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إن أخطرررا حيرررا عرررالت ديرررامل الونايررر  لاملررراديون 
لأصررررررفاس الفلسررررررفاأ أن ياولرررررروا أ رررررر  إ ررررررا 
يصررررررردرلن ولورررررررا ياولرررررررون  ررررررر  حيررررررر  ن رررررررا أ 
لأيررردلوتلاأ لحيرررلا   يلرررل أالرررا  يولررر    
يابر  الرنا و ل ر  ن لرر  أن  نراا واريراً   لرردًا 

حي طلررراأ  تررردًا  رررم ال لررر  ل رررم الفلسرررفة ل رررم
ال لرر  الويررايق الااعوررة يلررل البفرر  لالويا ررة 
يلررررل النفررررو الررررلي يررررو  داخرررر  امل احيرررر  ل ررررم 
الفاضلاأ اليت مل تؤكد ا الويا ة   رد  أل الريت 
يرررات ارررا ال لررر  مث جلرررة حيرررا   تررراءأ  ررررارس 
أخرراغ تررذأ  ررلم املسررلواأ للطو رراو  لرر  
أن اخلطررررررر  لاخللررررررر  إ رررررررا  ررررررر  نوليرررررررة تبررررررر  

حيررررؤ ااأ ال لرررر  أل ن ا ترررر   الفلسررررفاأ لررررب  



لنال ررا حيرر  اررات ال لرر  الويررايق أل حيرر  اررات 
الدراالرررراأ البلولوتلررررة لدراالرررراأ الطبل ررررة إ  
ارررررررات املفرررررررا ل  اانسرررررررانلة لي رررررررا  الرررررررنف  
لا توواع لاألخالق   لنوا   تصرل  أالرالل  
ال لرررررررر  الويررررررررايق مث الوطبلرررررررر  يلررررررررل  رررررررر ون 
 اانسرانلاأ حير  نفرر  لاتووراع لأخرالقو  ررلم
الرررريت  رررر  أن ترررردر  لورررر  حيررررن    خررررا تررررذ 

 حينا   ال لوم املادية 
إ ا ات رر   رررلا امل ررا أحيرررر  الن ررا مث الررر ولة 
ليسررررررررررا إ   لرررررررررر  ا  ررررررررررد املو رررررررررردد حيرررررررررر  
املصررطلفاأ لاملفرررا ل  الررريت لرررول   رررم ال لررر  
ل ررم الفلسررفةو أحيررا مث اررات ال لرر  و رر  ترردر  
دراالرررة خالصرررةو لأحيرررا مث ارررات الفلسرررفة و  رررا 

 ثذ حي  األ واء لالدلاوع ل ع لر
ليرررد ت ررراأ ن رررا أ حيو رررددمل مث ارررات ال لررر  
البلولوت    مل تلب  أن نالت إ  اات ال لوم 
ا تووايلة كفااع  حيسلوةو لحي   ل  حيف روم 
الوطور لحيف وم تنازع البااءو ليرد تبرم حير    رد 



أن تابرررر   ررررلم الفاضررررلاأ لررررل  الررررللواً يلررررل 
توورراي  لررل  إطاليرر  لأن تطبلارر  مث ااررات ا 

 صفلفاً داعوًا 
لحيرررر  ال يرررر  أن الن ايررررة املاديررررة ياحيررررت حيرررر  
  ررد ا الن ايررة املاركسررلة يلررل واضررلة ك ررفت 
أحبرراا ال لرر  حيرر    ررد خط  رراو ياحيررت الن ايررة 
املاديرررة لكرررلل  املاركسرررلة يلرررل أالرررا  الاررروت 
أبن ا لرررامل كل رررا حيررر  ياللرررة لنفسرررلة لالرررلوكلة 
 صرررادرمل حيررر  حيرررادمل ي رررويةو ل رررلم الفاضرررلة  
ت ررد ا ن حيرر  ا ارراع  ال لولررةو لحي ررا  ررلا أن 
أالررا  الفلسررفة املاديررة لالن ايررة املاركسررلة يررد 
ا ررار حيرر  األالررا   كررلل  ورر ن الارروت  لوطررور 
املطلررر  الرررلي ت لررر   ا ررراأ البنسرررا حيف وحيررراً 
اتووايلرراً يررد الررا  نوليررة ملف رروم  خررا أصررل  
حين   و حيف وم الثوا ت لاملونذاأو كرلل  ور ن 

الفررررررراد الررررررريت ياحيرررررررت يلل رررررررا  وررررررررامل اجلرررررررو ا
الفلسررررفاأ الرررراطاأ  ن ايررررة النسرررربلة لت ررررور 
حيف وم الطاية اليت توفوت إ  حيادمل لاملادمل الريت 



توفررروت إ  طايرررةو كرررلل  وررر ن ن ايرررة النسررربلة 
نالرررررت إ  اارررررات ا تووررررراي  الاررررروت  نسررررربلة 
األخررالق لارتبرراق الاررل  األخاليلررة  اوو رراأ 

رضرررررة لال صرررررورو ل رررررلم الن ايرررررة لتررررردأ حي ا
 رررديدملهن أل رررا لرررالط الفطرررامل طبررراعع األ رررلاء   
كررلل  ورر ن ن ايررة اجليتيررة الرريت  اللررت   رر  
املررررلا   تطبلا ررررا يلررررل الورررراري  لا  رررراراأ 
لااوورررع يرررد تبرررم وسررراد اهن أل رررا تلنررر  الوررر ام 
األوررررررااد لحيسرررررر وللاد  لتلنرررررر  إراددرررررر   لنوررررررا 

 الواري  كل  حي  يو  األوااد 
ازع الباراء لتبرم أن لكلل  تبم خط  الاوت  ون

ت ررالن الراعنرراأ أط ررا لأيرروغ لأكرريت أ رراًا حيرر  
تنازي رررا  لأن ن ايرررة تنرررازع الباررراء إ رررا ت ررراأ 

 نولية حيال  ة جدلدمل اووع جدلد 
لياترررع  رررلا كلررر  إ  حينطلررر  الفررررا النرررا  أل 
الفلسفة النا لة اللي ياصا الن امل يلرل املرادمل 

  أواق ل د او  لنوا ينطل  الفرا ااالالحي  إ
 أر   لإ  ن امل هلا أ  اد أكثا لضو اً ليومل 



والفرا ااالالحي  يؤحي  أبن الثباأ لالونرذ حير  
الاررروانم الطبل لرررة مث  لرررامل الب ررراية لاانسررران 
لمث الررررررون نفسررررر   لأن  نررررراا أوالكررررراً   ورررررة 
لكواك  حيوفاكة  لأن لر     إطرارًا   يونرذ 

 لإ ا تونذ ا اكة مث داخل  
مث صررررورمل خلارررر  لمث  لاترررر  يوفرررراا واانسرررران 

