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 1الشخصانية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 وضاح ناصرترجمة: 
 مراجعة: سيرين الحاج حسين

 
 
 
 

شامل  مدخل   األوروبية،  حول  فلسفي  الشخصانية  وعن  التاريخية،  وجذورها  )الشخصانية(  ماهية 

موسوعة ستانفورد )  من،  بنجسونوجان أولوف    امزتوماس ويلي نص مترجم لد  ؛واألمريكية، والشرقية

، حيث أنه قد يطرأ النسخة الدارجة، والتي قد تختلف قليًلا عن  لنسخة المؤرشفةا  منترجمة  (.  للفلسفة

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد   التعديًلت رة بعض  على األخي  منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.  على تعاونهم

 

 

 
1 Williams, Thomas D. and Jan Olof Bengtsson, "Personalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/personalism/>. 



12/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 2

 

مدارس فلسفية حىت النصف األول  و   رغم أن مصطلح "الشخصانية" مل يصبح معروفاً كتسمية ألنظمة

التاسع عشر كرد فعل   القرن  الشخصاين كان قد تطور خالل  الفكر  أن  إال  التاسع عشر،  القرن  من 

الفردانية،  و   مثالية هيغل املطلقة و   وحدة الوجود و   للعناصر املبددة للشخصية املدركة يف العقالنية التنويرية 

السياسة النفسيةو   هذا ابإلضافة إىل اجلماعية يف  التطورية  الشخصانية  و   احلتمية  بشعاهبا املادية. تؤكد 

للبحث   املختلفة  األساسي  املوضع  ليكون  الشخص  مركزية  الفلسفية و   على  الدراسات  يف    التقصي 

عترب أو مييل العتبار الشخص املبدأ التوضيحي واملعريف  ية. فهي منهج أو نظام فكري ينساناإلو   الالهوتية و 

األكسيولوجي املطلق جلميع احلقائق، على الرغم من أن هذه املساحات الفكرية مل يؤكد  و   واألنطولوجي 

القدر بنفس  الشخصانيني  مجيع  املثاليةو   عليها  النسخ  بني  توتراً  هناك    الوجودية و   الفيمونولوجيةو   أن 
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 هي الشخصانية؟  . ما 1

الهوتية صعباً  و   تتواجد الشخصانية يف عدد من النسخ املختلفة، وهذا ما جيعل تعريفها كحركة فلسفية

إىل حد ما. متتلك العديد من املدارس الفلسفية يف صلبها مفكراً واحداً حمدداً أو حىت عمالً واحداً مركزايً  

وانتقائية وليس هلا نقطة مرجعية    منتشرة ياري. الشخصانية حركة  املعو   والذي يعترب كحجر احملك األساسي

األ  .مشرتكة ملن  إنه  من  نسب  حقيقًة،  العديد  عن  عن    الشخصانياتالتحدث  احلديث  عن  عوضاً 
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عام   يف  واحدة.  ماريتان  1947شخصانية  جاك  "  كتب  األقل  على  هناك  التعاليم  أنه  من  دزينة 

دعاة الشخصانية    أهم  " عالوًة على ذلك، فإن بعض .’شخص‘اليت ال جيمعها سوى كلمة  و   الشخصانية

 .بسبب تركيزهم على ذاتية الشخص مل جيروا أطروحات منهجية لنظرايهتم

سع "وجهة نظر كونية"  وقد يكون من األنسب احلديث عن الشخصانية بصفتها "تياراً" أو بشكل أو 

 يف الوقت ذاته  اأهم أشكاهلتظهر    بينما  واحد، وذلكحيث أهنا متثل أكثر من مدرسة واحدة أو مذهب  

بعض القواسم املشرتكة املركزية واألساسية. أحد أهم هذه القواسم املشرتكة هو التأكيد العام على مركزية  

إضافًة   ،نسانلإل ،حقيقة مطلقة للشخصيةالشخص للفكر الفلسفي. تفرتض الشخصانية وجود قيمة و 

حرمة الشخص إضافًة  و   تفرد و   إهلي )عند معظم الشخصانيني على األقل(. حيث تؤكد على أمهيةا هو  مل

. تبعاً لذلك فإن مصطلح "الشخصانية" ميكن أن يطلق  لهإىل األبعاد اجملتمعية أو العالئقية الضرورية  

ا مركزية  على  تركز  فكرية  مدرسة  أي  ابلعموم،على  الكائنات  بني  املتفردة  ومكانتهم  يقر  و   ألشخاص 

الشخصانيون عادًة ابملسامهات غري املباشرة لطيف عريض من املفكرين عرب اتريخ الفلسفة والذين مل  

الوجودية   البداية  يعتربوا نفسهم شخصانيني. يؤمن الشخصانيون أبن الشخص جيب أن يكون نقطة 

ومكانته وكرامته   نسان. ويهتم العديد من الشخصانيني بتقصي جتارب اإلواملعرفية لالنعكاسات الفلسفية

 كشخص واعتبارها نقطة البداية لكل التحليالت الفلسفية الالحقة. 

