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  شخصال                                                           

  

 وتجعل منھ شخصا ولیس شیئا من اإلنسان ھو مجموع الشروط القبلیة الكلیة التي تحدد وجود الوضع البشري      
سعى لبناء  ، و یجعل منھ كائنا تاریخیا یحمل ماضیھ و ی من جھة أخرى وتفرض علیھ التعایش مع الغیر  ،جھة

   و ما التاریخ ؟؟ وما الغیر  ؟   فما الشخص . بالتعقید والغموض  ھذا الوضعیتمیز  ؛ ومستقبلھ

لضرورات أم أنھ شخص ؟ وھل ھو كائن یخضع   الذي یحدد قیمتھ ؟ وأین تكمن ھویتھ ؟ وماما الشخص ف     
  ؟ یمارس حریاتھ

  ، الذھنإلىن تعریف الشخص لیس مسألة بدیھیة كما یتبادر أ )1662-1623 ( یؤكد الفیلسوف الفرنسي باسكال     
 وال.  ولیس الشخص فكرة مجردة بل ھو ھذا الكائن الواقعي الحي الموجود في ھذا العالم . إشكالي ھو مفھوم وإنما

 شخص واإلنسان  . وحده دون غیره من الكائنات التي تؤثث معھ ھذا الوجوداإلنسان على إالتقال لفظة شخص 
 الذي  القناعإلىالتي تشیر   : personne ر واحد وھو كلمة ، واللفظتان معا مشتقتان من جذتمتع بعدة شخصیاتوی

ل الشخص یظ و ، وتتعدد الشخصیات بتعدد األدوار.ظھره مع دوره فوق الخشبة یضعھ الممثل المسرحي لیتناسب م
 تمیز الفرد في كل مرحلة من  التيخصائص ویقصد بھا مجموع الاإلنسانیةموضوع العلوم فالشخصیة .  اواحد

جوھر   وھو الت الفلسفیةضوع التأم موھو الشخص فان  ، كانت الشخصیة متغیرة مع الزمنوإذا. مراحل حیاتھ
، الحر، المسئول أخالقیا وقانونیا عما یصدر عنھ من   الواعي الواقعيبالشخص ھذا الفردویقصد  .  الدائماإلنسان

 ،  ة و استقالال ذاتیا و طموحات ، ویتمیز بالقدرة على التعالي بذاتھ و تجاوز وضعھ و ظروفھ، یمتلك إراد تصرفات
 لھ حقوق یجب علیھ صیانتھا  و ال یجوز معاملتھ معاملة األشیاء ألنھ غایة في ذاتھ  ؛ والتقدیر یستحق االحترام

، فأین تكمن ھویة   لھ ھویةيأ  عن غیره متمیزا یكونإن ھو ا شخصاإلنسانوأن یكون .  وواجبات علیھ القیام بھا
     ؟ الشخص

  الشخص و الھویة )1

 واحدا في ذاتھ  عن غیره وا و مستقالزمتمی،  ، متطابقا مع نفسھ  بھ الشخص ھو ھو أو یظل ھي ما یكونالھویة    
ولیس األنا ،  ویرى أن األنا لھ صفات وھو مصدر أفعالھ  ، بین الشخص و األنا )1662_1623( ویطابق باسكال. 

على حین أن األنا  ، ة َعنََّصَتقد تكون ُمو ، زائلة  فعال متعددة، متغیرةأل الصفات واإن إذ،  ھو األفعال والصفات
الذي ھو األنا   في جوھرهوإنما ،  لیست في أفعالھ وصفاتھ اإلنسان وعلیھ فھویة .  وجوھرهاإلنسانواحدة تمثل حقیقة 

 و  إنھ حامل الصفات. بث بھا تمیزه ویعبر بھا عن استقاللھ یت بھا  وجوده وویؤكدأي تلك اللفظة التي ینطق بھا 
  .ل دون أن یكون ھو ھي و ال ھي ھو ، فزوال الصفات وتغیر األفعال ال یؤدي إلى فناء الذات مصدر األفعا

