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بينالعلافةميالبحثانطلوننقطةعلىنصادراناعلاناليس

زمنتوقفلقد:فنقول،النطءليةالكتاباتومفاهيم(،اللماذا"فكرة

كناباتمنالانطلروافتراضمقبول!يعدولم.النهائيةالىنا؟ت

فهائية.

الكتاباتتركيبمنالمقصودما6هنا4نفيطرحارزيالسوالا

النهالية؟

بشكلاو،المقسمةالكنابتهي،افهمهاكما،النها+ليةالكابات

ذاتهاتموضعانها،تزس!لماو،رزعمموقفاوكلمةكل،ت!ميلاحر

الابد.والىاخيرةواح!ةمرة

اكالائيةللكتاباتمفهومينعلىالتحليليةمناقشتيتقتصروسوف

الدينعلىالتحليلااقتصارمنالرغموعلىلكن.والجنسالدينهما

واهميةجذرقيالنهائيةا)كتاباتااشكالاكثرباعبارهماوالجنس

الكناباتتركيبفان،مجتمعنالانسانوالاعهـتقاثيالفكريالبناءفي

يتناولهمااللذينالمفهوبنهذينتتخطىشموليةصمةفوالنهائية

البحث.

تتضمنههـاالتيالمنطقيةباحالالهاالسائفةا!قدماتآفاوضمن

،"اىاببااللغةأحرفالنهائيةبامناباتاعنيلا،اليهاتشيراو

منكسلوكالكالمةعلىيترتبهماكلوانما،فحسب،المقدسةالكعابق

اساس!الكل!ةالان.وشاملكليثخص،نيانسانيوحضوروموقف

فعلايترجمهاالذيالانسانيالوعياسارداخلوتصورهالم!نىتجسيد

للكلمةتكونبذلك.المباشرةالبنيةالجسميةالحركةتقولهسئوكيا

بعدية.تبدتوانبدهكنقطةقمبليةمنطقيةةسبقية

افضليةاستنتاجيفترفللالملمةالمنطقياأقبليالسبقانالا

وا!مل،)1(كنظر،يلتقيانوال!لفاملمة.الفعلعلىلدلممةفيمية

اليهافررالنيالاساسيةالدلالة(،نظر)ءبكلمةلمقصد(11

والتفكروالتدبرالتامل.يتساو!حيث،لعربيةاقاموسفياملمة

مع...نظراوالفعلفعلااًلنكريصبحبذلك...والمقهايسالمقدرأ

العصليقسعالذيالسطحيوالوعيالساذجللجسر!ميتكيد

منطورابنراجع).ن!ريسعمليسكونيةفنائيةاليوفعلهالافسافي

للغسهةافيالمنجد"-اًإضا0(664ص3ء"العربليسان"

الكاثوليكية،المطبعة691.0سنة15نص.817محا("والطوموالاثب

.بيسروت

3!