  املتفوقة املفهوم الرئيسي والذي يعطي املعىن للواقع ككل ويشكل قيمته  يعترب الشخصانيون "الشخصية"

مل تكن الشخصانية    .طياهتا كرامة مصونة تستحق االحرتام غري املشروطية يف  انالسامية. حتمل الشخصو 
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مبعظم أشكاهلا فلسفًة نظرية للشخص ابملقام األول. فعلى الرغم من أهنا تدافع عن فهم نظري متفرد  

إعطاء األولوية للفلسفة العملية أو األخالقية، يف حني أن    مبثابةللشخص، إال أن هذا الفهم حبد ذاته  

 حتديد الفهم النظري بشكل حاسم.   مبثابة يف الوقت ذاته هي ة األخالقية للشخص، التجرب

التأثر، و   ابلنسبة للشخصانيني، فإن الشخص جيمع بني الذاتية واملوضوعية، وبني الفعل السبيب   قابلية 

لشخص  بني اهلوية واإلبداع. ابلتشديد على الطبيعة األخالقية للشخص أو على ا و   بني الوحدة والعالقة،و 

وعلى التساؤالت    احلر، فإن الشخصانية متيل للرتكيز على الفعل العملي األخالقي   تصرف لل  فاعلو   كذات 

    األخالقية.

تبىن آخرون يبينما    ،الوعي  شّكلها   ؤمنون أبن الواقع واإلحساس بهم  ،إن بعض الشخصانيني مثاليون

الوعي البشري. ولسهولة التصنيف ميكن    الواقعية الفلسفية وجيادلون أبن الرتتيب الطبيعي مستقل عن

جتميع الشعب العديدة للشخصانية مبجموعتني رئيسيتني: الشخصانية ابملعىن الصارم والشخصانية ابملعىن  

الشخصانية الصارمة الشخص يف مركز األنظمة الفلسفية اليت تتخذ من "حدس" الشخص  تضع  الواسع.  

ذين مها هديف هذا احلدس.  لالشخصي والتجربة الشخصية وال  حبد ذاته منشًأ هلا مث تذهب لتحليل الواقع

إن أسلوب النسخة األوروبية الرئيسي للقرن العشرين من الشخصانية الصارمة هذه مستمد بشكل كبري  

من الفيمونولوجيا والوجودية، مبتعدًة عن امليتافيزيقيا التقليدية لتشكل نظاماً فلسفياً منفصاًل. على أي  

ن مصادر الشخصانية األعمق  أ  حيثمن  يف النسخة املثالية من الشخصانية أوضح  ر  يصبح األمحال،  

عليها يف التناول النقدي للمثالية األملانية ويف بعض نواحي فلسفة املعىن األخالقي. احلدس    يُعَثر غالباً ما  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
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عاين األساسية من  القيم وامل  األقل  والذي استناداً إليه حيوز املرء على  ،األصلي هو حقيقًة الوعي الذايت

املعرفة الناجتة عن انعكاس هذه التجارب إال جتٍل للحدس األصلي  ليست  خالل جتارب غري وسيطة.  

للقيم  يولد  والذي   الشخص  فإن مركزية حدس  أي حال  األفعال األخالقية. على  إلطار  وعياً  بدوره 

ما تقود هذه الدراسات إىل ما أبعد    واملعاين مل تنضب بعد يف التحليالت الفيمونولوجية والوجودية. غالباً 

للشخص نفسه ال ميكن تبسيطه إىل جتلياته اخلاصة أو إىل اجملموع    أتسيسيمن ذاهتا مشريًة إىل تفوق  

الرغم من اختالفاهتما، فإن كاًل من املدرسة األمريكية لباوين وأتباعه األوائل   وعلى   الكلي هلذه التجليات.

 والشخصانية األوربية الميانويل مونييه متثل الشخصانية مبعناها الصارم هذا. 

