتملايينتنيرو!لك!رراء،كلهاالقاداتفيدخانهيرتشرؤالقطار

وحدةوققدنالة*رو!دةدينا"أغشركا!ااسمفويالان!انناكءورويوحدةال!وارإ-غوتمدالسفووتسيرالعواًئرنوتتيالجبايتحذموالذرة

ج،ءدا5ؤ"ر،ظل،ىاطفيةولاثورور!لاالانسانلان،وا!اياتالو!،!لكلهاًلعالمتوزعتقدايضاهيالغربيةا!حمضارةهذه،العاهجمه!"كتف

اتطهـراوصضرةالمعر!ةنصلرة،كس!امياءازرةوءا/،فولانلهوتظلذراعيمجتمعمنالقديرمالمجت!صورةقلبصناعيتطورمندا!!،نجما

0الاءلوصما!الكبسرىوا"لمن،الناسمنا)كببفةال!لجث،!اعك!ء!معالمهـ،

علميا.بة!."ف!را/مكر؟هـأانالىا)ةرونمنالجرا!ض!نالافانقداجديدانساناانفببهانقولاننستطيعجةدرالى،الطلهكأ!اخنوالم

انالاتقطعولقد..قرونخمسمةيتجاوزلاال!ديرخةحضارتناوعمرنمطايغدوان-يولئكالمعاصينوخبرةالاقد"يندمعمارؤط"تءاء،واد

الق!وون!ذهفيالاخيرة4ففزأال!ضارةجوادففزانالىكثيرااميالا.الخمساالقاراتفيانسان)كلواصرا

ءددياساسعلىكانؤ!مضىقيمااًلافء،نتطوركانواذا..أ!خمسة،وحدةوهواظنناالمقياسالىالبشريالفكروحدة.نضطينافاذا

نعرسعاذواننا..هنمسيالاقلعلىاليونآاووفاريتثبومتهفاالالانسمانية،العياةوحدةعلىليدللمعالاكريتلاءماينيالالسافيالشعور

الفرق!ناهانمنردلاالقدبرهقىالمجضمعات!يالاصل!فيةالمفاهمكطورار!"عوالعسبكأاكوافزارجملةطفيالافالضصرهذانفسرانلئاكان

ر،اظهـ.-و.صئلء،ل!ددالحهـ.رتالع،المو.ننودالاديمامالهاعهيوربوف"وما،والقفميرجدا!4افيواحدةحادثةأحلىفالذيالفعيورد

قيه-اادر-/واتياالحديرخةالحضارةضوءعلىكعلموبالاخلاقالاخلامية-عمفينر-"!!ااىنريرددد"االنفسيةوالحوافزالمقيممعادلاتمن

بر،لم!ه!اتحل"،انجراولنردوخصائهصهاطبيعتهامع.لتلاءعدجهـ.بدةافهطنكللابرخرنهالمذياًدطبيعياًلمشعوربداهةعلىيسشنداًخلملأفي

/سمةفيفاأسوة.رزديا)فد!هةاررزلارةاربى!كأءمن،توأئويهفالللإبمةلتستوصرجصددهفمهاا)خارجةالحادثة.بد.ندقمرةكيفيليطلوه

...ل....بة.الم!أةفملهوردود.هذهاكف-"حواؤقه
فتي.عع.تىالديورمراهـداحصارعصع"و

اررعوىا!عؤ!الملأقالا!ابعدحدودالىكصنةحدودمن/نج!خقوزمان"كانءلو!ماشالافطن

.....ادلىحدوهناد،،نيالافشمورهورفيفكرهرؤبءنالت!برؤكطور،،

مرصاة.ءراصلزللأتالى!لاؤالاصا!اذكبا.ؤطور!فمانفظيعوكذلكالحضارةسلمفي4مكانتتدنت"هم،ايهايصلانإنللافبرهكنلا

و-ىالاخلا!-ةازيالمهوءدحلة،الىرعويالم!معؤ!الاخلاقببة11،لم!انيانالرحيمةايىدلهمدتاذالهبرمبئانسانايرطللانهومشاعرهافهاده

الص:،عزإ.ابرونهيعاهي9للاهبكأالاصالم،،نيوءههاقى،اعصاءياهت!اا.أإاو!صب،اًلفنرقيومواهيدملالم.عهبرتسميةأرزيابإللأردوينوض،ضوور

لد.ونزوالمرنمعطييعةته.وغهاا"!ا4اخلاؤالرءويللم!هعانعاىازسانا4مةلتجعلواهملومالمعارؤطتلكفهايه-نة!يماقياكيفيةا

الا!تهطص/--ةا-،تا)ة*اارربلور!ء،ىل،،3الا-:ابزكللملىاوذ-ءطيمو،.طرارهووةيؤيه،عمثىالذيالعهسصورة

رب-،س،.!ء-لمى)!ومالرءوياء"معافيه،عيتالاجارر،!الان..حدهاك،ويمكئ،توا!فاياالوسائلوصدةوهوالثالثالمقي،سويبقى

لىاجء-نا)ةص-ا؟نث-مار!وءظاومااو،ظالماخ،كواًفس..ا-دمابأسولا.الحياةمنا)غايةعلىوؤفنااذاالثالتالمقياس!ذاًنفهمان

ز،--4اوؤتاةيو!ودهـهـواًاووردوأا!رووادبينمباحوالغزو..ةاً)بالنق!"هذهحوكالملماءبهاى1،إاتك!االنظرياتبعضاستعراضمن

اسو؟-كأ1ا!سممحلإ،،ونطاق..وا)-س!فئ.ذالهاءتهعا(بفاءبينمحرمواهـخاباللذةاوالسعادةهيالحياةمنافاير"اانفال.لهبعضهـمطلذات
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ا-ءتين،االاؤ!"ء-ذ-"عإ"كانتعم،تتطورانرونحالهاعلىالرعوبة..الاقرطاءيرؤةعلىتهوملاانلتر/وطكأابىطوإفئعلتط.،بىلؤولل-ؤروو!ا

دونر،--،رأصذمنوجدتؤداًلجداإدةالنطوداسباباننجدولذلكانهـ،فيتتةقكلها"،ولكت،بعضءنرعضها1إرعو/ةلحتمما!اووهـزتهارز

م-عاءنرا؟،دعهذاو/ظل،والاسباباا"لملنتشاؤط3لاؤفشبر،لاتعليلوالعلومالمورلمرؤطءنؤهـخلت،الثطرةصهـودبرتمدى،ليطيمئالططراظ؟ش.و

اةالجسزماذجؤ--4؟ءددتقدمجتمع،نهتوريلاوتغييردوناًلرعويلعل!او..اإضتعنونازضجتهموحكماءت.ءداء"ن!يهاكانمااًلاوالاداب

فااًووإةردإوصار،الىصلوكقواوروافعطءكأالاجتماعاإفيموتوطدتطبقةالاالطبقاتمناًلرعويلجتمعاصلووهيد،ك-ء.ليجد،ادغظ،هـرغ

ص-لمنهـقا"!وارثةونطل،والاجدادالآباءعنالابئاءير"رفهامحددةمواطنوهاكهفهاجليظا!رالمال!رأسذلكءراا"،..مةالعامةالاص

ئة،الها6الابرماعيةاةالحبصفحةفوقالتطورريحتمراقالىجبلاًلمىانعرفنافاذا.للركوبوخيلودوابماشبكأمنالرعويللمرئرمع

؟ولادةتسمماص،ل-،الىحالمنالمجتمعوفنقل،كثبرااوقليلافتهتزعلىالاجتماعي2التطوربابيفتحالذيهوواستثمارهاةة!ياالرا!مال

!بنالة*،ملمنجديردةءللأقاتوقياماًلاجتمابميةوطبقاتهالزراًعيالمجتمعالمجتمعاتتمايزالىيؤديممااقتصاديبننتاء-الافرادلقيسام"صراعيه

ا)خطورعربةق!ن،وحضار؟جغرافياالمتقاربةالم!معاتوبقالافرادلىملماذااددف،،بعضمعبعضهاونعاملو،اًلاجتهاعيةالط."قاتتعهددفبئ

،رهـلا..اخيراو!ةتؤد،اًلمستمرالعدوج!دهااًنهكاًنبعدالشريالميهاويضيفخصائهخهابفي-/علىايجاياتطوراارعوبرقىاالم-ضم،،تظود./

اىاكأاء--4فيأمكانتاصيلةإجي!اداحولتفظدواإتنقلاإضر-لىمنالوعوياًلمجتمعباستقرارالاالمرتقبالتطور/*نوإم..جد/بىةخصائهر

ةؤ"ابىءرالارضعلىككبالافقاًلىالافقمنالمحراثتسحبج!دبالغزواتفنائهااومزارفي..الىا!رعاةوترولوزراغهامعهنجةأرضؤي

فيه.للاقيةالاخالمماننوقصةالزراعياًلمجتمع.!!صفضرةالمءقيوارءرودط

اً)نشرانرطاتطءاؤياضض،الرعويالمجتمعطىالثلاثةاالاخلاقيةالمقايييرنطبقاناددنافماذا

.الانساننتثصاطشلانمعدومةشبهتكونتكادا)بنيزيائفكر،حديخانجدنا؟

ازراءىاا-لإمعاش*،ركانالمذيالاخضرالبساهـالسندسيانف-!والفاياتالوسآئلوجعلاإخهـ،غاسبلب"أءبنعلىإه3هـءهب

اذياو!و،صإة،1المحراتنسحبوهيالجيادحوافربسطتهالذي!وود-الشهوجدةاما.والامنوالحما.قيالمعيشاجلمنالا/دي"-ت،ولى

ء*فا)ذيألا!ت!رارذلكمانالاففا!"قر،ال!بممنبدلااليوتاماممنالافسانحماسةتجعللقاوةولاعلمبلاوءهـهـااً!كلاطهةؤانهانيالاف

ا-ىا!"اجكأوا!-ى،والأقلاكالنجوملدراسةالس!ماءالىاإضطلعمن.والمزواجوالثراًباووامتتعدىلا4بطضء،ديرةصم،سةالعيشإجل

".)ءهء-راخنتيءوالى،الدو!قىقكرةقولدت،كفرديحميهيالىارالكوهماالفا،ة3!لكواًلموسيلةكور!بالتنهمودالةكرءئ!دون

وا)قه-را)ت-5-!وكطهفعنداللهوجودءنالبصبرغلهؤتكشفتكأنسان،.الحيلةؤياللأ.شان2الاعلىاً(ضلؤ،عدغ/ؤ)ةان

ا-!اهفةاءدإلمقد-بقىمنمنا!و!!-وؤالكلملاوالارئتماتئلهدالىووفيمللمرلرسللحجرىب!عاوالرعويالم!معفيللأقيالاخالمرنكزعناتت.لتاويأني

نالاز-15ارةراور-"لاز"تاخىاتلك،الزراءكبهعالمرة!كياًلدينفكد-!عندولا.نطوبردوروالمادة/رةالغرصهـوديرتمدىنجدهؤلمر"لاخللأؤية4،.يالم

...001لى.لى..وعدمالانسأنيةالمعر!ةباسبابالاخذعدملهـمااونسبين،لمكلد.لملى

ثذءلا-35ة؟!كصحو،اعماقنىلالىوورهاخم!فبمحلة"تغاوالتفكبراتمارلاهاقطيفيالمجتمعاتمنكثيربقاءسببوصدهوهذا،اًبالاسؤرمنارهـر،لاخر.بن2"الا

ورللاولعانكاناياوخدطلفحاد؟ةيرونامهماسكناًانبيوفيرئهنبطبتئىوابهستقراًلابسماقف:أكاثي!مي

.المهـرؤةودقةاتمور.ا-موءن.نفهصج/قطرنحووغاياتهوسائلهبحول(1اًلادا!إ)مجمو!كلا!ط

والى،اإءدا--دهبالمعار!ماليالا!سعورهيمرجوارالمعرو"و/*سص.

،عمهاًلىافيلتمبه،*جددلي"تطوطافلزد"يمياالغنجرتطورالمجنمعالاحلالرعوكبعلمهكانتاهـ-واتمجموعاتمنصحدودعددالادارذلدى

راًبطفىاىا،ادماءفىنقومرابطة.منالعلافةونفبر،دلارضقمالكةطبقة:لمج!كماتباعالادابورنا!ولىالتهسع

لأقالاصوؤالمت،ؤيهاوالعاماينالارضلمالكبيناتماونواالولاءعلىتقوبمل.ل

ر،ف!ء!ردةلاف-قىالاخاكلانياواضرت،الرعويرةاًلاخلاقمقامالمدينيةص015)مجلدد(3391ألاولىالسنذ

سواءسرقة،مثللاالسرقةواضحت،السابقفيعليهكالتعماءالمشي

ءإى"/ةعمخ،!ةكألكلءلازماالعقاباةمحىو،قريباوغريبءناكانت،.(تجابأبدون591،الثانيةالسنة

إمالمرطعلىوالاقر؟ءالاهلمنامرغ.نعدولم،الامرأولىسلطاراًوامر.