داخرررر  إطررررار لاضرررر  جرررردلد حينررررل الررررو دمل إ  
الوورررررررراملو ليررررررررد تونررررررررذ األالررررررررالل  لاملال رررررررر  
لالوالاع  للر  تبارل الاوايرد األالاالرلة   ورةو 
النررررروم لاللا رررررةو لالسرررررر  لا اكرررررةو لالط رررررام 
لال ررررااسو  نرررراا يررررل    وررررة للررررر  أالررررالل  
ا ال وررر  ارررا تونرررذ لتوطرررور حيررر  يصرررا إ  يصررر
 لحي   ل ة إ   ل ة  س  ال الف لا اتاأ 

لاانسرران يونررذ داعورراً حيرر   لرر  ا اكررة للررر  
لررررر  إطرررررارم الثا رررررت حيررررر   لررررر  أصررررروت ا لرررررامل 

 لالفرا لأصوت البااء 
لكلل  و ن اانسان يوفراا مث ا لرامل مث إطرار 
حي  الال  لالو الل  لال وا   لا دلد  لخي ع 



حيرر  حي رر  حيررع لاروانم األخررالق لالو احيرر  كرا يورا
حيسررررذمل ااووررررع كلرررر و أخررررلًا ليطرررراًءو ل لرررر  

 تنو    ايو  يندحيا تبدأ  اية ا خاي  
لحي   نا و ن حيف وم ااالالم ياروم يلرل أالرا  
 برراأ الاررل  األخاليلررة لا داس اانسررانلة الرريت 
 رر  حيرر  أصرروت  برراأ الطبل ررة الب ررايةو لولوررا 
يدا  ل  و ن  ناا تنذًا لتبدياًل لتطرورًا دل را 

ناطاعو  لم الال  الثا وة حي  الردي  لاألخرالق ا
لا ررررردلد لال ررررروا    ررررر  الررررريت تاررررر  ااوورررررع 
اانسررررا  حيرررر  الفنرررراء لاهلررررالاو ل رررر  الاررررانون 
الثا ررررررت الررررررلي   يونررررررذ حيررررررع تنررررررذ ال ناصررررررا 

 املخولفة مث ااووع 
ل رررلا  ررد  وا ررت الرررون مث الطبل ررة ل وا ررت 
األخرررررررررالق مث اانسررررررررران لحيونرررررررررذاأ الررررررررررون 

ذاأ اانسررررررانو لك  ررررررا ن ررررررام السررررررلوا لحيونرررررر
 اانسا  حيطا   لوايع الن ام الرو  

ل برراأ السررن  ااهللررة مث الرررون لاانسرران  ررو 
إطار  اكرة املونرذاأو للارد كران الفررا النرا  



مث حيا لوررر  اللوةنلرررة يرررؤحي   لثبررراأ املطلررر و   
ترراء  ليرر  ونالرر  إ  الوطررور املطلرر   لكال ررا 

 امل ليي  ي  االواصاء صدر ي  ناص مث الن
األ  اد املخولفة اليت تاء الدي  ا ر  للر رط 
ين ررررا لننسرررران لللدلرررر  يلل ررررا لللي رررر  ورررررام 

 أكثا ريلاً لأيو  و وًا 
لحي   نا و ن الفررا النرا   رو وررا ان رطاري 
ميا اللوم كا لة الوطور املطل  اللي   يوويط 
يند  د لاللي  اي مث تذ إطار حي  الثوا ت 

  يو ا  لرثذ حي  امل اط  لاألخطار لحي   
أحيا الفرا ااالالحي  و و وررا حيوراحير  تراحيعو 
يا    رم الارل  مث تروازن ريلر  لتناالر  حي ير و 
وا لرررررامل ياا ل رررررا املررررروأ لالفارررررا ياا لررررر  النرررررا 
لاجلرري ياا لرر  ال ررياية لالررالا تاا ل ررا املررادملو 
لالرررون كلرر   ناعلرراأ حيواليلررة لررل  ولرر  لا رردًا 

ل  ت ردد إ    تبرارا لت را و لحير     اء لر  
 رر ن  رررلا الف ررر  أن ي رررار أزحيرررة الفررررا النرررا  
اليت تاروم يلرل الصرااع لالوناي راأو  لر  أن 



املف ررررروم الراحيررررر  حيررررر   ررررر ن  أن يا ررررر  يلرررررل 
 املوناي اأ ليلي  الصااياأ 

ولرررل  لترررود األضرررداد دللررر  يلرررل خصررروحيو ا 
 لت ارضرر اهن للرنرر  الرربل  إ  تراحيل ررا لالوااع ررا
وال ررد يولررد حيرر  ال رردو يررور الللرر  مث الن ررار 
ليررور الن ررار مث الللرر  لخيررا  ا رر  حيرر  امللررت 
لخيا  امللت حي  ا     ل  أنو النور ير رط 

 ال الم لا   ينسط الباط  
أحيا الفرا النا  اللي أ ا ورامل الوطور املطلر  
ل ي  ورامل األطا الثا وة واد يي  ي  و ر  

 ًاو لتناي اأ  لا ا لوااء ليدم صااي
أحيا ااالالم واد لور   رم املوناي راأ مث إطرار 
الوراحي  ليلل يايدمل الووازن للل  مث  رلا حيرا 
يوصررط أبنرر  ازدلاتلررةهن  رر   ررو الوراحيرر  الررلي 
يوورر   ررم األضررداد لاملوناي رراأ ليسررلر ا مث 

 طاي  ا اكة الطبل لة 
للارررد ي يررر  الفررررا النرررا  يررر  و ررر  الوراحيررر  

و طبل ررررررة طل ررررررة للفرررررررا لا لوارررررراء  لن وررررررا  رررررر



ااالالحي  اللي ياوم يلرل الوراحير   رم الر حي  
 لالال   لاملطل  لالنسق لالال اع  لاحملدلد 

لحيرررررر   نررررررا ميررررررر  الارررررروت  لنررررررة الفالالررررررفة أن 
ااالرررالم  ورررع  رررم املنطررر  ال ررررل  لاملنطررر  
اجلرررررد و  رررررم حينطررررر  أرالرررررطو الااعررررر   ثبررررراأ 
املوتررررررروداأ لحينطررررررر   ليررررررر  الااعررررررر   ونرررررررذ 

وداأ الداع   ل لت يال  يرانون االثوا رت املوت
لاملونرررررذاأاو وااالرررررالم  ورررررع  رررررم األصررررروت 
ال ااعديرررررة الثا ورررررة ل رررررم ا تو ررررراد مث الفرررررالع 
لالوفاصررررررل  لالوطبلارررررراأ هل ررررررو حيررررررا نسررررررول  
الوطور(و لياوت  ونذ األ رام النويلة حيع تنذ 
األزحينرررررة لاألحيرنرررررة ل رررررو حيرررررا يسرررررول  الفا ررررراء 