البحث   أبن  تعتقد  ال  األصلي كما  للحدس  موضوعاً  الشخص  تعترب  ال  الواسع  مبعناها  الشخصانية 

وإمنا تتجلى القيمة الفردية والدور    ،بتحليل التجربة الشخصية اللحظية وسياقهاالفلسفي جيب أن يبتدئ  

للحوار   احملورية  املكانة  حيتل  الشخص  فإن  وهكذا  العامة.  امليتافيزيقيا  نطاق  يف  للشخص  األساسي 

فالشخص ال يسوّغ    تفسري أو تطور احلدس األصلي للشخص.يف  الفلسفي وال ميكن اختزال هذا احلوار  

ميتافيزيقيا املي فبداًل من أتسيس  املختلفة،  الشخص وعملياته  تسوّغ  امليتافيزيقيا هي من  وإمنا  تافيزيقيا 

أنطولوجياً يف املشهد ضمن امليتافيزيقيا املوجودة  و   تقدم الشخصانية مبعناها الواسع حتوالً أنثروبولوجياً   ،ذاتية

معروف للشخصانية ابملعىن الواسع هو  وتستخلص العواقب األخالقية هلذا التحول. ولعل أفضل مذهب  

ن ويفيس سيمون وإيتيان جيلسون  اما يطلق عليه "الشخصانية التوماوية" ممثلًة أبعالم مثل: جاك ماريت

وكارول فويتيال. تُبىن مالمح الشخصانية التوماوية على مبادئ توماس أكونيا يف األنرتوبولوجيا الفلسفية  

 أكونيا الغري منجزة.فيما تراه تطوراً متسقاً ألفكار 
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الرغم من أهن البشريني على  التجربة واملنطق  الشخصانية أسسها يف  ما  ا  كمدرسة فلسفية، جتد  غالباً 

من دون اخللفية التوراتية ال ميكن تصور  ويلمح فون ابلثاسار أبنه "  ، مع التوراتية التوحيديةاترخيياً  اندجمت  

الشخصانيني مؤمنون إال أن اإلميان ابهلل ليس ضرورايً ومع ذلك ويف حني أن معظم    ".وجود الشخصانية

 جلميع الفالسفة الشخصانيني فالبعض جياهر بشخصانية إحلادية.

  ، فإن هنج الشخصانية غالباً ما مت تطبيقه يف جماالت أخرى أيضاً   ، على الرغم من اعتبارها مدرسًة فلسفيةً 

تية والشخصانية االقتصادية والشخصانية البيئية  عدد وافر من العناوين مثل الشخصانية الالهو عن    امسفر 

الشخصاين" "الالهوت  ملعكوساهتا  )ابإلضافة  النفسية  الشخصاين"و  والشخصانية  "علم  و  "االقتصاد 

 النفس الشخصاين"...اخل(. 

 

 . اجلذور التارخيية للشخصانية: 2

- 1762)  اخ ف. د. ي. شاليرمأملانيا حيث أن أن    يف   حقق مصطلح الشخصانية أول ظهور له

يف كتابه "عن الدين". كما ويظهر    der Personalismus( هو أول ما استخدم مصطلح  1834

  1863أن أموس برونسون ألكوت هو أول أمريكي استخدم هذا املصطلح واصفاً إايه يف مقالة عام  

اصلة  "ذلك املذهب الذي تكون فيه احلقيقة املطلقة شخص إهلي حيافظ على الكون من خالل أفعال متو 

ويتمان   والت  قبل  من  األمريكية"  "الشخصانية  مصطلح  ومت صياغة  اخلالقة". كما  اإلرادة  من  انبعة 

، ويف عام  1868( يف مقاله "الشخصانية" واليت نشرت يف دورية الغالكسي يف أاير  1892- 1812)

https://hekmah.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B1/
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بذلك مصطلح الشخصانية إىل    مدخالً   Le Personnalismeنشر تشارلز رينوفري مقالة    1903

 الفرنسية أيضاً.  

يف اجلزء السادس ملوسوعة هاستينغ لألداين    أول ظهور لكلمة "الشخصانية" كمدخل موسوعايت  كان

والشخصانية حبسب ألربت سي. كوندسون    كمادة بوساطة رالف ت. فلويلينغ.  1915واألخالق عام  

الفكري، هي قمة اهلرم الذي رسم قاعدته أفالطون    ده الثمرة الناضجة ألكثر من ألفي عام من اجلهي "

دور الفكر القروسطي والتعاليم املدرسية على    خاصيؤكد الشخصانيون الكاثوليك بشكل  و   ".وأرسطو

اعترب أفالطون وجود مركز    بينما  تطور الشخصانية، فلقد الحظ إيتيان جيلسون على سبيل املثال أنه

ومل يركز أرسطو على أفراد معدودين وإمنا ركز    ،وهي مصادفة فقط  ،ةالواقع يف أفكار ذات متثيالت عيني

هيئة كونية حمددة الكائنات    ،على  بقية  متميز عن  الفرد ككائن  الشخص  أكويناس رأى  توماس  فإن 

بسبب املنطق والسيادة الذاتية. وابلرغم أن أحداً مل ميض قدماً بتسمية أكويناس شخصانياً إال أن البعض  

ه أبنه  ايقرتح  بتجهيز  قام  من  فيها.  لالضرورية    لرتبة و  جذورها  الشخصانية  النظرية   تضرب 