ممباقي!بم!ا!!ص

الانااو،الانسان،عنهتع:يرامنهيتخارجانالذيمصدرهمافي

.للظاهراتالمنتبه،الواصآلكبونيوحضورهامسانيةالا

يخض?لا،بالنتيجةالفعل-ا!كلمةبينالمن!يةالعلاقهفمشكل

علىترتكسالكئص"لان،ب!جة-سبب:ثناتيصوريمنطقيلسبف

اتسك!الكلمةعلىيرتكسوالفعل،مجرداتعبيرا4ت!والذيالفعل

عيانيا.يجسدها

.والوعيالموثفبينالعهـلاقةلنتصكلبالنسبةالحالكذلك

كلحفة،الوعيمنادنىلحدالواعيالموقفاثترا!منفبالرغم

اوعي.اسبينالموقفحتميالثرطياارتباطايحتملالكنه،4ل)2(اولانية

المواقفخلوبمورهيلإدلاالذيالاءر.حتميةلاجدلية!؟الجدلية

،)وعي!كلمةنسبببةمقدارتفسنسبية،موقفأطلمة.ماوءمطمن

!!ناعتقاديلمعياراخضاعهماالاستحالةحتىمعهيا!صعبدرجةالى

المهرفةلافا!مطلقكانموذجال!لترتدامنهتحباناوبهتقاسعان

العقلإةالمعتقد-بئالمحتمبالتاكيد4ترمضتحليلوهو.وسلوكهاالانسالية

الدينية.وغيرالدينية

ودؤاهااررابقةللاراءمه؟مرةفكليةخل!ةنجدانحاولناواو

افاتبا.،(الاحتمالاتحساب)ءهماكلمتينفينجدا،التحليلية

تحيلنس4اتي،"أ؟!؟هممالاأأالاحتمالات"لثابؤاالكلمة

اساسيةبنيانيةنقطةالى(،حساب"بالأولىالعلالقىارتباطهابعد

وعيايجسدالأحتماكلئحسابفتركيب.المعامرةالعقلانيةالتصورات

"طرؤخلالهاتتبدىالتيواحراجاتهالانسانيالعقللحمودواضحا

والتقنية.العلميةاا!بنائيةواًنشاءاته

اليهوتثسر(احتماثئ):لعكيمةاالكلمةهذهتتهضمنهالليما

أاحالاتمن

لذاتصسا،واعيةقصدلمكأباشارةعليهاتدلالتبمالاحالات؟ولى

زء--فيالمعاعرالانساليللعقلالعظيمةالتواضعلحظةكونها

ذاتياضسبطافعاليهمجالأتاقصىاهابداخللعظيمةاانجازاته

معتداخلتالقياًلرياضيمات..."الرياضيات"للخيلاءم!دم!اةوقوة

فو!الاولىالخطوةاىاالذءةتيةتفجيرمنالراهنةعلومهيتهمجمل

عليه،مدمرةلعنة"بيتاوتلكلعظيمةامنجزاتهتكونقد.القمرسطح

الوحدةاوالاواىالبنية(الاولانيه)باصطلاجافهم(12

عملية.لحظةاو،معرفيةمصادرةلكلالاولى



الايسديال!رئيسيةبصورةترجععدإبدةبعواملمرهونةقضيةوهي

المجتمعاتفيالحكمنظمتقوداتيآالايديالرؤوساو،والروإوس

.المعامرة

مضى-صإناتساويانهانرى،(احنمال)كلمةآىارجعناادا

عئدالعلممأءاو"اعلمآلله"الوسيطالعزإبيفكرناتكلماتمتماثلا

الابوابنهايةاوالفصولبدايةفيتوضعكانتجملوهي((ربي

الدينية.وغيرالدرزقيادإلفاتوفقرات

اعلموأللهالاحتمالبينالجذريالفارقحفطمنهنأبدلا

الاحتمالمه!.!مصدانحوهايتجهالتحيالدلالةاحالةحيثمنخاصكأ

القصداحالةتتجه،ربيعندالعلماوأعلمالله،الثانيةففي

القصداحالةتتجهبيئإما"الله))هولاهوتإبأمفوإماتىالاحإمالبم

الانساجمةالالاالىايذانهاالى"الاحتمالأت"الاولىفيماليالاحة

المنبديسةالإوجودظاهراتالىبالاضافةالوجوديوحضورهاالواعية

ولالمجهـ-اتى،ءمقااكنرمسشوىوعلىايإضاتتجهكما.امامها

هيالاحتمالات،بئلنتيجة.بعدوانلامئجزالمعروف!وغيروالعإامض

فعاليتهاعبروبحثهإ-ونرها،وقلقهاحيرتهالهىإالانسانيةآللماذامجال

منالاررفيةكأالنسبحدوإدا-ارضمنمشمدودةتطلاشيالمبذولة

إلانساناوعلوم،الفضاءعسلومالى،،دفيز?اىالرياضميات

الفلسفة.كليةفىإايضابل،الاجتماعية

معى4يتعذربحيثنهانياكيفياالاحالتينبينالقائمالتما-فىانإ

.المقمماتفشابهرغإمالئتائنإصإثمنالتماتلياللمآإءفرض

وكلمتهوفيعلهالانسانجهداللاهوتي"الله"مفهوميإجذبفبينط

،بعيدةكانتمهمامعينةنقطةعندانتسإلهـيموأإلينةالدلنيالايمانفحو

الىبكليتهيلقيهوالانسانيالجهدفعالية"الاحتمال"مفهوميقذف

المجهولمصرهحياةافقداخلاكثرالبحثإومخأإولةغمإلقواالحعرإة

الكن!ه.