اخرررررروالف  يررررررة  اخرررررروالف زحيرررررران لحيررررررران  
ل ا ان  ل  أن ااالالم حين   إهل  حير   لر  
األصررروتو للضررر     ررراي حيررر   لررر  الوطبلررر  
لالوفاصررررل و أصرررروت إهللررررة للضررررع   رررراي حيرررر  
 لررر  الوطبلررر  لالوفاصرررل و أصررروت إهللرررة يلرررل 
أالرررا  الووولررر   رررم حيصرررلفة الفررراد لحيصرررلفة 



اجلوايةو و رو   يسرف  الفراد لصرام اجلوايرة 
 الفرررررررادو وررررررر  ا ل  يسرررررررف  اجلوايرررررررة لصرررررررام

االرررررروفات الووولرررررر  اخوررررررار ااالررررررالم املصررررررام 
اجلوايلررررررةو ل ررررررلا  ررررررو الورررررروازن الررررررديل   ررررررم 
حيصررلفة الفرراد لحيصررلفة اجلوايررة  لحي ررا  ررلا 
أن    انفصات  م حيا  و حيادي لحيرا  رو رل ر  
مث ااالرررررالمو لحيرررررن   ااالررررررالم أصررررروت إهللررررررة 
لتفسررذاأ   ررايةو ليرر  طايرر   ررلا املف رروم   

ل  الال  الفلسف  الواالرع الرلي  د املسل   
ي ررررررن  البررررررا ثم  رررررروت  الونرررررراي  لالصررررررااع 

 لاجليتية لتنازع البااء 
 
 (2ه

 وساد ن اية اجليتية
إ  أي  رررد ميرررر  أن يصررر     رررارمل النا لرررة 
ل لفرررررا النررررا   لرررر  الوصررررور الررررلي  ورررراا 
ال صررا كلرر  لعررالت أن يلارر    لرر  يلررل الفرررا 

 رراس حيرر  يوبنررام ااالررالحي  ل ررد حيرر  املثافررم ال



ليررراددم   رررلا الف ررر  اخلطرررذ للييتيرررة لا وولرررة 
الررررلي يسرررروود حينطلارررر  حيرررر  الفلسررررفة املاديررررة 
لالرررلي يرررل     لررردًا للررررون يررراحياًل خطرررذًا مث 
تصررراواأ اانسررررانو لالررررلوك و لحيرررا  رررر  صررررلة 
 لررررر  كلررررر   ن ايرررررة اخلطل رررررة األل  مث الفررررررا 
النررا  املسررلف و لياليورر   لوتوديررة ل ألدس 

 الق ل ألخ
لنسررو ا   ررلا الررنص الررلي ميثرر  لت ررة ن ررا 
ياحيررررة ا ن  ررررم كورررراس النرررراس لنرررراغ حي رررر  إ  
هأي=(  ررد نسرروطلع أن نف رر  املويررط  الررنص 
للرات  النا  األحياير  هحياكسم تاي ( ياغ 
اانسرررران ا رررردي  أنرررر  لللررررد يرررروغ اتووايلررررة 
لايوصررررررادية ل لولوتلررررررة ألرررررردد دلرم مث األر  

ااطرررالق  إن  دلن أن ي ررر ا  رررو نفسررر  يلرررل
وارردان اانسرران لرااحيورر  لايورر ازم  نفسرر  ياتررع 
إ  الواررردم ال لورررر  ال رررخ  مث الارررران الواالررررع 
ي رررررا إ  أحيثرررررات دارلن ل رسرررررل  لحيرررررارك  
الرررلي  أت رررالا اانسررران وايسرررة لاررروغ ضرررخوة 



حي لوررررة   الررررلطان لرررر  يلل رررراو ل رررررلا لتررررد 
الوفرذ اجلريتيو لت را  رلا الوفررذ مث األدس 

س املرررل   الطبل ررر  مث كررر  مث أيورررات أصرررفا
 لد  ؤ ء الرلي   لروا جر  األ طرات ال راياي  
 رللاد  للويراأ الرلبلة حيطاليرة أنويو را يرروغ 
الورا ة لالبل ة   صرلة هلر  اراو  ر    لير  هلر  
اررررراو ليرررررد اخوفرررررت  طولرررررة اانسررررران  ف ررررر  
املرررل   الطبل ررر ا   رررلا الرررنص يوفررردا يررر  

نسرررران اتيتيررررة الارررروانم الطبل لررررةا لخ رررروع اا
هلررا   ررلم تايررد أن تفررا  لتود ررا يلررل الفرررا 
النا  كل   لل  الفرا املاركسر  ل ردم للرر  
الفرررررا الللرررريتا  أي ررررًاو واررررد تنررررذأ اجلررررللر 
الادميررررة الرررريت كانررررت تسرررروود حيرررر  الفلسررررفاأ 
املثاللة لتذ ا رؤية تووثر  ول را إرادمل اانسرانو 
لالاد الفرا النا  اللروم يورام كاحير  تراتب  ولر   

ملررلا   اررلم اجليتيررة لا وولررة  الررواء مث كرر  ا
دراالاأ يلواء الرنف و ليلوراء ا يوصرادو أل 
يلورررررراء ا توورررررراعو أل يلورررررراء الورررررراري  أل مث 



حيررررررررلا   األدس لالفرررررررر  لال رررررررر ا لاملسرررررررراا 
 لالاصة    إخل 

 رررلا الوفررروت اخلطرررذ أالاالررر  املرررل   املرررادي 
الررررررلي ي ررررررد ا ن كثا ررررررة الاايرررررردمل األالاالررررررلة 

لفرررم مث الفررررا النرررا   للررريتا  لال رررا م املخو
لحياركسرررر و وررررادي لاتوورررراي و أد  ليلورررر   
ل ررلا  ررو أ رراز لترروم اخلررالف اللرروم  ررم الفرررا 

 ااالالحي  ل م  لا الفرا مجلة 
ورررر  ا   بنررررا نسواصرررر  املصرررردر األلت لفرررررامل 
ا وولرررة أل اجليتيرررة لتررردة ا مث تلررر  الاررروانم 
  اليت اكو ف ا اانسان للررون ير  طاير  ال لر

ا رررردي و دلن حي اوررررة حيصرررردر  ررررلم الارررروانمو 
لا يواررررراد أب رررررا يررررروانم طبل لرررررة  لررررر  ترررررديا 
الطبل رررررة نفسررررر ا و ررررر    توخلرررررط  لمث  رررررلا 
ا يواررراد خطررر  أكررريت لخطررر  أصرررناهن أحيرررا اخلطررر  
األكررريت و نررر  حيررر  املسررروفل  أن ترررديا الطبل رررة 
نفسرر ا كثرر   ررلم الديررةهن أل ررا مل للرر  نفسرر ا 

