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بىشرةغيراوبشرةيرجعتحسنااوتقسهااوترثياي!مممىانحقاا!علىالانسانيالنشاطمنالث!ليالوجهالىنجيء)كل!اوبهذا

.)1(المعرفةفيالتحسناوالزيادةالىاستعمالاساءةمنئورعلىنكونانويجب.العلموهو-والرئيسي

اكنشافمجردليس،برونسكميالدكأور!ؤكدكما،واللعلماستعمالهاالساءاذاوخاصة"العلمبى"و،"اللعلم"مثلكلمات

جديد.ثبءخلقانهايضاهذامنوالاهم.الوجودسابقةللحقيقةفيالدفاعاسمهيبةأسالىعلىالتمنيقبضواأنيريدوناللذينأولئك

موجوداشيئاالعلميةاللقوانينولليست.تمامااللفنمثلخلاقفاللعلمالدرا-ةكانتوهكذا.الذاتيةمصاللحهموخدمةاللخاصةارائهمعن

إقومانهتنظرا،ا!لهرو!لفياوبذا!هـ،ووقالروجوداالازلش!"،اللعلومممة"للقبخيلاءفيلنفسهاتزءمالاياممنيومفيالللاهوضة

،بئومانؤبلموجودةتكن(العلميةؤاللقوانين.باكتشافها!ت.انزعموهو-علمائهااللشيءبعضشاكيةبطريقةتزعمتزاللاوهي

4اللطاؤا،الذرةعلىاللقولهذانفسوينطبق.بصبباغتهاالعلمرجالحديثمثلوأكبر.العلمي*سلوبباتباعهافقطتبريرهتستطيع

.اللتطوراًواللهـامنةالك!ربائ!أث"نف"ماركسأكدفقد.الماركسيينمثلهوهذاعلىواضج

منظمخلقعنعبارةسواءحدعلىاللعلميةوالافقارواللقوانينتطورخهةفيتحيالخااللصار!العلميهالقوانيناكتشفوو

لللقو؟هرالمنظمةغيرالخ(مالمواددوسا!نمنهتنظم،اللبشريالعقلبهيقومشأور.ىكم!بالشيوعيةي!قبلالئاسمناحميرزالو!.المجتمع

رءكنمنطمةصورفيوتأتلف،اللفجهالتجردةاًفامتطهرالتياللطبيعية5ط*مرواثعفيالمادكسيةولليست."علمية"ائهالهمقيل!له

ا!جةامنالعالللننجربةتكاملعنعبارةاللعامةواللفكرة.ةيهاار!حكم!ى،الللاهوقمنئوحاسالسالانها-علماا!وتكونمنحر

اللجماللية.التاحيةمنفعالاتكماملالللوحةازكونمثلما،اللفكريةالمبئةعدالسلطةضمانعلىصحتهاتئهضمبادىءجملةمنتتكونانها

أشررهوبل،فقطاللحقائقباتشفيعني!فاللعلموهكذااللحقائقاساسعلىالاختبارموضعوضعهامنبدلا،لهاالمسلمات

طريقعنالعلمياللفهمازدادوقد.اللظواهربيناللعلاقاتبخاؤامةعنايةمنبد!بئفسهومزهوضيقمدرسيمنطقعلىمحتهاتعتهدكما

كرةاللفداخلتعارضهماالمفروضواللبرودةالحراًرةصفتىربط.الحرللبحثاللصبورالتواضع

اللثأطاللطبيعبةاوجهمنعددربططريقومن،اللحرارةلمقياساللعامةواهـامدىيشمل،وعاممقيدغراصطلاح،كاللفن،واللعلم

الطاقه،فناءعدم!هـأخلالىببعضبعضهاالترابطعليهاإبدو!الىخيووطيدراًسبدللبابهانورءص.ون!اجهايلائسانيالنشاظاوجهمن

ي!الميابولليزم!اللغذائياللتحولعمليةفكرةاستخدامطريرقوعنجطمدة،ونحيرالوبركثيرةاطرافهممونانمنمناعرلااله*وواضج

اللبيولوجبة.النشاطاوجهمنءرواجلمناللخممةنفمساؤديلاالىا!نيتدرجكما،علم!الىمحسوسغير!بهلالعلمويننرج

وا!فكارالمنفصلةمنالظواهرحثدبربطتقوماللجهمقالعلميةوالل!ظريةاف،لىعملية-عمليةالهعلىلللعلمتصويراحسنكانوربمافن.

اللحديثةالتطورفنظرية.رابطالتمنموحدنموذجفيللهاالمصاحبة!عارلآبطريقةهذااللعلميرحققحتىويجب.للمعرفةوتنظيمواًنشاء

الكيتووجياظواهربيناللعلاقاتمنشاملانسيجمانسجتؤرمث!اللفصولفيبروشسكيالدكأوريؤكدكماالعلميالاسلوبعاىي!تمدان

علم-والبالينتولوجيا،والتلائمالوراثةوعلم-14الخلادراًسةعام-)1(.كت!بهاذي

والمعلوكا!جنة،وعلم،والتناسل،-المنقرضةوالانواعالحفائردراس!اًست-ارأئهفسنرىاللطويلالمدىعلىالعلمالىنظرثاواذا

اللجة.وامم!ءتانقسيم!لم-والششهيمات!ا،بو*!فما،واحسنكمليوعىئحوللاتجاء،جديد!اسالليبطربقعن

اللطبيعة.فيالوجودةالترابطنظميفهماي!ضامعئىوا!لممف4يمكز،ثبءأيفجرائبلابمقبلءرزالحيوانتطورسائرلتخلل

،اللنراتمشنوى-مسننوىكلعلىاًتئظبما-ةدرهذاويرمنيتبئىوقد.والائساناللثديياتالىئصلص:ى،اللذاكرةأوبألعقل

والاولساط،واهـعات،الافرادادجةواركائنات،واللجزيئاتال!يولوجعة.ناحي!19منللغأئدتهنظرا*تجاههذااللطبيعىئلانتخاب

وعلاقتهاحياتهاوطر!اللحيةالكادب(تتدرسالتي)ارر)بملوحيةمعاللجةفيالنطاحم!،اصحابهتنطماو*حسمنأكملالوعىولمكن

مجرديكونانيننطيعلاالعللمفان،ىزلكارحولولان.!بالليئةوهو.واًكملا!ملبطريقةولمحيثتهمحياتهـ"فىواللفرصالتغيرات

يجببل3.ا!حياناغلبفيخطأالمفروضهوكما،تحليلسطللة-؟الماضتجاربمن*ستفادةمنوبمكنهم،للوقتمقبتخاصبوجه

يت!يانوبعد.مشوىايعاىالموجودةاتنظبمات،منيبدأان.ا!ستقبلاعملافه،!الاللاسترشاد

اللناحيةومنالمكلارنةوناحية،الوصميةاد؟حيةروندرا-خوامناًللعلمومتساركنار.مترابطتا!اجتماعيتان-ئفسيتانوظيفتدوللعلم

مستوىعلىعنامرالى!د!هاإحاولانحينئذ!كنه،الوإشة:للعاللم!ئسانفهميوسعلمحهو.معاوالسيطرةاللفهم.لز.يدو!و

اجزائهاتجمعوبعيد،بينهماانيؤللفاً-يراورحاولوان،21م!ا!ااصاـرركاااًللخا!ةاللداخليةطببعتهر-عار"،اللفريبالخارجيةاللطيعةعاللم

