
 

 

 

 

 

 

  

 تقديم:
 

إن الوضع البشري بنية مركبة تتميز بالتعقيد، حيث تتداخل فيه عدة مستويات، منها ما هو ذاتي، 
إذ يتحدد الكائن البشري ذاتيا بالوعي، وموضوعيا  وما هو موضوعي، وما هو عالئقي، وما هو زماني،

الغير(، إضافة إلى االمتداد في الزمان التاريخي  -تربط بينهما )الذات بالتواجد مع الغير، والعالقة التي 
فالكائن البشري، فرد ذو مالمح بيولوجية، ونفسية، وذهنية خاصة، تجعل منه شخصا محددا يتمتع بقسط 
لُه ال يتم  من حرية اإلرادة، لكنه في نفس الوقت مشروط بمحددات اجتماعية ونفسية ال واعية، لكن َتَشكُّ

ي معزل عن الغير، وهكذا فوجود الغير والعالقة معه شرط ضروري لبناء الذات، إن هذا البعد الغيري ف
هو بعد ضروري إلى درجة اعتبار العزل االنفرادي للشخص شكال من أشكال العقاب القاسي، لكن العالقة 

جرد أفراد متناثرين مع الغير هي جزء من عالقة أوسع هي العالقات االجتماعية، ألن اآلخرين ليسوا م
هنا وهناك، بل يشكلون نظاما جماعيا عاما منظما اقتصاديا وسياسيا وإداريا هو المجتمع، الذي يخضع 
لصيرورة زمنية تطورية يترابط فيها الماضي والحاضر بالمستقبل تسمى: "التاريخ"، وهذا ما يدفعنا 

 إلى طرح األسئلة التالية:
 

 للشخص؟أين تكمن الطبيعة الجوهرية 
 ما العالقة التي تربطه بالغير؟

 كيف يساهم اإلنسان في صنع تاريخه؟
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 مفاهيم مجزوءة الوضع البشري

 مفهوم الشخص

 

 محاور درس الشخص:

 المحور األول: الشخص والهوية.

 المحور الثاني: الشخص بوصفه قيمة.

 المحور الثالث: الشخص بين الضرورة والحرية

 

 

 مفهوم الغير

 
 محاور درس الغير:

 المحور األول: وجود الغير.

 المحور الثاني: معرفة الغير.

 المحور الثالث: العالقة مع الغير.

 

 مفهوم التاريخ

 

 حاور درس التاريخ:

 المحور األول: المعرفة التاريخية.

 المحور الثاني: التاريخ وفكرة التقدم.

 المحور الثالث: دور اإلنسان في التاريخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفهوم الشخص

 

:تمهيد  

قصد بالشخص في السياق الفلسفي، مجموع المحددات الماهوية الثابتة والمشتركة بين الجنس ي

ن إلى آخر، كما يحيل أيضا على الذات الواعية والمفكرة البشري، التي ال تعرف تغيرا أو اختالفا من كائ

ية متميزة، هو . إنه كعضوية بيولوجية أو كذات واعوالمسؤولة عن أفعالها مسؤولية قانونية وأخالقية

أيضا عضو في جماعة، وله وضع قانوني. ويحيل أيضا إلى وحدة وهوية تستمر رغم تعدد الحاالت 

ارقات متعددة تدل على غنى المفهوم، وهذا والتجارب التي يمر منها الشخص. تعدد الدالالت يطرح مف

أين يستمد فكيف تتحدد حقيقة الشخص؟ وما أساس هوية الشخص؟ ومن ما يطرح تساؤالت متعددة. 

