




الوضع البشري

GROUPE SCOLAIRE VERDUN

هشام مسكين



الـغـٌــر الـشـخـص



الـدرس األول 



 

تشٌر كلمة شخص فً اللغة العربٌة إلى الظهور، والشخص 

فً عرف العلماء هو الفرد المشخص المعٌن وقد ورد فً 

.  الشخص سواد اإلنسان وغٌره تراه من بعٌد: "لسان العرب 

والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات 

الذات، فاستعٌر لها لفظ الشخص، ورجل شخٌص إذا كان 

 Personnalité etأما اللفظان الفرنسٌان ..." سٌدا

personne  فهما مشتقان من الكلمة البلتٌنٌةpersona 

التً تدل على القناع الذي ٌضعه الممثل على وجهه كً 

ٌتناسب مظهره مع الدور الذي ٌوكل إلٌه القٌام به فً 

.المسرحٌة

ٌدل مفهوم الشخص بما هو ذات واعٌة وعاقلة قادرة على 

التمٌٌز بٌن الخٌر والشر وبٌن الصدق والكذب وتتحمل 

وٌحٌل مفهوم الشخص على . مسؤولٌة أفعالها واختٌاراتها

وحدة وهوٌة ومطابقة مع الذات تستمر رغم تعدد الحاالت 

غٌر أن هذه الوحدة التً . التً ٌمر منها الشخص واختبلفها

تبدو بدٌهٌة تطرح مع ذلك أسبلة ٌمكن صٌاغتها على الشكل 

:التالً 



1 2 3 4

إن كل شخص ٌدرك 

لكن " أنا"نفسه بوصفه 

"  األنا"كٌف نحدد هذه 

؟

أوال، لكن جسد الشخص 

الجسد ٌخضع لتغٌرات 

ال تمس استمرارٌة 

الشعور بالهوٌة

الشخص ثانٌا ٌتحدد 

بمجموعة من السمات 

السٌكولوجٌة، غٌر أن 

هذه السمات تتغٌر أٌضا 

دون أن ٌتغٌر الوعً 

بالهوٌة

ٌمكن تحدٌد الشخص أال 

بوصفه ذلك المبدأ الذي 

ٌضمن تماسك وانسجام 

الذات دون اختزاله إلى 

جوهر ثابت ؟



5 6 7

هل تكفً الذاكرة فً 

ضمان استمرارٌة الوعً 

بالمطابقة مع الذات أم إن 

الغٌر ٌلعب دورا ربٌسٌا 

فً هذا الشعور بالهوٌة 

واالستمرارٌة ؟

ما الذي ٌؤسس البعد 

األخبلقً – القٌمً

للشخص

؟

عبلقة ذلك بمسؤولٌته وما 

والتزامه كذات عاقلة وحرة 

تنسب إلٌها أفعالها ؟



محاور الــدرس

الشخص بوصفه 
قٌمة 

الشخص بٌن الحرٌة 
والضرورة 

الشخص والهوٌة



المـحـور األول 



ما الهوٌة الشخصٌة ؟ •

هل هً ثابتة أم متغٌرة ؟•



/  روح مادة / ٌقوم هذا التصور على النظرة الثنابٌة التً تقسم اإلنسان إلى جسد 

نفس وبناءا على هذا التقسٌم ٌعتبر أفبلطون وابن سٌنا أن الهوٌة ال تتحدد بالجسد 

وٌعتبر ابن سٌنا أن الذاكرة هً . وإنما بالنفس ألنها تحٌل على الهوٌة الثابتة

.أساس النفس

PLATONابن سٌنا



ضدا على النزعة العقبلنٌة التً تعتبر أن العقل هو ملكة 

فطرٌة ومكون جوهري خالص تعتبر التجرٌبٌة الممثلة فً 

جون لوك أن الهوٌة الشخصٌة تتحدد بالشعور هذا األخٌر 

مكون مكتسب عن طرٌق اإلدراكات الحسٌة المتراكمة عند 