....."""91د3لثةخال1ل-:4ا
الادهـء4"سؤولا.ءنالثردوصاراإقربىفكرغصتوتقلهلرحيبموصع

ة---ياةء-ء-كأواتء"الدلماًلاخلاقلزعةوطواًبمبةحبء"!بهقيهـتهبما

.المناسبينوالمحبةالغدلونشراللهشيل""""5691عةاًلراليا&ت"

هـا--ةاوررا.لغبيرالىتدعوا)ةياًلدوليكأالاخلاقجد.بدمنوولدت".""3791الض،محةالسش"

3،دتوان،اإ--،موهـ!ةالجديالولسيلةالىالحربوهيالقددمة

.ا*ارراعاىا)!اج!رة!اًوللتفاووملممرحلةخرىتست!ملظلتالحر!....
لم."""5891ا)ححادلهالسنه

عههـاًؤهك!خدهةفينةسهوصعؤدكاناداارحلةاهدهفيوالفكر

ىماًهـم،""!علىجناحيه/ظضحانالىبحاجةظلفانه،واخلاقهالمحتمع....

.-."""9591،بع"السالسنه
4للى،وت-!يعةالطهظواهرواخضاعوالاستقلالالمعرفةسماءفيي!لمق

وحكمة.بصيرةعنوالاقتناعوالدراسة....

...؟..*اً......"""ل69.خهءصال1هـكا،ا

رترؤيالمولواالممالكورياملرصاديهالا!العلالمحاتحقصولقد

كم-ا،ؤ-4نتنأتالمذيتمع4اًحدودخارجوالافكاروالضقالمدداتاإغا-....

...ا"""691لدثع"لتأالسمش"اً بعصو--خبراًتمنمادةللاتب:هافيماتممقالمشعوبصلاتحدت

اًلحكءمفووموتطؤر،/فيدالذيالموصعفيا)حبراتهـهـهووصعبعضا

4111ارضاءءاىيقومسلطانالى،الولاءات!ابعلىيقومسلطانمن500!ه!!مم!هه!ي

!!



ون5المةنحوللاقصالمو/طوير.رالم-لموكؤواعدقي،.يردي.!1اتيبردةاأجدانج!عاطابعاصحتاأتيالاحلافيةا)ةواءدبه!أمر"،*ءهلتو!-4

د-،ور-مءلميهالض"غطلمحأولات4ومقاومتفى،فانا-ءرامهيكرسألذيالزراعيالمجتهعؤبمالامامالىخطوةالد.رخيالة*ركابو)قد.الزراًءي

.اصيافاوا)تقاليدحيناا)ورادات،نالافوسائلوربظ،ما!صمفياأقديرهةوا)"قيلاءداأ"،د"تةسبلإر"

ي!عنطاإزراءكبالمجت.عديالانسانلاخلاؤه"ايشالمعتطورتولقدؤ!الانسانحظكانمهماالانسانيواكصعور-انب"الافب،اورروةوغا-و،و"

لاخلملا!ء!-فئالوص--دالمع!باركانالرعويالمجتمعففي.ا!رعويالمجتمعكو--ا.رلمحهقةوراًكولظلالكازتو"،ماب-.يطاا*ر!ةا"نا)وكتذإن

صلاتبهمتربطهالذ/نئهافربلعندفاعهمديهوولااخلاؤيتهالانسانإقطرءنواسعقيءكلتست،الممح"هعخجدبءاداًتاهـ.إتيااأة*رباور

صر"،تكازتهاءدموكذأك،"مه/"يببناوئينءخكانواءهماوالدمحمالالحروبهـذهساعدتولقد.عايى"اًمآ،زتءحىيىكأأ-./ت-هاألمءروب

نىاذ!"وبخاصللغر.إب"،كلاً-ة:احةمعاموالومولاالاؤرباءهؤلاءوبالنتعبينييراته"ال،مؤعلى،اة-حاصروبودة--.6،،،فىا)درت

ءلمىالرعويالم!هعفيالاخلا!بكأالمعايريرنصنفانونستطيعبة.عدواوالصسناعاتوالادواتوالعلويمالمعارفمنكهيرااذلك.ؤ:ماإتوزفي

رر".يخيرهـو"لبقدردذاتهنجبرابشإالى-يرانبمتنىء*رر،خبراساسدفت،!اهـىرخظاوهانولعربمت-ممرا./*ن!مايونا؟ىار3و،اة.ا)-دونجة

!هـازوبربت-.بز،ير،الافهالمنلةكلتعطىا)ء4لا!-كأالاخاًلقيمةوانمصربرصوتحرأةةحاحروب!ولاالكةبراكمبمءء:أدهـممنال!4وإ:-،--ولو(

اء3-تت-?-ءفئهناوالاصلاق.ءمهص(درالذياإتصضصوأبيرالةعلاعربالدىالفإسفياهكراوؤيام.،الاجانباًصء.لملألءىاهربوا،موا!ت

.ء*ءو./ةاو"!ردةو)يستال"ميبرصحانماد/ةمطلقةوواوصلا،العربواولا،ت!،رالاصووال!ررقىا!41و*رةفىد.ةطا)ذي

ء-،رت؟-ءباي43شبتطودصدتقه!ازراًعياالم!معسارواالاوروبصللفكرءخطلمان13ا)ديو!و..اورود،ا!ى!ا"-ةياأة*را

فلطليهةعليهماًلح*مكن/5اًادينالانثمخاء!عنمجردةخللأفيقىا!المعا،ير.ااولميدالصناعيوالمجتمعاله.ت(ب"أإ-ضارةء،دازريااءهـ،*تأ

رنصر7الاء:،صرةت!دو!م،لذاتهنتراا!شنروارزإتهخيراالضيروص،ر.."،بميزوينالةبليالمجىمع!!اتعنازراعبمااءة.هعاطءكللمتورءهءز

ء"عذة"واطن-،1عن.ودؤات،1الدواقىلقه،مالهراحا)حقءاىوإومحمودةوالانثماءا)بناءاممامالىطريقؤةحقدالارضؤياً،له.قرارانءكطالأواى

ولعا،ا!اوالانطهكأالقوانينووض!!االرعويالم!هعديالرثيدوربذلكلما4الاب،لى!تادةةالمرء"ءاىالحهام!.لطان.!:رراخلاؤ"ة!واعدوفىاءت

.اشللأقبة،اثتتالةيوالعاداتبالاءرا!للحكاممبللامعنويةةوىمنء-لااودود،فيةيمالد!فا--لطفئاإ"دءهـلإ،!

ناءت--قدة-ء؟اوجدتوداًلاف-،ز"ةاننقولىانهاونسشطيعلتوفعالبابوات.برديفتمن.اك-ء،نءرورب-ت،،و*ن،وءة،(ءءلى

إتس-ور،1با!ة*رصل"روءطلهكأءجردهمه،زيللأقيةالاصالى،ننصطرتامه-عايهاوماالادضتملكباسمو.ؤ،رة،ؤالاباطرةوك1.1دووسءاى

نء"ارش!اءاىا!:،ء!مختلفوتت!مل،اوجدانواالضمبر!وازعوخفعاثدولهيالاقطاعيةالاء،راتبذاكاضهءتو،الارضربقط:قيكأ!ازتصأ

ء،رءةلاؤهةالأخالممازكبنجتإرةسهمقتوبذ)نلأ،،الاجناسالعروقاخشلالىعلىالمتنائرةالصغبرةارناا!صوىادولا!ذهتكفيو!ع،اقذاكاك،رو:فئ

س5أ)توهج!ةقيهماًلظليلظا،لوةرتصتالئاسمنم،فبمرةمعوسط.إ-كونقدالارضديالالىتقراران!هيالثازحية1،ءزةاً"،.رطةا!خر

اً!ررة.قدوالغربالشرقبينالديرخيةا!-روبوكذ)ث،ؤرونعدةجةرقإ!

الاصلدؤ--ا*،زبرينااتماعلذ!كصدتالزراء!با!ءة!عوؤ!ااستكبالاؤكارتلك،هادئةنادعلىزتضجانالكبرىلىللأؤ*اراًلاصت

.ضاء!ا!"ه"م!هعالاولىالبذوراولادةء"دالذيالبشريوا!ة*رلوحلملاءمتهايباركهاإبننريابرالضمن13ا)ة.كبللأوهـةالأخاًافيواعدز،ؤت-ت

لا!ءكأالاصالم*انبىؤيهوسادتارورر-ء2الا!ءرؤ!زراعيووبر!عا!امابرظالمطورةالكبرىالاوكار./منعامذلكولكن،أ؟فاك))ةطورةؤ-رمشا)*2

-ؤ،دؤط3،.ت6الى"ي-ةالدباننتم"جموعةواض!كأاسىعلىرتها3دارقيا!بعد،المفكرةالمر.ؤوس"نكببرؤفي،:هوا!ءط،ت"هعوالميلأقللاخ

.الاخربنمعتكل،ملهصلملألءنورذانهلذاتهار!ا!حالانسان!لمقالىفيالعاديالانسانحريرة،يرقىللحرمت*طشة3ءبرة!اوبب،لره،!ءكأ"دؤها

ا!ة؟راناولاالابردالىالزراًءبهعالمجت.برتمرانالمصمنكانولقداثسانالسيادةهـرزهدييرت،زعهلا?سهو!-لمط،قنة-له!"دير*ونان

يرهـةالهرصيانهمثكلاتانالافوتناولالاستقرارمزةكنانبثقالذيلم.؟،نحقالااخر

ا!!،/:ثر---ة.1.5ءولويوتبحرهواًلمنادشعةوالدرا!ءقى!ملباأتأ،البعيدةاواللبنةوضعت،الزراعبمالمحتمع!!رذورهوادتاذياا)ء*رثروع

الاد--لنءكنؤ!ا"-3ذ)ثاًن-ءجشا!اوادداًكالاأهيةالقوة(عر!ة!برلم،الاكتث،ؤاتواعإومامنذلكبعدا.ىو،االاز-!انياتطورإلاراى1

ذلكعلىا،ز-صانساعدوور..كاهاالامورهذهفيؤكرهاتتنصمالمنانبل،ومفصاةدفيقةبصودةوفع!أدذلىك.و*ونانةسور/1واي-!

--ة"ارظوءهسا-وناز-بئاالفاسفةعصش"خذالانسانيةالمعرؤةادخرتهماوالدراسةبااثغبمبرصياتةمشكلاتاخذهوا،رضؤكبما-ءانالاقءةرأرار

ا)ةإ-"ةبت.ده5طىالانر-ءازكبللف!رمتصلاخيطابحقكانتاقيالعربيةحياتهانمىو،زرةينابيعوقصر،جببدة4،درونة-صهؤيؤخحؤدلإ*أاو

"--نفيولإقاإناخوابىءثةوجدإ4آادةكريالزخمووانج!حاذاصشبعد./وماتطورتاذابحيتمصىلهاوجمل،،ااثنوع،1)تهاءاء"ءبدل

!تساا!طبقةالظيمروخاقش!ا،للقيمجديرداسلماللبشرقيواضطج!/دعفلمن"مبعفكرةءناوصادرذتيجةالى"وديابز،ورا.!تام،نيروم

لا)*ف-بهذاؤ،تعا،واإحاكمالىلمطانوصدههوالذياأفقلبولادة،الكيرالانسانيوالمجنمعالصفبرمجتمعةفي)ت"-بفلإ،ومن.انالاف

وه،ةجربتاتامحكعلىمنهماهدانهويضئإدرسولينقبا!برهولانترءوسائلواضعة،،نيالافالشعورووحدةابىتسيا)"*روصدةعن"!رة

وء":-تدننصينالىإفائباؤ،ويجدهلمو"ا،اوجوداؤهوالىمقلوجدهال!كماصدارمنتظرة،الاجتماعيا)ضميرءحكمقىا"اموءا/اتها،ز-ءان

كأ.ثازمرةوجودها!قىا.فائجهكانتومهماالحكمكانرو،15يةفى-،9دحماولاًلاخلاؤك!

نف+--4اا"كر!والزراءبالمجتمعرحابفيولدااذيالفكرانفذالزراعيالمجتمعفبمالاخلاقان،!ي"برداللاا)ذيوا)واؤع

وان.ازراعيااءتمعاب،1انىااتبالقيملط3لامئافتنةاخضعالذيالرعويالمجتمعفيومضعمونهاشكلهاءنيرختلفانلاوءفهـوزاثة*للااخذ.ت

هـ-ووسلطانهالعةلدوةعنمعبراالانسانذاتمنانطلقالذيالفكرؤي!،توازنوء،ديرقىروحيةالسسءلىجرءدمن،إدتاز،1دلوء-.ب

وان.ر،لطبيعةاًلة*رنم،سمنولدالذيذ)ـك.اعامبا3جاالذيالفكروتأكدت،المخارجيرالعالمباصساسه،لألميالداخ4ب!،لمالانسانا!-،س

!-ذهوزةسببرلطواهـر!اوانينالةبوضعهالطبيعةؤهمصاولذي19ا)ةكرانادون؟لاصكامبرصدداذياالاجتماعيالوجدانو،دةب".دصدال!

الذيالفكرن1و.ةجدباسسءلىاررياضيات!لموئدقدا!ظواهرالتبضماثرهمالىيل!مابقدر.تةهـف!،عدمءلىالبشرمتتاورا.قيف

امالابخواصمنالكثيرؤهمعلىساعدالملذيذلكالرياف،تءلممولد،انالاديس!،سلجاءتاقيالاخلاؤيةعانيوالمالمئزاية1)بزربية?اءت،،

علم؟لولادةجد،دءنالمعركةؤادوالفلكيةالطبيعيةوالظواهروالمعادنكانوادا،وعئايتهموفتهمجلواًاصلحونوهلمفءروناًلةلملاد.ور"ا"،وآررر!