خاضع للحتميات أم أنه ذات حرة؟ ص كيان الشخص قيمتّه؟ وهل الشخ  

 

 المحور األول: الشخص والهوية

تعود اإلرهاصات األولى إلشكالية الهوية، إلى الفلسفة اليونانية، فبالعودة إلى قولة سقراط "اعرف نفسك 

بنفسك "يتبين أن ما يميز الشخص هو قدرته على تكوين معرفة حول ذاته وتصرفاته وسلوكه رغم 

التغيرات المختلفة التي يمر بها في مسيرة حياته. فما الشخص؟ ومن أين يستمد هويته؟ هل يستمدها 

 من بعده الفكري أم من بعده الحسي أم من اإلرادة؟

 يؤكد الفيلسوف العقالني رونيه ديكارت)0655ـ 0561( على أن الفكر هو ما يمثل هوية الشخص، 

فالتفكير خاصية مالزمة للذات من خالل ممارسة جملة من العمليات الذهنية ،مثل الشك و النفي 

واإلثبات...وهي عمليات ال تنفصل عنها بل إنها دليل على وجودها الوجود اليقيني الذي ال يطاله الشك، 

وهذا ما نجد له صدى في عبارة الكوجيطو الشهيرة " أنا أفكر إذن أنا موجود " ومتى ما انقطعت الذات 

 عن التفكير انقطعت عن الوجود .

وعلى خالف ديكارت يرى الفيلسوف التجريبي جون لوك)0561ـ 0011(  أن التفكير وإن كان يجسد هوية 

الشخص ،فإنه ال يخرج عن إطار اإلحساس ،فهو حصيلة احتكاك الذات بمحيطها الخارجي عن طريق 

الحواس )البصر ،السمع ،الذوق...( وبفضل الذاكرة يمتد الشعور بالهوية الشخصية رغم اختالف األمكنة 

واالزمنة يقول جون لوك : " فالذات الموجودة اآلن في الحاضر هي نفسها التي كانت في الماضي ،وهذا 

 الفعل الماضي قد أنجز من طرف الذات نفسها التي تقوم باستحضاره في الذهن."

إذا كانت نزعة ديكارت العقالنية، قد أرجعت الهوية الشخصية إلى التفكير المجرد؛ وإذا كانت نزعة جون 

لوك التجريبية، قد رأت في الفكر بما هو خبرات حسية والذاكرة ما يمثل هذه الهوية. فإن شوبنهاور 

يرفض أن يكون الجسد أساس هوية الشخص، كما يرفض أن تكون الذاكرة أو الذات العارفة هي أساس 

هويته، وذلك لتغير الجسد، أو إمكانية فقدان الذاكرة الجزئي أو الكلي، كما أن الذات العارفة ليست إال 

 وظيفة من وظائف المخ. لهذا فإنه يرى أن أساس هوية الشخص هي اإلرادة ألنها التحد بزمان أو مكان.

 

 



 خالصة المحور:

إن القول بأن الشخص يتميز أساسا بهوية محددة، وذلك ما يفسر وحدته عبر األزمنة واألمكنة   

والتجارب المختلفة التي يعيشها، يعني التسليم بثبات هذه الهوية سواء اعتبرنا أساسها العقل، أو الوعي، 

أو الذاكرة، أو اإلرادة. إال أن ذلك ال يستبعد استحضار التفكير في مقاربة التحليل النفسي كتصور يعتبر أن 

أساس الهوية تفاعلي دينامي. فنجد سيغموند فرويد يعتبر أن أساس الهوية يرتبط بتفاعل مكونات البنية 

  النفسية. بين كل من األنا والهو واألنا األعلى.

     

 مفاهيم المحور:

الشخص: هو الذات الواعية، الحرة والمسئولة عما يصدر عنها من تصرفات أخالقية وقانونية، وتمتلك 

إرادة واستقالال، وتستحق االحترام والتقدير، وال يجوز معاملتها معاملة األشياء ألنها غاية في ذاتها 

 وليست وسيلة. 

الهوية: تشير عموما إلى التماثل والمطابقة، فهي ما به الشيء هو هو، إنها مبدأ مطابقة تحيل على 

 االختالف. 

أنا : حقيقة اإلنسان الثابتة والحاملة لكل الحاالت النفسية والفكرية، كما يدل اللفظ على الجانب الواعي في 

 شخصية اإلنسان.

اإلرادة: عموما القدرة على االختيار تبعا للفكر أو العقل، وهي تحديدا في السياق الفلسفي، اندفاع أعمى ال 

 يقاوم، يدفع كل الموجودات نحو الفعل، لهذا فهي صفة تميز الطبع.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