الشخص والمرتبطة بالفكر عن طرٌق الوعً التذكري الذي 

.ٌجعل الشخص ٌتذكر ماضٌه ٌستحضره عبر الشعور

JOHN LOCKE



امتدادا للتصور السابق عند أفبلطون وابن سنا ٌنفً أٌضا 

دٌكارت أن ٌكون الجسد تعبٌر عن حقٌقة الشخص، بل 

إن الهوٌة تكمن فً الذات المفكرة أو األنا العاقلة التً 

تمارس فعل التفكٌر من خبلل الشك انطبلقا من 

.أفكر، إذن أنا موجود" أنا"الكوجٌطو 

RENE 

DESCARTES



تعتبر نظرٌة البلشعور أساس التحلٌل النفسً عند الطبٌب 

وعالم النفس فروٌد لذلك فالهوٌة تتحدد انطبلقا من عمل 

هذه ( األنا األعلى-األنا-الهو)اآللٌات النفسٌة الثبلث 

اآللٌات تشتغل بطرٌقة ال وعٌة حٌث تدخل فً عبلقات 

لذلك فالهوٌة متغٌرة ومتوقفة على . صراع وهٌمنة بٌنها

.عمل اآللٌات النفسٌة

FREUD



ٌرى شوبنهاور أن اإلنسان ال ٌمتلك شٌبا غٌر اإلرادة 

هذه األخٌرة عنصر جوهري ثابت وممٌز للوجود 

اإلنسانً بٌنما اعتبر كل الخصابص األخرى الجسمٌة 

والنفسٌة فً اإلنسان هً خاضعة لئلرادة بما فٌها العقل 

.فالفرد حسب شوبنهاور هو ترٌد أو ال ترٌد

ARTHUR 

SHOPENHAUER



عنصر جوهري حامل " أنا"ٌنفً جول الشولًٌ وجود 

لصفات الذات مؤكدا على أن الهوٌة متغٌرة انطبلقا من 

دوام نفس الطبع أو نفس المزاج : محددات نفسٌة هما 

وترابط الذكرٌات عند الشخص فالوعً بالذات ال ٌتحقق 

إال عبر هاتٌن اآللٌتٌن وعلى التطابق والوحدة التً 

.تضمنها هاتٌن األخٌرتٌن

LACHELIER



نقد التصور الماهوي للهوٌة 

 الشخصٌة

التصور الماهوي للهوٌة 

 الشخصٌة

ما الهوٌة الشخصٌة ؟ هل هً ثابتة أم متغٌرة ؟

الشخص والهوٌة 



المـحـور الثانً 



هل الشخص قٌمة مطلقة وٌتحدد •

كغاٌة فً ذاته أم أنه قٌمة نسبٌة 

وٌتحدد كوسٌلة ؟



من الواضح أن الشخص بوصف ذاتا مفكرة ٌمكن أن ٌتحرر من قوانٌن الطبٌعة، إنه بذلك 

ٌقول كانط . ٌمتلك شٌبا ثمٌنا ال ٌمتلكه أي كابن آخر، هذا الشًء الثمٌن هو الكرامة اإلنسانٌة

E. Kant إن كل شًء فً الطبٌعة ٌخضع لقوانٌن خاصة وهناك كابن عاقل وحٌد ٌتوفر على " 

بهذا المعنى ٌكون " بمعنى أنه ٌؤثر فً العالم بفعل اإلرادة... ملكة العقل والتأثٌر فً الطبٌعة

لذلك ٌنبغً معاملة اإلنسان كغاٌة . اإلنسان جدٌرا باالحترام أي أنه قٌمة علٌا عن باقً األشٌاء

وهذا االحترام واجب له من : ال كوسٌلة، والنظر إلٌه كما لو كان عٌنة تختزل اإلنسانٌة جمعاء 

طرف الغٌر ال ٌنفصل عن ذلك االحترام الذي ٌجب لئلنسان تجاه نفسه إذ ال ٌنبغً له أن ٌتخلى 

عن كرامته بل ٌجب علٌه دابما أن ٌحافظ على الوعً بالخاصة السامٌة لتكوٌنه األخبلقً الذي 