.والكيمياءالةيز)،*انؤ،ازتغيروورمارةرالات،اإزراعياجتهعاؤبإلاخلون?ةاتءن

!جداهـرو-منعادإ"اوماهذهعنهتمحضتالذيالفكلرانيخاقورعايتها،خدمهاعاىواكوقربالادضا،تصالان!واذلكء.بالس

ت،لتلمخف4ءلمى!واعدغلىوال!مةالانسانورراسةكلهابهاتسلجالافكاركلمقاومةبهايرمكنمماتازيةمةطصزصبحؤدماداًت.11،1من
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ور-تظ"يمص،-ءلىرداًو،دالصءاءيأ،?هعكلابىترياإثطوراننجحتاداص*ىالانساذيةءلىتسق)حضارةجدإ.دةرزر،داًك،1/بئ!ي

المستعملراتالمحوؤ،لزداعة،مفرعةدائرةصولرءريفييلأكأ!ادبرورد،-،كنتطت.بئللىالازثادتقلوالعلوم1ةسفالظحقإ!ؤجولادفاًلمطهـدها؟!ر

محراثاولأفراعولكنالسنينالافصلملأليتطودلمالارضفلاحةؤ!...اًر:ء،داصتراع3،نوذب.ةالركلذظد./كأ!*الإتو*ءبة*"اً!*"دءا،ة

اصبحتتبانازث،ت..اصرجدبربهلمءاريثائبابكجحديديدةجهـلمب-ةبءتا?%تأاءديىأالهمناعبمالمءتمع"اردالالىوكانت

الذيرالجواد.ث!بماء.آل.له-صعا!صة،عةةكطكالالةالزراعةفيالازة./تإبلاوة3الهقلؤوة3،نتو!مههـ.هالم.تر

يذءنسعتهزتغيرلم،كذرفىواًإرعوتأ"الزداء!المحتمعنتمعادكان4"ورانب-هيوءا؟"!هخهظهـيوءاإ"-ت،براالمءتهبمءذاهـو،5!

ر.،خؤورنتوادا،برط-ةفىبيسعةت?ركازتظ!رت!6!ءادةاولولكنقيلى-ص؟الاخارور.فئ

،!يرعالمسراةقيدماوورساجظودا"وضع-نددرار.وم،معالمصزةءجهـ،،رةلا..

د!والأ!.فى.وونلةفيوالمؤةءوالهاوابىرق،ا!فوا،اطا؟رةاذاناًل!ثامحيءالمجتمميالاحلاق

.،---ن.لا-نلان4الظ،هـريررارتعيدات،وراس!لارماووهـت"التطورإ:وعيةاوروبافياورلمميةا9-،ةء"إو)-!ولاءصك3؟!الصناء!اءكاهبماان

!"كأ.فيالاصر!أ*ا،با)ءإبونزا،هف-5اًا-و!رو؟)داوع.،بئسو!ء!ال،وارهتأا)-ء،سةؤ!ا"كأرر/بئاوالانجاهاتأافا-صفءقىرالا!14)،ا!؟نتا)ءيلماث

اهـ،.فة،اقيمالمللوارمهاًزة!هـةةواخضاعا*لما.أطورهضمتالتيالمثورةؤمن.واحدآرفياتجاهاتءدةاترفتبرتتوا!حلأم)قى9والد

الاولىالنظرةضحهةالدارورءينمنبضيرذوووود.واكمحببه!"ادللاتعلىاذورةالىهـاعيتالاجاظلماعاىالتورةا)ىا.،لي،واتا-لطانءلى

ءة،،وصرءواا!ىف.ادةهذهزة،،جددسوا!تدطا)ء!ناءبالمروتمعاحفادةءن!ظاثماالىافكريرنوالىلفكرالموسطىا*ء.ورااودذت،1اككبماافيءودا

اة-ودفيءاًر.قاءارر":ابمن.ؤكلدترؤارايظ،رو!اال!إءالىوالمونالاخلاقاًدد/كأاكأثمافوةاًلمحااءروبوأوالدولاًنح!ماتطمةؤبماجد.وبةا.وء،ء،ت

اًلمصيه-عرة01إخفالأولاك:عان.الاذ-ءازءقيونتاالازتإجلمنواجء،1.القومياتاساسعلىاإحديثةالدولوفي،مالامبراًطورياتازكأراضواءر/*ا

"-او!ةومحلك!ا*فيا4ونضهوجالانسان/بئعهفيرءلىا)دلااكأرركيالهمناعي..رنجبةالدا-روباجملةوداءها"ءلمهة""اب!-ه،وءهاتا!في*ذعاصنؤطو

يرءقىءنحلولءس"*أءللأ،د،ثادارساالح.اةفيوالعينتىاطبيع"لامرهاتخزهخضستايزيلإعاعيالاجاثطوراء،ز:ءقىاالهورةيشكل413ذإكان

الى*فل/ىءاطانبيناة-ابربامدىءنبدءنم!:را،إ":دى/ءجهـول)كل!!اذ.رو*4وتتاله-ظء!ا(!ةهعولاد!لاز"تجهـإدةاًصالأقء""

،افيائمةااةال*عو"واضيرتالحسالعام"قيتفءاتوبينالتطوروروحكانه،ءادقوالجاًلاؤرادص.اةء-صتا!تياًلعامةإتطوراتاهـذهسعن"*زل

ء،ا.اًخةطو"ء،وولعا-،1و.ؤهرده،"،ات-ط"االمقوىاًلاز-انخةءوعوبين.ززودوهـد،الحديثاًلعهممرافء،نهوجد/بهـمنيرول*ءلموق!اك

.لاداًدفوؤسخبرهالامرهاًلمنجزاتركلكذلكوالادابوا!!ونالعاوم!ملوفيالم!-:لتلي*ل

رتءرر،ءكه!ا!متالمرءمعوبالاخلاؤ""اًلمعاننزطودهظاهر،تتجلىا)تة-سطم*ملؤيالاكأته،و،تو!ءائرةع15تالاجء4اًالإربصنملو!

صىلى1ةو9إزراًعياالمر.نمعويج،ءتا)ء!الاخلاقيةالمعانيمنالانسانالخوفمن"ةتررء،لىما)ىوقهار.نتىألانساز-ةاوداتاعى،قالىدووورعا

الكنءب-كأبرمشاونكانواالذإنالدينرج،لبينالحكملانظمقىدعههاالعلميةالتبرزاتهذها!هت!وإقد.لىللأخر،بئاز-ء*ادة/9-ثةءاىدر14

.ر"-لموااًناىأؤددجفئدرجةلاواثكاخاةءيناوالاباطرةالوكاو؟ينجدإدمنال!بهبمبلمورةفيالاجةماء-ةالمنرزاًتوكذلكرومدءد!وء،ا!ودةا

صفءودالد.وبئرج(لى.موذكانواذاً.اًلاخترةالعلإ،الددجةفيالاا"اىادو3./بىاءبوا،زتاناإ،ءسوصةء(رة/ءلملأءماًاذيرالاوراوبوءصيا?ها

جهـ\(رةقوةفان!178عامالفرفيةانتورةعهدمطلعمعنهائياورللأنتى.كوكؤر-اومالمعحقلوكيماالمادبربئالمعةةداتمن؟خبر)ذ!كتيمافغ"رت

اونثءمبجهاوويرؤوةاواحاماارأياؤوةهـكبماالمبرتمعمسرحعلىولدتوهـاملالنةسوءلممالفا-فيءة،1*ب)ة*ر!.لى/وء،الروصءبئا(ورقدات

لىلمؤيأفيهة!مقياتوشهـأن!مؤلص"ماا)!اديرينادالاؤرؤوىمنكألىوالمالتيبالاؤكارءللأقة!هاا"سجد.!دةادكارةتاذ.واتطوراوء،مضاول!الاج

بات-8كلمقىوا!-ءقطبت،الاذء-ابوالمتوداتومراتب،الاجتماعيةارافباالامامالىا"طوراعجاةدفع!!اء.--،ما!زراًعيالمء"هعوب!سائدذ3،نت

عاخفالذيالاخلأؤبا!ظزونلانتعهبزمااوتشهتيصا!ولاءعنيقالماالاحي!انمنكتير!ييااًلضطر*هأ"ءافقى،تاءبما3اًااًلم*"هعلمقطروي

.إ:ظراندونألاؤرادا)ى.رتطرقازلمونهـوالمعنوقي"لمقيمالصتاع!المإتمعلمفها3م،ماالتقدمعنزت.و!فاندونومن،ادوراناءنتمفاندون

ازهـماذ!ةداتقكل،الان!لنبقىاتهـم!ذوالى"بر:ظربلزبابهماووجوههـ!اًلى."ةء-.اتمنذ!ك

الم-"ه---عفيةرد!وازتتاروكل،ارازتهيدوحوكلروحهيالىالئفادكبلا)جد/دا)ت.طورهذاًشءكلءتدوهء.رةو!فقىان

داًموءا..واجب"وعاحقإ""واطنل3و..الدولةفيوكواءنقدالديرفي.الكبيسمةسلط،نانمهها،ةظاهـر،زبملي:ش6،ءنزثرحءف"هور"

انيالمهؤ،ناله"تاعيالم!مع!بوحدهارورردبمس!اخذالاخلاقيالقانونالدينيةالخلاؤ،تحدةوخفت.وابطرةملوك!اءكامالحلىلدررجب،ص"ء

اًلفك!--ريةو!ونهافردانته،طات،لذلك.نبعا"وزعتفدالاخلاقية،الوطنيةلشاعرواإغاتاواالقومباتدراتظءإى)ءفيوماهـولاد-ن

"لاخلملأقاواصحت،اروحبةاومعتقداته،الاصتماعيةواداًءهوالسياسيةاهـيااوقتاؤيإواحدةاالدواقىداخلا*از--لمةاساطان!وسعف

ا-ءلويءاواجءةابإ-ءلموكا!ءنيىمتالصئاعيالمجتمعفيعهوماوا)دور-اعالوطنيةؤكرةواض!تالةددءاىالدو!قىلىءاطقىؤه"اتهدت

اىواا.رفءلاًضسءتبل،فحسبالاخرينو!شاسقةواالكذبوعدم،.والارواحالدء،ءاجا!ا.ءن.قذلاكبالاخلاؤ-ةالمعازيمنا)وطنءن

ءوالمبماأي،تم،عيةالاجإلقضايامنمعببنبهو!فخلقيااكزاماكبير*دالاخلاة"ةالمعانيخلالءناعبكأالاجتمافي-مادر*حداىاوؤوضحت

ءتهاصاكءواضس،اليهااًاساءينوالاثخاصىالكبرىوالدعواتالعامةافعا)4علىالحكم34"ةاءالاوإ،5زوإعلىالعكموررمالازسانالىر،لتظر

واتةيرمنءاىلل!كممدء،ة،اؤة،عودونمبرردونعليهاوالانقلابارت،هـالفرداذدادا)هـياوقتافياد.بةءيى،1وم!ا!-:ت"ا!!ذاد!-ة

اذ"تخئةالسبوالأزارةالبفعةلمنطقندتعهاخضعبانه،تلوناوانقإثوبينبنهفيمااًحرالانسانتركتظضيرائدةفكرة!ضاكنت13،؟لىدولة

،-4مرامونحققدبه!قضا?،العماجلةوسيذنهالاخلاكيةللمعاز!التكر.يةرءروالجهـربر*دولم،"ناؤشنهااوالروص"ة؟اقيمالملأءتقادندت-"

تهررراندونك!الصناعتمعالمصاخلاقنطوراساسفيلبنةاولو!!ه!واًضحى..بفكر.نهجهريوملهحدتكماهاليلواسمجنمدءاةاًلارض

اخضعالذيتماع!الاجالهعلهـنلههدورها،غيبياوروحيدافعءنوبيناروحيةاالذ.مبعضبينموزءا،محضشخهءيشعودوهونالا/15

نا.ؤإةز"-،ووء!ه!ارادةداالاز-،نوجعلىالذاتنالنقداممليةالى"طورورخيئاتيئاتزدادالطبيعةعلىبطر"ؤ"اص!ت-الذيا!*ا!وريمناًلاز--ان

اداعنهوالشجاوزاكلإمالوالعفيمنطقبوافقدامماالاجتماعيحدودالتطود"الج،رشيء!!الحرحمنر"دولم.الانسانرز-يمةواصفاعهالف!ر!،

يؤابىتس.؟"ا)-".ؤ-مص!الذيهـ*هرالما!ةقدمداءيمسايرةء-نجمدمنثيئاث!كلهـ!هكا!توإوضاؤتةالموالدراًولواخةماء،،روارفرة

.العصورأجميعيرريدمانقدؤيحرصانالازتان!وألاولالم:دآلانإجت"معالدىالالدرر--ة

المجتىعؤياي15واًلاجتادتب،سي!الفكرالاخلاقارتباطظاهرةانبالاخر/صثموءنفياًنهدادئادالن!ؤ!العاهيالالوبو-خذدامما