لتشى،رفلتطرف.اجرانياعليهتترتبلطلحاًلمفهومينلكلا

للفكرا"المها"نلاهوتياللمفهومبالنسبإةللمعتقديةالسكو!طازإكود

الشإاملةفطالعدميةدتشارفتتطرططاو،(م!عهإضويلةتجربةالعربي

بصيرورةالمهـكومةومإشقتهاتبحثدعوإضنظر!إ(الاحتمال"اعانيا

!يهلاسيابممومإاتهامنوفدرتهلاستمراراقابليهتفزعإقددائمة

...بالتمايدالمرضيوفيالمرضيانفسياعلممقهمماهـاريةتتض

نوعإلسإةدوافعتشكيلهافييكمنال!رميةدلرؤي!االايجابيالبعدلان

والا.،شةالمهوالظاهراتللحالاتاكرآلفهملمحاولاتجديمظوبواءث

.)3(الاخيرالتءلميلفيكعلممإسلماتهلايقينيةرغمالعلممشروعتوقف

وا!!افقيمستوىعلهىفلسفياالاحتمالمفهوميرارف

.بالقوةاوجودافكرةاوهـ9+أأولهح8لأحالامكانمفهـوم

+،2+صغإنمسإصالرإالمف!مهـينيبنأوإسطإهويةلنإنائيةبالنسبة

محاذتماسواًنما،أ+هحأ9لأألاااقترانيتماسادس

مضمون!!التماثلنوعكانرلاأ،عموما)2(هح3هـحول!4+ه"ةهـم

الراهـنوالقائماضجزابمحدوديةمباشراغراففلالكلطتترادف

امامه.واحدمرة،عندهنهاقي"التوقفرفضتاكإيدمع

مطلقهاخيرة،سكونية،صلبةثابتةآرضهناكنعددإلذلك

نالفصعلمومزعمتكماالابدوالىواحم!مرةعليهلنقفمطلقلعلم

التراثطالوعيفكرةالىبلاضافةالفكرةهذهناقشست(3)

بتوسعسابقبحتفيالمعاصرةالعربيةاتتحويلحركةمعوعلاقتهـما

،والرجعبفالننقد!قيبينالراث)"ضرأثاوآزمةشبافي"اكتر

(لأ.7191سنهإ01عمدالمعرفةمجلة)21سإ

قاءوسالىئإاا،نس!نعملةالفلسفيةطلاحاتالاصتستند(14

والعربية.والانكليزبةبالفرنسية"الفلسفةمصطلحات"
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ا)قرنالعشرينمنالاولاكصففلسفاتدمضاو:وفلسطاتها!اضي

.)5((هوسإلاإهراتية)

وءمصإمشروعبوصفه،الوحيدةالثباتارضهوالانسانان

مضمونتتوعرغمالحضاراتكلوعبرالازمهـنةجهعوس!مقنوح

.اخرىاتىحضارةمن،ءصرالىعصرمنودلالاتهااآإسانكلمة

ءسليالمحمودةغيرالانسانقمرة،(؟)اللطذاهوفالاحتمالى

الحربةهووالام!انا،الامكانهيواللماذية،والالستفهامالتساول

استجلاءومحاول!ة،فعلوالنظر،النطردلمىلأنالانسقصرةبوصفها

اكثر.الوجودمهش

اولمماذافىل!،نألازسانيةالحرلميةفسمحةهياللماذائيةانبما

بالنتيحإةيع!نيازماومحاربتها-والبحهـثالتساؤلعلىالانسانقدرة-

يبقىوسوفزالوماكانالذيالامر.وحريتهالانسانلانسانيةقتلا

نظريةاومذهبا!كل!بداوممتقداييبررهولنالرفضمجألفي

،شعاراو

الوجتودصباسهضحالةللانساناتتاريخيةبالتجربةثبتوقد

نهائيةواحدةمرةي-نتنفدهنهالي،دإالباو،قالبداخلالانساني

والمذنإىإعقآئدياالاستبدإادمحاولاتأنأرغم.الابدالىواخيرة

صهرهطريقءنالانسان7ثييان.تقفلنوربماتقمفو،،تنقطعلم

كانتكماولىضبقىلتزغمامسم!نقامعدقالبداخلصبهبعدوتشكيله

من،والاستبدادوالتسلطوالقهرالعبوديةرمزبوصفهإامركوضة

الصنمببة.المهـعتقداتالىالسلاسل

...لحريتهاثئإ-صاانمم1منآنلهارا4الأنمىلأنيسإدفعتلقد

كثيرين،قتل،لالظكيد..تي7الهااحضمل...أمكانها...تسوولاتها

...(الوسيطالعربيا.نار!فيسائم!عقوبة)كتيرفيعيونوسمل

الزندقة/باسم..نهتر،نجلد...ثترينسحل...كثمرإينصلب

والكلطقة.