".  ة عمومالشخصانيلنقطة االنطالق    ل على األققدم    يف هذا الصدد كتب كارول فويتيال أن أكويناس " 

واليت ميكن تتبع أصوهلا إىل الدراما اإلغريقية    personaمن الالتينية    personالشخص  أييت مصطلح  

  ، أو القناع ميكن تعريفه ابلدور الذي يشغله املمثل يف عمل إنتاجي حمدد ,πρόσωπονن حيث أ

واليت تشري إىل الشخصيات يف األعمال    personaواستمر هذا االستخدام إىل يومنا هذا يف كلمة  

اجتماعية حمددة. إال أن  األدبية الروائية أو كهوية اثنية يتبناها الناس يف سلوكهم ضمن سياقات  و   الدرامية

تقدمي الشخصانية يف تيار اللغات الفكرية جاء مع احلوار الالهويت يف فرتة األبّوة الكنسية وبشكل ملحوظ  
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يف حماوالت توضيح وتعريف احلقائق احملورية للعقيدة املسيحية. ركزت تلك احلوارات بشكل رئيسي على  

واحد إله  "أشخاص" يف  )ثالثة  الثالوث  الثالوث  و   (عقيدتني:  من  الثاين  الشخص  املسيح يف  جتسيد 

لطبيعيَت  األقنومي  احلوارات  )التوحيد  االرتباك هذه  ولقد شاب  واحد(  والبشري يف "شخص"  اإلهلي   

واليت    لسابيليوسبسبب الغموض يف املصطلحات الدينية والفلسفية، ومن أمثلة ذلك األطروحة املنسوبة  

  ύπόστασιςيف حني أن    ,πρόσωπαد وثالثة  واح  ύπόστασιςاقرتحت أبن يف هللا  

حتمل معىن "األدوار" أو "أساليب" الوجود. ومن أجل عرض    πρόσωπαو  معىن الشخص   حتمل 

هذه األلغاز بدقة فإن مفهوم الشخص وعالقة الشخص ابلطبيعة حباجة إىل توضيح. وبلغت اجلداالت  

( ويف صياغة ونشر عقيدة نيقية  381األول )( وجممع القسطنطينية  325ذروهتا يف جممع نيقية األول )

هذا وذلك ابإلشارة  كان  القسطنطينية. برغم أن مفهوم الشخص أول ما مت تطويره يف السياق الالهويت  

َتضمنة يف هذه األصول الثالوثية سهلت  
ُ
إىل األشخاص يف الثالوث إال أن املفاهيم الفلسفية اإلغريقية امل

وافق الشخصانية الفلسفية مع االفرتاضات الالهوتية  توافق أو ال تتقد تأيضاً. و   نسان تطبيقها على اإل

 الستخدامات األوىل ملصطلح "الشخص".  اب تعلقة امل

التعريف الفلسفي البحت األساسي الكالسيكي للشخصية والذي ظل مقبواًل من قبل الشخصانيني 

الد(: "الشخصية هي الطبيعة  بعد املي  524-480على طول مسريهتا مت تقدميه قدمياً من بويسيوث )

التعريف من جز  يتألف هذا  الفردية".  الوجود  ئالعقالنية  األساسية هي  االنطالق  نقطة  إن  األول  ني، 

بني اجلوهر الثانوي أو  و   متيز هنا الصفة "فردي" بني اجلوهر املوجودو   ،الفردي: االعتقاد ابلوجود املفرد

الثاين للتعريف  يعزز  العام.   الفردي: الشخص فرد ميتلك    -ة العقالنية  الطبيع   - العنصر  فكرة اجلوهر 
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طبيعة عقالنية. إهنا تلك الطبيعة العقالنية الروحانية اليت تنشأ منها السمات املختلفة اليت متيز الشخص،  

 تلك السمات اليت يعلق عليها الشخصانيون أمهية قاطعة. 

ل احلديث  املعىن  عن  بعيد جداً  للشخص  الثالوثي  املفهوم  أن  إن  للشخصانية كما  املفرتض  لمصطلح 

ينسبه  الذي  والشامل  العميق  املعىن  إىل  بسيط  جتريدي  إبجياز  فقط  يشري  أيضاً  بويسيوث  تعريف 

نتيجة لتطور تراكمي طويل    مفهوم الشخص الشخصانيون إليها. كما هو متفق عليه يف الشخصانية، ف

لذي يعاكس يف نواح عديدة بشكل كامل  ومعقد أدى إىل مفهوم غين وإن يكن بعيد املنال حلد ما وا

"الدور": فعوضاً عن ذلك أييت مفهوم الشخص  و  معاين األوىل "للقناع" لالدالالت األصلية اخلارجية ل 