ٌدخل ضم مفهوم الفضٌلة

EMMANUEL KANT



ٌعتبر الفٌلسوف األمرٌكً المعاصر طوم رٌغان أن 

الشخص قٌمة أصلٌة ومثلى وغاٌة فً ذاته ألنه 

ولكن لكونه ٌحٌى حٌاة  -فعل كانط-كابن عاقل كما 

وحٌاته ملكا له ال ٌحق لآلخرٌن أن ٌعرضونه 

إنه ٌستحق االحترام وهو قٌمة . لؤلذى واإلساءة

.مطلقة ولٌس أداة ألنه ٌعٌش حٌاة خاصة به

THOM  REGAN



ٌعتبر فٌلسوف الجدل هٌجل أن الشخص قٌمة 

أخبلقٌة اجتماعٌة انطبلقا من امتثاله للواجب 

األخبلقً وانطبلقا من التزامه بالواجبات والقٌام 

باألدوات والمهام المسنودة له، قٌمة الشخص تكمن 

فً وعٌه بذاته وحرٌته وانفتاحه على الواقع الذي 

ٌنتمً إلٌه بالدخول مع الجماعة فً عبلقة تعاون 

.وتضامن متبادلة امتثبل للواجب

G.W.F. HEGEL



ٌتناول غوسدورف الشخص من منظور عملً 

وهكذا فالشخص قٌمة أخبلقٌة اجتماعٌة . واقعً

ال تتحقق إال عبر مشاركته للغٌر واآلخرٌن 

وانفتاحه على المحٌط بغٌة الوصول إلى الكامل 

.األخبلقً الذي ال ٌتحقق إال على أرض الواقع

GUSDORF



ٌنطلق راولز فً تصوره لطبٌعة قٌمة الشخص من نظرة تركٌبٌة 

وقد . تجمع بٌن التصور الفلسفً واالجتماعً والسٌاسً والقانونً

:  أفضت به هذه النظرة إلى تحدٌد قٌمة الشخص فً ضرورتٌن

ضرورة االنفتاح على اآلخرٌن عبر المشاركة فً الحٌاة  -

االجتماعٌة أو لعب دو معٌن، 

الشخص هو ذلك : "ٌقول راولز. وضرورة االلتزام بمبادئ األخبلق -

...الكابن القادر على المشاركة فً الحٌاة االجتماعٌة

."واحترام مختلف الحقوق والواجبات

JOHN RAWLS



ٌقٌم دوطكفٌل قٌمة الشخص على الفردانٌة بما هً 

استقبللٌة وعزلة عن األشٌاء والعابلة واألصدقاء 

إنها فردانٌة عقبلنٌة ألنها تنبنً على العقل ولٌس 

على الوجدان واألنانٌة انطبلقا من التأمل 

والعودة إلى الذات ( تأمل الذات لذاتها)واالستبطان 

.باستمرار

DE TOCQUEVILLE



الشخص بوصفه قٌمة

هل الشخص قٌمة مطلقة وٌتحدد كغاٌة فً ذاته أم أنه قٌمة نسبٌة •

وٌتحدد كوسٌلة ؟

قٌمة مطلقة وٌتحدد كغاٌة فً 

ذاته 
قٌمة نسبٌة وٌتحدد كوسٌلة



المـحـور الثالث 



ٌمكن أن ٌتعرض وجود الشخص، فً عبلقاته بالجماعة أو باآلخرٌن، إلى نوع 

من االستبلب أو التشٌا، بسبب الضرورة التً ٌفرضها المجتمع على أفراده، 

فالفرد ٌبدو سجٌن منظومة من القٌم والعبلقات التً تحد من آفاته وتطلعاته 

فهل هذا ٌعنً أنه ال مكان للحرٌة فً حٌاة الشخص ؟ أم أن حرٌته . الشخصٌة

هً حرٌة فً حدود المشروع الذي ٌختاره ؟



ٌرى رابد التحلٌل النفسً أن البلوعً هو الموجه 

الرسمً للوعً، وأن األنا ال ٌعد سٌد نفسه ولو فً 

فالشخص لٌس حرا، ولٌس صاحب . منزله الخاص

أفعالهن ألنه محكوم بحتمٌة ال شعورٌة فالشخص، 