الرًاو    رو نفسر  تبرارا ل  د هلا حير  خرال  أالا



لت ا  اللي يديا ا   ة   د أخاغ  لحير   نرا 
و ن  رلم الاروانم للويرة ع ت را  ل رو الارادر 
يلرررل إ طاهلرررا  تلررراس  رررلا الف ررر  ينرررد الفررررا 
املرررادي ت ررر  الن ايرررة ياعورررة يلرررل  ررر  لا رررد 
حين ررا  ررو  وولررة  ررلم الارروانم لإتفررات اجلانرر  

الاررادر يلررل اهلررام حين ررا ل ررو صرران  ا لحيررديا ا ل 
 إ طاهلا 

لحيرررر   نررررا يصررررور ال لورررراء ا وولررررة أب ررررا   رررر  
خ روع األ رلاء ملبردأ الونرذ للاروانم ال رالرية 
ل لا ي   أن األ داا ترتا   ولوا  لن ا لور  
يررروانم حيوضرررويلة لحيررر   نرررا وررر ن ا وولرررة  ررر  
إنرار ررررا املصررررادوة لا  ووررررات ل ايررررة اارادمل 

 ايررررررة لأخطرررررا حيررررررا مث ا وولررررررة  ررررر  إنرار ررررررا 
اارادملو  لررررر  أن ا وولرررررة   توفررررر  حيرررررع إرادمل 
الونلذو لحي   نا و ر  ت طر   رلا اجلانر  اهلرام 
الررررلي  ررررو حيصرررردر أصررررل  مث إن رررراء الورررراري  

 لتلن  دلر اانسان مث الونلذ 



ل رر  مث  ررلا لررالط اانسرران حيرر  تررانبم  حيرر  
تانررررر  يي  رررررا يررررر  و ررررر  يررررردرمل   املطلارررررة 

لرررررذ الوايرررررع ليدرتررررر  يلرررررل خررررراق الاررررروانم لتن
ليصررور ا يرر  و رر  إرادمل اانسرران الرريت حينف ررا 

   إ مو داخ  اارادمل ال للا للرون كل  
لالفررررارق يسررررذ ترررردًا و ررررو مث ن ررررا املسررررل  أن 
ال واحيررر  ال رررا امل للفررردا أل للارررانون للسرررت 
   ل د ا ال واحي  ا الالةو لأن  ناا يواحي  
أخرراغ لفررل ل رر  حيرر  إرادمل   لحي ررل و  الرريت 

أكرريت حيرر  األالررباس نفسرر او لالاررادرمل يلررل  رر  
ت طلرر  األالررباس أل إحي رراء األالررباس حيرر  تررذ 

 أن ألا  النواع  املرتتبة يلل ا 
ل   نطل  خط  يلل  لا اجلانر  اا روت حير  
يررردرمل   لالرررلي   خي رررع للاررروانم ال رررا امل  
املصرررررررادواأ لا  وورررررررا أ لال ررررررروا ا ترررررررذ 

أن ا وولة تاوم املن ورمل تاايبًا لألحيور  لالوايع 
 يلل ن اية حيادية خالصة 



أحيا اانسان ول  دلرم لإرادت  اللاتلة اليت ألار  
ل  الوصراف الرلي  ر  يرر  حيسر وً  ير  يولر و 
مث داعامل صنذمل للرن ا   لدمل األ را مث أ رداا 

 الونلذ 
اإن     ينررررررذ حيررررررا  ارررررروم  رررررر  ينررررررذلا حيررررررا 

 أبنفس  ا 
مث تنلررررررذ لالفررررراد يسررررروطلع أن ميررررررار  إرادتررررر  

الوايررررع لااووررررع  ارررردر االرررروفادت  حيرررر  يرررروانم 
 ا اكة 

لاانسرران لرر  إرادمل وايلررة ل رر  ترر ء حيرر  إرادمل 
  يوول  اا ي  ا لوان ل   يوفراا مث داعرامل 
خاصة ليررون حيسر وً  مث  ردلد او للرن را   
متث  إ   طاًا يسرذًا حير  إرادمل   الرريتغ الريت 

يوو ررراأ لاألكررروان للررر  الوررر  ذاأ ال احيرررة للو
أحيا ا وولة و     توفر  حيرع إرادمل الونلرذهن ألن 
ا وولرررررررة تفررررررررت  أنررررررر    إرادمل حيررررررر  تانررررررر  
اانسانو ل    لل  ت د اانسان حيوفاتًا إزاء 
 اكرررة الوررراري  يررراغ حيرررا عررردا لررر  لللويوورررع 



دلن أن ي ررررررارا ولرررررر  ل ررررررلا لالارررررروت لررررررالط 
 للوايع للطباعع األ لاء 
لي ياددم تيتيرو الوراري   لحي   نا و ن الاوت ال

كواركسرررر  لالررررلي يارررروت أن الورررراري  جررررروم 
املسررررار مث حيسرررروابل  و ررررو تررررذ صررررفل  لكرررر  
النبرروءاأ الرريت يرردحي ا حيررارك  مث  ررلا الصرردد 

لحيرا ليرع مث  -مجل اً -يد تبم كلاا لمل توفا  
املسررواب    ررد تنبررؤاأ حيررارك  كرران لالفرراً متاحيرراً 

تيتيورر  مث  ملررا يررارم  نرراء يلررل  وولررة الورراري  أل
 رردلد الن ايررة الرريت يرردحي او  لرر  ألن حيررارك  
لررررل  إ    رررراًا ي يرررر  يرررر  اا اطررررة لن ايورررر  
للسررررت إ   ررررطذمل ترررراتب    نصررررا لا ررررد حيرررر  
يناصا الور  ذ ل ر  ا يوصراد لتاروم مث حيا لرة 
زحينلررة جرردلدمل ل ل ررة هلررا طررا ع خررا و لحيرر   نررا 
واد يي  ليي أ ي  تفسذ املسرواب  و راًل 

 ك  مث أللل  الواري  الادمي ي  إخفاق حيار 
ل  ري  أن النوو   الب اي الرلي تاروم يللر  
وررررامل اجليتيرررة  رررو  رررو   إنسررران الرررلق خاحيررر   



كسررروتو حيسوسرررل  للوايرررعو حيونرررازت يررر   اررر  
الطبل   مث ا خولار حيؤ اًا لألحيان لاجلي ليردم 
ااازورررةو ل رررلل  يفررررت  مث  رررلا اانسررران أنررر  