قل القادر على تعقل  بأنھ الكائن العاالشخص فیعرف )1704_1632 ( التجریبياإلنجلیزيأما جون لوك الفیلسوف     
الل شعوره بما یصدر عنھ من أفعال ،  من خوإنما  ، المن خالل جوھرهة الشخصھوی و یحدد. األشیاء و تأمل ذاتھ

 عنده ھو أساس العملیات الفكریة، وأنھ فالشعور  .  الفكریة  یستدل على  ھویة الشخص من خالل أفعالھ إذن فھو
 في ر عمل فكريوََّصَت و أنھ ال ُی كائنا مفكرا إال ألنھ یشعر أنھ یفكر ،شخص ال لیسفصل عنھا ومالزم لھا ، والین

 والذاكرة .و لذلك فإن الشعور ضروري و أساسي للفكر ، یصاحب على الدوام العملیات الفكریة . غیاب الشعور 
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 ھو نفس  الیوم ھ أناإلنساناسترجاع العملیات الفكریة الماضیة التي یكتشف بھا على   القدرة ھييل شعورفعك
 . و ظروف حیاتھ  رغم تغیر أفعالھ وأحوالھ البارحةالشخص

 نھاأل ھویة الشخص لإلرادة ال للشعور )1860-1788(  ورا شوبنھسوف األلمانيالفیل على خالف ذلك یرجع      
 اإلرادةوالشعور تابع بل مشروط لألفعال، والفعل متناه و.  كل األفعال و سابقة على كل شيء و مصدر منبع

 و ذاكرة یبتلعھ النسیانالوھو ك،   و یتغیر بتغیر األفعالالمتناھیة وأن الشعور یتعب ویغفو بل ویتعرض للفقدان
والشخص ال  . ..إصابة في الدماغ أو الحمقالمرض أو العیاء أو  تقدم العمر أو یتعرض للزوال كلیا أو جزئیا نتیجة 

إرادتھ  ھي إذا، فھویة الشخص ، ألنھ أداة من أدواتھا ال یشتغل إال بھا  إرادة إلىفالشعور ذاتھ یحتاج   ،لشعوریفعل با
یقول شوبنھاور  .   والتي بھا یضمن حیاتھ وبقاءه ،والقوة التي بھا یفعل و نواة وجوده ،  جوھر الشخص اإلرادةو  .

                        ."إن اإلرادة تسبق كل شيء " 

 ھي مصدر األفعال ، إرادة من فھویة الشخص مركبة  ، ر كالھما یمثل ھویة الشخص   والشعواإلرادة إن       
 إن ھویة . ومجدد بدون شعوروالشخص لیس فاعال بدون إرادة وال ھو عارف . لنمو اإلدراك واشعور ھو وسیلة و

  . تتوقف على اإلرادة و تشترط الشعور الشخص

  الشخص قیمة )2

قیمة  والتقدیر، ولیس الشخص باالحترامى الشخص  ما بھ یحظبالقیمة ، ویقصد ھویستمد الشخص قیمتھ من ھویت      
على قیمة  )1804-1724(وف األلماني كانط ویبرھن الفیلس.  فقط بل ھو قیمة القیم إن لم یكن ھو مصدر القیم

 والشيء.   الشخص والشيء: فكانط یمیز بین نوعین من الموجودات.  األشیاءب  الشخصالشخص من خالل مقابلتھ

 إلى راجعة إذنفقیمة الشيء .   الحاجاتإلشباع استبدالھا حسب األھواء والمیول  استعمالھا و وسیلة یمكنمجرد
 تقدر إذوأن قیمة األشیاء كمیة .  و الحاجات  ذاتھ، وھي بذلك قیمة نسبیة مشروطة بالمیولإلىال و استغاللھ استعمالھ 

لتعامل معھم بحسب ما تفرضھ ، أما األشخاص فالواجب ا  والحاجاتالحفاألشیاء تعامل وفق المص.  )ثمن(سعرب
والواجب األخالقي یحتم ، ى بالحریة  ویحظواإلرادة یمتلك العقل إنساناألخالق، فالشخص قیمة أخالقیة مطلقة ألنھ 