حسب فروٌد، ٌتحدد مصٌره منذ طفولته المبكرة، األمر 

الذي ٌعنً أن هذا الشخص لٌس حرا فً أفكاره 

.ومعتقداته، وكذلك فً أفعاله وسلوكاته

FREUD



ال ٌعترف اسبٌنوزا بوجود حرٌة مطلقة، إذ كثٌرا ما 

ٌندم الشخص على فعل صدر عنه، أو ٌتبع األسوأ وهو 

على علم باألفضل، أو ٌقوم بفعل بدون معرفة السبب 

إن حرٌة الشخص ال تخرج عن . الذي دفعه للقٌام به

إذن فالحرٌة اإلنسانٌة . إطار ما تفرضه علٌه طبٌعته

هً مجرد وهم نظرا ألن اإلنسان ٌجهل األسباب التً 

تحركه

BARUCH 

SPINOZA



أما المقاربة السوسٌولوجٌة نجد مثبل دوركاٌم ٌعتبر أنه كلما تكلم 

الفرد أو حكم، فالمجتمع هو الذي ٌتكلم أو ٌحكم من خبلله، عبر ما 

وإذا كانت التنشبة االجتماعً، فإن هذه . ٌسمه اإلكراه االجتماعً

الثقافة بدورها حسب التحلٌل الماركسً لٌست سوى انعكاس للبنٌة 

ألن الوجود المادي هو الذي : التحتٌة المستقلة عن وعً الذوات 

.ٌحدد الوعً ال العكس

هكذا تتمثل الضرورة فً خضوع الشخص لحتمٌات تتجاوز وعٌه 

ألن البنٌات . وتلغً حرٌته، أي اختفاءه أو موته كما أعلنت البنٌوٌة

.هً التً تفعل ولٌس الذات أو الفرد... النفسٌة االجتماعٌة اللغوٌة

DURKHEIM



الشخص كابن حر، وهو صاحب أفعاله، وهو الذي 

وعلى المجتمع أ، ٌحافظ على حرٌة . ٌقرر مصٌره

الشخص وأن ٌوفر الشروط الكفٌلة بتحقٌق وتطوٌر 

مٌوالته، وأن ٌعمل المجتمع كذلك على ترسٌخ ثقافة 

. االختبلف وعدم السقوط فً النزعة التطابقٌة والتماثلٌة

فالشخص ال ٌعتبر وسٌلة، كما ال ٌنبغً أن ٌقوم فرد أو 

.جماعة مقامه فً اتخاذ قراراته الشخصٌة

MOUNIER



انتهت فلسفة األنوار إلى تصور ماهٌة اإلنسان سابقة على وجوده، فسقطت بذلك فً نفً 

الحرٌة واإلرادة اإلنسانٌٌن، وانتهت كذلك بعدها العلوم اإلنسانٌة إلى نفس النهاٌة عندما 

. نفسٌة واجتماعٌة وبٌولوجٌة إلكراهاتتصورت اإلنسان كابنا خاضعا 

المسٌطرة  الماهوٌةضد هذه النزعة الحتمٌة المسٌطرة فً مٌدان العلوم اإلنسان، وضد النزعة 

فً فلسفة األنوار، ستعلن الوجودٌة عن مٌبلد اإلنسان من جدٌد، بعدما اختفى مع الخطاب 

إن اإلنسان فً نظر سارتر ٌشكل ذاته وهوٌته . وخطابات العلوم اإلنسانٌة األنواريالفلسفً 

وٌحددها فً ضوء ما ٌختاره لنفسه كمشروع فً حدود إمكانٌاتهن فٌكون اإلنسان من هذا 

المنظور الذي عبرت عنه الوجودٌة، لٌس فقط كما تصور ذاته فحسب، بل كما ٌرٌد أن ٌكون 

لقد انطلقت الوجودٌة فً موقفها هذا من مبدأ أول هو اإلقرار الكلً . كشخصٌة فً نظر الغٌر

وهذا ٌعنً بأن اإلنسان ٌوجد أوال وٌبلقً ذاته وٌبرز إلى . بأن الوجود سابق على الماهٌة

.  فاإلنسان إذن غٌر قابل للتعرٌف ألنه عندما ٌولد ٌكون ال شًء. العالم، ثم ٌعرف بعد ذلك