مناللبدءمحاولةمنفائدةهناكولليس.جديدنظريتريهبفيعلي،قدرتهمنيز.بهـداللعلماركما.اللغرابة"ا.،اللقدرئفسو،رةضمن

وتوجمهفا.،العالمللذللكاًلمتنوعةوالعمليدالجوانبعلىالسيطرة

سنالكضسعنكذلكمسؤولةالحدللبطبيعةالمعرفهةز-،دة(1)يمكذ،يلاجتماعى-النفسيالتطورفيشىءكلانلكذوئ!نيجة

التأحرعنحتىمسؤولهبل،اكتمدمطريق.نعخرضالتيالمعوقالى!."الاداب"منضيين1.1إلعدديناراجعا*أ

(الانسماتسق!و!السطسورةفىجزئيهللهايرمزحقيقةوهذء)،ل!ندنطبعة"،الغربيالفكريالتقايد"كتابايضلانظر111

نتمحل،التيالحقيقةسلامةالىالاحوالمنبحاليسيءلاهذاولكنالموضوعية،ا!حافةغيلسيىوكت!ل!06!ا،هربرونيويورك،للنثنسونز

.للتقدمضهروريا"س!للسهلفهـةالمعركون..691برنسشونطبعة

14،1



التيالعلميةالتورةإفجرومند.التاريضيةالناجةمناللعلمالىعلىممبأديءيبنيانلليسشطيعاحديكنفلم.منخفضكسشوى

ثباروئفةفياغرإووالعلمخفت،سنةونممسينثلثمامةنحومنذقامت.اللحيفسالكيماويةالمعرفةمبهرمملىالمنتعإرةاللحديثالوراثة

واللفلك6،بالميكانيكانسيءكلقبلاللغزود!ا.جد)بةهيارينمثلاللببولوجياررمتوىغلىباللظوا!رتبدأانالوراثةنظريةعلىوكان

الجيولوىاعلمجاءثم.اللطاشيوانناريخالكيمياءبم7،والطبيعةالتسلبممع،منحلمنحالورا!ةوفانون.41،طشهاغيراللنليةانكسام

التتنريفبفالليبولوىيةىاسبعدتاومن،الاجنةوعلمواللفسيوللوىياالممفنمناسبيإ،ففطبكثربعحوفيما.7اءيو.هـئفيالتنندمبحكائق

،(اللهنمريةاللسلالاتاهاناسمفم)الانولوىداموييناءثم.والتطوربةنستطمعكما،الحبمة-اللفيمياءبئسلوب،توماثةظواحروفهمتحفيل

الىف!رماالعلمساروبعهفذ.ألاىتمازملمبعدهومناذكسعلم!فالىذللشفياللفضقويرىلن.واللفممالتحليق.فينشرعانالان

ابلإعهاروعلمالأقتصاممثقجميدةايضملىاقدامهليضعالاماماللذاتيالت!رفي.ن!لنصالتيالللامعةوأارلش،واطسوننكرية

المشتلفةالمئفصفةبينالاندإمةملاقاتوانشأ.الاأف!اعيةوالأتروبرولوىيا.النووياللحاميضهنزيفاتمنمسنةلالواع-

وعلم،اللحية-الفيمياءمثقاللعلويإيربطىس!راقامةطريقعن.ميرلاواحدسببالىالاشناءرمماحأمننحفرانويىب

محوظنناحرهراللذقالعذم)الايمينيتيقاوعفم-)الاىتماعيالنفس.اخرشيفاالاشبمالليسبانالأنممالاطلاقملىعإيحايفونالاويكاد

نة!اهدونحن.اللفلقبةاللطايعةومفم(ينديحكنتاجالعضويةئناتاللش،بالانساناللشبياةالرئيسيةالنواياعإمنانحدارنامعنحفليس

الاجتماعية.-النفسيةاللظواهرلميداناللعلمغزويلانالمادةمنمكولوناننامعنىولليس.متطورةقردةغير!ثبئلااننا

هوالعلعيالنظامنطالىخارجيزاللااللذيالوحي!والميدانمناكبراللعوامعلىوالتنظيم.ا"دة2غبرصفاتبشبم*نتسمملااننا

مبمهةعلىاللففرقراءةمثقاللعاديةو.راًءبالطواحريسمىماميدانكما،وحدوي!شيدراستهويىب.لهالمفونةاللمذامرحفشلةمىرد

اللعفق.لمنطفةتنضعولااللحواستتىاوز-التيواللكواهر،(التلبالي).لهالمفونةائنئإائهالىاحفيانيخبانه

المفروخرمننانه،اللعلملنطاىالةواهرهذهلخضوعالوكتحانواذاتوحيحالىوينحف،بنفسهنفسهويوسعيصححنناهإواللمام

اللففرلواطارهفيللفايةالجذريةالتفراتبعضاجراءيرصبقإانالانسانياللىمقبقاأنفيافننمةالمعرفةمندفمايذفقوهو.التجربة

ضروريا.امرلأاكئرنماذجلتكوينتئدهجوقد،المعرفةرفعةوتنمو.الاتساعاللهائلة

وححةالىاللعلم!توصقففد،حاقتفقملىاللوفتنفيتوفيفياللففريالمففوممنواححتننيمنحوبوضوحالأعجاهويسير.شمولا

سودةوطيناوعإو،التنظد"مضانةالىتوصقفمالفداوصكيفدكأجديدة،ءلافاتهلسيأنفيالتجرلإةلواحيفقعلىمن!تملا،الامرنهاية

ولاوق.اللملمعإلىاللقائمةاًلانسانيةوالامفانياتاللبشرقالمصيرمناللفام*المنكممنواححلمسمفيالمنفصلةالممرففدفعسائرموحدا

نامنبحلاالحينحفيفصبج4اناللعفميستطيع،اللتايخفيموةلاالعإكقمنعكيمةفجواتالوكتنفسفيئتثالعولفن.وئاعإعلى

،(مفميا)لاحوكلايوفرانيسننطيعلانهوذلش،عدوهاومنافسهيكون.منعيإلمحةأامرابمنمها.ببناللاالتيالئنلثئيةالننمبمظرتفعإقتزال

مئمنبثقىديححينالهإ،ملمياتنةيمامنكماللعفيدةمناطارفيمناهـقبعاإانبينما.ىرانهاعناللممليةالناحيةمنعنفصلة

المعئىبهذااللاهوتلان،حتميوهذا.الراهنةالايديولوجيةاللفوضىوتستمر،أللعلميللاسلوبتخضعاو،تلينلاجاعدةتزاللا"لتجربة

اللفكريةالناحيةمنتبريرهاوعناللعقايكدعنبيانعنعبارةاًلواسع.نظامهخاوجالبقأءفي

الشيراحتالهفماوطبيعتهاللعاماللحينمنةجملىوهو،واللعقليةاللفلاسفةويففد.ملميةدراسةالفيمدراسةحيالمثاشرةمحاىتنا

ففحينبالئسبةاللادوتيالنكاماننىدوهحذا.التفصيليةملامحهمنخارثثتفيإماللفبانيإاممين،مستحيقحذاًاناحبناناالللاهوعهواهق

لللعلم.بالنسمفوالننرياتالفروتناطاربمثابة.حذايفبقانالأنساليبالمذحبالميإمنيستطيبهولا.المفمنطاق

