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 عند برجدون اإللزام والضرورة المحاضرة االولي : 

 نسانية القادرة علي االختيار ، ويتؼ ذلػ مؽ ذاتو وبحرية كاملة . مرتبط الظبيعة اإل لزامإن اإل

بااالحؾادث ارااظرارات ومتحاا  ماا  أمااا الواارورة الظبيفيااة ريااي  ااارية رااي االظاايار ، وىااي نغااام ماارتبط 
 طبيعتيا .

ل ماا نرباف راي بار والمعلميؽ يقفؾن حجر عثارة راي  ابيالظفؾلة عؽ القؾة التي تجعل اآلنتسارل منذ 
باار والمعلمايؽ ؤالر اآلأن ىا. وراي الؾتاذ ذاتاو كناا ن اعر  ى خار أ ىلاإمؽ لذه  تحقيقو وال  يما االنتقال

ن كناا عن ذاذ نجيلياا . إعؽ بيرىؼ و  أصحاب ر الة يحملؾنيا نيابوولكنيؼ  النؾاىيليسؾا مص رات ليذه 
ات ثقيالت بير مح د المالمح يجثؼ على ص رونا بؾا ظتيؼ . ذلاػ ىاؾ ئوم  ذلػ كنا ن رك أن ىناك عب

المجتم  الذي يحتؾي علي مجمؾعاة ماؽ العاادات القاادرة علاي تلبياة حاجاات الجماعاة . والظاعاة أماا 
أن تكااؾن إلنسااان يامرنااا نيابااة عااؽ المجتماا  ، وأمااا أنيااا طاعااة بياار محاا دة لصاا ورىا عااؽ الجماعااة 

ا أن نا ركيا ب ا ل واراح محا د . وكال عاادة ماؽ عاادات الظاعاة ال تتارك نفسيا ، دون أن يتسنى لن
 رادتنا . إلنا ررصة االختيار ، بل ىي توغط علي 

راراده ، ولكنناا البا  أعوااذو ، ويانع س راي  الؾك كال رارد ماؽ أ رالمجتم  متغلغل ري كل عواؾ ماؽ 
رايا ر لزامات التي يفىذه اإلكؽ مثل مؽ التنؾيو علي أن المجتم  الب رى يتكؾن مؽ كاذنات حرة ، ول

. كال ىاذا يجعلناا نعتقا  باان ىاذا النغاام  لتي تم نو مؽ البقار وتومؽ لو اال تمراريةالمجتم  ، ىي ا
س  ااؾار كااان بالمؾاتفااة علااي علااي باارار نغااام الظبيعااة . ونحااؽ ىنااا ال نتحاا ث عمااا يتفاا  عليااو النااا

االخالقياة ، رنناو            بالقؾاعا   ؼ ياخاذن لاإو  راإلنسانخر ، و ررض بعويا اآلأرعال بعض األ
ن يغير بمغيار ماؽ يلتازم بياا ويقاؾم برعايتياا . وكماا أنناا راي الؾاتا  أتل ي ؾن حريصات علي علي األ
رعاااليؼ التااي أثاارات للماارد عناا  متابعتنااا للمااارة رااي الظرتااات ، ركااذلػ ال نسااتظي  أن ن اااى  أال نااري 



عماتناا أ الناس ، رفي                تسؾتنا ري الح ؼ علي بربؼ خالقية وذلػ م  القؾاع  األتتناتض 
 را خ ، انيؼ خير منا ، ويرتكز جزر كبير مؽ الحياة االجتماعية علي ىذا الؾىؼ المؾتف . ، اعتقاد 

ن تلااػ العقؾبااة تاا  يتحمليااا باار  ، وتاا  أخلاال بمعنااي  ىلااإإن العقؾبااة التااي يحاا دىا المجتماا  تاا  تااؤدي 
يفلذ منيا مجرم ، ونادرات ما ناخذ جزار  ماا تا مناه راي المجتما  ماؽ عمال خيار ، ولايس ىنااك ميازان 

ن ي اااؾن . وراااي ىاااذه الحالاااة نجااا  أن يااازن العقااااب والثاااؾاب كماااا ينبغاااي أانسااااني يمتلاااػ المقااا رة علاااي 
 الؾعيفة الحقيقية لل يؽ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