احترام الشخص ھو  أن  كل شخص، وتجتمع في االنسانیة إنكقیمة مطلقة ما دام معاملتھ كغایة في ذاتھ واحترامھ 
  . جمعاء ةلإلنسانیاحترام 

یري أن قیمة الشخص في كمالھ وسموه  ف)2000-1912( الفرنسي المعاصر جورج غوسدروف الفیلسوف أما      
لھ من جھد تضامني حققھ في حیاتھ االجتماعیة بما یبذما یب  كمالھكامال في ذاتھ وإنماص الشخلیس  و  .ین األخالقی

تسب قیمھا فھو الذي ینتمي لجماعة یك حقیقة  أما الشخُص ؛فالشخص في ذاتھ وھم.  أفراد الجماعةة  بھ  في خدمیكون
نقطة بدایة بل نقطة  كمال الشخص لیس  یكون وبذلك . ذاتھوإسعاد غیره إسعادو یعمل على تطبیقھا باحترام ل ویسعى

امنیة یتجاوز  بجھود تض ھي قیمة یكتسبھااوإنم  ، وقیمة الشخص ھنا لیست ممنوحة لھ مجانا من قبل غیرهوصول ؛
  .الحیاة االجتماعیة   ذاتھ و إنما بمساھمتھ الخیرة في  قیمة في لیسإذا فالشخص .بھا أنانیتھ وعزلتھ 

  الشخص بین الحریة و الضرورة )3

ي فما ھي ھذه الضرورات الت.  انتماء الشخص للوضع البشري یجعلھ كائنا خاضعا لضرورات ومحكوم بحتمیات  
 إلغاء وھل الضرورة  ؟ وما الحریة ؟ فما الضرورة؟ وھل ھاتھ الضرورات تنفي حریتھ ؟  صیخضع لھا الشخ

؟ ألیست الضرورة تنظیما للحریات؟ أولیست الحریات تجدید وتغییر  وھل الحریة تجاھل للضرورة؟ للضرورة 
  ؟ للشروط الضروریة



  علوم اقتصاديةالثانیة

 

 

3 

3/3 

محكوم بعوامل مادیة تشرط جمیع  الطبیعیة  من الكائنات أن الشخص كائن مثل غیره اإلنسانیةلوم العترى     
كائن لھ جھاز   أن الشخصالسلوكیةترى  .  السلوكیة، التحلیل النفسي وعلم االجتماع: وأھم ھذه النظریات  .تصرفاتھ

، وكلما توفرت تلك  رط كل سلوكاتھفالمؤثرات ھي عوامل تش .ات خارجیة نتیجة مؤثرعصبي تصدر عنھ استجاباٌت
وعلیھ فالشخص آلة .  المؤثرات لزمت عنھا نفس االستجابات بحیث یمكن التنبؤ بسلوكات الشخص والتحكم فیھ

  . مكن توجیھھ و التحكم فیھ، وی مبرمجة بنظام بیولوجي

 قطاعات 3 فانھ یؤكد أن الشخص جھاز نفسي یتألف من  ،وان اختلف مجال بحثھ  ، لفرویدالتحلیل النفسيأما     
 و  القوة النفسیة الالشعوریة المتحكمة في كل السلوكات الواعیة إلىالھوتشیر  . و، األنا واألنا األعلى الھ: ھي

 فیمثل األنا األعلىأما .  تمثل مجموع العملیات العقلیة و اإلرادیة الواعیة التي تجد أساسھا في الھواألنا و .ھة لھاالموجّْ
إذا فاألنا ال یتصرف بحریة و إنما تحت . لألنا لتي تعمل كمستشار أخالقي سلطة و قیم المجتمع الدینیة و األخالقیة ا