للداللة إىل اللب الداخلي الروحي واألكثر موثوقية للفرد املتميز مع احلفاظ على انفتاح جذري مع اخلارج 

لقرون الوسطى مت تقدمي تعاريف أخرى وليس فقط تعريف أكويناس  يف الوقت ذاته. يف تلك الفرتة من ا

االنعكاسيةاملوال سيما   األوغسطيين عن  جربةو   ثال 
ُ
امل للتفردو   الداخلية  اهليئة كمبدأ  الرتكيز يف  و   فكرة 

التفرد، حيث دخلت يف التفكري احلديث  و   العصر الفرنسيسكاين على اإلرادة و   أواخر القرون الوسطى 

الذي كان من مسات النزعة  و   دمج ذلك مع الرتكيز األشد على الشخصية البشريةو   شخص املبكر حول ال

 ية يف عصر النهضة. نساناإل

  الوعي الذايت عناصر جديدة لتعريف و   مبحاذاة هذه املسارات، أضافت املفاهيم احلديثة املبكرة للذاتية 

للشخصانيةو  املركزي  املفهوم  إلميانويل كانط   فهم  املعرفية  الثنائية  إن  بشكل جذري.  تغيريها    أو حىت 

املثايل  و  الشكل  تسليطها الضوء على أمهية كل من الذات والشيء يف املعرفة فتحت الباب لكل من 
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للشخصانية والوجودية واألنطولوجية األمر الذي أصبح شديد األمهية لشخصانية القرن العشرين. ولقد  

ية. على خالف هوبز الذي اعتقد أبن نسانلحوظ ابلفهم الشخصاين للكرامة اإلساهم كانط بشكل م

كقيمة  " فلقد اعترب كانط الكرامة " نسانالقيمة العامة لإل" وأن الكرامة هي "هي مثنه  نسانقيمة اإل"

 ".  جوهرية

ء آخر  فالشيء الذي ميتلك مثناً ميكن مقايضته بشيحيث وضع تقسيماً صرحياً بني الثمن والكرامة، " 

  وبذلك   ميتلك الثمن ذاته، يف حني أن الشيء الذي يتجاوز مجيع األمثان هو ال يعرتف بوجود مكافئ 

دمج حتميته القطعية الشهرية يف مبادئ الشخصانية لكارول فويتيال بشكل  و   ". كماميتلك كرامة  هوف

عهم دائماً كغاايت  ية سواًء مع شخصك أو مع اآلخرين، تصرف منسانحريف تقريباً )يف تعاملك مع اإل

 ال كوسيلة أبداً(.  

الكلتركز   على  عاملية  نظر  وجهة  أو  متمايزة  فلسفة  بصفتها  مفهوم    ،الشخصانية  مضامني  راكمت 

الفلسفات   تسميته  ميكن  ما  ضد  واسع  نقدي  فعل  رد  سياق  يف  فقط  انبثقت  ولكنها  الشخص 

املتنوعةانشخصالال التنو   اليتو   ية  فلسفيت  على  لتهيمن  عقالنية سالرومانو   يرقدمت  أشكال  بصورة    ية 

وحدة الوجود من اسبينوزا إىل هيغل. ومن الشخصيات الرئيسية لرد الفعل هذا جند  و  رومانسية للمثاليةو 

  يف   Pantheismusstreit( والذي ابتدأ ما يسمى  1819-1743فريدريك هينريك جاكويب )

( والذي رفض  1854- 1775جند أيضاً ف. و. جي. شيلينغ )و   الثمانينيات من القرن الثامن عشر

يف عمل الحق له املواقف االنطباعية ألنظمته املثالية األوىل. وهؤالء فقط أهم األعالم من ضمن تيار  

إىل إضافًة  التأمليني  ابملؤمنني  عليهم  يطلق  ما  بينهم  من  الفالسفة  من  العديد  ضم  الالهوتيني  واسع   
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  ، الربوتستانت. ولقد أصبحت الشخصانية املثالية املؤمنة املعدلة حامسًة يف هذه احلركة املضادةو   الكاثوليك 

ليس فقط للشخصانية  ،  (1881- 1817ال سيما عرب آخر ممثليها األملاين رودولف هريمان لوتزي )

ا املثالية  ملوازيتها  أيضاً  وإمنا  لرباوين  األمريكية  ابتيسون و   لربيطانيةاملثالية  برينغل  سيث  أندرو  اليت كان 

لقرن العشرين  يف ا( من أهم ممثليها. ابلرغم من أن الشخصانيني األوربيني القاريني  1931- 1856)

إن خالصة النقد  ف التوماوية بداًل منها،  و   يتحولون إىل الفيمنولوجيا والوجودية و   سريفضون مثالية هيغل 

الال الفكرية  لألمناط  بوضوحالشخصاين  مسبقاً  قد طُورت  املفكرين  و   شخصية كانت  قبل  من  اتساق 

 املذكورين هنا منذ العقود األخرية للقرن التاسع عشر.