الله،وجوداضافترعلىمبنيةبالهالمؤمنهالاديانو؟لوالاستقصاءلللبحثتخضعفهيولهذا.ث!بءكلقبلظواهرفاللقيم

الاكرتيريزراللفاصطلاحاستعملنااذااللغيبيالاقتراضاوعلى)المستوىعلىفقطتطهرظولهروهي.العلميةاللطرلىبواسطة

طبيسةذاتاللطبيعةفوياكائناتبوجودالاغتقاداي-(شمولاالمستوىهذاعلىبمعاللجتهايبد؟انالعلمعلىويجب.النفسمي

الاحداثفيالتأثرمفحفعدةولهاالشخصيةدوقاوشذصيةفيتوديهاالتيالوفائفحيوما؟اللفذائيالتحولموممليةالنفس

اللبشرقنة.اللعفوقإفيتىرهنالتيالاصراثفيهابما،اللطبنعيةائذامالموادهيوما؟الوىودالىا.للفيمتنيرنفسيةنروفارتفي

بينوجوهرياساسيش!أقوجودتتضمنلانهاثنائيةنظرقي5وهذبينالعلاقةعلىالقائمالانساننشاططريقعنصرحهاتقيمالتي

اللطبيعية.فوىوملااللطايعيةالوىودمناطتىفيتوشياالتيالوةائفحيوما؟الفئلإافياننحولوممليةالنذسى

واثموحم.اًلاللهةبتعحدتؤمنالاولدالللاهوتماادهفءولنميعتعينفما؟.وتماماوتتطورتتفيروبهبف؟يلائإتمامي-الئفسيالتطور

الاللهةبتعثحلنفسعإيسمىوللفنه،توحيديانفسهيسيىالمسببحيالىالمردودةاللةواهرلمحاللىةضاسةطرفااستحثانافعفمملى

الىالمنسوبالمرفغإانحينفي،التثليتمكيدةفيالمتمثقاًللجئإليهذءتفونلاعئلأهاوشاصة،وسليمهوافيةمعاللىةسصبيهمناشمر

افقدرقنةوالى،اللكاثولليفيالمغدبفيوالقديسينوالملاككةاًلعذراًءاستحدثاى1لوفتممضبمكذللشفعلى،التىربةيحمتئلاوقفياللةواعإر

واللاهوت.اللغيبيات/لتعددالعنانيطفق،الاخرىالطوائففيطابعالهااكونةاجزا؟هاتحملالنيالنواحرلمعاللجةناصةوسائق

فوقمااحهاثبحفيفةالامتقادوعلى،الوحيعلحينففىالمسيبم..فعالةمماللىةواضحاكوياذاتيا

فابنالمسيحوفيامة،التىسحمثقالتارينببةالناحيةمنالطميمهالتيحكاواللهامةالرئيسيةالمشكلةمنجعإءاللفيمودداًسة

.المعجدإاتبحقيفةبر؟ءنايفاوهو،الللهفواهرببفيةوالنشاهـاللفصنيالعفقربطمشكلة-الاناللعلمتقابه

المعتقداتهذءمثليتضمنالذياللاهوتيالنظامعنوينجمعملالمجالهدافيهناوأماعنا.واحدةعلميةصوهـةفياللكون

فيها.مرفوبانهايخدالانسانيالمفدبدلاةيىحانيالنتائقإمنرودفيبرينرسقمبينفما-ايضاحنااًصرنافوللفننا.شعدشاثح

المصيفيالتاثرمفىفاعرة،اللطبيعةفوفىبمخلوقات*يرمانويفضيحففناالنىاحمنفبيرابثرا-اللفتابحمافيفتبهالذجإالفصق

اللطامحةافعإلاةمنافثراللنانعاللذلليقالأبتهاقاًلىالانسافيطراقعنانروىانبا،الارتفائيةالتطوراةاللحراسةطريقمنمنهدةثبا

كمسببهايقصدالتيولماللشطئراللعادات/انواعسائروالى،الاملةطريقعنجزئياحققناهكما،ا!نسافيللسلوكالتطوريةالدرأسة

النفسية.اللكماتتوريثهتىالبشوراشنعمادإمن،الاللهيالرضااللفصنياللنشاطعلىوالسيكولوجياللفسيولوئإياالمشترنالهزإوعإ

ويلايمان.التوبةد!افعاللضحاياتقديمخنىالبصتعذيبومن.بالمعاللجةلهاًلأسمانياوتناوللهما

؟علىاللعصولعلىاقىكيزالىيؤدياللطمبيعةفو!اخرىبحياةواحدةصورةخلقنحومماومتهالىسبيللاالذيالانجاهانبل

بهؤا*هتماماللىالافتقاد"لىكمايؤدي،الاخراللعارمفياللخلاصنظرنااذااكبربوضوحبظهرالانسعانيةالتجوبةللعاللموشاملةغلمية
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العجلالب.ارضفياليسشخصية"اقولهماهذا.والاختراوالنفاذوبضرورةالانساقبسمقوطالايمانافضىوقد.الممكنوتحسنهالعاللم

مؤلريناو،وحكام،خاللقيئبوجودايمانفان-(يوباختص!لارغير)القاسيالمذ!بالى،تجسدمقدسىمخلصطريقعناللظص

فيصدلثايسبب،الانسأنيةاواللطبيعيةالمجرياتعلىاللطبيعةفوق،المؤمنينغروهلاك،الاولىاللخطيئةوراثةفيالمتمثل(اللصحيح

ايمانايويقيم.اللحقيقيةوحدتهفهممنويمنعنا،يلتئملااللكونشلنهنوحقارةوذنبهنالنسائياللجنسبفحثىالاءننقادجانبالى

وا،الاخلاقيةوالنواهيللاوامرالمطلقةالصحةكانتسواء،بالمطلقاتالاصيلهالمسيحيةواللعاداتاللع!ائدبقيمةوالإإمان.فيهنالكامنة

طيباحاجزا،الالهيالوحي؟والداخليالتعييناوالتنزيللسلطةرفضالىيقودئاالخلاصاًلىللوصولالرئيسياوالوجدممالسبيل

دينيا.؟وعقليا(واخلاقيلاالتحسنوامكانية،التقدمطريقيعترضوالوسائل،ويوفرء(الظص)يشكلمايتعلقفيماالاخرى*فكار

يشكل*مرينهذينبينينبئيممااكريحدثماغالبااللذيواللجمع.شاثهامنالتقليلالىيقودناكما،.اللذاتحدو،دلتجاوزالاخرى

مشاكلاحاطةطريقعنيمنعانهكمااللبشريالتقدميعطلخطراعائقااللكنيسةوان،الموحاةالللهكلمةهوالمقدساللكتاببانوالايمان

لللمصروشاملةكاملةصؤيةاستجلاءمنبالظلمةالاساسيةالوجودالتعصبالىيفضي،الصحيحةلللعقيدهالاوحدالمصدرهموممثليها

.اللبشريالمعرفةشانمنالتحقيراو،رلضوالى،لهيؤسفاللياللفكري

فيت!تمثلالتيالحقيقةلنتائجتقريراهذاكليكونانيعدوولا.العلميوالاسلوبالعلمانية

يقوممنهمفرلااساسمنتتضمئهبمابالهالمؤمنةيلاديانكافةانواللقدرةالمطلقةللحكمةبايتصف،الطبيعةفودبطاكمويلايمان