 ية الرا  ة تطبل  للفوولة املادية اخلاد
لاملسررل    ياررا  ررلا املف ررومو السررلقو ليررؤحي  
 ارادملو ل لادرمل يلل ا خولار لا اكة لونلرذ 
الوايررعو ل  رر  حيرر  إرادترر  الب رراية يررومل يررادرمل 

 يلل  ر  النااع  ليلاددا لالسلطامل يلل ا 
ل رلا  رو السررا مث ديرومل ااالررالم امللفرة لبنرراء 

 اارادمل 
كلل  األحي  و  را  رم ل رع للييتيرة متروأهن 
أل ررا تسوسررل  لت رردا   أليرردامو أيرردام النرر امل 
لالناصبمو لاارادمل لا خولار  ا ياحيال الونذ 
مث الفراد لمث اجلوايرراأ لاألحير و ل ارروانم  ررلم 
اارادمل تارررررروم األحيرررررر  لتويررررررددو ل  ريرررررر  أن 
الوادم حياتب   ونولة إرادمل الونلرذو ور  ا واردأ 
األحيرررة  رررلم اارادملو االوسرررلوت للييتيرررة الررريت 

    ا  طاق 



ل  ريررررر  أن تف ررررر   رررررلا املف ررررروم مث الفررررررا 
النررا  مث  ررلم املا لررة حيرر  ا لررار ا  ررارمل  ررو 
يالحية يلرل حيا لرة الراوط ا الرلي تنبر   ر  كثرذ 
حيرر  البررا ثمو لالررلي  ررو ضررة كرر  ا  رراراأ 
لاألحي  الريت تسوسرل  للييتيرة املوثلرة مث الررتف 

 لا  الت لالفساد لاا  لة 
لكوا ياو  ااالالم اجليتية اليت     اانسران 
حيوفاتًا يلل الوراري و كرلل  ور ن ال لر  يراو  
اجليتية ل  ياا ا  الارة أالاالرلة  لكر  حيرا يارات 
يررر  أن اجليتيرررة أل ا وولرررة  ررر  يلررر  و رررو حيررر  
يبل  اخلداع  وال ل    يالية ل  ارلم األحبراا 

الفلسرررفة لإ رررا  ررر  أطلاررروا  الررريت  ررر  حيررر   ررر ن
يلل ررررا كلوررررة ولسررررفة ال لرررر  أل رررر   رررراللوا أن 
يسرررروودلا حيف رررروم املاديررررة حيرررر    رررر  ن ررررا أ 
ال لرر  الرريت كانررت مث الارران الواالررع ي ررا تارروت 
 نبثاق  لا الررون  ردلن صرانعو ليرد الراطت 
 لم الن اية الريت ياحيرت يلرل أالاالر ا حيرلا   

توديرة اللااللة لاتووايلة كثرذمل كاملاركسرلة لالو 



لاليتمجاتلررة حيررثاًل  للاررد تارردم ال لرر  ا ن تارردحياً 
ييلبًا لألنل كثذًا حي  الن ا أ ال لولة الريت مل 
ترررررررر  مث لايرررررررع األحيرررررررا إ  اواضرررررررًاا لونطلرررررررة 
اجلوانررر  النايصرررة مث يوللرررة البفررر و ترررذ أن 
الويا رررة املسرررووامل ك رررفت يررر  أ رررلاء تديررردمل 
ت لررررت كرررر  حيررررا كرررران ياررررات حيرررر  يبرررر  واالرررردًا 

وا يو ل   لطايرة لاملرادملهن وارد أ برت لخاصة ول
ال لررر  أن الطايررررة توفررروت إ  حيررررادمل لأن املررررادمل 
توفررروت إ  طايرررة ل رررلل  ا ررردم أالرررا  الفررررا 
املررررادي لألطرررر  كثررررذ حيرررر  الاوايررررد الرررريت تارررروم 

 يلل ا الفلسفاأ املادية 
للر  ديامل  لم امللا   إ ا ي دوون إ   دم 
 ااووررررررع الب رررررراي س ررررررالت رلا الفسرررررراد ولرررررر 
لإالرررررررررااق اارادمل للضرررررررررع حيسررررررررر وللة اخلطررررررررر  
لا  ررررررااف يلررررررل ااوو رررررراأو لإيررررررالء  رررررر ن 
املف وم اجلو ر  للا راء يلرل الفاديرة الريت  ر  
حيناق املس وللة لاخليتاء مث الردي  ا ر و ل لر  
حي    ن  أن يدوع إ  حي يد حي  تلبة ال ر واأ 



لتيتيررررا الفسرررراد لالرررراوق ااوو رررراأ ل ررررو حيررررا 
ولوودية ولوا أ ارأ إلل  ددف إلل  الل ودية ال

 مث  التوكالأ ص لون 
لينررررررردحيا نااترررررررع أصررررررروت اجليتيرررررررة مث الفررررررررا 
ااالرررالحي   رررد أن حيصررردر ا ي ررروديو و رررو  رررا 
يررررات  رررر  الررررلي  كلرررروا ضرررروم الفرررررا الب رررراي 
الارردميو لالفانسررلون ياولررون أبن اانسرران لررل  
إرادمل ل  اخولررررارًا ل  ً ررررذًا ل  ترررر ءًا كسرررربلًاو 

نرررر  ترررردياًا  ملرررردا ل   لررررلمو أحيررررا للررررلا   يال 
الل ررررود الفال ررررل  واررررد  لنرررروا   خولررررار لرألا 
اانسرران يررادرًا يلررل حيطلرر  يورر  دلن أحيررا   
ل لررر   لكرررال األحيررراي  اجلررريت املطلررر  لا خولرررار 
املطلرررررر    ياا ررررررا ااالررررررالمو لمث الفلسررررررفاأ 
اهلندية لالصلنلة لالفاراللة تيتية لاضرفةهن إ ن 

لبو يرررررة لامل كلرررررة تررررريترمو كرررررلل  أن اليت لرررررة لا
الفلسفة اللوةنلة و ن  اس طالادمل يرد كلرت 
الررررواد النرررررا  يلرررررل الوسرررررلل  املطلررررر   جلررررريتو 



لكرررررلل  ولسرررررفاأ الرررررواوص لالوناالررررر  كل رررررا 
 حيف لة إ  اجليتية 

لكلل  ألو  ورامل ل ردمل الوترود حي را اجلريتهن 
و رر  تلنرر  اارادمل لاملسرر وللة الفاديررةو لصرردق 

اع   إن ا خولار املطل  يرلط مث  لا يوت الا
اانسررررران ورررررروق الطايررررررة لاجلرررررريت املطلرررررر  جررررررو 
للورللررط ل رردم لل رراي ة لإ طررات  ررر  ال ارر  