قبلهم   من  اعُتربت  واليت  الالشخصية  الفكرية  األمناط  فعل على  الشخصانية كرد  فلقد نشأت  وهكذا 

وحدانية الوجود احلديثتني بشكليهما  لو   ا الالشخصية للوحدوية كية. يكمن وراء الدينامينسانجتريداً من اإل

الذين انقلبت الشخصانية ضدهم.  و   ماديني و   العقالين والرومانسي العديد من الفالسفة احلداثيني مثاليني 

( أبن الواقع النومينايل لكانط ليس قواماً  1831- 1770ج. و. ف. هيغل )  ـتؤمن املثالية الراديكالية ل

لية ديناميكية تعرب ابلفكر والواقع من الطرحية إىل النقيضة لتستقر  إمنا هو عمو   ،للمظاهر  غري معروف

الدين. ترى مثالية هيغل التاريخ  و   الدولةو   أخرياً ابجلمع بينهما، هذه العملية هي فلسفة العقل املطلق

على أنه جتلي للروح املطلقة من خالل عملية دايلكتيكية ضرورية حبيث ال يرتك هذا اإلطار سوى مساحة  

 أمهية األشخاص املنفردين.  و  ة حلريةصغري 
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عن طريق اهليغيليني  ول الشكل الالشخصاين هذا من املثالية إىل أشكال مماثلة من الالشخصانية املادية  حت

اإل جوهر  أن  تعترب  اليت  ابملاركسية  ذروهتا  لتبلغ  ال    نسانالشباب  حتمية  احلقيقية،  مجاعيته  يف  يتمثل 

شخصانية، على هيئة الشيوعية واليت شكلت حبسم الشمولية السياسية للقرن العشرين. لدى مفكرين  

القومية من  املتزايدة طبيعياً  األشكال  مع  لالندماج  املثالية  متيل  لصعود  و   آخرين،  اجملال  متيحًة  العرقية 

رفعت اجلماعية البديلة فوق الشخص مثل  و   العشرين واليت عززت  تيارات سياسية جديدة أخرى يف القرن 

املتوارثة   القيمة  على  ابلتأكيد  للفرد  اجملموع  امتصاص  الشخصانية  قاومت  لطاملا  القومية.  االشرتاكية 

فالدولة  أهداف اآلخرين.  و   وسيلًة لغاية ما، خاضعاً إلرادة  يكون  للشخص املفرد. ال ميكن للشخص أن

  شخص . يف هذا اإلطار، تقف الشخصانية يف وجه الشمولية اليت تثمن اليس العكسلو   توجد لألشخاص 

، وتصر الشخصانية عوضاً عن ذلك على كرامة األشخاص  فقط  بناًء على القيمة اليت يقدمها للمجتمع

 فليويلنج   يت. تبعاً لذلك يكتب آر.و  املتوارثة.

 ". لية بكافة أنواعهايعادي الشمو و  إن الشخص هو اجلوهر األمسى للدميقارطية"

هذه    عززيالذاتية،  و   االبتكارو   تقرير املصريو   املسؤوليةو   إصرارها على احلرية الشخصية و   كيد الشخصانيةأت

، تطورت نظرايت أخرى عن الطبيعة  اهليغليةحتول  و   وبشكل مواز لتطور   .للجماعية  اجلذور   عميقة   املقاومة

ابقي املخلوقات  و   نسان مست أو ألغت التمييز بني اإلالبشرية يف مضمار القرن التاسع عشر، نظرايت ط

.  أو ألغتها  إرادته احلرة و   طبيعته الروحانيةو   نسانلقيمة الفردية املتفردة لإلايف الطبيعة، كما قللت من شأن  

بشكل مباشر أو غري مباشر. أكدت    سواء  ، يف مشوليات القرن العشرين  سامهت هذه النظرايت أيضاً 

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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، كقانون اترخيي، على أن مجيع العلوم )مبا فيها  (1857–1798)ت مالفلسفة الوضعية ألوغست كو 

العرق البشري حبد ذاته( متر عرب ثالث مراحل متعاقبة: الالهويت فامليتافيزيقي فالوضعي، كل متفوق على  

تمع حبيث أصبح املوضوع احلقيقي ابلنسبة له بينما نظر  سيطرة اجملو  أكد كومت كثرياً على واقع  .سابقه

إىل الفرد على أنه جمرد جتريد. الداروينية، على وجه اخلصوص، اقتلعت الفهم الكالسيكي للبشر على  

ببساطة    نسانأهنم متفوقون بشكل أساسي على مجيع املخلوقات وذلك بتقدميها لنظرية يكون فيها اإل

