
  

  

 

 :البشري الوضع جمزوءة

 :الشخص درسحماور 

  .واهلوية الشخص: احملور األول

  .قيمة بوصفه الشخص: احملور الثاين

  .واحلرية الضرورة بني الشخص: احملور الثالث
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 :الطرح اإلشكايل

 كيان األصل يف هو الذي للفرد املميزة السمات جمموع هو والشخص األنا، أو الذات عن حديث هو الشخص عن احلديث إن

 عناصر عدة تفاعل خالصة هي بل جاهزا، معطى ليست هويته لكن الوقت، نفس يف عنهم ومتميز اآلخرين، مع متشابه واجتماعي نفسي

 :وهي فلسفية أسئلة شكل على الشخص إشكال نطرح جيعلنا ما وهذا ،…اجتماعي  هو وما نفسي، هو وما بيولوجي، هو ما فيها

 الشخص؟ هوية تتمثل فيما 

 قيمته؟ تكمن أين 

 حتمية؟ لضرورات خيضع أم تصرفاته؟ يف حر الشخص هل 

 :واهلوية الشخص: احملور األول

 :والشعور اهلوية -أ 

 لديه يكون الذي الشعور بواسطة والتأمل التفكري على قادرا عاقال كائنا كونه يف - لوك جون نظر يف -  الشخص هوية تتمثل

 يفكر، أنه شعر إذا إال يفكر أنه يعرف أن ميكن ال البشري الكائن ألن والفكر، الشعور بني الفصل ميكن ال حيث اخلاصة، أفعاله عن

 عن صدر املاضي الفعل ألن الذاكرة، لتشمل الشخص هوية وامتدت اتسعت املاضية، واألفكار األفعال إىل ليصل الشعور هذا امتد وكلما

 ال هو هو أنه يشعر جتعله اليت للفرد الشخصية اهلوية يشكل الذي هو لوك حسب الشعور هذا احلاضر، إن يف تدركه اليت نفسها الذات

 .اآلخرين عن باختالفه يشعر جتعله كما يتغري،

 :واإلرادة اهلوية - ب

 هذا ،طفولته يف وحىت شبابه يف كان كما هو هو الزال أنه أعماقه يف حيس لكنه ويشيخ، يكرب الفرد أن شوبنهاور آرثر يالحظ

 سواء السنني، عرب يتغري األخري هذا ألن ،اجلسم إىل اهلوية أصل يرجع ال شوبنهاور أن إال ،الشخص هوية يشكل الذي هو الثابت العنصر

 ،النسيان يطويها للفرد املاضية األحداث من الكثري ألن ،واملاضي بالذاكرة الشعور ثابتة اهلوية أن حني يف صورته، أو مادته مستوى على

، للمخ بسيطة وظيفة إال ليس ألنه ،والتفكري العقل هويته يفقد ال فهو ذلك ومع كلي، بشكل الذاكرة من حترمه قد املخ يف إصابة أن كما

  .نريد ال أو نريد أن يف أي اإلرادة، يف تتمثل - شوبنهاور تصور يف -  الشخص هوية إن

  :الشخص بوصفه قيمة: احملور الثاين

 :ذاته يف الشخص قيمة -أ 

 وسيلة جمرد وليست ذاا، حد يف غاية باعتبارها مطلقة قيمة هلا - كانط إميانويل تصور يف -) األشخاص( العاقلة الكائنات إن

 هلا، اإلنسان وحاجات مبيوالت مشروطة قيمة نسبية، قيمة إال هلا ليست اليت) األشياء( العاقلة غري املوضوعات مقابل يف أخرى، لغايات

 على حيتم ما فقط وهذا الوسائل قيمة هلا إن قيمة، بدون املوضوعات تلك لكانت موجودة واحلاجات امليوالت هذه تكن مل لو حيث

 .ذاا يف كغاية توجد) الشخص( العاقلة الطبيعة إن: هو عملي أخالقي عقلي مببدأ االلتزام كانط، حسب الشخص

 :واجلماعة الشخص قيمة -ب 
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 تتحقق مل ،)...كانط ديكارت،( الفالسفة طرف من صياغتها متت وكما األخالقي، والشخص املفكرة الذات استقالل فكرة إن

 فإننا فعليا، الناس عاشها وكما اإلنساين الوجود بداية إىل بالرجوع لكن غوسدورف، جورج نظر يف متأخر وقت يف إال اإلنساين الفكر يف

 اجلماعة هلذه مسحت اليت.) ..القبيلة العشرية، األسرة،( واألساسية البسيطة التضامن أشكال خالل من اجلماعة ضمن يعيش كان الفرد جند

  .البشرية اموعة داخل التعايش جمال يف ولكن غوسدورف، حسب الفردي الوجود جمال يف تتحدد ال إذن الشخص قيمة بالبقاء، إن

 :واحلرية الضرورة بني الشخص: احملور الثالث

 :والضرورة الشخص -أ 

 اإلدراك يف يتمثل شعوري نشاط وله للشخصية، النفسي اجلهاز مكونات كأحد مستقل بوجود لألنا فرويد سيغموند أقر لقد

 يف يتمثل الذي اهلو وهي متناقضة، ضغوطات لثالث للخضوع ويضطر الفكرية، والعمليات الداخلي، احلسي واإلدراك اخلارجي احلسي

 تأنيب بواسطة متارسه الذي والعقاب األخالقية، املثل عن الصادرة املمنوعات يف يتجلى الذي األعلى واألنا والغريزية، الفطرية الدوافع

 والعامل األعلى، واألنا اهلو، لضرورات فرويد، حسب خيضع األنا إن، واالجتماعي اخلارجي العامل يضعها اليت احلواجز إىل إضافة ،الضمري

 .اخلارجي

 :واحلرية الشخص - ب

 أن يريد وكما بنفسه، سيصنع ما وفق ذلك بعد يتحدد مث العامل هذا يف ينبثق أي أوال، يوجد -  سارتر حسب - اإلنسان إن

 وذلك وحيددها، فيها، يوجد اليت الوضعية دائما يتجاوز املادي الكائن هذا ،ذاتية بكيفية يعاش مشروع اإلنسان إن ،املستقبل يف يكون

 متنوعة أشكاال تتخذ الوثبة هذه أن ومبا ،أمامه املتاحة اإلمكانات إحدى يف احلركة أو الفعل أو الشغل بواسطة يتموضع لكي عليها بالتعايل

 .االختيار يف احلرية على قدرته قي يتمثل سارتر نظر يف الشخص إن، وحرية اختيارا كذلك نسميها فإننا األفراد، حبسب

 :استنتاجات عامة

 تتجلى واليت اإلنسان، ذات متيز اليت السمات جمموع من يتشكل مركبا عنصرا هي بل بسيطا، معطى ليست الشخص هوية إن

  .واإلرادة والشعور، كالعقل، فيه والثابتة اجلوهرية اخلصائص يف

 كعنصر متسه ذاته، كما يف كغاية معه نتعامل أن تلزمنا كرامة ميتلك كفرد متسه قيمة فهي مزدوجة، طبيعة ذات الشخص قيمة إن

  .قيمته الفرد متنح اليت هي اجلماعة دامت ما اجلماعة داخل

 يستطيع احلرية، من هامشا ميتلك الوقت نفس يف لكنه وتصرفاته، أفعاله يف تتحكم اليت الشروط من موعة خيضع الشخص إن

  .الشروط تلك يغري نقل مل إن يعدل أن خالله من