  .ضغط  عوامل خارجة عن إرادتھ و وعیھ  ھي عوامل نفسیة الشعوریة

 عن طریق مؤسساتھ المجتمعو یعمل .  حیاة لھ إال في مجتمع ا ال اجتماعیا الشخص كائنالسوسیولوجیا تصورت     و
،   المجتمعإرادة وفق إالیتصرف   الشخص ال كل بحیث أنبزرع قیمھ الثقافیة فیھم  اص تنشئة األشخالتربویة على
  .  الثقافي لمجتمعھ وفق ما یلزمھ بھ النظامإال وال یرغب وال یلعب و ال یحلم وال یتعبد  وال یفكرفھو ال یتكلم

 لضرورات بیولوجیة ا خاضعا كانت النظریات العلمیة بمختلف وجھات نظرھا تصورت الشخص كائنوإذا     
بین أن  ی )1980-1905(بول سارتر  جان كما یمثلھا الفیلسوف الفرنسيالفلسفة الوجودیة، فان  ونفسیة واجتماعیة

 ما  ھووإنمافالشخص لیس ھو الكائن .  قبلھ بوعي ویعمل على صنعھ بحریة أي كائن یختار مستمشروعالشخص 
ویختلف .  قصدیة بما یختاره بوعي وبما یقوم بھ من أنشطة "  یصیر شخصًا " فاإلنسان.  سیكون في المستقبل

 الوجود إلى ال یأتي اإلنسان إن  ": یقول سارتر.   بحریةذاتھ إذ یصنع ماھیتھل  ا في كونھ موجوداألشیاء عن اإلنسان

 یختار اإلمكاناتحقل من فالشخص لیس سجین الوضع ألنھ ". كموضوع في زمان ومكان بل كنشاط مستمر للحریة 
انھ ال یستسلم للشروط وال یتركھا تتحكم فیھ بل یسعى للتحكم فیھا .  لمستقبلبشكل ذاتي ویعمل على تحقیقھا ل حداھاإ

فالشخص إذا لیس محكوما بماضیھ ، و إنما رھین مستقبلھ .   علیھا وفق مشروع من اختیاره وعملھبالتعاليلبناء ذاتھ 
كانھ اختیار مستقبلھ ، وھو إذ یختار ما سیكونھ فإنھ یعدم ماضیھ و یتجاوز ولو كان مقیدا بالماضي لما كان بإم. 

  .وضعیتھ 

فیعتبر أن   )1993-1922( عزیز الحبابي محمد الشخصانیة اإلسالمیة المفكر المغربي وصاحب نظریة أما     
 الظروففي  إالفھو الیمارس حریتھ .  وشخص یمارس حریات ، كائن یخضع لضرورات كائن وشخص ،اإلنسان

 لكنھ في نفس الوقت شخص لھ  ،فھو من جھة كائن یخضع لشروط بیولوجیة واجتماعیة وتاریخیة.  التي یحیى فیھا
مكنھ من  لھ بتفھم الوضع الذي یعیش فیھ وت، تسمح نوایاه أي مقاصده التي تجعل أفعالھ أفعاال قصدیة ولیست آلیة

وھو بذلك یتجاوز مستوى إشباع الحاجات . ضعھ وتجدید بناء ذاتھاختیار الوسائل المالئمة للعمل لتغییر شروط و
إن الشخص إذن كائن حر في ظل .   السامیة التي یلتزم بھا أمام نفسھ والمجتمعاإلنسانیة الفردیة إلى تحقیق القیم

لي والنفسي  بھ ویحقق بھ كمالھ العقن یتشخص، فعال األمر الذي یجعل الحریة فعال ولیس صفة ، شروط یتفاعل معھا 
 تتحكم فیھ وف من عوامل  وحریتھ تعني قدرتھ على تحویل الظر ،انھ حر في ظروف.  واالجتماعي واألخالقي

و . فللضرورة ُحْكُمھا و للحریة قرارھا  . ھھ إلى إمكانات یتحكم فیھا وبھا لبناء ذاتھ وتجدید شروط حیاتھوتوج
           .ة الشخص في النھایة تركیب معقد من الحریة و الضرور
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