/*-نو!!.اًك،ورسلممنالاولىالدرجةو!زأنيظاهرةهي،الصناعي.ر"هـطالمح،امبالهلبموءن
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.ا)خءرةرحاً)ر*"والمد"اء.ةرالضهلئراعصرك!داءدولةاةه،عيةالاجاًلابر"ه--،عياككوونفيالانقلابهذاًمت!ي!دتان"-طاعاولاء*:ولأ

الحءرالىىةداء"يقولانالصضاعيةاص!ضةابدءديهـءوحايفىولم!هـا"ثلءلىتحتزت13صهـ/دمنوادتاتبمااالاخلافيكأا)فيغان)ولا

آ،نالانسانلان.انصاؤ"مير!بوءظاومونالم-صاكينهؤلاءاًنوالح!--ينوبركيماوالا!ماععىإدىكبما51الفكرين4لازماك-

فؤدعبان!ه*ن،مالمحولها!!.إخظروآ،ن.القهمةؤاءررزإللااكؤاكاوعياهذامئلاًلىا!ءوةارا!قالذيالتلازمدلكراولا،للأوالاص

ن،ؤ-ولذاك...حم،رأوبفلاًلىاحدهميرضطرما"ئللىالعممنمعالمبرتؤ!لأؤكبالاخا)-،فزؤوةاًنعىفاط"كأدلالةواهـلبحيتالجد/ب

الا!وتر-ين3جزفي"معاركدخلى!دكانادالاؤيةالاخاًاة.!!ئم"ناتصاءلاصهلةبعضءيه!اجرأتدرجةالىو!لانتتض*متؤدالزراًعي

ؤ-،ن،ر،رداذهمالصورلجةوالعنالمفى!!ماوربىتةاسبابو)،ءجنلمم،لااءجهـ-لمناذحررطر،ق.بنبرواكي،الاجتماعييناع"ئ-بنواإ،ة*رين

--ما!ةاماصشوقىضاذالافا)ذأترامهـاصلإ3/أت؟1ر/ة.كأا)ة"ء*!3وال"كر،مرتداموالطحاكمااًلعقلبا.زء،دالطللاسمو4"ءكمالمصوا!*،دة

اردادلمما3وءتةاصدةرزداًدلمن3اخللاؤبماددهع،ا!ءلء،اًلمتلوفى"4-ء،زاًلااكطوردحلةا:ننريااًلمجتهـعطلهعكأإت.ء،بع،المرورؤةلىقطر1)ى!اد/،

هـرقجهيما،ء-لرونجربو)قد...،طرو،4الاز-،فيو-،نالافاءداء"نالروادولدعوالصناعيالمجتمعر،بالةو/ةبدهـ،وندقابىهـعة

الزراهـ-ي.اءتهعاي9لمةالمس!ء*ها)وءصة،ت*ملكاا!توالملأصلملأحا)رعوةرالحضء-،رةاوءضينواالاج!ماعيينوالباحنئينا*له،ء،اينر3اةاواءصاءينا

ية-اوم،انا!زراءياءةهـعالان.يحسولبإاوتصغىاذناا،رو،دث!إ،ووقللهمل،الحضارةتلكثتماروبرالالةاصناءكبماااًاءلإهعو11--ضاء-"

"ءف-ولى،رويرءهوةدمن4هضوء،زة--،1ا!!.-!ة؟غيرة،ناصؤيبراًد!،"مد!ااكطورعملميةات،دعة،عهليةاسبدوءلى.،لمياء.اوب

عاى-صانيالاقوهل،ؤوى13،،وووذهاته-!والطراولمحاراو*إههـعلىبر.وا!تضج-ةءعبوالىا!--،رمن

--انالأفعته/-ان،صالمهمنآ،نولذ)دث،مفياوورت"ااواءة-اليهـاحعلتماالعدلملادةالاخلاممة10ا!صناللمح..ؤنه"!د ........لاليممنعي.ممعءرر-

!دراذارعوىؤوا!ء-ذرراتاواعفوا!ا:هءازحاازراءيا(!.هعو):د.ا)ء،ض،عيلءتهعااضحىانبعداتطورادروبؤ!جد/دةمسالكله

والزيحا!تهساصءةس-،ءبماارالمء!.هعاذ--انوإ؟ن..إرءوىان)"زتيج-ةاًلقو*يةوالمنتشإعرواًولعةالدمداًبطةعلى.ؤقومدولالى"فيسم،

!هـهميكلهو?"وصصا-.هـودامةواول3"رر،ءواا.خارافيءرارةوااطرتؤ،ء-فاهاالد./ءيةاكء،عرمناساسعلىالدو!ة3-،نلاة.هووللأل

ا،--ايرقدمانالا4ء!يىو"،داًروؤ،جالاتلى.وكأدما!-يالااكألداتا)"-بعضديةالسضيإاءجماةأمرحالىعادتاقيوء-.ق)اا(هـو!ة

نا...يرء،هـ---،او،ءيى،-يثر!اك!الم!لءلمعار./-ا،مو!ةالاخلاقمنها.قفاندونا!رعوياجتمعافيالمستحكمة

و؟ا.!ت..."-اررء:،ا!ضوير4-بويرتالوجدانت!!،يرقفوكانافكروا.برء،لى-بلاكاني9الرعالمجتمعفياواطناانهو،واصدبدارقنول3

يؤم!ازر-وؤهـها،علإ"،العاملوسيدة،،صاحبسيدة!زرهإفىواءحاالامةآه،،عمولنتببهتهعالمححمل.ووؤاديرنالمجاورر،لاءداًء4إة*ل*اءلى

وورءهتاصر--ة،ا!دءوي،ضاصاكلام!ا،"ماعيالاجالاخراببقطرويالجد./بةالاخلاقولهن،جيرانهمعلىللاغارةاكثيرأونجلأةل!د

لمك/5!احدهمافيالماوفير11)كببنارجنداسمالوتوزعدئماتالىالمجنمعالاورو-الآلءلىوماد-/،مهتو؟اخلاقيا!،د،لرا!-باله:،ءب!عالم*ء3

وطنهداخل!لاوسقاذاخارجهاوالوطنراخلالمواطنليرت!:،،ا!خي

-4!ال!مفحةعلبىالتنمة--و!رة!الذيوالمعنويالماديالالزام"نتحردقدانالافلان."خارجاًو

"-نالمة:عتالمممويللالمزامارارتهبهحضوصةءع،ا)خ،رجءنءا-"

لى-داخالعاماوا)-اء!القازونهواذياالالزامذ)ن،اًأخة-!داصل

المءهوع.طموحديالفرديالطهوحتجلىكه،.خارجهااو4كدوحمدود

حديثاص!ر1)دو)ة4تمثاالمجموعطموحولكن،ا!وطنحدودداخلطموحاحةددوا

لىااًلطموحزادفاذا،ضونالمفرووزراؤهااًوهـ،سةررذ!كءض!ا.وبئومو

الافلاق4.نقتضيطارئاصرؤا.لعت:راتكباالحربؤ،متا-يهطرةاررجة

كانثتاداالاخلاقوو.نمفرمودفوهي،النفسهـنلدؤاعدامتما

صى.ءالالماًصلملاوبغيركاسلموبالحربعلىالحكمنأه.ل،لقد.ازاوعدوهبموء،

مرء!ر!ماابعدالمتحىصدةالاء!و!"ئةالاولىا!حرببرصدالامممظمة!ا!انالى صو!!،إيراةيد،يةالدولدلمحكةنبجالىلىتهنل،الثانجةاحرب

م!!وصهـ!رافي-ماعنولدداعسبههاوتحهلا(*دالةدمهبرارؤه-ءثىدء،اًا!ولي
ا)ءربؤكرةصميمالىالاخلاقنفذتو)قد.كلهالعالمفيا،صللأؤ.قى

!-"ءناسلاؤدداًاعتبارهاورفضتبدافياءريزيااسلور،بررهاواءلإ

ا"اتف--!اثادمنالانسانحررو!داله-،عىإمعالمج،ن"إشبولا

وهي،الأنسانيفئالذاتؤوةعلىا!وحيدةالىرلااةهواة*راج!ل،ل-ءيئةا

ا!صوفىالماسطععدبدلممواذا،4وسائاوبانافكارهاشرحطنالافالبها/لمبئاً!ةببر؟المعال!وة

....عيةه-الاجت-!الهووالعقائدالافكارحرب!!فلتكنقدراًا-رباانت3

ليعب!سالحروبمنخالعالمبولادةنجنر.ومماوهـذ!،للأقيةالاخا!انياو

الذفيللفقيددائعةفصائد.و!ورادةططنينةفيا).شر

الصناعيالمجتمعفيلملأؤيةالاخالقيمخصائصعنالانتساءلناواذا

اًلاخلاقانهـ!منهاالاولىالخاصة.خصائهرزللأث-علىةطنمةوجدزا!،

التثعردتفيبشدسيجكاىر9تطجانبالىكبيرانمواز.تؤدوصده؟لاز--،نص،صأك!ذاكأمور

ءندعستولكضهاالتجريربيةوالعلومالنظررةاً!!لوم!بصورلالاز-صان

ابىررروعيةتبياناردناولمو...الاجتماعيالحقلكلا!نموذلكمجماراًة

برداوو.س37ع-ر.ل3.ال!مناثتنءيمناكثرملالمزاؤ!الاطفال.ؤثتغيلءخلايرهرد3،نالذيابح

ةرحبذلكفياللبلمحار،المرمق.صدلاوباجرة/ومياساءةعترة

19مملساعاتقيحدبدر،!هـءوةلبؤساءا!؟لاء"ضاصريوءاملكنو،ةبالف
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حديدةفلسفاتحس!اًلانسانكلهب!لكفتقوم،الخاطيءاوالمعسب. 3....

الذيامالعامنيكونانيجبحيتوتضعهالانسانتفهمانتحاولأالمجئمعاءثهيالاخلاق نايريدالتيوالحياة،خفاياهايكتشفالتيوالطبيعة،فيهيعيثى

الرارها.هـرك--31الصفصةعلىاًلمئنتمورتتمة-

ؤائمامرفاعلميااتحاهالالاخلاقاًلاتجاه،فهيالثالثةالميخاصةاماكيممم!ه!" !5555555!.
العلميةوبالوسائلواسبالحاكتشافهايمكناًلتيالماديمةالحقائق.عل!،

وهدا.وؤوانينها!ولهالهبذاتهؤائمعلمانهاعلىودراررءتهاالاخرىوكانت،دتهوزياتنميتهعلىوالعملختمارهلاسالظوة.،ملكوالاخرالمال

عابقدرطنيعبم-اوعحيهومالكلالمفنعلةالحمالةوليدليسالافجاه؟أك!والقبك!المباديءاساسعلىوفقومالفئاتتتوزعماع"ةالاصالاخلاق

الحظيقةتكنلمان،الحقيقةالىالوصولضرورةتقتضيماانعكاسهوسيرهاخطتتابعظلمتالاخلاقواكن،المءتمعؤثاتمنفىخةل3"/رعاها

اًلشثوجهتللاخلا!الدراسات.لانمعينينوزماناتناسبمكاناالتيالنسبيةكريمقلبنبضاتنتبهارء!الاخلاؤيةالا!-هـاس،تهذهواز"ظتالىمام

هذهوتشعبتمدارسوقامتاًلاخلافيالعملصميمالىنفذتقدالنوابمج،لىوصلتانالى،اليهاوالداعينبرهاالمتحسسهينصهرورمن

الاخلافيالمفهومتحليلبصددنجينهافيماالاراءلتشعبتبعاادارسااخلاؤياؤانوناكونهامنلتنقل،القوانينصلبفي!ادخلتهاوالحكو"ات

الوفائععلىالنتانجهذهوتطبقمعينةبن!نانجمئهوامخروجودراستهعلى.لحاسبوضنعيقانونالى،الضمير"حكمةمحال!4عاىت!حاسب

كلبماذلكمنالهدفيكنولم.صر!علميناسلوبالمعروفةاولئكءحاسبةللاؤداًرنتركاندونالشعبباسمنحكممحكم"مخالفته

بهجاءتمام!المجتمعفيالآثيرعنالروجةوا!قيمالمفا!معزلهو!هـيرغمهماؤوىوجدوااذا-الاالصوابجادةلى1رجعون4لاالذ/ن

المجتمعطب!ةكانتمابقدر،قانونيةاواخلا!بةاوادبيةالزاماتمنفيالصنافيالمجتمعخط،هااك!تلكعوإضةلضطوةواز،،.ذيكعلنى

المعانيمنابعحردالذكطالعلميالمنهجهذامثلتضضياًلصناعيةرقيق.الزرا!باالمرخمعفيالتحررخطىالىرال!ء،رر!،ااتحررحقل

السلولروتفسير،وتحايلهاونتصويرهاالانساننفسفيالاخلاقيةالاانفسهم.نحريردميعوااندوناررنينالا!"ستعبدينظاواالادض

الجر/فعلعلىتقدماًلتيالانسانوارادة"لانسانيةوالعاطفةالان!مانيواكن.تنطلىءانقبلالمصباحفي4االذبا"وهجتشبهقصيرة!راتفي

"النشريالفعالياتتقسيرركذلك.الشرتتجنبانتسنطعلمولوءدىميعليهااًلالةسلطانمنالعاملةالفئةتحررحققالهتاعياجم.خا