.فاإلنسان موجود دون أن تكون له طبٌعة إنسانٌة. وسٌكون ما سٌصنعه بنفسه فٌما بعد

SARTRE



خـطاطـة للـمحـور

هل ال مكان للحرٌة فً حٌاة الشخص ؟ أم أن حرٌته هً حرٌة فً 

حدود المشروع الذي ٌختاره ؟

النزعة اإلرادوٌةالنزعة الحتمٌة ≠



 الـدرس الثانـي



 

إال إذا كان ٌتمتع " أنا"ٌمكن للشخص أن ٌنطق بكلمة ال 

باستقبللٌة ما وبخصوصٌة تمٌزه عن األنا اآلخر، أي الغٌر، 

بحٌث ٌصبح الغٌر هنا بمثابة ذلك األنا المختلف والمقابل لً 

فً نفس الوقت، مما ٌفرض على األنا االنفتاح على الغٌر، 

ورغم أن وجود الغٌر ونسج معرفته ونسج عبلقة معه قد ٌكو 

سببا فً الحد من حرٌة األنا، بل وإقصابه فً بعض األحٌان، 

إال أن ذلك ال ٌنفً أن وجود الغٌر ومعرفته هو الذي ٌمنك 

...  األنا من عً ذاتها ووجودها

:  مما ٌطرح إشكال من قبٌل 

وجود الغٌر ضروري لوجودي ؟ وهل معرفته ممكنة أم هل 

مستحٌلة ؟ وما هً طبٌعة العبلقة التً ٌمكن أن تبنى مع 

الغٌر ؟



محاور الــدرس

معرفة الغٌر

العبلقة مع الغٌر

وجود الغٌر



المـحـور األول 



هل وجود الغٌر شرط أساسً لتعً الذات •

حقٌقة وجودها ؟

أال ٌمكن أن ٌصبح وجود الغٌر مهدد  •

للوجود الذاتً ؟



إقامة مفرقة بٌن األنا الفردٌة الواعٌة وبٌن الغٌر 

حٌث عاش عزلة ابستٌمٌة، رافضا كل استعانة 

بالغٌر أثناء عملٌة الشك، فوجود الغٌر فً إدراك 

الحقٌقة والذات لٌس وجودا ضرورٌا، بل جابز مما 

.ٌؤشر على إقصاء الغٌر

RENE 

DESCARTES



وعً الذات بنفسها ٌتحقق من خبلل اعتراف 

حٌث تدخل األنا فً صراع حتى . الغٌر بها

الموت مع الغٌر، هكذا ٌكون وجود الغٌر 

.بالنسبة إلى الذات وجودا ضرورٌا

G.W.F. HEGEL



وجود الذات : ٌمٌز فً الوجود بٌن وجودٌٌن 

فً العالم، ووجودها مع الغٌر، هذا األخٌر 

ضروري ومن خبلله ٌتحقق وجود الذات، لكن 

إلى مهدد لهذا الوجود الذي ( الغٌر)قد ٌتحول 

.ساهم فً بناءه وتأسٌسه

MARTIN 

HEIDEGGER



الغٌر هو ذلك الذي لٌس هو أنا، 

ولست أنا هو، أن تجربة الخجل تبرز 

.مدى حضور الغٌر فً وجوده

JEAN PAUL 

SARTRE



وجود الغٌر ضروري وجود الغٌر غٌر ضروري

هل وجود الغٌر شرط أساسً لتعً الذات حقٌقة وجودها ؟•

أال ٌمكن أن ٌصبح وجود الغٌر مهدد للوجود الذاتً ؟ •

وجود الغٌر



المـحـور الثانً 



هل معرفة الغٌر ممكنة ؟ أم هً مستحٌلة ؟•

وكٌف تتم معرفته ؟ هل بوصفه دانا أم  •

بوصفه موضوعا ؟ هل معرفة الغٌر ممكنة 

عبر التواصل معه كذات أم عبر تشٌبٌه ؟



ال تتم معرفة الغٌر بوصفه ذاتا مستقلة عن ذات 

األنا، بل ٌتم إدراكه ومعرته بشكل مباشر عبر 

عملٌة التوحد معه حدسٌا من خبلل تجربة 

النحن التً ٌشكل مجال البٌنداتة مفهومها 