تطلع،اكنشاف،فكرةاحتمال،دائماالاحتمالحوربلقد

اجله.ومن"+لينحو

واف!مسوا/يكيرنالالماذائيالاحههيال

هلىوأمإرأارر،امهـةالاحتماليةاللمادائيهإالتصوراتآخدسوف

التسماوإلاوفيهماوالتحليلبالبحثتناولهمايتعذدإمبألينصوئها

الجنس.وإاندين:بلادنافيكليربماكبيربرهانالقيامدونعنهما

ا!د!فى

.وخ!طورةأحراص،الاكثرالاالق،!ينا،الاولاالجالفينلمس

خرجت(الاسلام-اًلمسيحيةساذ!ودي")الثلاثةالم!ماويةالاديانلان

العربية.ارضنامن

الثفث،ررأفئلواالبثيستحيلانه،/نجالهذاف!أيلا!

الاتهاءيهإلامهـبغاتصضبالانفهاليأللااتاقمجابهـةثونالرفضاو

لال!كا-ا،الطاعيسة،الفتثة،لزفد!سةا،المروق)وزموت

ال!اساتصلحمطلقةارقيدرضالىيصلانهوسرلحاول(5)

مبإدا-كونردما.لهمبررلهريئضيمكمالوهو.مطلقكليلعلم

الرقم6اي،اتعدد"الحسعاب1)،تصوراتعليهتتآإلسسالذيالهويإة

انطلاقهنقطةانوبإمأ.ما--منتهكقصدالمطلقدفىياالىقادهالذيهو

عرالمطلقعنبحثهالمهـض!بةأنتاءةالامانةفان،الحسعابيالرقمتلك

ب!ويةمطلغه!للانه.ولادتهلحكةمشروعهانتحارققتضي"اً!وية)ء

انبثاقهالحظة!وإياهانتحرتلقد.نمسبيفيمطلقالكونهإالحسابية

الممخل،ديكاربإةتاملات)ءهوسرإلادموندراجع-.العكليمةالمنهجية

بممرالممسارفدار.؟سماعيإلنازليد.ترجمة"آلظاهرياتالى



تمىصلقدالتيوالمس!مياتالاوصافسلسملةآخرالى،)3اكفرا

دون،حاكمةوحكمادانةبصكالمرفوقةلقانوبكأاإلاجواءاتامستوىإلى

؟؟تمى+9!لعبرالانسمانيةحقو!هابسمطيمارسفنهمعلى

كتاباتهوتتسا!طكلماتهتتهاوى...وموضوعياذاتيايصلب

كانكمافقطعي!ناهلاكلهراسه-سمل.للرقابةالسوداءيلايديبين

لص"إةتجسدحميفةومرحركاملة؟جهزةجهودتتركر6الاجداديفمل

وارهاؤ*شفافيته،لمأذاليتهتحجبالكيواوزارهوائقالهالتاريني

الففيه.اوالخليفةبد،وعيهخنة!...سكوته6صمتهالمهم

المعتقد،ووالسائد،السائدهـوالمالوفوا،الألوؤ،هوالقائم

.لا!تأوايحتوولا...امسريقبللاالايمان...مرمنوالكل

...والنصرةالبطولةآياتتدفعههللفكرطويلاغترابفيبدأ

ابالافننىبرايستحهـيل.محرم...7(ة7م!كاهتابوينافا

فئاتاو1لفئةالوعيمصالرةبعدالافيهالوار،م!عهالتماس،منه

العلم.فطرسوخاوضبابيةالموروثمالوف!يةبصيرتهاغثعت

هـلمودخارجالوضعيةهذهعلىالدينيوالفهـرالدينليقاءان

مجاب!ةالفكرحري!.؟.المعاصرالعربيفكرناملأسياكبراحعى1لبحثا

مسنكلبداواراسبهيضربونالتحريمسيفتحملالتي"لايدي

،الو)فضالتسازل،،المثكنف!سهلهتسولسوفااونغسهلهقسول

لذيامالنهائيفيالموابوالمحضةالصحةوبدهياتلمغلقالمسلم!