 لإنرار للوايع 
لااالرررررالم   تررررريت ولررررر و للارررررد ةدغ الارررررا ن 
 لووللرررررر   هوورررررر   رررررراء وللررررررؤحي  لحيرررررر   رررررراء 
وللرفرررا(و لأخرررل الاالررروت  لرررد طرررالس اهلدايرررة 

رادمل  لالصرررررريت لرررررراا و لديررررررا ااالررررررالم إ  اا
ليرر اع  األحيررورو لديررا إ  تنلررذ الوايررع الفاالررد 
لديرررررررا إ  اهليرررررررامل مث األر   ررررررر    ي لررررررر  

 اانسان نفس   لبااء مث الوايع السلق 
للاررد أيررام ااالررالم ا خولررار لةدغ  رر  الاررا ن 

 هوو  ا ودغ و  ا ي ودي لنفس ( 



ليرررات ا ررر  تلولرررة=  اإن لل برررد يررردرمل لحي رررل ة 
لوار حيايد  لاجليتيون    امل طلرون ليو  و و 

للوررررررراللط ال ررررررايلة املسررررررف ون للخطرررررررا أ 
ااهللرررررةا  ليرررررات النا لسررررر  أ ررررر  زةديرررررة  رررررلم 

 األحية 
للارررد ورررو  ااالرررالم البررراس لاالررر اً أحيرررام الرررلي  
ينفاوررررون إ  اجلرررريت حيررررع يرررردرد  يلررررل ا ايررررة 
لا خولرررارو لورررو  هلررر   س ال رررودمل إ  اارادمل 

 الصفلفة 
 لديررامل ا رر  مث كرر  تلرر  ليصررا مل لرالرر   

أيحيررالا    رراافو لديرروا إ  اارادمل لا خولررار 
الررررريت تن ررررر  ين رررررا املسررررر وللة لاجلررررر اءو للرررررر  
املنفرررراوم حيرررر  أصررررفاس الفرررررا الب رررراي  رررر  
اللي  زينوا الالا  ا لوت لاا ااق لالويسرد 
لتذ را حير  املفرا ل  الباطلررة املبطلرة الريت تررديو 

اء الفرررررا الفلسررررف  املررررادي إ  اجليتيررررةو   ترررر
امل اصررررا وررررا ووغ كرررر   ررررلم ال ناصررررا لأيرررراد 

 صلاتو ا حي  تديد 



لحي  يي  أن ال ل   لويارس ال ديردمل مل ي رد 
ت يت ن اية ا وولة  اليت كان ياوم يلل ا كلانر و 
و صررب   ررم توررواوا ال ررالق لاألالررباس عررر  
 ويرروع النورراع هن ل لرر  ألنرر  لتررد ي ررااأ حيرر  

هلرررلا الارررانونو لحيررر    وررر ن  األ رررلاء   ل رررع
ال لوررراء ألن يارررارلن أن ا وولرررة مث ال لررر  ترررذ 
ضررررالرية لأن الاررررانون الررررلي عررررر  ال لرررر   ررررو 
يرانون ا  وورا أو ل رلل  انفسر  هلر  ااررات 

 لنميان  اومل يللا تسذ ال امل خار  نفس  
للررررر  رتررررات الفلسررررفة املاديررررةو ل رررر  الل ررررود 

لونو إ ررا الولووديررون أصررفاس  الترروكالأ صرر 
يايدلن أن يويا لوا  ااع  الفطامل ل راء ال لر  
لطبل رررة الرررردي  ا رررر هن للفاضرررروا يلررررل الب رررراية 
ن اية زاعفة يااد اا تدحيذ ااوو اأ  تل   ر  

 اجليتية لا وولة 
للاررد صرردق الااعرر   أن اانسرران    رروز يللرر  
ا وولةهن ألن النا  للسوا كااأ  للرارد توفراا 

  علرةهن للرن را اوويرة إراداأ حبوولة يروانم ول



 امل تردخ  مث ياليراأ حيو رددمل يسروفل  ول را 
الونبرررؤ الاررراع  يلرررل يررروانم حياديرررةو كرررلل  وررر ن 
الارروانم اا صرراعلة  رر  يرروانم إمجاللررة لكل ررا 
تاتلفرراأ ل  ياتفررع أ ررد ا إ  حياتبررة ا وولررة 

 يلل ااطالق 
 
 (3ه

 وساد ن اية هتنازع البااء(
دحي ا ال ل  ألت الويا رة لحي  الفاضلاأ اليت ي

ن ايرررة هتنرررازع الباررراء(و ليرررد ت رررا  الاررروت ارررلم 
الن اية لاحيود    خ ل  للنا  أن  نراا يرانوةً 
يطلررررر  يللررررر  تنرررررازع الباررررراءو لمث أوررررر  الفررررررا 
ااالررالحيلة لالثااورررة ال ا لرررة ردد البرررا ثون  رررلا 
املصرررطل  الرررنواأ لالرررنواأو   تبرررم حيررر    رررد 

ول تنرازع الباراءو أن    توتد  الاة يلولة تسر
لأن كرر  حيررا ياررات يرر  الونررازع أل الصررااع لررل  

 حي  طبل ة ال الياأ  م األ لاء 



لاد تاءأ واضلة الونازع نوليرة لوارديا حيرادي 
أبن إنوا  الط ام مث ال امل جردلدو  لنورا الووالرد 
يو رررايط ليررر دادو لحيررر   نرررا وال رررد أن يونرررازع 
 األوااد ألت  البااء أل حي  أت  ا صروت يلرل
الط امو للر  ن اية إنورا  الط رام احملردلد الريت 
يررات اررا احيالوو ا بررت  طال ررا حيرر    رردهن واررد 
اكو رررفت أوررراق يديررردمل للوررروارد لالرررازق ل رررا 
ال رامل لت ررايط ي ررااأ املررااأ دلن أن يفاررد 
الاوأو ل لا يل  الن ا أ اليت ترون داعواً 
جررررردلدمل  اررررردر حي رررررم حيررررر  ال لررررر  مث يصرررررا او 

 بل و ا ل لو  ذ  ن اية ت علة ل لوفدي اخلا  
أخرراغو  ررد  ررلا متاحيرراً ينررد دارلن ل رردم ينررد 

 حيارك  ل دم يند واليد 
ليررد  ررالت أنصررار دارلن تيتيررا حيويفرر  لداو رروا 
ينرر و واررالوا أنرر  االرروود ن ايررة تنررازع البارراء مث 
الطبل ررررة حيررررر  إياحيوررررر  مث لنر ررررذ لتذ رررررا حيررررر  
 األيرررررالل  الصرررررنايلةو لكانرررررت ن ايرررررة دارلن مث