منقطعة، ووفقاً هلذه النظرية يكون االختالف    غري  متصلة  سلسلة  طول  اً علىهو شكل احلياة األكثر تطور 

 ليس النوع. و  واحليواانت غري العاقلة فقط ابلدرجة  نسانبني اإل

على أي حال فإن الفلسفة الشخصانية الصاعدة رفضت الالشخصانية ككل، ليس فقط هيئاهتا املثالية  

املادية  أيضاً  و   واحلتمية  احلديثةاجلماعية، وإمنا  للعقالنية  نتاجاً  واليت كانت  الراديكالية  الفردانية    هبيئتها 

  يرباليةلمن مميزات القرن التاسع عشر من خالل أشكال حمددة لل  تعدالرومانسية على حد السواء، واليت  و 

  من على سبيل املثال. منذ بداايهتا، أعلنت الشخصانية بطرقها اخلاصة عن القيم اجلماعية للتضا  كيةر ألاناو

العالقات املتبادلة. إبصرارهم على حرمة الكرامة، قاوم الشخصانيون الشمولية اليت ابلكاد جتعل الشخص  و 

غالباً ما تنظر  و   "مفيداً" لشخص آخر. يف حني تتجه الفردية للسعي حنو النفس فوق أي شيء آخر

ر. وعلى هذا النحو  لآلخرين كوسائل للربح الذايت، تسعى الشخصانية ألن جتعل من النفس هبًة لآلخ

 كتب إميانويل مونييه الحقاً  
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إذا كان الشرط األول للفردانية هو مركزية الفرد ضمن ذاته، فإن شرط الشخصانية األول  "

 ."  ذلك لربطه ابآلفاق املفتوحة للحياة الشخصيةو  هو ال مركزية الفرد

الذات يف املصلحة   العثور على حتقيق  الفردانية  الذاتية، تؤكد الشخصانية على احلاجة  يف حني أتمل 

 لالنفتاح العالئقي مع اآلخرين، وحىت كشرط لتحقيق الفرد لذاته.

 اجلماعية، على النحو اآليت:  و  فويتيال النقيضني، الفردانية وّصف كارول 

من انحية ميكن لألشخاص ببساطة أن يضعوا مصلحتهم الفردية فوق املصلة العامة  "

أن يستخدموها ملصلحتهم الفردية.  و   خضاع اجلماعة ألنفسهم للجماعة وأن حياولوا إ

الرأمسالية يف  و   الذي أفضى إىل نشوء الليربالية يف التاريخ احلديثو   هذا خطأ الفردانية

اجملتمع  حياول  قد  للجميع،  املزعوم  اخلري  استهدافه  يف  أخرى،  انحية  من  االقتصاد. 

حلقيقة لألشخاص ليسقطوا فريسةً إخضاع األشخاص له بطريقة يستبعد فيها املصلحة ا

أسوأ   عن  احلديث  الوقت  يف  أمثر  والذي  الشمولية  هو خطأ  هذا    حصاد للجماعة. 

 "ممكن.

التاسع   القرن  القارية يف  الشخصانية األوربية  الدوافع ملعظم  الوجودية، واليت قدمت مثل هذه  تطورت 

ى آاثر انتقادات جاكويب لوحدة  حىت عل  اميكن العثور فيهو   عشر، على نسق فلسفة شيلينغ الالحقة 

أّكد  و   مثالية هيغل   ( 1855– 1813)  سورن كريكيغاردمع شيلينغ، عارض    .الوجود غري الشخصية

يف احلياة عموماً. اهّتم املثالية إبفراغ احلياة من املعىن إبمهاهلا  و   يف الفلسفة  الواحدعلى قيمة الشخص  

https://hekmah.org/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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، كامو ،  سارترعض الوجوديني الالحقني )مارسيل،  بو   . يف حني أن كريكيغاردنساينحلقيقة الوجود اإل

الوجود اإل ، املوت، اإلميان، األخالق،  الزواج،  احلب )نساين بلونديل( ركزوا على قضااي حمورية ملعىن 

طبيعة الشخص حبد  و   إخل(، استمر مفكرون آخرون ابلرتكيز على مزيد من االستكشاف املباشر ملعىن

 حوا يُعرفون، ويطلقون على أنفسهم، ابلشخصانيني. ذاته، وهؤالء املفكرون هم من أصب

املتميز عن هذه السمات، مظهرًة  و   تعبريها اخلاص  (1900–1844)  فلسفة فريدريك نيتشه  تقدم

الشعراء الرومانسيني قبله، وعلى الرغم من نقده للرومانسية( أن الفردانية  و   )كما فعل العديد من الفالسفة

  األان   متجيد  لالشخصانية العامة يف فرعها املهيمن من الرومانسية: منبشكل وثيق مع ا  ارتبطتاجلديدة  