.المركزي

EDMUND 

HUSSERL



ال تتم معرفة الغٌر إال بوصفه كبل واحدا ال ٌقبل 

التجزبة أو التقسٌم، فالغٌر ٌتم إدراكه خارجٌا من 

خبلل مظاهره وإشارته وداخلٌا من خبلل حالته 

النفسٌة، فالداخلً و الخارجً مترابطان ومتكامبلن، 

.ٌتم بشكل مباشر وكلً( الغٌر)إذن إدراكه 

MAX SCHELER



الدخول فً عبلقة معرفٌة مع الغٌر معناه 

أي أننا ( : أي تشٌٌبه)تحوٌله إلى موضوع 

ننظر إلٌه كشًء خارج عن ذواتنا  ونسلب منه 

جمٌع معانً الوعً والحرٌة واإلرادة 

.والمسؤولٌة

JEAN PAUL 

SARTRE



األنا تعٌش تجربة معزولة فً العالم وال ٌمكن 

أن تدرك من طرف الغٌر رغم مظاهر 

التعاطف والمشاركة، ألن بٌن ألنا والغٌر جدار 

.سمٌك ال ٌمكن أبدا تجازوه

BERGY



شرط معرفة الغٌر هو التواصل، وعندما 

ٌغٌب تدخل كل ذات فً عزلتها التامة، 

.مما تستحٌل معه عملٌة اإلدراك والمعرفة

MAURICE 

MERLEAU-PONTY



معرفة الغٌر

هل معرفة الغٌر ممكنة ؟ أم هً مستحٌلة ؟ وكٌف تتم معرفته ؟ هل •

بوصفه دانا أم بوصفه موضوعا ؟ هل معرفة الغٌر ممكنة عبر 

التواصل معه كذات أم عبر تشٌنٌه ؟ 

معرفة الغٌر مستحٌلة معرفة الغٌر ممكنة 



المـحـور الثالث 



إذا اعترفنا بإمكاننا معرفة الغٌر، فما هً 

طبٌعة العبلقة التً ٌمكن أن بناؤها مع 

الغٌر ؟ وإذا ذهبنا إلى صوبة بل واستحالة 

هذه المعرفة، فما هً طبٌعة العبلقة معه ؟



لقد أولى لها قٌمة أساسٌة باعتبارها خاصة وجودي 

باعتبارها عبلقة مبنٌة على الحب والمودة المتبادلة بٌن 

.األنا والغٌر

سار على نهج أستاذة ودافع عن صداقة : أرسطو 

الفضٌلة باعتبارها أسمى القٌم مقصٌات صداقتً المتعة 

.والمنفعة باعتبارهما زابفة وزابلة

PLATON



الصداقة ذات بعد أخبلقً بامتٌاز مادامت 

غاٌتها القصوى هو تحقٌق الخٌر للطرفٌن وهً 

تجمع بٌن قوتٌن قوة الحب باعتبارها قوة جدب 

.االحترام باعتبارها قوة إبعاد

EMMANUEL 

KANT



الصداقة باعتبارها عبلقة إنسانٌة تهدف إلى تهذٌب 

الغرٌزة البشرٌة الكونٌة واالتقاء بها نحو قٌم العلم 

.والعقل والتضامن والتعاطف واالستقرار فً العالم

AUGUSTE 

COMTE



تدعو إلى الكشف عن الغٌر الغرٌب الذي سكننا 

على نحو غرٌب، والذي نضمره فٌنا قبل االنتباه 

إلى الغٌر الذي ٌوجد خارجنا، نضمره فٌنا قبل 

االنتباه إلى الغٌر الذي ٌوجد خارجنا، الذي ٌفتقر 

.إلى حقوق المواطنة داخل جماعة وبشرٌة معٌنة

CHRISTIVA



العبلقة مع الغٌر

ما هً طبٌعة العبلقة التً ٌمكن بناؤها مع الغٌر ؟ 

الصداقة كنموذج للعبلقة مع 

 الغٌر

CRISTIVA

الغرابة كنموذج 

للعبلقة مع 

الغٌر
≠

sartre

التهدٌد  والصراع 

عبلقة  كنمودج

سلبٌة مع الغٌر 