لد،للقليخضعاوالمناقمشةيحتملولا،يقبلهانوأ6الجد!يقبللا

...اللا!قسلوحتى

الانحناءالعقلوحريةالفكرفعاليةوعلى.قا"لملانهقائملألدين

ووثنيته.لضحيتهوالسجودوالركوع

لعنةهوكفهـة،مرو!،زندقةف!اللماذائيةثورةاهـلاناما

للفوزاستعدادعلىعندنايلالا!منوكم،هتلمرتدوكل،وارتداد

،شمحمتون...الجميعيوافسق؟بدمه!االاغتسالابطولةبشرف

..يمانى"ااوارهبة6طمعا،خوفا،يتصامتون

واخنر!تجرأثياالوعيذاتيةداخلتلهجاللماذائيةتبقى

.المودوثالسائدواالمألوفاالمطىوجدرانالقائمإاسوار

في!جتمعنا،انسانيتهعنالباحثاللماذائيالوعيمصيرهوذلك

لصلإمبا.(مثلاالصوفية)نفسسهالدينيي!فهعنالباحثربما

دائرو".

بمدىلثرطيامرهونة،اللماذائيللوعيالشخصيالمصيراوطبيعة

اًلطلأقة.وجذديتها!اذائيتهحدةمنالمستمدةالاخلاقيةشجا!تهحدة

ةعلافالشخصيوالمصيرواللماذائيةالادبيةالشجاعةبين

صمهلمميتهاوعمقاللماذائيةمجاب!صةجراةازداتكلما.!دية

الدإى،صعيدعلى.وتمزيقهاوشراستهالعقوبةاعدهيهةتفاعفتكلما

-ال!لأج):التهويف!نغنىفيالصوفيةلمأذائياتمصير

.(سبعمينابن-عربيابن-السهروردي

تاريخنا)المعاصرلفكرياتاريخنامنامثلةايرادفيراغبالست

بوصفهاالخجلمشاعرتثيرالمتهردالفراندرةلان!بأمثلتهينضحالقديم

المنحضيالتابعغكرا..بلادنافيالفكرلاخلاقيةاتهامرة4اشى

احدثواتسماالصوفيةعلىخىالئعوتهذهلماصق!ت(6)

الصلأابوراجع-.السنيالالسلاميلفقهاعلىالروحيةثورتهم

اصدار401عى"الاسلامفيالروحيةالثورة-التصوف"عفيفي

الشعب.دار

الدلالةودسالفعرمستوىعلىالمقسى،هناالمقصود(7)

والانثربولوجياالاجتماععلمفي،55؟!7تابولمصطلجالاساسية

ؤ-أللاصطلاجالدلالةنفساستمملتوفد..ول!5"هم،1لأوها

آنفا.اليهالمشار(92ص)الترإثوأزمةثسبابنابحث

والدت!ية.كأالسيابالعتباتامام

الريسةوللىالقيمةبأحكام،كبهـونقضاةهنايصرخسوف

ءجتمعاتواوطانفيالقضاةاكثروما..السابقةالراعفهلواقعيةا

الفردقيالذاتداخلالرفصلمادائيةتحنطتانبعدمتهمونفضاتهـ(

ية.الجمهقبل

وبلافنددونا)لبق!اءتعنيآفنن((تحنطت"كلمةعلىالظكسدمع

.ا!ننفسفيحياة

المجتممع،حزيراننصكان!لالؤدحزيرانالىلمنا4ولقد

قب!لا)تاريححز!ران.ومعهالبندثفهـيةحزيرانقبلالكلمةحز.ك!ان

التاريخ.حزيران

والجنساللم!اذا*جماالاحتمال

،محرممقدمىتابوهوحيثمنبلادنافياالدينمعا)جنسيتماثل

وافيهالبحث1ليستحي.السلألدةالاخلروسرمعاييالىببمالاستحاد

والاخلاقيةا،دبية4اسمهاعلىكبيربرههـانالقيامثون،عنهالتساؤل

المتسائل.لسائلالشخص

،لمحرموابالممنوعمطوقةالسلألد"الاخلاقيةامقليةوا،البدهيمن

النقصومركباتالكبتبعقمدوالمجتمعيةالفرديةالذواتتباطنان

م!،لفي،الجنسكبماال!مى،والتجهيملالاغماضنتيجةوالاسقاطات

فردالكلالج!دياضركيبم!حطبيعيهولماالجنسبسةا!تربي!ة

وفيه.