معاليومتتمشىلاالمتشددالمتزمتواللاهوتالاللهيالتنزيلعلى؟لمملمياتاللحهلبرأنبالص،المطلقةالاخلاقيةاًلمراسسماًصدادعلهـ،

عوائقهيبلفحسمب*نسانيةالمعرفةوضدم،اللبشريالتقدماللح!لثالنف!علمالنف!عنما،شفالت!االلاشعهرفىكحرىالتى

معتتمشىانيمكناننياللديائاتمز،جديرة6لواعظهورت!ترضط،المتعصصغلإخمصن؟غلاة،اررتقط،لدبكناتوريسممحان

المستقبل.فيتقدمناتحسنوانمعارفنلالذا-.4عواطف!طبانلالاعتقادوالسلطاناللقوةالى،العطشىكل"؟،الاخرلى.،

الراسخةالدينيةالنظمضدا!وجهالهدامالنقدانمنالرغموعلى؟هوة.هعىالهصوتحقاهىكفسيء\!طةمؤ،هـمنهاالت!شم،التي

مطلععندالاصيلةالمسميحيةعلىالمنيفاللعقليالمئ!بهجوممثلدقهد*له!،ى!رشادكان؟للزعم3للهسمم!"نكما،فوا""،كل.ارخاربم

زمنانالا،معينةفراتفيضروريايكونقد،عشرالتأسعالقرناًرغدونو،مكنهمطووحهيموراًءهلخفو%مناس!كسصاروساركهاططاهم

جعلقدجوتهاًنعبثايكنوللم.يلانوادبرولىقدالسلبيالنثفهط،علىالغاكلعصشان!يوهوان،خطيثتمماًسقاطمنضميوهءلةرقه،

الايجابيةالقيمتنكلاالتيالروح"انهنفسعهعنيقولاللشيطانيفيضحتىامبوتةوساديتهمفموتهممجرىيحولواوان،6لهماعد

".دممماال8قدالللهانلأشماليةطاللعسوءمنكأنمم.ضحاياهمعلى

تأكيدابلللقديمعقليا.كلارمجرد*نالعاللماليهيحتاجماولليس."لي*رلتقام"اثمدسامتابفيوردكما

يااشات*قلعلى،*ثباتحلاكلوعلى.جديدلثيءدينيااللحصولفي7لرهاوالدينيةوالحعوسا.لث.عا"لربفاعلبيةولاعتقاد

جربكما،عسرااكعروهو.النفيمنعمراكثر،باقيةقيمةلهشىءعلىمميتةنتيجةالدينيالتقدممنيلاخرىيلالواء؟و،اللخلاصعلى

التدهريكوناجلهمنالذيالسببلنفس،ضخمف!دعلىالعار!وبالمعحزاتالطبيعةفوىبماو*يمان.ويلاخلاقيةالدينيةاللحياة

منخلقيياسهلتمثالى؟ومدينةكالدرائيةاووتحطيم*نشاءمناسهلاللبشعةالخزعبلاتالىداًكلمايزديتصابرهاالتيالسعريةوالمناصر

.*شياءهذهمنمصداقياولننكر.المالليةالناحيةمناش!ئلاللهاالىاًلعادةفىيؤريكما

للصملالايجابيةالحطةمننوءألىلتنفيذهيحتاجوالانشاءمعاللجظلايةالعاموالنبذ،الدينيةاً!لريةاخلفاتاعنادةمبدأفيلهذا

اوفوإطالنيةوحسنوالخيالاللذكاءهذاويتطلب.التعاونيوالجهداستقبالامثلمعتقداتاذاعةذللكءلىيشهدكماالموضوءلههـاعلمية

.المجلوةالر؟يةشيءكلسنتمعجزةواعلان،جسديةهيئةعلىالسماءفىالعذراءمر!م

الحاضرالوقتفيالعالماليهاي!اجالتيالرئيسيةلامورواحدطريقعناللشفاءاماكنالىطائلاربحايدرالذياللحج(و،فاتيما

اثعضاربةالدينيةالنظمتعددمحلليحلجديدواحددينينظامهو.لوردمثلالمعجزات

*نسان.روععلىالسيطرةاجلمن*نتتنازعالتيوالمتعارضةالالهيفي*يمانعلىالمبنيةالمعتقداتههذءمثلانتؤد!الممكنوبن

توضيحفيفيهلانسولدور،لللكوناللجديد"نكلتنابدأتوقدوخطراحياناسخيف،للدينفاديانحطاطالىالمختلفةصورها

بمقتضعاها.النظامهذاسيقامالتياللخطوطالصلا؟عجلاتمنذللكيتضجكماثالثةاحياناوفظيع،اخرىاحيأهلا

نفسيةاهضاءهي،اوضحتانسبقكما،*ديانوسائرفيتسببتالتيالغفرانصكوكو!ميحة،التيتبلادفيالبوذيةفي

حلفيعساعدتههيووظيقنها.المتطورللائساناجتماعية-يمارسهاكانالتياللبشريةالذبلالحتقديمعادةاو،يلاملاجحركةد!ء

الشعوردائماتتضمنوللكنها.تتطورنفسهاو*ديان.مص!همشكلأت.قرطاجةواهلى،ول؟ء9لإزتيكشعب

أ!توعليهيطلقمايجابهعنمعايلاسمانيكابدءاليمالمقسىبالسرشيىبكلعليم،شيءعلىكلباللشادران*يمانثإءمنكلواهم

وبالاحساس،العظيمبالسر:واللقداسةوالللهبلالدينالانسانشعورللبتصببالتيللاملالمخيبةاللحرةالىيفضيشبمءكلرحمتهتسع

اًلخطيئة.اوالعاراوباللصبوبالشعور،والصأباللصواباللذينالناسمنكعيررييفيوهو.للهاومعالجت!اللحقيقةتناولنا

والمجتمع،اللفردبينبالعلاقةاخرىاو.بطريقةداًئماتعنيوهىاللشروحقلال!والتاريخللطبيعةمعرفتنامعيتمثسلاعقلهميستعملون

.الذاتوحدردوالزمانا!عانفيالمباشرسجنهمنفرار.وبامكانيةوتلطف،شخصيالهقيةتخففحينوحتى.لأس!انيوالشقاء

(وويتحدهئه(وسعاطاروببننفسهبينعلاقةاقامةطريقعنوذللكوراءوجودءالمفروضالم!قاو،المجردالمبدأمننوعالىوتتحول

منه.اكبربحقيقةشصلفياللفعالكتدصلامكانيةايةءنالللهيستبعدحينوخى،اللظواهر

بلايدرلوجية،واسعبمعنىتسميتهيجوزمادائماتشملوالاديانا&مريةالصوربعضفييحدثكما-الأنسلاليةاواللطيبعيةالاحداث

في!اطارتحتتنضويجميعاوهي-وصاللطقوس،الاخلاقيوبالنظام*للههذامثلفان.تزوللاباتجبةالحرةفان-المسيحيللأموت

للقوانيناخلافيواطار،اللاهوتيةوالمباديءوالاساطبدالمعتقداتمن(بكويكمستر:المضحكةالمعروفةديكنزلشخصيةنسبة)اللبكويكي

اللعاطفةعنالافعالتعربعنمعبرواطار،اخيلاقيةونواهيواو.امرانيرقضانوهما.*.سعانيةوالروجالبشرياللعقلاهتماميثرلا