كلعنتنجماقياللنظوايجادوالطممانينةالسعادةعنبالبحثالمقرونةيكونانيعدولاكلهذلكسببولعل.الىضقريبوجهعلىكاءلقرن

والتطخيق،ومشربهوملنسهومأكلهمعماشهفيإلانسانبهيكومعملؤسرعة.المجالاتمشلمفوفيالمياد.بنجمودديفور51سرعةسوى

طبيعةوبينبيمنهافيماوالتوفيقكلهاوالانفعالاتكلهاابىواعبهذهعلىالمجتمعجمودلانحالهاعلىالاجتماعيةالاوضاعبقاءلىتحتهلاالتطور

بر4تمراكماالطبيعيةوكرواًلطبيعيةوالظروؤطحياتهوواقعالانسانلهامواداالعلمكال!ذتاكاًلصابحمبةوالحضارة.ذاتهللىطورجمود

عليها.للوروج.نضطرهواحياناالعليامثلهحدودحيناؤتلزمه،وبمجتمعهبمحركواردفتهجناحينللجوادور!تالريعبنتنعاىاظاقتؤد

هزاالقديمةالاخلاقشجرةهزقدالصناميالمجتمعفان،كلهوبذلكاروديدةاالحياةءلىالاقبالوهذا،وبالتجهذافكان،ء،نالاتصنعمن

منلهاي!ربمايمد!اانوحاولوثمازهااوراؤهاا!ءقطبحيتعنيفاللتجاوبودفعهعضيفاهزافهزهالمجتمعضمرالىنفذاخلاؤيانت"،را

حريةاليهانتهتماعلىوقفئااذاحتى،والثمارالاوراقهذهطبيعةولكنه،الامودظواهرالىالنماظرينؤهـإبقنىبشكلالجد/بةالاوضاعمع

اجتماعية،ثم،اؤتصاديةثمسمياسيةحرير"بداتانهاوجدناالفردالاسبابويخضعونالاشياءبوافىالىينظرونمنعندطبيعيتجاوب

الحدودهدهعندانحريةلمفهومالتطورحركةتقفولم،شخصقيثم.والعلمالمنطلقؤوانينءلىالمبنيينلت!عليلوا"تحليروالس،ئج

المر(ةحريةمف!مو!اصة،الزراًسللمجتمعالاخلاقيةالمعانيمستبلالمجتمعفيالاخلا!بةالمعا!بخماف!منالثافية!الخاصاما

سلوكهاالمرأةاورثماالمراةحريةاليهاًنتهـتالذبم!الواًفعاناذهـينالىاًوللراستوزعبحكماثطارهبعداًلمجتمعانب؟6اهـ،ءمب!

حدالى!زدارزيالامر..بهمصرفمطشوافعهوائما،تماعيالاجاقترشتفقد،.بينهماالوسطىالفئةو!بام،صالوفئة-عملاربىبفئة

واللونالجئسىم!نخطية،الانسانحياةمستالتطودءاًلتيدروب،يرو،الذيبهالانسانسلوكالمتعلقةالاخلاقيةالمعانيالمجتمع1هذ!!

يماثةمىلقعغحرالمتطكلللتمملصفمعت،1كان!ماتيو،لالحضعلرللانم!المحديلالعلمالمعانياقترنتكما،ا!ام،نيالافالانجاهمع*شاعرهوانطباق

....فضةوجودءندفاءاعنهاا)هـؤاعواضحى،،عيكأالاجتمبالعيم4فه(لاخلاؤية

انتشا!ساعدوؤد.زراعيةامكانتدعويةالقديمةالمج!عاتعنالزامااضحتمابرقدرفحسبمهذ!اسلوكاالاخلاقتعدولم،بأكملهـا

فردكلعلىالعملواجبوولادةالمفنق!بامعلىالصناعيةالحضارةلاجتمامحيةاالامراضلاصللأخالحلولووضعوالاجتماعاًهـ-ا!ةلمبادىء

يوجههاالتيالقاسيةالاخلاقيةوالنظرة،الوقتنفسفيحقهوالذبمما!بئاؤرادمن.نصدرادكه!للاؤمالتقييمااًلاخلاقيةالمعانياضسحتكما

لامجتمعكلوالى،يعملاندونالعملعلىقالرفردكلالىالمجتمعالىوالا!رافالمشملةالولائلونوعية،الاجتماعيةنؤبمبتهمتمسئبحيت

حرصهرغمالرزقابوابوجههفينتدتافردلكلالرزفياسابير،.يطءاًلالتزامنطاقاًلىالمهذبالسلوكنطاقمنالاخلاقواتتقالالميها.يسعون

الشعوريواريالداخليالاستقلكلمنشيئاللانسالىوفرمما،ايجادهاعلىكوتهامنالاخلاقانتقلت،العقائدمنبعقيدةالاتزاًماوالهادف

ضمنولكن،الوقتنفسفيوالدولةالمجتمعقبلمنعليهبالسيطرةدطورمنالاصما!بمااكطورداًفقلما،وعلمافكراكونهاالىاصساسا

فضيلةالانسانفماليةتفقدولاشعورعلىشعور!بهيطفىلا!ودا!ةملمكافونمتالفكر!ةاًلا!انمداررارتقتبحيت،وعلميفكري

الشيالحدودابعدحتىالمبدعالعملفيوالانطلافطالفرديةالمبادهةوهـرفخطةولوصارت،الجديدةالحضارةفيضمنإستز./بواضمحى

العصر.لانسانالعصرحضارةينحرتهامو!ف،ا!مالمهـارةمنموقفله*ون!انوا،شكاليهايسعى

اًلصئاعي،المجتبمفي.الاخلاقيةللمبانيالثلاثالخصائصهيهذهاررمير/تابعاناالانسانعلىينبغياًلمنيالطريقفييوجهـ"اخلاقي

الفكروحدةهي.التيالانسانيةالمعرفةوحدةاستعراضارلىنافاذاالقاسيالئضالهذامثلادىولقد.انسانينمهويكتشفذاتهد3اجؤفي!ا

وجدنا،والغاياتالموسا!يلووحدةالانسانيالشعورووحدةالبشريف-!بماالاجتماعيالتطورمعلتتناسباًلجدبربةالاخلاقحقلفيالمرير

مامثلالمؤثراتباؤيعنحقيقيااستقلالايستقللم،البشرياًلفكران.الانسانيضمرفيالجديدةالاخلاؤيةالمعانيترسخالىالصئاعيإلمجتمع

انها،احياناايجابيةليستفالاخلاق.الصناعيالمجتمعفيمستقلهوعنوانبثقت،حياتهطريقفيخطواتهمنخطوةكلوشمولها(لجد/ب

منعدائياموفقاالمن!لبيةالاخلاقوؤفتوؤد.كعرةاحيانفيسلبية،بذاتهؤائمكموضوعالانسانتعالججديدةفلسفاتالاخلاقيئالمعانيهذه

احرقواقدقضيةودواداعدموامفكرينمنوكم.وتطودءالفكرتحررؤلبهافراًجعنوتكشفالصناعيةالحضارةهذهمنمواؤفهوتحلل

الاخلاقمنالفكريللتحرر.فداذهبتضحايامنوكمبالنيراًنهسلوكهتبرراًناًستطاعتماوتحاول،واحدآنفيوجدانهومأساة
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المجشمعاتو!وأافا/،تا)وس،ثلووحدةالانساننااهصعورووحدةاابتهريوالفكر.ع((في!فى-ؤفمولاكذاتفعللا"فهتصاراتهاكانتاكياا-طل:يه

وؤدقليلاالالانقكه!فلملأوالاحوالداظروؤءدهعاالى"طورويرزف،وتالقد/مةههـاحصنقدفانهالصناعيالمجتمعدياستقلؤدكاناداابنتريا

المجتمءديواءضها،؟ورإ*رات!الىبعضىءنبعض،،منفصا"!ظلنضا)"ومكتسبات4حرقيواترامالانسهاناحنتراممنبرال!ثيرالاستقلال

يعتسالمجتمعفانسان.تفهللامتحدةمتءا-قة"تلملأدمةالصناعياموااعاالانسانتطورفيمؤثرةمستقلةدوةالفكريصبحولىلمالاصه.،عي،

ووحدةاًبىشريالفكروحدةجاموانبررتضاسفئؤيهاخصإطتو!دحههانه،ااعقلؤوةلانهانغلبلاووةادفكرن1انفءهمالمفكرونادزكعندكاالا

المجتمعديوالانسان.والغايرأتالوسلئلووصدةاًلانسانيارصعوراًنتعطيئالمعالمخريطةعلىيلقى.ونظرةالانسمانفيماالوىفلوالع

ا)بننريفكرهعلىتف!فىاخلا!-كأومعانءلمياومثلقيمزوالصناعبماناذ.ال!ومهيمامثلواقعةحقهقةتكن!!ابىشريالفكرشحدذ

وحدةءاىلضمفبمكما،واًاعلم؟لطبيهـكأالاإمانوحربةالاعتقادحر/بئالمرأيفيوحدةاوجدتورومشكلاتهاقضاير،هاووحدةلحضارغ1وحدة

مابقضيةصلةولمار*ل-4الر-تاسمنالمزبى!يههالالإ-از،،*ورا)ضهـالمهفيماععللانسانالخادجيالعالمكلبم،الاحاطةتكونهالذي

وغاياتهوسائلهتوحدانلستطيعمامددوتحاول،الانسايةاقضاياامن،معيناافصاذاقخعيؤوديةفضببةالفكروحدةتبدأوهكذابلذاتاًلداخلي!

روحدةاتسليموااقيسيالفكرروصدةالايمان"!تف-،تمعالحء،ةفيكشملىوألقاراتالحدودعبروهتقلكاؤةاناسأ"تصملاننلإتلاك!نر

ولااخلاقيتهاص"تءنالاعمالنق!ءماًددنالمحاذاً.الانسانياتعوداالقضهس؟من4دضبالبنريالفكروحدةاضحتوؤد.كلهالهأ)م

والصف!اتمنسهجمقىكازتفاالاخلاو-بئالاعمالانوجدنااخلاقيتهاوبالعقلبالقرا؟منونابهإتزمحيااخلالىبمفهوناله!!اككبما

.الاقكارعقلهوفيالمشاعرنفسهفينحركالتيتلكألانسانفياًلثلاتسارالاهمنالمزيدالىالإإمانذلكبربىقعهم،،دةالحضوبوءدةوالعلم

.الناسبينوح!باتةالداخليةجاله!يرعوناةءصميمواالعزمارادتهودي..وا!لمةكأوالجنسوا!ورروقاللونكلنبعيداالالسانفضا/1!اثمةعلى

التاريح.ومنتهيضةالعهسحضارةعنهمخضتالذيلإخلقصورة،ف!العيىاوميمهالانسانيمةواقكادهالانسانانسانيةمندرير:،وؤري!با

اتهي!بلمحييتناقضلان"مفطرغبراًنهالانسانفأكدمابعدوبشاصةفدا-كاااًلوةهـميةالاخلاقحوا!زالبشريالفكر.نخطىولقد.الحي!اة

ناكم،لاالبعيدة0وءايتهاليو"بزةالعينتيوسبلمةبينااتوفيقاجلمنالبهسياكراانجديدمنليؤكداوطنيةوار*واطفدالعصبه،تتأتر

انه/وحىدت،.قدوالدوبىالانسانيالمجتمع،كذلكوالدولةالم!"مع؟وهلاخلقكلمعهـو"ابقصروطنياووضعيخلمقلكلءدواليى

و!قي!عملدامماحاجانهامن!د،حرأكريرماي!ضان!ل!نسان،ينبغ.اًتوطن/ءبلانهكلها!مالم.وبخببل..الوفىمح:قياجلمنا!مالم

للعاماينتكفلالشليمةالابرمايمةالحياةوصارت.قواهبهت!مبنما،الاجتماءيةاقيماانيالصاعتمعالمجفياقيسيالفهـروحدةدت31وؤد

و/طور.العءشمنكر/ما"ههتوىبرجدوهلىحولوالعملديوللراغببنرعضو،ررودتتعمادىانينبغي.لا،ألاجتماءيةاقورماءذهمن،الاخلاق

اكثىرالاطفال!ضمغيلفينحضه،ضةوجدلاصرةهعمنا!صناعيمعالمحتورفغالاز-انكلمةاعلألمعلىوتههل.شصافىانيجب"ابقدر،بعضا

حراةيكةلءتةمعالى،ان!ضأعيةالن!ضةبدءفيساعةعضرةاثنتيمن.ؤ!انسافي!ههبهاللائقا-توىاالىومهارفه"هـاركه

تماعي،الابا!!نامين-باخفاعهـلنظام،ابئهموحياةالاطعالهؤ،ء.لملأؤ!الاخاهـنروىعلىالازساننالشعوروحدةده3تؤ4كاووذاًان

نكونانينبغيانرالانى،نوسيلةالصناعيالمجنمعفيبذلكمتوشجتاًلمجنهمعلتطودوتجمجةالحدرتالعصرفيمابميةالاسهاحياةااناذ

الاخرىهينكونانيرجبادتصانالافبفاية،)"الىمحعادةرة-ققضبىةتطوربيئربطتقد،يهافةالئاسحبباةفيا!ة،أثبرننه9وءحاوإلصناعي