بلادنا،فيالرجلعندالجنمصرولىهناالتحلبليقتصرسوف

بلادنافىالمرأةعندالجنس1عنالحديتلصروالواقعيةالاسسلان

ل!موضوعاوللذاتالمحضةالموضوعيةولان،رجلالكونيضعيفة

بودبة9ان.التسلاشلاوالنفاذيقبللابتحديدلتطابقاعسص!تحيلة

الجىزءهيالمر؟ةوعيبوديسة.الصراةحريةمناًلمفقودامجزءاهيالرجل

الرجل.حريةمنالمفقود

تحديدهايمكنتصور،"جوانيةعبودمةبلادنافيالرجلتحكم

.للمراةالجنسبمالتصورتسمميتهيمكنبما

يختزلها.المراةلانسانيةاختزالي1تصودللمراةالجنسيوالتصور

الغهلهيجسديةحيوب"فعاليةقالباساريةداخل&صبها

اًلبه-دلصالحويحنفهاللمرأةالىاعيةاالانايسق!فص.الجنسي1

فظرفيطمراةالانسانيالحضورأههويصبحالذيالجسمميالغرائزي

افتراضهايمكنالمراةتمشييئيةلانسافيةدرجةاعلى،وهذهاًلرجلس

فقط.وشهوةجسداالمرأةتتبدىحيث

ا(طرفين.بينالعلاثةمم!دريةعلىالتاكيدمنبدولا

علىوانما-المر؟ة-التشبؤموصوععلىيقعلالتشييىءاففعل

هواًلوعيسالث!يوفصدم!ص!رلانسالرجل-اًلتشيؤسمصدر

ايض!.للرجللمتشيئةاالذات1

ممارءكلاهما:الانساىالرجلتشبيؤ،لانشاناالمرأةتشول

لمحطكليهما.افسازكاهومابحذف،لتثيىء6حرةغير،عبود!