يزيم!ا.اواًللدينيةوتحيدات.ضمهعلىاهامنةقروتنابعدماللخاصةبالتاكيداتينخدمما

فأن"ثورةبلادين"كابيفياكبرباستفاضةاوضحتوكماالانسانترضيلاالللهفهمعلى*.س!انقدرةعدمبصددا!وترجل

الدينيةالتجاربعلىتثشملالاديانمنهاتنكونالتيالخامالموادعلىاًلقمرةعدم":دمتيهمتيقوليرضيممااكرالحديثعاللمهفي
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اللعمليةهدهدفععلىؤادروهو.بهارشفردبخصائصجدايتميزجزءللحدودمتجاورةاوومتصوفة،ؤهـوريةاوعلموقيكانتلسصواءاللفعلهة

منيتمكنلنوللكنمه.الادضنجرفيوربماالارضعلىمنهاوالنرأثيرتن!جمخ،صبوجهالخامالموادهذه!تخذهالتيالصورةوفى.اللحس

مجريا.نها.ف!اذاالابناءةبطر-برقةالعمليةفيالأببرتدلعةءتنواف!لأةوؤهـسقت.الابردولوجيعه،لدهااطارمناساسا

الانساناليهايهدفانيجباللتياللعلاقةوسللأمةكأالنسبوللصحةبكثير31ثراللطقوسيةوتعءيراته4اخللأؤت!هـدا!،بئامعءمداتانعاى

اللىمالسلبالوضعنسبةفييتلخصالجانبينهذينواحد.جانبان.معتقداتهفيطقوسهاو4اخلاؤمن

الاساسيالتجديدهووهذا)الاخرويتلخص.ومنسجممتكاملنمودجنظرتفلأستقومالتيالاساسيةالافكاربعضالىننظرلثتا

باللعمليةاًلسليمالا.لجاءعلاقةفي(الجديدةالنظرةافتهاضاللذيفيولدينا.اللجديداللعقائدنظامالىللاههـاباولاوباضافتهاالجديلأة

تحقيق!ولللانسانالدينياللهدفيكونانيجبوللهذا.سرهاباوبتقممالحياةبغوامضي!تعلققيماتماما"مختلفنظروجهةالاولالمكان

يتعلمانيجبوللذلك.استاتيكياوليسد.بناميكيروحيلوازنمختلفةنظروجهةالاولامانفيلدينا.اللجديداللعلميةالمعرفة

يفعلكمابنفسهنفسهيصحح،صريحانظامايكونكيفالمنبثهـقدينهاننجد،العلميةالمعرفةوبتقدمالحياةبغواءضيتعلقفيماتماما

اللعلم.نظامالانيمكن،تماماغامضةمايوماتبدو.كانتاللتياللظواهرمنبهرا

اللحيساةفيالمناسباتبعضاحاطةعلىالاددانسائروتنص.باسلوباواللفعليةالناحيةمنمنهحمباسلوبتشرحاوتوصفان

التيالاحداثوتلك،والموتوالزواجالميلاداحداثوخاصةبالتقديسواللكسوفؤزحؤوسمثلالطبيعيةالظواهرعلىهذاينطثقولا.طبيعي

التع!ضينمثلأخرىمرحلةالىاللحياةفيمرحلةمنالاذتقالتميزع!ىايضداينطبقوللكنه،فعسبوالزلازلكواًلاوبئةواللخسولى

نااللجدبدالمنبثقدينهمرإستانويجب.درجةعلىاللحصولاووالتطوروالوراثةواللجنسالتناسلمثلوالبيولوجيةالطبيعيةاللظواهر

للهبا-لموبالشعائرهذهيترجمانعليهيجبكانوان،هذابفعل،اللعقليالجهازعلىمعينةفكرةسيطرةمثلالنفسبيةواللطواهر.

.الجديدةحياتهوظروف،الجديدةباللنظرةعلاؤتةضوءبددفقديقالوكما.والالهاموللجنونالنجسةالارواحوتقمعر

التقليدليكأ،الللإب!نيةواللطقوسوالمعمتقداتالمفاهيمصياغةواعادةولكئ.وحد!طاوالمنطقللعقلالحكمتاركااللغموضالساطعاللعلم

ثلمكلانالافكارءنجديداطاروالى،جدبد!مصطلحاتاللىوترجمتها،ججبالذيالستاراللعلمازاحلقد.الاطلا!علىصحيحالليسهذا

باعثمائه.انينهض*نسانيالمن!بعل!قاساسياواجبا.جمةفائدةاللبشرياًللجنسافهدممارويدةظواهرخفاياعنالر؟بة

تجربت4مادةمنيبنيهاوهو.بنفسهمكاهيمهيصئعوالانسانالوجودسرالاوهو:اللطاللمانحاءفيوعاماساسيبسريجابهناوللكنه

علىالمشتملالنفسيجهازهبمعونة،والمتراكمةالمباشرة،الخامكونوللماذا؟اللعلاللميوجدلماذا.خأصبوجهالعقلووجود،عامبوجه

.واللخيالالعقلبنواحيتتصفولماذا؟عليههيماعلىالعالكممنها.بتكوئالتيالمادة

بل،فحسبالدينيةلللمفاهيمبالنسبةصحيحاهذاولليسنعلملانحن.وموضوعيةماديةبنواحيقتصفكملا،ذاتيةاوشية3ذ

الطبيعيالائتظباو.الللرةمثلايضااللعلميةللمفاهيمبالنسبةنسلمانهذاومعئى.باللحقائقالأعترالىهوفعلهنهـيرطيعماوكل

فيامنسبةاللصفاتتوارثاو،عناصرالاربعةاو،الراهنمناًلناسحئركارلليلانورئم.فولرمرجريتماللتكمااكونرا

.الزمانساللفميسوراسهـلالليسبهالاخذانالا،اللقولبهذاالاخذعدممغ-ة

بتحسينواختياراوطواعية،داًئمايقوماللعلمانحينفيوللكن،شيءل3و/باديء.الرأيهذاتعترضكبيرةمقاومةهناكاناًذ

ففاهيموتشكيلتجميعهابل،مفاهيمهصيلاغةواعادة،مصطلحاتهعقوللنايمنعبشكلالتنوعوهائل،الاتساع!ائلاللكون،ظهر

هذامنتغييراييقاومعامبوجهالدينانلرى،لللضايةجديدةكما-اجزائهمنواللكببر.وحدويككلقبولهمنالصغيرةالانسانصلآ

اللقبيل.منكيروفي.لاذسانيين2والشعور.الفكرمعيتنأسبلأ-يبدو

،والروحوالتجسمداللله،مثلجميعااللدي!نيةالمفاهيموتسنندوالسعبم،البشري*ملنحووعدائيابلغرإباالكونإبدومظاهرء

اساساللىواللكفارة،الاللهيةوالعناية،الاولىواللخطيئةواللخلاصوجسودءنقبلوان،نقبلهيهفنتعلمانيجبولكن.الانساني

الاناللضروريمنوانه.اللظواهرحقيقةفيالانسلانتجاربمن.الوحيدالاساسيالسرانهعاىووجودنا

واننقوم،لهالمكونةاجزالالهالىالحقيقةمنالاساسهذاتحليلمنخلفيةجدردمنبثقدينلاييكونانيجبفانه،للهذاوطبقا