تؤكدالتي"اًلاصيماالاخلافةالممافيمنالنابعةالسعادةلهلتجلبخيرةمتوافيرينهماوجعك،انسانيتانخاصتانو!ما،اًلشعوروظودالفكر

-انالافاءاميعدولمالاصرادوسمطساعا-4وتصراليههوفمعىذلكوص-هـةخصائصمنكانكمأ.واحدةغايرةإ!وواحدذبقوةايعملان

بالصاديدلبه.رمدوانالصا!!البريالفكر!نب،لمزبعقله.!فنيانالاؤ-دهذهالشعوروحدةان،الاخلافيا-!هوىاعلىالانس!انياًلىتهور

واهداًوطفيلةرورصائلحيار"دروبلميفرننى،النببلصانياًلاجالىض!ور"ن-،نبلافمتعلق،بحتوخاصبحتقردياحدهمااتجاهبنفيرتطيبر

وصجرنةءولعرفادذيالانسانبلقبجديراك-قلي!ون،سلميةانطوىوفيهصغبرجرمانهنفسهيزعمالذيالمعالملهداكم.ثلوحده

.افصاب"آدوا،4مصتمعهـ!ذااحساورىوءذلك.العربيالشماعر.إقولكماا،كبرامالما

هألاحهلا.في!اوهنكب*ضذةهأو!-والعالمصورةوهو،احدكاهاالبشريةعبئبرججبهلاانهالانسان

الاخلاؤيةاًلمعانيلى3الداصا!عالمهفينعيشاذياوهو.الوجوداطار

هـ-دةالىالدادسجمنبينالاخلاقيةالمعاني"ضنتأفيا!!ايازة-سماهـ،لمومنالمر!معومنالاخرينالافرادمنءوقفهياًلتيالرؤيعة

الغريزلمبئالفعلردود"نبوبهاكلارغمالاخلاقد(نالقائلاًبررزهااداء1...والروحبهبةوالاجتماعيةاله.ياسيةؤضابراهاومندالذاتحضار.نهومن

ونجالتانيالفكربرةالفهمعنتنشأاًلانسانبةدالطبيعةنصالهالاوا)فطريةا،ءت.بؤدا!ة،سبينالبشر،بئالمعرفةوسائللازتنتهادتبعانفم!".لم!دوهـو

وهيغل.كانتنجدالفائلين!؟لاءرأل!وعلىافكراءنيئءرضالىىا!قضايافية3للمشاروالعاطفةاشعورارقةمنمزإدا

الىقيمبانوماركسانجلزرأسموعلىالمادبرونالفلاسفقىزادىكمافيماازهتصانتهس!ءاضحىو.والقاراتالبللأدمضتلمففيالناسلها

إئل.اولىاولدياًلتطوراز"؟اسنتيجةهـك!مامجتمعفيوالفكريةالاخلاقيةواخلاقفق)لاتهسلمحهكاناذاكلهاالبشريةلاسف"ولةالدنيااخر

ء.قي4الاذ-،جونجسهـسر.!الساماشعودواالحراًلفكرديالاز--،نوفإ)ةالعصر

!هشيءكلاصلافكرابأنات،دىاالاولالفر.بقعنددالاصلملاقاررهيءالفعلكانالرعويا،جتمعدذفي،الاخلاقيةالمعاننتطودفيدلك

التطورللإيعةولااودتائا"ولااجالاتلادواتوليسواًلروحرالف3عطاءالفع-لكانالزدا!يتمعالمحوفي،مرتكبهعرفاذاالاءليهبررواقبلا

03اًلاخلا!لمةافيهمواوالمعتقداتالافكاد"تءأؤبماءللأقةالاج-ماعيالمجته-:حفيولكئ،ءرتبىنيةعرؤتاذاالاعليه،ماقبلاالسيء

تعتكاماذاجامدةمادةالفبهربانالماد/ونالفلاسفة،دي/بينمااةرولاءاىا)مقاباضحىالازسانيالشهعوروحدةصعيد،علىالصناعي

والتقاليدوالطباعقالعادات.وحضارةحياةد"سالتاحتكتداذاليالمبرةمع،..ارتكبهاذياالثخصهومنيعرفلمو)و،اخلافيةقاعدةالسيء

ودرجةالمجتمعطبي!كأعنانعكاسكلهاهيالاخرىوالقيموالاخلاقولاقريربعلىءر/بمناظلماتقبللااليومالاذ-،ننالشعورووحدة

وا!خقالي!العاداتانوجدزاالمجتمعلطورو،ذا،الحضارةسلمؤ!5.ظود!زراًفيافتانايعلىالجودولاوالقوةا!ظامبقبللاوو!بمابلالعء-ت

تظوران!،1يره*نولات!ورفاابةهيالاخرىوار!ململاقوالاخ؟عواولاساوكاساممنالشريلي،لسلوكخطاقدتطودوايتطوروهؤا.امالمأ

يخلف!ااكجافالاصلموق،1)فاعل.نطود!،الاذتانجوسائل.اطورتاذاالافحضب"واةهءتمعاشا-واؤمااًلاملعادوهالأمولا)سماوكسلمالىالمنوارت

فيفيرهاوه!،رعوى"نجهع/خلفهااكيغيرهاهيزراءيءبرةمع.انجةاففضبةالانسهاناًصنرام

ا)صناعي.عا--5االاخلالمحياًلعملءضمو!لتعكسوالغا/،تالوسائلوحدةوتأتي

الفبماربنا!ص!يىونا)فلاسفةاوائكاولديببنالعلارءة"!ولاءءإىويردالف!روحدةكانتانبعد،وببهاعنهاالاتص!رفلاجذريةبصورة
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يحرهماكلمنوبتحررهبالازتصانإمانا،والعلمبالعفلالا/مان!افقنوعهكانمهمالطودلاكييمكنولا،مطودةءادةولكنهجامدة3ء،د)ء-!

مثلفي(لاخلافيةالقيماكانت.وسواء.وجوره،إبدعذاتهووكدانءنواإرسالاتالثترىانعقائدوهذه..باعتا"لفكرلهكانافيأالاإءهـتاًن

ديعليهكانتعماالصناعيالمجتمعكلنغيرتانبعدالحالةهذهكذاه-..و*رشقىكلهـ،هي،الانسانلع،اماطورةاوالمبادىءالأبر-ماع.كأ

واوالتفكيرالفكرلتغببرنتيجةتغيرتهب،الزداعياوانرعوىاًلمرتمع،بعو/،-وسامواالناسبلااخذانالىطر./فهـ،نابعت،هثذاردات

والذإط..احديرظرهلاءواقعةحقمفةتغيرهالمحان،الانتاجوسازلاءعتراسه--،بئنعصرانزريد3ءااذاواننا.وعقولهمنفوسهـمءلىو!أنرءا

مجتمعناص!ميمسكبيراجتماعيلطورعتبةعلىونحننؤكدهان./عنتناشء-،ولكمن!ماننماالأدت،جوساللتغيرهوواحدسببؤكما؟ا؟،اذطور

قسمناهاأقياراحلو.ا،الس!ولةبهذهليىصانيالافاخطوراان،العربركيع:رالمتسربةاش!هاديعنهالبحتذانهاسالنتمعن4عيف!غمضان

مجتمعاتاليومحنى!،كيزاللملأ09.الدراسةفيافاد!،"راحلهـ!وهـ-وشيءكلاءكلالعكران..المغلطةالابوابمنبابمفناحتةب

الرعوىالمجتمعنجدحيثببعضبعضهاالمجتمعاتؤيهااكألمطتبشرإة.وزانل!باطلماعداهوكل،هر9الجوهو،ا!ءيمة

درجةالىببعضبعضهااختلطتفدالصاعيوالمجتمعالىزراعيوكذ)نواكضهواقعياجدلايكنلموانوهـوقيئالؤربيناًلجدلو/ف

البشرحياةمسالذإطالتطورهذاطبيعةمنلرأكدالعزلءعهاي!صعبير4نهالامحاورةيؤلف/بمادفيءكلمبئالمرياراًءمنهـاجم!ل3!دط7نجهورر

ليمسطويلوفتالىبح،جةيزاللاودكنهومشاعرهـماؤكارهموءسالغريزةنظريةالاسالروكطيغهلأ"معاالفريقينأنءلىونال!،،

الريادةمقاورفييكونواانيجبلأحيثويضعهموغاياتهموسائهـمعمللمكلالدا!عيغفلالموبهدلك،الانساناعصاقديالتأصلةوالعادة

البشري!ة.وووالاخلادي.العملوان،دةا!سعااوالارزةابتغاءاجتمأعياو!ردإط

"!ر،بئالمجتمعفيالاحطلمزقوازر!اعهو!!ؤ4ومنسجماالحياةفيالانسانوشعور"!وأوقاىن"ا

...وافق-ماكذلكوءـو،كا،،واًدغاياتكل!،،ئلبالولهالهـدفهذانحو

بالارصالعربي!ةيتصلبصلاولماحدبالعربيالمجنمععنالحديثان.هدوءهولانهنجتهططالضإرعلىينغصدلمالبثرياًاضمبر

السيالسيةالحدودفيلكمتخطينوالخليجالمحيطبينن!ددهاالتمئيالمفا!منجطوراشبابلىمهلميلذنكبرمدتش!تالمدارء!و)كن

حقيقةهيالعربيالنم!عبوحدةانلاءتقادناالقانمةالعربيةللد،لءصن؟عاك!الاخلا!نطا!عاىالاخارديةاالعانيبرزهـ،.وآنقيألاخلرإتة

ودولة،ثولةبينتقومازت!السياسيةاًلحدودبعضمنافوىوهـ!فائمةجهـ/بةكيمودياماقد-مةاالقيمتحللبسببونعنىا)ءد/نجةااعلوم

لانه،ا!ياسيةالردودعلىاك!ايةفيإنجنصر!-وفاتريخ!يرولانوانوهم..الدوامعلىالانسانيةالمجتهماتمنمجتمعكلفيمحاها

وانالعربدفيافيعربي!كلاخانهليا!راهةو!دركالاءرلم!منها؟،تليويطورالاجسممماعيةالحياةيطورلانهلافكركلهاالاسبابردوا

لامتهمخلعىعربيكللهيسعىقوميهـدؤ!النتعاملةالعربيةالوحدةالا.ا!4!فيا،جمعاخلاقالتطورهذالمحيمس،واك!ا)يدالعادات

وعروبر4.علىالفكرثودتبياندياقتعرالماديينا)فلاسفة!ديقاًلتانبمالهريرقان

الدكطالعربيق!الأمةواقععندقليلاوق!االارضواقع!فيظقاذاًتطورالىالاخلاوقيالمعانيفيا)ةطوراسبابوعد..الثانيةالمرصلة

الالامووحدةالاهدافووصدةالعربيوا!!اريخالعربيةاًالمغةدبم!نجلىبدلاولكن،قلبولسطورفيحس!4*،نلاالذيم!رالاكل،الازءاجوس،لل

يحلهاولا..معقدةعمليةهيذانها!يالتطورعمليةانعلىاكأكيدمن

--بقدر،الاساسهوالازتاجوسائلتغبراناو،الاكأ،لصهوالف!انؤوا"،

معقدةمملهيةكونهارغماهياك!ه!نفهاالتطورعمليةنحللانيئ:عبمء،

..سهلةاممعقدةاكانتسواءطبيعيةعلميةحقيقتهاديانهاالا

!وىحلميلنظرة،المعفدبطابعهالتطورحركةيطبعالذيالمسررغماننهناك

قيسيةمجتمعاتالى"هسم،لنجدهكلهء،نيالازتالمحتمععلىنلقيها

ومستوىواخلاكاوتقاليدوءاداتوتاريخالغة،بعضابعضهاعننحتلمف

ثرشمابعضهاتتعلاخذتقد-مؤكدوهذا،اًقيمماتهده.وحضارة.لطور

والاطلا!وخةفللنجارةاتصالابقليلذلكوقبلاروشطىالقرونمنذببعض

كلأ-دالوز7.تقلده!لانفتسعىومدنةوفنونعلوممنالاخدىالشعؤ!!د*اءلى
اب،العا"ييلطلعالالصالاتو!ده.الحروبءرالماحمهالالصللات

انت-ىنقلتالتياًلصليبي!ةالحروبوهذه.والهامنعاىو.ننسجميها

اكتصاباتمنفنالكء،الى..واًلزجاجالحريرصنا!تياًلغرب

الثمالثة-الطبعة-.المستمرةاتصالازهاصلالمنالشعوب.نسجا"،

المشاعرووصدةا)نجنربم!الفكروحدةعامل،الاتصالعاملبعديأتيو

ا،عاثرالواقعبساطعلىتضعاًلتيإ،توالغاالوسائلووحدةالانسانية

الحديثالعرليالشعرفيالكرىالملحمةا!نسانخدمةفيوادابوفنونظوممنا!نسانيةالعياةفيولكل
..05ألعي!اةفيطرء!4اوا!4او)متهكانت11،

فىالن!واعيدنشيداناليهااضيفبرينالاتصالو!فلمن!ممرنهبرطال!د*ثةاًدعضارةجاءتتم

..!اهـرقوإوالهاتفوالاداعةوالسيارةوالقطاروابى،خرةكالطائرةانسعوب

....:..الأصرى،الاءمعندماعلىتطلعكيامةلايةاًلمجالا!سحمما،واتافزيون
السالعهالالالسيد

إص،عنهااخدتالتيالامما،ذهتقدمانلهايمكننفسهازوفتوفي

بل.بالمقا!به!تدهـاما

فيؤكرة.إكونانمنبدلامادإطاختراعكلاقجميعانعلمواننا

....بة...:صورةالىالفكرةانتقلتفاذاالخ!يالمنالكثيريشوبهاوؤد،البداية

18ا3ً.بعص-بيرو!-الطليعهدارووورا!لن!-اردلاولكن..الواؤعحيزالىتنتقلانلهاامكنالورقعلى

الاإمانشيءكلقبلولده،قدالماديةاًلحضارةانونوكدنذكر.انمن

كم،والمنطقوالتحايلللدداسةالحياة"ظاهرواخضاعوالعلمبالعقل
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نااردنااذامنهالافيحقيقةلانهحقيقةوهو.الاملواخضرارالسبابوا)دم،عربيةب!قعةل3ؤكينصروووعربةبقعةا!كأودبمالمحالنصر.والامال

هيالدوليالمجتمعفيالاجتماعيةفالحياة..حولناعمامنعزليننكونلادم-ادائههـ!المقدسالعروقيترى!وقكرأمةاوحقعندفاعاالمسفوفي

و!اليومالاقوىوالمحتمع..شكذلكفيماالمصناعياًلمجتمعحياة.غلنيةا"الىستبيلير:ذلغالدملانهعربيكل

منواشدبسلاحهمخصومهاتصارعكيفتعرف.التيالدولةمجتمعوواقعما،واًحداجعراقياواق!ات-زوكانتاداالعردمةوالامة.

