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.ةالثالث: الشخص بين الضرورة والحري المحور  

 اإلشكال :

أم كيان يتمتع بالحرية؟هل الشخص خاضع للضرورة   

 موقف باروخ اسبينوزا: الشخص محكوم بالضرورة والحتمية. 

للضرورة والحتمية، وما اعتقاد الشخص أنه حر في  سبينوزا على أن اإلرادة اإلنسانية خاضعةايؤكد 

أفعاله واختياراته إال وهم ناشئ عن جهل هذا األخير، باألسباب والعوامل الخارجية التي تسيره: 

البيولوجية واالجتماعية والسياسية... فالشخص، حسب اسبينوزا، ليس ذاتا حرة، بل هو نتاج حتميات 

رية اإلنسان بدعوى حرية حجرة متدحرجة من أعلى مرتفع طبيعية وموضوعية، حيث شبه دعوى ح

.بسبب قوة خارجية محركة لها وليس اختيارا من ذاتها  

 موقف جون بول سارتر: الشخص حر حرية مطلقة.

يؤكد سارتر أن اإلنسان ذات حرة في جوهرها، فاإلنسان على خالف التصورات التي ترى بأنه خاضع 

أن اإلنسان مشروع، أي انفتاح على مجموعة من اإلمكانات، لإلشراطات السابقة عليه، يؤكد 

فاختياراته وعمله هي ما يحدد مصيره، ولهذا فهو مسؤول عما هو عليه انطالقا من أن وجود اإلنسان 

.يسبق ماهيته، فاإلنسان يشكل ذاته انطالقا مما يختاره بوصفه مشروعا  

 موقف مونييه: يتمتع الشخص بحرية مشروطة.

يرى مونييه أن حرية الشخص مشروطة بالوضع الواقعي الذي يعيشه، ومحصورة في حدود إمكاناته 

الوضع المشروط ال يعني الخضوع للضرورة، فاإلنسان، حسب مونييه، الفكرية والجسدية، إال أن هذا 

ما في هو الذي يقرر مصيره وال يمكن ألي شخص آخر، فردا كان أو جماعة، أن يقوم مقامه في ذلك. ب

ذلك المجتمع الذي ينحصر دوره في تطوير ميوالت الشخص باعتماد تربية اقتراحية تقوم على أساس 

.اء ال القسريـنالتوجيه واإلرشادات الب    
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المحور.خالصة   

إن االنتصار للرأي القائل بأن الشخص حر بشكل كامل في اختيار مصيره، وبالتالي كونه 

بالضرورة مع القبول بأهمية ودور البنيات سواء الداخلية أو  مسؤوال عما هو عليه، ال يتنافى

يشرط الشخص  االخارجية في تحديد الوجود اإلنساني. وبالتالي فإن مزيدا من الوعي بم

 ويحدده، يعني القدرة على اكتساب قدر أكبر من الحرية.

األول:مفاهيم المحور   

 الحرية: هي استقالل الذات فكرا وتصرفا وعدم خضوعها ألية إكراهات خارجية، أو باألحرى قدرة 

.الشخص على الفعل أو االمتناع عنه بعيدا عن كل إكراه كيفما كان نوعه  

الضرورة: هي صفة لما يوجد في ذاته وليس في حاجة إلى غيره، تشير إلى أن كل ما في الكون بما 

.لحريةفي ذلك اإلنسان، ال يخرج عن طبيعته التي خلق عليها. والضرورة نقيض ا  

الحتمية: هو مبدأ علمي مفاده أن الظواهر الطبيعية مشروطة بأسباب ضرورية وثابتة، وحين يطبق 

مبدأ الحتمية على اإلنسان فإنه يتعارض مع فكرة اإلرادة الحرة، ما دامت أفكرنا وسلوكاتنا ليست 

 بموجب هذا المبدأ سوى نتيجة ضرورية ألسباب سابقة عليها. 

 تركيب عام لمفهوم الشخص: 

يستدعي مفهوم الشخص كباقي المفاهيم الفلسفية تحديده من زوايا متعددة، حيث يبرز غنى المفهوم 

لتداخل المستويات والحقول المعرفية وزوايا المقاربة. سواء منها العلمية واألخالقية والسياسية... 

التي تحددها، راهات وعموما فالشخص ذات واعية تتحمل مسؤولية أفعالها وقادرة على تجاوز اإلك

وبالتالي قدرة على الدفاع عن قيمته وحقوقه، إال أنه اجتماعي بطبعه ال يكتمل وجوده إال بانفتاحه على 

 الغير. وهذا يطرح تساؤالت ترتبط بالغير وأهميته بالنسبة لألنا.

 

  

 

 