عواًملايةمعجنبالىجنبا،اللعناصرهذءتجميعباعادةدللكبعدانيجبكما،اللعقائدينظامهفيالوجودللغوامضوالمهابةالاجلال

اللحقيقةمعاتفاقااكرمفاهيمفي،الوجودالىتطهـرجدىد!تتناولىالتياللخاصةمعالجاتهسائرفيالتحديجثوةلاذكاءيسس

الراهنة.باللظروفصلةواشد،بهاوالتصاقا.اللطامةالوجودمشكلة

مناك!ثرالمسطلهبتبسيطيقومانلهسمجاذايبدووهكذافيوجودءاًلكليللكونبانسجمةفعلهنستطيعالرغممنانكلماوعلى

ماتيواسماءماعلى،!لالللغويالتطورفيرمزالللهان-اللازمغموضهعلىاللضوءالقاءيستحيلالهباء:نجارسرءمجاهلنكتشفانهو

اللقوىاصحبتعبيراو"..ةذواتناعناللخارجيةبالقوة"أرنولدانسانياتمثيلانتمثلهوان،لهالمكونةالاولىعناصرهالىوتحليله

كانتسواء"حدودةاللضيقةذواتنامناعظمانهانشعرالتيالمتنوعةلهالحراللقبولمع،فقطوالعجبباللرهشعةالاحسأسطر،بئءرز

.3الداخليةطبيعتنافياللكامنةالقوىاواللخارجيةاللطبيعةؤوىعلىاللضوءيلقىانيستطيمواللخيالبىاللعقلييلانسالىاللجهـرانالا

اللشخصي،فو!اوشخه.كمامقدسىكائنمفهومفيجميعاتترابطوهيعلىهذاوينطبق.اللعاملةاجزائهبينواللعلاقات،ظواهرهتفاصيل

التدخلاوتوجيههلااوالاحداثمجرىفيالظثيرعلىمابطريقةؤادرمعالجتهاضرورةتتجلىجمجمعاوفيها.واللفئالعل"علىكمابنطبقاللدين

قمناانناهوفعلناهواللذي،حقاموجودة.القوىهذء.شؤونهافي.بهاالمحيطةاللبيئهوبينبيئهاالعلاؤ"باستقصاءاياكلوجيةمعاللجه

شوهناوبهذا.فيهاالللهفكرةباسقاطالا!لاقعلىشرعيةغيرفي.الروحيةعاىانهتطبيقللاكلوجيامفيدةبطريقةالدبناعتبارويمكن

.كبيراتغييراالتلمهريخمجرىوغيرناالحقيقيمدللوللهااللعلاقاتهيمعاللجتهايحاولاناللدينعلىبجبالتيواًلعلا!ات

اعادةالامكانفييكونانفينبغي،هداادراكلناتمواًذانفسبينواللطلاثة.خارجية19الطبيعلآبقيةوببن*نسانيةبعن

الاتحاداو،الللهاهـادةاطاعةاو،الاللهياللقانونمثلافكارصياغةوالنساءالرجالبينوالعلاقة،اللداخليةطبيعتهببقيةالمفردةالافعلأن

المعرفةمعتتفقتطوريةمصطلحاتفيجديدمن،الللهعقلمع.ومجتمعلالهموادشاءالرجالببقيةالافراد

اللقانمة.جميععلىمناللضوءكميراانتلقياللجدإدةالانساليلآلنظرتناويمكن

العاللمللهايدينالتي)المسيحيةالاظلاقياتكلان،ثانيةومرةالهعلىاًمونسؤيركأإهكنالنظرةهذهضوءوءلمى.الاشياءهذء

سقوطنتيجةجاءتالتيالاولىاللخطيئةمبدأعلىمبنية(عظيمبفضلوللكنه،العمليةهدءونتاججزءو*نسان.وتطويريةوحطوي!عملية
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،جيدااللكنانستعلمكمابحاجة5اًزهذاًمنلاواثئر.ويكابدء.وتكادعامةللظواهرواضحتفسراعطاءالىلافسعىوهبم.ا،نسان

.النظامار،الخضوعوالىوالا،ضحاناللفحصاللى،اللكفارةعنوبحثنا،باللننباحساسنامثلالانتشارعالميةلكون

قابلةغر،تكونانتبدواو،تكونطاغالبااللدينيةواللخ!براتوماحقبماهوالصارم0الشديدوشعورنأ،فيناالمنحكمةوضملالرنا

للغاية،عسيماامرانقاشهايجعلممالللكلمةالحرفيبالمعنىلللوصفعماينحرفوناللذينلاولئكلذللكنتيجةواضطهادنا.باطلهو

.(تواضعكلفيمددكاناكما)معاوعميقةعالليةمسألةكلهـللولهاوللكن.اللقويماللطريق5نعتبر

وا!ادة.قحصهااعلادةالىنأكيدبكلنكتاجاللخواتهذهوللكن،كتبهالذيالفصلفيوارنجتوناللبرولمحسموريوضحوكما

تتحقق.اناللعظيم"اللكامنةلغيمتهااردنااذاعإيوالصكملقديرهااللحهيتكتابهفينظرهلوجهةالمؤيدةالمجادلاتمنبثروةاياههـدعما

والمعاناةالتجربةعلىالقائماللد.بنعلىاينبغيانههذاءنواكثر-النفسعلمفان"الاخلافياللحيوان"الاعجابعلىينعثاللذكياللظهود

للماتماماومغاابىةجد.!دةدراسةفيالنةسعلملمعونة)بهيمدانعقليتفسرالىالانبينهمافنمايشيرانالتطورياليولوجياوعلم

واللكامنة.الفعليةالروصيةوطاواتهالانسانلموارددراساتمنسب!خها.الحقائ!قللهذهومنسجم

الافتراضاتاللحالبطبيعةنبدااناللصراسةهذهمثلعلىو!بتعينالمراكمةالتجربةنقلعلىالاجتماعيةسالنفسيةاللحياةوتقوم

عقولمنيتكوناللحيةالكائناتمنجديدنوعالانسانبانيةالسلف-يكونان-وارنجتونيبينكما-هذايستطيعولا.تقلبيدصورةفي

الادراد،وفوقمتنمرواللعقا؟بلللافكارنظاممعتفاعلهافيافرادواجسامعلىيكونحىوراثيااعدادااعداللبشركطاللطفليكنللمما!صالأ

اجلمنكانجاته51منواوفىأومرقسط.نحقيقفي?هيرهاليةهـةلىمجهزهاللطيورصغاراننجهكماتماما،فوقهسلطةللقنولاداسند!