وعبوديسةالرجلعبوديةبينهف،التمييزمنبدلالكن

السالفة.المنطقيةالتصوراتضمنالمراة

علىجو"نيتهاترتكس،برانية،شكلية،مكهريهـة،لمراةاعبودية

نطللاقافنقطة..كليةبصورة6والاخلاقيةاثخصيةماهيتها

،نجدثانيةناحيةمن.السلطة،الرجل،المجتمع!طالمراةعبودهـلا

اد!دائهماهيةعلىترتكس،ايضاشكلإ"مظهريةالرجلحريةا(ن

والتمريرالتصرفعلىوقدرته،السلوكيةبالحريهةالوهميالذاتي

.ختعاريلاو



للرجل.الواعيةالانا،هناالانطلايونقطة

الرجل،جواؤيةوتشييىء،عبوديتها،المرآةبرانيةتشييىءبينما

بلادنا.فيوءقدهالجنسمشكلىةفسحةتقع6عبوديته

يث4كي!:الاتىأكيفبااالسؤال،هنانطرحان،المناسبومن

بلادنهـا؟فيوجنسيادتنياالانسان

.الانسانانشاءطريقةعنالتحثههـو،ننربيةاعنالحديث

والجنسية؟ا.دينيةالنماحيتيعنمنبلادنا!اًلانسانانشاءيتمكيف

اخرىمجتمعيةتجاربمنمستمدةتربويةياتنكلالىاستدالن

كنتبتفملكص!امجتمعناعنواًلمقافيةلحضاري-"اتجربتهاتختلف

تستنرىءستدلالياقياس!عملبلأاقومدوفوانما،عندناالتربيصة

.المعاشللواقعالحسبةالتجربةمنانطلاقحاالةلاهرة

لماذا--بؤااليبدأالانسانيالوعيبد!نا،انسانياالمهروفمن

يبدأوالجنسالدينءن،ؤابالتاوءباوا.للطفولةالاولىالسنوات

اينيين:بس!الين4كالب

لله!ااين1-

وكيف؟ولدتاينمن-

منتنقطءولنتنتهبلاسررلة،السواليالوعيبدايةمعتبدا

كفر.والهذاوالعيبالحرام

مهعلصفعواالقمعالىأيصلالتحريمتجسيدعنفوريزداد

صكراربءتعالواعالفهمورغبةلتسلااكبمااالوعياحتدامازدياد

التج!القمعوءئاهجالاسكاتطر!منباخرىاوبطريقة"اللمادا

.والقضاةوالمربونوالمعلمونالاباءيتقنه!ا

القيالذاتجوانيةداخلليهـميالشفاهفو!منلتسلالايخنق

،المحرءسةالكتب،الشارعلمجه؟لمقنعةالاجاباتعنالبعلثتبدا

السرية.الجئسيةامتيبات،التداولالممنوعةوالصحف

فيمجتمضا،المبكرةالانسانطفولةلمرحلةائنالاولىالسنواتمع

الأسثلةفتبقى.التساوليةاالانسانقدرةاضعافمراحلاولتبدلم

لثكلخلفهـيةالاقيعهوهسنواتخلكل(الانا)جواب4داخلمعلقة

وانخاصلا..!يةبصورةالمحرمةوالفكرالحنسثفوس!ارسات

لاخلافي!ا"لهمالاساسيلمبدأوا."خروناالايراكلااناأهم"الكبار1قاعد"

اًلمجتمع(.اصقاشنروبالمعابليتماذا)يلاستتاراخلاقية..،لمةالاستتار

تقهلمالادابدار

تفع.للاستتاركنقيضالخلقيةالفضيحةعقوبةيغرفيالذيهو

عنمما.اهلاى!ةامرحلةالاخلاقيارحمددخولبعدغالباالشرفجرائم

المجتممية،العصبيةظاهرةان،!بمايبدو،هكذا.*خرونيعرف

تقريبا،فوونستةمنذخلدونابنعبقريةحللتهااتي6والخلقية

انتقلتانبمد.المعاصرالعربيالفكرتتحدىقائمةزاهـتما

عصبيةمن،الكليوالاجتمهاعيالحضاريالتغييربحكمال!صبية

لفكر.والقميمواوالمسلوكالاخلا!عصبيةالىوالقبليةوالقرابةالدم

وقدوته،الدينيالمهكتقدمنتحجه!ااكثراتصوريةاوالعصبية

وعصبية.ااهااضندادهوبل،منهعمقعااكتمرالمبالثرالتائيرعلى

بمصيرتتحمبلالراهنفكرنارؤىتتحدىلا،والفهـرالتصورات

اللماذائسيالاحتماليفكرنا..ا!صليافكرنا..الابداعيفكرنا

مطووقأئمهوهـ؟متمردةرفضلحظةساكسهافيوالابداع.المبدع

...الكليوالحضاريااًلنارسضيالمورو&تطالممغايرةوقراءة

انسا.لنا؟الانسانانشاءبطر!والتأمللنظرانعيداننستطيعهل

غيرالحروالتفتحاللماذافضيلةاطفانانعلماننستطيعهل

؟لمحصدا1

تتعلمانالسلطة1انماكلكل،و،القضاةالمربين2جهعطلىانيبدو

معطىهىوجماالنظرواعادةوالتمرد،البحث،لاحتمالاتا!ظور

الأ!سطرحبعدالاتتملنتربويةتعليميةعمليةوهى..موروثوقائم

هـسرومعالجتهأ،السائدةالمطلقةالممتقديةللمسلماتالنظرية

..ا!حتماليةاللماذااوق

نوعيةاخلاثشةصرحيقيمواانبعدها،الاولياءاستطاعربما

بليتىماذا"لمبداالفصا!حةالاستتاراخلاقيةازدواجيةتوحداخرى

."فاستتروابالمعاصي

رفضعلمىيقومالمعاصرةللعقلانيةالاولىالمصادرةقوامان

الحضاريفالتو؟صل.المغلق!ةالحضاريةوالاوصاعالنهائيةالك!ابات

المعاصر.وسلوكهلاهـافيللفعلحتميةارضية(المواصلات)

جمبععلىذاتهاتفرفيالاحتماليةوعقلانيةالعصراروحان

اوقيثلوهاالممتقدي!وناولئكيقبلهالمفاذا.والفكرالوجودظاهرات

02بالتبعيةذلكعلىممرههمفسولى،اراديا

االرايدممحمد

تضياصأءإىأ

قصصمجموعه

ادريسسهيلالدكتوربفلم

الشهرهذايصلر
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