دسلىالقائمةالسلميةالمباراةمض!مارفيتنذ!مكيفوتعرؤطسلاحهماخلافدغم،واحدااجتماعياواقعاتنضمكلايضاقانها،واحداتاريخيا

اردنافادا.الحضالىةو-رمةالاستهلاكيةوالادواتالسلعانضاجالاجهماعيالتطوروعواكللىوالاكصاديةالسي!اسبيةللظروؤطتعاالتطولى

فيكلمةلهليكونالعالمالىبشخصيتهيعرفانالعربيلمجتمعنامعالمجتوحدةوتتجلىاخرعرب"،فطداًرراًدقو)معربتر،قطرارافقتاًلتي

المتيالاممبهاخذتبماللاخذمضطرونفانناالعالمهذامشكلاتال!-لوطذا،واحدمكانفيا!ور!بمناخموان*ةافنقاءفيالعربي

غرالصناعيالمجتمعمبادىءوفقالاجتماعيالاصلاجنطاقفيسهقتناا)ةحررفياة،واوو-كأالعربالامةصمبهبتديكقونالكلواذاعروبيون

.الحياةفيالمعلياومثلناوعاداتناالقوميةشخصيتنايمبزعماغافاينبةفيهـمنهـ-،اككماالشاملةالنهضةا!ءبابوخافئ،اًافاعبيننببرمن

علىالقمائمةوالعضارة..شيءكلشملفقدترسخاذالانهكيانوهو.جميعاالعرباواطنونا

ترفاا)صناعيالمجتمعالثمنظقدحضادةهي،والعلمالتقنيةاسسوالتقماليدالعاداتبعضاخضلا!طلرونعلاي4اًلعرالمجصهعوحدةان

رعويةر،اًلقديمةالمجتمعاتوببنثنهالماضيجذودكلوقطعتحضارياالتجزث-ةلاناخرعرلي!بلدفيعنهاءردكمابةدديالقوانينوكذلك

المجتمعفيالسائدةالاخلاقيةالمعانيبعضكانتواذا،زراعيةامكانتاًلقاعدةعلىاتفوراىنتءارقدرالاء-لت!نا!وانالسي!اسبة

الا،الزرامحياًلمجتمعفيالمسنينمنفليلاولوتعيشاًنلمهليمكناًلرعويولاصعربيؤطركلءتهاا-تقىطألتالمنابع!كيالاختلا!اوجدتقد

نالهايمكنلاالزراعيالمجتمعفيسائدةكانتالتيالاخلاقيةالمعانيانا)سيالىبالسدانزوعفيالاختلاؤطوكذفك،ف!بهالاصلاحوقواءدتطوره

يقومانيمكنلانفسهالمصناعي41بخنمعلان،الصناعيالمجتمعفي.نعينئيتلاثةمياكطورمناحينصضفاناناكن/5برحستلهخضعتالذي

ولادتهتبرراك؟الاخلاقيةالمعانيولدتاًذاالايقومانلهي!نبغيكماثانيا.أزراعياالمجتمعوبدايةالرعوىالمجتمعنهايةاولاهياشكال

.بالذاتالولادةهذهتقاومالتبنالعناصروتهيع-اًلمجت.إبئودداا!زراًعياًلمجتمعز،،يةتالتا.الزراء!المجنمع

المناقشةتخملىتزاللااقيالكبرىالمواضيعبعضا-هرضناالاذامقسمةوجبنما!االعربريةالاخلاقدرأسةلذ!نتبعلماددناو،ذا.الصناطي

ومعانيهومثلهالرراعيالمجتمعقيمالىيدممونالذينالعربالمفكررنرلمينومن،المزراعيالىا!رعوىمنالأجماعكباخطورااشظلحسبالاخرىهي

لمجتمعاقيمالىيدكلونالذينالعربمنالاخرينوالمفكرين،الاخلاقيةنواحيمنناحيةكلمساًافيالتطورهذاًوكانالصخاجمماالىالزرأعي

حولدائرايزاللاالخلافانوجدنا،الاخلافهومعافيومتلهألمصظعيفي.السماشدةالاخلاقيةللمعانيتقييمنامقهاور!،اًلاجتماعيةالمحياة

لسلطانالمطلقةوالقيمالكونيةاًلمظاهرواخضاع،بهوالايمانالعامقيمة..ا-وماالعريةلملاخلاقالموصوعيكأالدراولبلىاولو!و،اًلمجتمعاتهذه

رفضها،اوالقديمعنالمتوارثةالمنظرياتتقنلفيالمئطقواعتماد،العقل..اًلايام"فبلاتؤكطفيتكونان!هافي*طروما

الادة،وسلطان،والدإمقراطيةوالحرية،اًلملك.وجقالملكيةومة،ومادهـ!ىاًلتلاتة"هماتالمجفيالاضلاقنو!كأءدفناوؤداننا

الدولةوفائدةاًلعاملةاالفئاتقبل،واجباتهوكذلكالمالرأسوحقوق!هر-"واكيالاتجاهطبرعةنح!دانلناامكنوالصناعيوالؤداعبى

ازهااموالرعويالزراعياونجمعفيالولاءعناصرسترتان!جبوصانالا.تطوره.زلم!زمورا!تيالاخلاة-ةالمعاننطبيعةلنعرفالمجتمع

الاتكونفلااثسخصيةاًلحقوقهذةيمسماكلمنبعيررةتبقىانيجبإههـنلااًلاخللأقلانالاخلاؤ!التطورطبيعة!يرقدماوإؤظرلاذلمك

.بالئعرفمورير،7كوناندوقوسغلهاالانوادورطفىءالذبم!ارورا!نركلقواعدهلهووضعتالمجتمع.نطودنهجاذااًلاقواءدلهاويروضعتنهجان

واهدافمورغبا.نهـموطبا!هموامزجننهموميولهمالسياراتراكبمهويةعلىاكط-ود.بحدتخمع،المجمعتماسهخلالمنالفكرانذلك.0واصوله

لكلمقوماتهنالثانوجدنااًلمشكلةاعماقالىنفذنافاذا.الحياةفيت!اًاعالعامالوحسدارر:يل!والتطوروصدهوهذا،منهبدلاالذي

هذهومنوجوده.مقوماتالعربيالمجتمعلميستكمل.نتمانينبغينهضةاكأفر)*ونبفتأكطورءراصمن"رحلةكل.شالسبالتيالاخلافية

التملممبدئية!الابصورةبالعامهفنانقصدولا..للعلمالمجتمعحاجةالمقوماتتطودوكلماالمءإةعظود،الابر.ءه،ءيةألاصلاق.ؤطورتكلة،اًذمتبادلا

امامعثرةحجزهيالعربيمجتمعنافيفالامية.والكتابةالقراءةلاصولفاءلةؤوةالم-الهذا!يفالاخلاقالاجتماءبز"الأخلاقتطورتالمجتمع

نافيءافيورلماوا!راانساً!اهنالثانا!قدولا.سسعتطوركزتوجدانهو،واحدسذلذ!كيرشصترطولكنواحدآنفيومنفعلة

هنالث!اناعتقدلاوكذلك..والكتابةالقراءةنعمةمنحرموامنيعسلمكاناذاوألا..الىتطودب"ذاومؤ"ةا!طورانف--4يع":رمجتعفي

والكتابةالقراءةيتعلمانفي"يمانعالنعمةهذهحرءواممنواحداانساناو"ت،ز-4ا!تلتر،ووروروفمهارإةالحضء*ت-:،.ؤ"ء(ىءحاؤظ،المجصع

فاذا.والعائليةالسخصيةبواجباتهالقيام0عنيعيقهلاالذيباكصكلالمجتمءبدؤع.نقومولانندؤع،.زؤثرولاتتأثرقوةالاظلأق.فانالاخلاةية

الوقتنفسفيالجهلومنالاميةمنيتخلصانالعربيالمجتمعاًستطاع.وا-هـغصطوةواواًلامامالى

القراءةلان..جذرياحلاالقائمةمنسكلإتهنصفسنيحلانهاتقدوراننيوالممانيالأبر؟ماعي"القهبمنرللاتةنماذجحوىوؤدإلعسبيمعناومجت

يحاولوعاداتمنالمجتمعفيماعلىيطلعلانتلقائياالانسان.نقودوالكتابةامومايعيش،المجتمعاتمناكلاتةالاشلأالهذهاوجودتعاالاخلاقيقي

،افكارمنالاخرينلدىماعلىيطلعلانوكذلكذاتيانقدا/نجقدهاان.عالمجفيرنجدمجاخذالذيالىرعوكىل!تمعدا،وقلتىتظ:!مرحلة

وان،وحضارةوأدابوفنونعلوممنإلعالملدىبماكلهذلكرقارنوانوالاخلاقواًلاءراًؤطداءقاليامنال*"يراقاوء4ااتدإقاومالزراعي

الاصلاحلروادالطزيقويفسجاًلمبتكردودالىالمقلددورذلكفييجاوز.نقالهبالاحوالمنبحالرمبلانرمكنولا،الزراعالمجمءفيالسالدة

اًليه،يدطونهلماويتحمسلهيقؤلونمايفيمج!هورااماءهميرواكيكاناًذاالزرابروالمر؟مع.واخلاقهاصضاءكياءهعالمجوعاداتواعراؤء

تسمعالتيالاذانتلقىانالىجوفاءدعواتتبقىالاصلاحدعواتلانصيىتمنالرعوى؟ةءالمصر،ف--ماناولىي!

بحاجةالعربيومجتفمنا.تحسالتبموالقلوب،تفهمالتيوالعقول،لأقيةالاخنيوالمطابعاداتف!4."ضموزعاجهليفرضاًلمشكل

اخلاقياقصورا،الاميةمحوعنقصورنالاعدىوانيوالثقافةالعلمالىويعت!ره،الجديدة4واخلاؤالمصناعيلبرءمعاعاداترقاومالاخرفوانهالا

شعرواالعربالمواظنينانالاملدواعيمنكانوانالصميممنايمسللذوبانكله3؟نه.ب!رضلانه،-وجودهوتتفتتفيه4تخاخلفيمسببة

حتىوالاعجابالافتخارالىبدعوبشكلسطسونهقأخلواالنقصبهدا.المكاسحةالهءضاعيةالحضارةوؤيم،واخلملأقهاالالةهديروسط

بدلأليقدمواًالعيشرغيفافواههمعنيمسكونمعدمبئعلىالعينلىنرقعواقعنس-افيا!ناغيالامجتمعاكموذجاًوالصشاعب!المجتمعاًما

لريغقهعندماالانسانرسالةعليهايكتبونلاولادهمبيضاءصفحةمن!كفرعواؤهـجد/دلانهبدايةؤ!و.وكي،نوحإقةبداربئفهو،العربي

الكلمة.وقدشةالحرفطراوةايضاللةرعولكن..ايكبيرةالاشجاروقارفب،1مسضيماشجرةفي
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كله.وعالمهمكلهوجود!آتمثلكانتمابقدرالعيماةفيالعطم!العربيللمواطنوطريق،اًلجهللحاىءقضاءالاميةعلىالقضاءاًن

نسألانيمبعي"الانسانياجتمعافيلملأقالاخعنت-دتانوقبلء-العا)مواخلاق،العربيةالاقطارسائرفيالعربرءباخيهيتصلكي

تحلمأم؟الانوتلمهأم؟وريمااقيسرقىءرفتهقدانسالنيمجتمعهناكهلللمناقشةوالمجتمع،الحياةظواهريخضعالعالملانالجاهلاخلاق

..؟المستقبلفيبهنررخلاننريردولاواياهمتفقاجاءماويقبلعقلهيروافقلمممافيفعر

يزالولاأملاكانالان!ماني3المجتمعانالاسئلةهذهعلىوالجوابومثدش"الصناعيالمجتمعهضمعنتأخرناانفلنااًذاًعقيمجدلفي