اللدينبانالافتراضمعالتطورمنالمزيدخلالاكبرا،للحيياتهاستكمالمعينةاحجامحدودفيمتحركجسماجم!تقبلويجعلهايطبعهابجالاز

فيقدسيانهو،لعتقديحسهبماالاسايعنيالانسانفيعضو.لهاواللدانهعلى

المصر.ذللكاللخارجيةالسلإةادخالالاولالاخلافياللجهازهذاويتضمن

جديدة،بطريقةوءصرناوجودنالضعكاءاللجديدة/نظرنناوللكنللكبتاامايصاحبهاعمليةوهذه.لللطفلاللبدالياللضمرفيوءرسها

وعلى.والمصيرالوجودمشاكل!اللجةفيجدتولاسلوباوأحتمهذهانطلاقواماالحبيبالوالدفيتتمثلالتيالسلطةلمشاعرا!-،م

التجربةتقديراعادةنكونانيرجبانهللونانرىالنطرةهذهضوءبماحساستتعلقالاطلاقصفةاننجد،للهداونتيجة.اتامالمشاعر

تام.فحصوهو-بكتيراكبرنئيءمنجزءاجديدمنوتقييمهاالدينيةالتناقضطيانهفييحملموقفجانبالى،واللخطباللصوابالطفل

عظيمومشروع،الداخليمانالانت.عاللمعنكاملواستقصاءمثقلةالاخلامتةالطفلفيموتصبج.عامبوجهللسلطةبالنسبة

اكتشافيفوقبلينامسانوينبغيلهيمكن(اللعقللاكتشافابالتنافض.مفعمةالسلطةنحومشاعرهتصبحكما،بالذنببالاحساس

يستعمرهاالوجودلمنجديدةمنطقةهذاوسيفتجواهميةاهتمامااللفضلاءكافيةبدرجةالعمرفيالطفليتقدمانفبلكلههدايحدت

قىقائماللذهنيةاللحقائقمنمنطقة،مثمرااًحتلالاويحظتلهـا،الانسانفطورهخلالوفي.والتجربةالممارسةطريقعنا!كاره!منلينح!

الارضاءاتمنعاللما،تتجاوزهاكانتوانالماديةاللحقائقمنطقةعلىفدمامضمونوتصحيحبتعديلسيقومانهنجدبعدميمااللاحق

مابطريقةالانسان.!سعروالتياللجسديةالارضاءاتفتباوز!التعيامبوجهسيحنفظوللكنه.عليهسلطانهاومفدار،ا!كارمن!يله

يشاهدوناءواللفالرجالمنواللعاديون.كمالاواكثراطلاقاكثرازهاللمنصبالداعيهد!يكونالاويجب.لببهمامنكيرليجاذب

وعندمابالحبيتيمونعندماالعاللمهذامنلمحاتوالاخرىالفينةبينالنامياللفردمساعدةبل،اللداخليةاللضمرسلظة.لدصرهوالأنساني

لديناويتوفر.اللعارمةوالرهبةواللجمالالنشوةتجارببهمتستبدنظاماحضانالىعليهالمفروضةالسلطةنظاماغلالمناللفوارعلى

والمفكرينوالشعر(ءالذهنيينالمكتشفينبياناتاخر.اًلىحينمنفشكيلاعادةهذاوسيتضمن.والوعياللحريةعلىمائمللسلطة

.ولنذهـردخيلتهالىالنفاذفييروغاونالذينوالمتصوفينواللعلماء.الاخلاقيةاللدينلنواحي.ثاملة

ورداو،افصنياالمسافربليكاو،تيريزااللقديسةاللصددهذافييختصفيما-التقييمواعادةبل-التشكيلاعادةتكونوربما

اجةالعااللغرائز"عنفيناأبالنقشف3بانفرو؟دسبقالذيزورتتوفرللعمدمنظراالروحيبالتطورنسميهومااللداخليةالانسانبحياة

للصساكاتلوكالازوالالىلايلة1طبيعتنافراقصامامهاز!هاإتي.لمحصوىضرورةذات.،ا!ضلمصطلح

."جريمهبارتكابمتلبسا!وجيءمذنباادفت"مضبنعالاتص،ل.لجاربمثلالد./نجه"واللخبرات

رسمهااوت،1إكنتفااجلمنالانىصجهودايةتفافروديالقوةالاحساساواللشخصيةخارجمنالمنيعتالاللهاماو،اللعلوبة

لمنماقششها.المناسبةالمصطاحاتالانحتىلدرضاو)جممست.وافيارسماف!ةالارتداءاو،الحياةمنالملموساللظاهريتجاوفيالذيوالمجد

مصطلحاتلاسننضرامالل!اديةاللغةتضطر،وذ"لمئجها،تهاعملهوصفوعندسبيللاالتيالقدسيةاو،العاديدوقاللجمالاواللحقدينالى

سماوسة،مثلاخرىونعوت،وساحرة،والاللهام،النشوةمثلءسوقاو،اللشفاءعلىالتأئبالتعبداوالصلاةمدرةاووصفهاالى

!اتالىلللوعولالاولىالمثاولاتانحينفيوفيةفاونةالداخليةواللططنينةالداخليبلالسلاماللعميقالاحساسجميعاهذاكل

اللعليماوالانا،النوازس!وحواىلثسة،لاوئعالت!الععوىمثم"ئاللكبت5علميةيعدلمجميعااًلامورهذءكل...والعداباللفوضىمطاهركلرغم

...بالهالانصالطربقعنالتقليديبالاسلوبتفسبرهاالامكانفي

اتجاه.رعرفمقد،هـيدالتحوجهعلىاللدينيةالنظروبهةومنذللكهـحيمكنلاوللكن.اللطبيعةقوقالوجودمنبمنطقةاوشخصي

وللكن.الوجودعلىالقداسةاضفاءافعلىفيهارغوب"خطورالمفرطاللعقلياللمن!بطربقعناللبساطةبمنتهىشرحهااوانهـارها

جدسراتعربفانصوغانييجب،فعالمدلولالىهذايملخى!اولالانصالطريقعناإتقليديبالاسلوبتفسيرهاالامكانفي

فوقخارجيةبكائناتالمقترنةالافكارسائرمن"تحرراللقداسةونتيجة،ا!خمارجيةباووجبقةالممقىوتفاعلها.اللغريباللبشرية

اللطبية.بينشعوريالايكونمافاللباواللذيغرابةالاكيرالداخلياللصراع

.تممنافيالافكارمناطارفيمسجونالراهنيومنافيواللدين)1(حعيتياللتاجهذاوللكن.اللبشريةالعقولللهذهالمكونةالاجؤاء

ثنائي.عاللمحقائقلافياللعملالىومضطر،اله!جودالايمانيخبرهاللذجمرلللفردعظيمةاهميةذايكونانويرمكنهذاكلوكم

جديدةنظرةالدينيكتسعباللوحدويالانسانيالمذهبوفياطار

فياللفرصةللدينتوفر،اللجديدةنظرتناويمعونة.جديدةوحريةودرالاتاوصافهمنلك،الميشهورجهـيمسىوليمكتدجانبالى11(

فيالماسبدورهللعبومنبالهالايمانعلىالمئطويافىزقمنالهربوناقثتهامنهلغد،1ارردتاوقد،لمدينيةالتجربةتنوعنيقيم!كديدة

.الوحدويلاوجوداللحقيقياللعاللم0((ثورةبلادين)ؤ!ي
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علينايجبالتيالمواردوبينلوجيههابمسؤوليةنضطلعالتبمالتطوريةوالثوريةالجدإدةنظرتناالى-بدأتحيتالىهذابيويعود

مادينوع:لوعينالىالواردتلكوتنقسم.بمقتضاهانعملاناللر؟ىسائرمثلذللكفيمثلهاتبويةنظرهوهي.اللحقيقةالى

الاستمتاءيوفروكيفينفسيولوع،والمنفعةاللحياةسثيليوفروكميفيالراًهنالحبةوضعفهممنتمكنناالتبالنظرةوهذ..اللحقة

واللطاقةالطعاممثلاشياءفيالاولالنوعويتمثل-والاستكماليقللاستقبلاستجلاءعلىضساعدنالااللعاديغرماضيهضوء

فيالاخرالنوعيتمثلكطاناحيةمنا!ناعيةالمنشئاتواوالمناجممجرىفيالمرسوماللغرضبادخال.فقومبلفحسبالماضيعنغرابة

والاحساس،اللجبليةوادفامرةواللبحراللطبيعيةالمناظروجمالالانفراد.المستقبلهذا

ويجب.اخرىدلاحيةمنالعادمةاللعنيفةداللحياةوالاهتمامدالع!.