 ا االوخدحي   -ل   ن اية  لولوتلة-اووي ا 



الفررررررا السلاالررررر  ا الرررررو واري خاصرررررة ولورررررا 
يو لررررر   ونرررررازع الباررررراء ل اررررراء األصرررررل و وارررررد 
طباو رررررا يلرررررل ال ررررر وس املسرررررو وامل لالاررررروغ 
ا الو وارية املسلطامل يلل را لت لروا حين را حيريترًا 

 لسلطامل املسو واي  
و رررلت ن ايرررة دارليررر  مث تنرررازع الباررراء ل اررراء 
األصررررل  لتبررررم للبررررا ثم لال لورررراء أن  نرررراا 
ات ررالًةا  ررم األنررواع أكرريت حيرر  الونررازعو ل نرراا 
تاليلرراً أيرروغ حيرر  الصررااعو لمث  ررلا يارروت أ ررد 
البا ثم  أن يواطف  ا تووايلة الريت اكوسرب ا 
حيرر  امل اكررة الصررنايلة مث  نر ررذ لحيرر  كفرراا 
ااحييتاطورية اليتيطانلة خلطط األالرواق لإ  ت 

حيرر   ررلم ال واطررط كلورر  يلررل أن يررريت حيرر  األ
  ن الونازع  تنازع البااء ل ات  رلا  لنر  ل رم 
رؤيررة الو ررالن مث الطبل ررةهن ألن الوايررع أن البارراء 
يرر  طايرر  الو ررالن  ررم ا لرروان لالنبرراأ أكرريت 

 لألالع حي  البااء ي  طاي  الونازع 



لكوررررررا الرررررراطت ن ايررررررة الوطررررررور كوررررررا أراد ررررررا 
و لالررررررراطت ن ايرررررررة الفالالرررررررفة ا توورررررررايلون

حيرررررالوو  مث الورا رررررةو كرررررلل  الررررراطت ن ايرررررة 
اتنرررازع الباررراءاو لالفررررا ااالرررالحي  لاضررر  مث 
 رررلا مترررام الوضرررواهن و رررو يارررا حيف ررروم الواليررر  
لالو الن لالوراحي   رم يروغ الطبل رة املخولفرةو 
ليررراغ أن  رررلا ا لواررراء  رررو داو  رررا إ  ا اكرررة 

 لالاومل لالنواءا 
الو رررررالن مث  ليررررراغ الفررررررا ااالرررررالحي  ضرررررالرمل

ااووررررررررع اانسررررررررا  وولررررررررع أورررررررراادمو الارررررررروي 
لال ررررررررررر لطو لالنررررررررررر  لالفارررررررررررذو لاملررررررررررراي  
لالصررفل و لع لورر  ااالررالم األيررو ء لاألتنلرراء 
لاألصررفاء حيسرر وللة  يرر  أوررااد ااووررع  ن ررام  

 كاحي  حي  أن وة اايا ة لاانفاق لالبلت 
ليررررراو  ااالرررررالم متاحيررررراً وررررررامل الا ررررراء يلرررررل 

لفارررااء أل املاضرررل لياا رررا يررراحياًل ال ررر فاء أل ا
حيرر  يواحيرر  اخلررال  يرر  ااميرران هأنط رر  حيرر  لررو 
ي رررراء   أط وررررر (و لإ ا كانرررررت ن ايرررررة تنرررررازع 



اا ارراء يررد  رردأأ مث اررات ال لرر  الطبل رر  ورر ن 
يلواء ا تووراع أرادلا أن   لو را يرانوًة ياحيراً 
للب رررراية للرررررن   و ررررلوا مث  لرررر  لتبررررم حيرررر  

ام الو ررررالن  رررردياًل يرررر  الويررررارس املو ررررددمل يلرررر
 الونازع 

لحي   نا كران زيرط كر  الوفسرذاأ الريت  رالت 
  ررر  املررراديم إلااء رررا  ررر ن املوايرررع الوارخيلرررة 

 لاند ر ا  اراأ لانااا  األحي  
لحي  ا   أن الصااع مل يرر   رو حيصردر ا لرار 
ا  اراأ أل انااا  األحي هن لإ ا كان الفسراد 

لالوفلرررررررر  لا  ررررررررااف لا الررررررررو الء لالرررررررررتف 
لاخلال  ي  ن ام الرون ليوانلن  الطبل لة الريت 
تفررررررررررررا  ال ورررررررررررر  لاارادمل ل ررررررررررررلت اجل ررررررررررررد 
لا الووساا  خل ونة مث ا لرامل لا فراع يلرل 

 ال وا   لا دلد 
ل رررا يرررنا  ن ايرررة تنرررازع الباررراء أن ا لرررواةأ 
الواط ررررة ال رررر لفة ت ررررل  لتنوررررو  لورررر  يررررانون 

يرانون الورلط حيع البل ة الرلي  رو أصردق حير  



تنرررازع الباررراءو  لررر  أن كررر  كررراع  يسررروطلع أن 
عواق ليورلط حيع ال الف إ ا كانت  لم حي  

 الطبل ة كاليتد لا ا أل حي  حياالحية األيداء 
ليصدق يرانون الورلرط حيرع البل رة  لنورا تف ر  
ن اية اتنازع البااءاو ليؤكد البا ثون أن وساد 

  ن اية تنازع البااء تاتع أالاالًا إ  أ را ت رار 
الطبل ررررة لالفطررررامل لتر ررررط يرررر  ألررررد  لاضرررر  
 نطاليرررررة ا لرررررامل مث صررررروردا السرررررللوة  و ررررر  
تررررؤدي إ   احيرررران ال رررر فاء حيرررر   رررر  ا لررررامل 
لت رررريلع األيررررو ء يلررررل الوسررررل  لالسررررلطاملو 
لتبرررل  ا ررراس لت ويت رررا ضرررالرمل مث يرررد الاررروي 

 ا الا ال  لط 
لملرررا كررران حيررر  طبل رررة الاررروي أن يسرررلطا يلرررل 

ااالرررالم إ  أن يووسررر  األضررر طو وارررد ديرررا 
أ ل   لاومل مث حيوات ة ك  حَير  عرالت ا يورداء 
يلرررل  و لكرررلل  ديرررا األورررااد إ  اهليرررامل حيررر  
األر  الرررريت ياررررع ول ررررا اا  ت هلرررر هن  رررر    



يرررون املسررلوون حيوضررع الررلطامل حيرر  تررذ   أل 
 تسل  حي   يدل   

لا رررر  داعورررراً يثبررررت لالباطرررر  داعورررراً ياتفررررع   
وطلع أن يواترر   برراأ ا رر  ين رر مهن ألنرر    يسرر

لالالحيو  ليدرت  يلرل ا نوصرار لالباراء  ليلرل 
أ رررر  ا رررر  أن يلووسرررروا نصررررا     الررررو داد 