7؟املاسيبقىهلو*ن..أملامضطرونلاننا..الطرقمفرقعلى/ضعناسوفامر،الاخلاقيةومعانيه

نجالاخرين،!يتصلال!نورالىوصرجالفابةحطمقدالفابةانساناناًلاجيالتحصثتأنجروكل..الانسانيالمجتمعبلغهالذبم!التطورلمسايرة

وان.الاخرىالقارةبانسانمللينرالبحردكبالقارةاف،نوانالقواعدوكذلكالصناعيالمجتمعولييائلواتخاذ.اًلسبمةعواقبهالقادمة

حوله،الاخرينوحياةحياتهمنشبخاخبرإلذيالبشرياًلمجتمعان!انالبقاءلنفها.نريدفئاتقاوفنهولويتمانلهينبغيامرعببهافامالتي

ناوكان،تقبلالمصسبنيمنشيئادض!ملالخبرةهذهيددم.انحاولالماضياسلحةاما..اليومباسلحةتسلحلمنالافيهلابقاءعالموسط

فعرؤخاها،نسنعيشهااك!ايامناالىوصلتانالىاالبشريةتطورتانفؤكدلانوجماعاتفرادىمدعوونواننا..شيئاالميومتفيدفلا

فمستنازلةبالارضنزلتاذاوخوفاجباينبضاًلذيالكبيراًلقلبمثلالعقلتحريروان..وخلودهابالمروحالايمانيناقضلابالعامالايمان

هذهمنببعضب!ضهالعالممعرفةزادتوقد،الشعوبمنشعباالانحطاطعصورفيلازمتهالتيوالاباطيلالاوهامبعضمنجالعرب

-ءنمماالأخلاقيالسلوكقواءرمثنتاك!والفكريةالشعوريةاًلاواصر.اًلنبيلالسلوكادلىتدعوالتيالاخلاقوان.وبقاءووجودحياةضزورة

الاخلاقواضحت،ايجابااوسلإاالاؤمحالمنفعلعلى.حكمهيعطياحترامالىتدعواكيالاخلاوولكن،جميلةاخلاقهييالحسنة،الاداب

تمسمااولكمس.والقاراتوالشعوبالدولنطاق.تةهـىانيةالانشالىالنظردونوالارهاقوالذلامبتقيودمنوعحقهاالانسانيةاًلذاًت

مصالحهبذلكلاعادةولوجانبهاالىوتب"،ووجدانهالانسانضميرملإبيئبجمالهاينعمجميلةاخلاقأيضتاهيالنوعاواللوناوالجنس.

ال*،"كأ.قومهبني2ومصاارخاصبماسعداءيعيشونانهماًلعكسعلىبل..مكروهيعتريهماندوقالبشر

واالتسميةصحتانفردياتطوراالاخلاميةالمعانيتطورثوندالقريرءاوالعائلةحبعلىتعلواقيالاخلاقوان.السعادةغايةوفي

الصناعيالم!معقامانالىوتطود2وبحها4طاووذاوكان.الءمبيرصحبثدوده4فينعت!الذيالصغبرالوطنويسكلهالوطنلتحباببنةااو

المعنىانبمعنىجهـاعياتطورافأةءى،الحدإثةاحضارةاووادتانيرنبغيقومية/وطنةلهىااخلاق،الكببرالعربيالوطنانماالشاسية

يصدداليومولكنه.آخرش!صاو)!ىششصءنيصدركاىالاخلاقييخو!منكلعلىبموجبه-ليحكممواطنكلبهيلتزماخلاقياقانونانكون

بحمنعبيقومألاخلافيالساوكيعدولم،أخرىمجموعةليرمجموعةعن!شاملة.فيالعدلالى.ن!ثوا!ط.الاخلاقؤاًن.العروبةويطعنالوءن

منبزةءمجموعةلصلموكب!مببقوماضحىلانهواحدفردسلوكماجمي،الاباكميننطامباتخاذهاالدولة"نتبناهمبأنوالمحتاجينالضعفاء

لم!اايس.جببدةولادةيرماعبلمةالاجالاخلاقمفوومولدوبذ!ن.افطس.والحقوالعدالةا!ررعصرفيالانسانومبادىءتتفقاخلاقلهي

المهانيهذه.ستوقد.مضموناولاشكلالاالقدإمةبالاخلاقءللاقةووحدةفكره!حدةالعرجمطالانسانيكونانالىتدعوالتيالاخلاقوان

وفطرجالامةح!وددإخلىة.،ء.كأالاجبدىءوالمالافكادكلعللأفيةالاخيرمثىكما!3وطنفييعيشانسانا،وغاياتهوسائلهووحدة5نتبعور

كوز،اعنعداالحدثةالاخلاقانالاعتبارفيوضعناؤ،ذاحدودهايمكناخلاقايضالهيالعا!لمفيالاوطانمختلففيالمواطنينمنالكببر

فيه،المتضاربةالفكريةوالتياراتأ)عالآحضارةمنءوقفهيسلوكاالمهذبالسلوكنطاقتفدىاليالاخلافىوان.ومثالاقدوةتكوناًن

الذيسانيالاقالمجشمعفيالاخلاقباةتهااكطورمنمرحالةانعرؤناوالرورالحضارةلمقاييسوتخضعهالحياةفيالالسانسلوكلتئا!ش

خريطةعلى-تلقيهاونظرة.بعدتقم!مالانسانيةالدولةانرغمولدولكنها!اقعناووافعكمجمعنامجمعفيمثاليةتكونقداخلافىلهي

وهذا-كبرينقسمينالى،ض!صماك!،دعةالافكاربنيرانتر/خاا!مالمهـديرعلىاشيقظارزياًلعرجمبمامجتمعنااهدافمنهدفاتكونانيئبغي

المجتمعاركانوتوطدت4ناعيال!بال!ضارةاخذتالتيبالاممخطصتثه-داوالحبتبذدالحقولوفي،القماشتصنعالمعاملفيالالة

منمؤقفهمنهمالكليكون،بمادال!صمينممذيئوان-غ-،1اوصناع!!-درالطريقوعلىوالبضائعالركابتحملالسماءوفي،السئابل

؟لضرورةيؤديسوفكلههذاوانالمعانيهذهو"نشألبما!ةالاخالمعانيادؤادلان،رظديعقبهالنالعرجما"مج!ناهـقظةوان،غايتهاالىماضية

.ترجحوعندئذالاخرعلىاص!هماءا:كأاوالمفهومينا--مرادالىاماالانسانلتحريروعملوجدوسعيامفتسيعقبهابل،الموتمعناه

ومنذ،العا!محدودعندوانتهاءاًلى!ولةحدودمنبدءاكفةعلىكفةبعد،الصحيجالتطودمنتمنعهاقيالاخلاقيةالمعانيبعضمناًلعربي

فيها.)ضطلقالتيالمحظةاالىللاقيالاخالمعنىفيهايتكوناتناللحطةالجديدةالاخلافيةالمعانيمنكثير،الحيوجودهوفيدمهفيسرتان

بصغتووجدانهصانالافلف!مرؤاعدةليشكلالاخلافينى511هذامقعدهواخلالاميلالعرببنالوجوداقامالنهايةالىبهاعضىاناتي

الانساني.المجتمعفي/بيثسانسماناكماالعحرحضارةفيوساهمالعالميةالمجتمماتبيناًلاولىالصفوففي

انتهصتاذاالاتقومانيمكنل!الانسانياجتمعأفيلملأقالاخا.ن.يومذاتالامسحضارةفيساهم

وقامت.العالمفىالمجتمعبات"برينوالبغضاءواًلضغينةالحقداسباب

!برحدالىوقىتوال!باننعاونمنساستاعلىسيمةدوليةحياةالانسلئيالمجتمعفياًلاص!

الجدإ-ةوهي،الوجودفيماأغلىهيالانسانيةالذاًتانومطاق

القهمفوارقرغم..لهاالنبيلةوالحياةالمعرقةاى-:،بوتوؤيربىلاحتراموالمجتمعاتالعصورتواليعلىالاخلاقيةالمعانيعالمفيجولةهذه

والعرقاًلجنسءطاوورودغم،الاخرىوالمجتمعاتاواً-(راالمجتمعفي،والمجتمعالاخلاقفي-شاملةقكلنقد-نظروجهةماحدالىتعكى

انثىاودكراونه3اوبجادهلا،وقلبهبعقلهالسانالانسانلان،واللونعلىولدن،!،اخلاقيهومالكلوقيماومعادلاتتعايبفتضعلاقد

.السلالاتباقيعلىأتفوقالنفسهاتدعيسلالةالىصبانتمائهاوالمواًدثةاًلاخلاقيةالمماننبعضالمناقشةاطارفيتضعالمتحقيق

ةالتررقتحقثر-عنديرةفلاانينبغيااواعياًلانسانونضالالموضوعيةمنبمزليراًلمتمرضوكذلك،منهاالصالجوأخذلدراستها

واهـصاًزالانساناعزازالىتهـدفجد،بىةاصلاقفيهااتنبتالهطلحةتطورفي"نهاللاستفادةالحديثةالمجتمعاتفيالاخلاقيةالمعانيلبعض

الاخلاقيةالمعانياتحقيقتمراقلهينتغيمابقدر،الصغيرمجتمعه.الحياةمعتماسااكثروجعلهاًلعربتئالمجتمع

المظلمةاًلقرونمخافاتءلىصانالانتاًنتصارلان،انشانيمستوىعلىالمجتمعفيالاخلاققضيةتبرز،العامةاًلجؤلةهذهخلالومن

ويشعروجودهيع!مكانأيفيانمانلكلانتصادهومكانايفياصلحونوا.الاخلاقعلمروادحرصالتيالاجتماعيةوالقيمالانساني

لتحقيقوسععيهاالخالمدةوقيمهاالانسانيةذاتهعلىاثكيدبضرورةامابهمتمثل.نكنلملانهاعنهاوالدفاععليهاانطكدعلىاًلاجتماعيون

ب!ه



نالهموير:بعياًحراراوئدوالانهم.الناسبحريةإماناوهي.الا"م!.اًلفاضلالانسانياًلمجتمع

الحر.برلآ.هذهرحابفي.برعيحثواحقيقةفهو،سنةالفياوالفمنذاًملاكاناذاالانسانيوالمجتمع

بعضهـ،جفالض!العربيةاًمتضا!خلاوالصافيةالمنابعترووقفةالكواكبالىالارضيالكوكبهذاعناً!نساناًلطلا!!ن..اليومواقعة

الاخلافهلآاًلمعانياننجد،والطحائبالحثائهرب!هاجرىوعرؤلمتولاتقربسولىالامامالىخطوةوهذ.،التحقيقممكنغدا*حرى

صناعياوزراعياًورعويمجتمعفيماشت!واءاًلعربيمجتمعنافييعيشونالذينوالبشر،ومجتمعالها،*رضيةالكرةشعوببينشك

"-حريرتفأكدتا!نسانفيوجودهااغنتالتيالاخلاقيةالمعاليهي،"وضعصةوالقيودوالسدودالح(دودتتخطىبشريةوحدةلا!امةعليها

جميعفيالبشريةامنجزاتواءتسابللمعرفةطريرقالهوفتحت،5وتحررر،كأثافالانسمانحلمتحقيقوتستطحعبحتانسانيطريقفيلتنطلق

مشمع،فيوفردادوئكأفيءواطنااًلعربيالانسانمنوجعلت.الحقول.واًرتي(دهبادضناالمحيطالعالم

ذاتالتقتقدالعرب!يةا"ضهنالان،ا!نسانيالمجتمعدعايامنوالساناناميةوجدناها*نسطنيالمبتمعفيالاخروبذورعنبح!ثنافاذا

،و،طائفيةاو،لونيةاوجفيةاوعنصريئتفرو"كلم!اربةعاىإوم!اوهـ"ر"ي.ع.الطويلالصخريالممرفياًلذهببعر!اشبهمتصلة

يقظتهافانالوقتبعضتلكاتكدكانتواذا.الطريرقذاتعاىتزالاًجناسهمبحس!بالناسبينللتفريقاتجاءوكلعنصريةدعوةكل

صانالافمال3تحقيقىالىالاممرائدظتجملهالأدانقمينةاًلحديبالعهسلهيواًعزازهااً!.س!انيةالذاتاماحترالىدعوةوهي.عروقهماوالوانهماو

بر،الصفمجتمعنات!م!وداًلض!ا،لرفيعةالاخلاق!المعانيفياًلعربينبذالىوةدءوهي.الحياةفيالخالدةالقيممصالىالىبهاوالرقي

!-ذاًحقيقهءـو!.سانانكلهذلكفيمؤكدةال!يرالانسانيوالمجتمعوهي.المغلوبصلأاًلغالبشروطوفرضالاممبينلتفاهمكوسيلةالقوة

وزائل.!باطلعداءوماالخالدةامالعاسواًءالحقوومنحقءلىاًلتعديوعمموالحقالمدالةلمبادىءممريس

ضدينت!!لانضالوهي.صغرة!مةاوواحدلانسانالحقهذاكان

بعورعوحلبهنلامة.اًلعلياالمصلحةبر،سموالحقالعدالةقواعدل!و!تبريركل
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