....000000100.1وخموقيهااللحياةاستكمالالىينطر،النظرةهدهضوءوفي

اللوعينهدين؟ينكوارنىلمرسومهالالساليهالايكولوجياعمىطريقعناليهالتومليمكنالذيالعارمالوجوسهدفانهماعلى

ذللك0امكنكلاابينهماقيفقوانالمواردمنالانسانؤلمرات!طوبراًننرىوهكذا.للحياةاللكاءخةالامكانياتتحقيق

انالانسانالاولىلتظرةاعنديندو؟هذاكلفيالفردمكانهوماوهو-اللجماعيلللعملالاساسيعثالبليوفرالتحقيقالممكنةالهائلة

خطةفيالاهميةمنلهنصيبولا،بالذيويخروزائلضئيلاللفردكما،عليهتتفقانالامموكلالناسلكليمكناللذيالوحيدالباعث

الانسانيالمنمبفييتمتعاللفردوللغن.ككلاللهائلةالانسمانيةوتحملوتجاوزها.المتطاحنةالايديولوجياتلتخطيالوحيدالاساسانه

عاللية.بمكانة،الاخرىالايدولوجياتبعضخلافعلى،النتطوريطريقعنواللفنواللحللماللدبنبينالصدعالتئلامامكانالنظرةهذء

وفيالمجتمعفيبادائهايقوماتىاللعمليةاللوظيفةعنالنظروبغضتننركمثروعفيوالفنيةوالعلميةاللدينيةالانسانقسراتحشد

!يتىعنالبشريالمص!يستكملاني!سشطيعفهواللجماعيةخطته،المشروعذللكاللعاللمفيهيناقشاعمالجدولتحددوهي،جديد

هياللخصبةالقويةؤالشخصية.الشخصيةلامكانياتهاكبرتحقيق.ادارتهفيتستخدماننناللعلميةالوسائلتقنرحكما

النفسيةاللعمليةالىاللفرديضيقهاالتيوالمم!شةالوحيدةالاضافة.

الاخما!يئ.-ثتىفيواللبحتالمسحالىالماسةال!اجةتبينالنظرةوهذه

اسميهانيمكنماتقدمهداويشمل.*نسانيالتنطورميادين

الانسانيالمن!بفكرةمننتديداقرباسانتياناافتربوقدوا!تالادواتانتاجفيهابماالاجتماعية-النفسيةبالتكنولوجي!

ةقالحئيالسناءوتتسمبالحجيتتصفكلماتفيالرئيسية.افضلبطريقةالتجربةتحفظاقيوالمعتقداتالمفاهيممثلالاإدولوجية

واحمةحقيقةوهناك.لطييمياالعاللمهوفقطواحدعاللمهعكاك")اللعمليةاكلوجيا،جد؟-ةاكلوجياتطويرالىايضابحاجةونحن

اخر،عالمالىتتطلعلادوحيةحياةاللعاللمهذافيوللكن.بصددهلعلاقتناجديدنمطاستحداثهذاويعني.والتطوريةالانسانية

ويقرباللعالمهذابهمايوحىالللذينواللكمالاللجمالالىتتطلعوللكنهابخلقالانقوماللتياللذهنيةاللبيئةفيهابرمابيئتناوببقية،بمضابعضنا

".تحقيقهماويفوتهمنهما.فيهاوالسكن

اكثربطريقةالكامننىواللكطالاللجمال.نحقيقفيقملنحاواذااللىتهدفانالاجتماعية-النغ!سيةالايكولوجياعلىويجب

مواردلا-الموجودةالواردكلمننستعيدانعلينافسيتعين،افنمالااللعطيةوبين،والتغرالاستمراروبين،المخبلفةالقيمبينسليملوازن

مواردسطب!يعتنافيالداخليةالموارد.فلكبلفحسباللخارجيالعاللم5!ه!ممص!ي

واللعقيدةبة!الايماتواللخياللحبهوااللخلافةواللحريةواللذكاءاللعجب

يمكنوانه،اصلاحهيمكنالوجودانهيالانسلأليلللمن!بالاساسيةاكتبثتفي

،الانحتيغورهايسبرللمهائلةامكانياتتحقيققزايدبشكل

وهذهوالاحباهـ.اللخيبةمحليحلانيمكناكبراشنكمالاوان

بدوأرهاتصبجانويمكن.المعرفةعلىاسخةقالرئمةسخبصووغملابعقيمدنرمالررانمرم-ارشا!

المعرفةزيادةان.باختصارالمقممةهذهلانالاءاللوقتحانلقد

اللفكرفيجديدةتنظيماتالى-جديدظفريةنظمالىتففيدوبوقوارسيمونبفلم

اللننالاطارتوفرالمعنىبهذااللفكريةوالنطم.والمعتقداتر.،وا-
كبرمسالىوتحدد،الانسانيةواللثقافاتللبب!عوا!ماتادريصىمطرجىعايدءترجمة

النفسيالتطور)الانساليالتهريخوخلال.ومجراهاسياساتها

ان!قدالفريةالنظممنجيديدنوعتننيكلاننجد!الاجتماعي-....؟.

النفسيالتطورفيجديد"رخطوة،المجتمعاتمنجديدانوعاالوبمد،الكاتبهلناترويالرالعالكتابهدالي

حديدف!نحوتدفعنااللحظةهذهفيالمعرفةلذيالظ.الاحتماعي-من،حياتهايك"كانالذيالرجلمعقصتهاالكبرة

اً..؟خلالمنوهي.سارتربولجان،زوحهمايكونانغير

تولزعهدلىاسميمظس!بقهامنلمركرب!ظمقيقوقدشامنافف!لظمةلانسالفبرلييةالتطوجمر!اكيف:انتصارهاالىادتالتيانغامرةتلكتقصذللك

منالاحتماعي-النفسبمالتطورلمنعاللقييةالنظممن،ا(لنوعهذا.يزالانوماكاناوكيف.جانبهالىكاتبةاصبحت

........01اللحياةلواجهان

بنعسه.لعسمهيموانحتىاو،بنعسهلعسههزيمةفييسمببن

هذافهمومفاده-وخياليفكريمهدهوالمطلوبالم!باشرواًلجهدباللحياةنابضة،عميقة،رائعةقصة

اًلانسالي.والمذصب-.المعارفنموعنالتاجمالجديداللكشف

المتمبلافكاربالترويحنقومثم،يعنيهمانعامانويجب.انتشاري.010..:

لعمليةااللشؤونفياللفرصةلناسنحتكلماننفثهاواخيرا،الانساليببرو!-الادابدرم!س!ورا!

واللعمل.دلسياحةمرشداطاربمثابةعونحتىيعادلهاطاولبنانيةلليراتاربعالثمن

عوضرمسببسترجمةالقاهرة
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