 مل ارضة الباط  لحياالحيو  
لياررررا ااالررررالم ن ررررام االو ررررالنا  رررردياًل ملف رررروم 
االونرررازعاو لحيررر   نرررا وررر ن األن ورررة الررريت تاررروم 
 يلل الصااع   د أن تسرا هن أل را متثر  ا ا راً 
حي رررررادًا للفررررر  لاخلرررررذو الرررررلي  رررررو النررررراحيو  
الطبل   للفلامل  لحي    ن االفطراملا الريت وطرا 
  يلل ررا الرررون لالنررا  أن متررر  للفرر  حيررر  
  ميرررة الباطررر  لا دالرررة نررر =و لحيررر   ررر ن أ ررر  
ا رررر  أن يرونرررروا مث يا ررررة  رررر    يسو رررراي 
الباطررر  ليرسررر  ا وللرررة يلرررل  و وررر  ا واررردلا 

الباطرررر  يلررررل     حياوحيرررراأ يالرررردد و تنلرررر  
جالةو وران  اًا يلل   أن ي رودلا إ  الوورا  



حياوحيرراأ يالرردد  ليويو رروا هلرراو لحي وررا كررانوا 
يلرررة وررر ن متسرررر     ررر  حيرررع حي ونرررة   عرررو  
ألالررر  النصرررا هلررر و ل رررلا  رررو حيف ررروم دورررع   
النررا     رر    ررب  و ل ررو حي ررا خيولررط يرر  

 الن اية النا لة اتنازع البااءا 
لبرررررا ثون يلرررررل أن االصرررررااعا وررررررامل ل ورررررع ا

االرررررررو وارية ن ررررررر أ مث تررررررر  الفررررررررا النرررررررا  
ا الررو واري الررلي ايووررد يلررل الاررومل كوالررللة 
للسررررلطامل يلررررل ال رررر لط يلررررل النفررررو الررررلي 
ايوورررررد يلرررررل الارررررومل كوالرررررللة للسرررررلطامل يلرررررل 
ال ررررر لط يلرررررل النفرررررو الرررررلي الرررررارأ يللررررر  
يوللررررررراأ ا الرررررررو وار لا  ررررررروالت لا رررررررالس 

ًا لالالرولالء يلرل حيروارد النرذ ا الو واريةو تيتيا 
ل ولرات   لاومل لال نرط  للارد ر ر  املراديون 
 فرررامل دارلنهن ألن يالرردد  تارروم يلررل ال نررط 

 لصااع الطبااأ 
أحيررا الاررا ن واررد  كررا أن االصررالاا  ررو الررب  
 اررراء األحيررر  لا  ررراراأ مث الررردنلاو ل رررو يررردمل 



ال ررررر فاء املوارررررم مث الونلررررر  يلرررررل األيرررررو ء 
 املنفاوم 

 
ل  رير  أن حيرر  أخطررا حيرا تررال  لرر  الفلسررفاأ 
النا لرررة كلورررة االطبل رررةاو  لررر  ينسررر  إلل رررا 
ال طرراء لاملنررع لالر رروف لالارروانمو ل  ريرر  
أن  ررلا حي ررار  متاحيرراً ملف رروم الرردي  ا رر هن ورر ن 
اخلال   رو   للرل  الطبل رةو لالطبل رة للويرة 
عو حيلللررة لرر  الرربفان   أحيررا كلوررة االطبل ررةا مث 

ال ل  و   يبارمل هير =( يروانم الراوق  حيف وم
األتسررام لدلرا ررا لحينناطسررلو او ل رر  يرروانم 
ت رريت يرر  يرردرمل   مث خلرر  الرررون لاانسررانو 
للررررل  مث ااالررررالم صررررااع  ررررم   لالطبل ررررةهن 

 والر   يسل  ليسيد طوياً لكا ًا 
لكرر  حيررا ك ررف  ال لرر  ا رردي  لررل  إ  ي ررورًا 

حيرا االروطاع ال لر  صنذمل حير  يلر    األكريتو ل 
أن يصررررر  إ  تفسرررررذ تررررروا ا األ رررررلاء  لحيررررر  
أخطررررا حيااترررر  ال لرررر  ا رررردي  أنرررر  و رررر   ررررم 



املادي لالال   مث ال ل  لأنرا الال    ياروت 
الرس  كاري   اإن النلطة املس ولة يوا ن انلر  
رررر  ورررررامل جلررررالللوهن واررررد وصرررر   أ ررررا ترررراءأ حي 
تررررالللو  ررررم الصررررفاأ األلللررررة لأل ررررلاء ل رررر  

لاأللزان اليت مير  يلاال ا  س ولة ير   األ  اد
صررفادا الثانويررة ل رر  ال ررر  لاللررون لالااعفررة 
الرررريت   ميررررر  يلاالرررر ا واررررد وصرررر  الررررر  يرررر  
النرروع هالرلررط(و للاررد تلرر  الررر  امل رريت ينرر  
 للنرررة ا سرررا لة لال لررر و  لنورررا أ ررر  الرلرررط  
لاد كان  ايد األ لاء ي  صرفادا األلللرة أحيراًا 

الوناضرر  ير  الصررفاأ الثانويررة حي رالياً للررر  
مل ير  كلل هن واأل لاء تذ الاا لة للالا  مث 
اانسررررران أكثرررررا أ لرررررة حيررررر  تلررررر  الررررريت ميرررررر  
يلاال او ووتود الوفرذ  ام تردًا حيثر  الو رادت 
الطبل ررر  الرلولررراع  ملصررر  الررردمو لملرررا الرررلأ 
الرتكلبررراأ ال  ررروية لاأللبررراس الفسرررلولوتلة = 

ررذ لالسرالر لا ر ن  الاة أكيت كثرذًا حير  الوف
لاجل ررررر و دو رررررت  رررررلم النلطرررررة ا  رررررارمل إ  



الررررلوا طايرررر  أدغ إ  ورررروز ال لرررر  لا  ررررالت 
اانسا و ل  د أن ي لد اانسان صلاتة نفس  
لأن اخلط  اللي  دأ    كان أن  أي    ن الر  
يلررررررل الرلررررررطو  ررررررلا اخللرررررر  املررررررالع مث  نرررررراء 
ا  ررارملو اانسرران الررلي  ارر  تسررخذ املررادمل 

طررررالق الطايررررة   يرررر ات أيرررراس إ  النا ررررة مث لإ
ال ارر  لالوررد ذ ل لرر  أن الرردي   ررو ا وايررة  
 رررو ا ررراع  ال ررراي  ا رررات  يررر  اخلطرررا  رررو 

 إنسان اانسان اللي ينال  حي  النا ةا 
حيرررررر   ررررررلا املنطلرررررر  ليررررررع احمل ررررررورو لتوالررررررت 
األخطررررراءو لانرررررد ا اانسررررران الرررررلي متررررر ق مث 

 الناس 