  العديدة األصناف   من  أي من  أكرب  شخصية ال   جمموعة  يف  االنقراض عن بعيدة  اخلطوة  تكن مل  الفردية،

ألن يُرى كمجرد   نسانمل تقدم الفردانية احلديثة أي حتدي حقيقي للبيئة الفكرية القائلة مبيل اإل .املتاحة

كائن ظاهرايت يسهل استيعابه يف الطبيعة أو املبادئ الالشخصية للمثالية أو الالوعي أو اإلرادة الكونية  

نتاجاً لقوى خارجية، جزء ليس  كان    نسانالطبقات اجملتمعية. فاإلو   األمة و   أو مجاعات العائلة والدولة

ذو أمهية من األحجية الكونية، بدون كرامة أو حرية أو أمهية وجودية أساسية، كان هذا هو املناخ الفكري  

التطور الذي أنتج احلركة الشخصانية املضادة خالل القرن التاسع عشر، حركة  و   الشامل متعدد األوجه 

اإلرث  و   مسيحية القرون الوسطى الكالسيكية و   لرومانسية او   اعتمدت على مصادر بديلة يف فكر التنوير 

 املكانة الفريدين للشخص البشري املفرد.  و  احلداثي املبكر حبيث سعت إلنقاذ الوضع 

https://hekmah.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1/
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متيقظاً   األيديولوجية"  "معادية  هي  الشخصانية  أعلنأن  حني  الكروا  جان  موقف  تربير  ميكن  لذلك 

عد عن الشخص البشري، يف وجه هذه القوى الالشخصانية  السياسية اليت تنفر وتبتو   لألوضاع االجتماعية

بني البشر. كتب ماريتان أيضاً    املتبادلة  وعلى العالقات   نسانلإل  املطلقة   أكدت الشخصانية على الكرامة 

الفردانية. على خالف  و   ني املتضادين" للشمولية طئ عن الشخصانية "هي ظاهرة من ردود الفعل" ضد "اخل

والفردان الشرسة لإلمجاعية هيغل  املفكرون على حرمة كرامة    نسانية  نيتشه، يؤكد هؤالء  املتفوق عند 

 .على طبيعته االجتماعية والعالئقية األساسية يف الوقت ذاتهو   الشخص الفرد اليت

 

 . الشخصانية األوربية 3

  بيوغ و   يف القرن العشرين بشكل خاص يف ثالث مراكز أوربية للتعليم العايل: ابريس  جتّمع الشخصانيون

املراكز  و  من بني هذه  الفرتة    جمموعة لوبني. وحىت مؤخراً كان األكثر شهرًة واألغزر إنتاجاً  ابريس. يف 

الدورية    Esprit حول  ب  الفرنسيني الثانية التف لفيف الشخصانيو   املمتدة بني احلربني العاملية األوىل

  . 1932جمموعة من األصدقاء يف عام  و   (1950  -  1905)  هاليت أسسها اميانيويل مونييو   الشهرية 

السياسي اقرتح هؤالء الشخصانيون الفرنسيون اعتبار و   التوهان األخالقيو   يف ظل االهنيار االقتصاديو 

خص البشري هو املفتاح   هو املعيار الذي ميكن وفقه التماس حل لألزمة. فكان الشنساينالشخص اإل

 Refaireابلتحديد فيما يتعلق ابملنظومة اجملتمعية. يف مقالته الرباجمية  و   اجلديد والغري قابل لالختزال

la Renaissance  اليت ظهرت يف العدد األول من  وEsprit العامل    هقرح مونييتا احلاجة لفصل 
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مبا يتماشى كثرياً مع أصول الشخصانية من حيث اجلوهر يف  و   املادية املنحطة.  الروحي عن الربواجزية 

عشر التاسع  القرن  الالشخصاين  اأو و   أوائل  التطور  بشدة ضد  مونيري  انقلب  الثامن عشر،  القرن  خر 

تشري    الثقافة اجلماهرية الاليت قدمن لتعيد تشكيل الدول يف أوراب الغربية.و   للدميقراطية الربملانية الفردية 

حقيقة رايدة الشخصانيني األوربيني يف القرن العشرين  و   البيئة الشخصانية للقرن العشرينو   كل من اخللفية

إىل أنه ابلنسبة للشخصانية فإن تصديقاً بسيطاً غري حاسم للدميقراطية الليربالية ال يشكل ضماانً كافياً  

تشرب األفكار الشخصانية والديناميكا الشخصانية  يف وجه الشمولية، إذ متيل الدميقراطية الليربالية بشدة ل

 بوقت طويل.   هاليت أدركها وحللها املفكرون الشخصانيون قبل مونييو  العميقة التارخيية

، إذ كان ال بد من وجود  هي ليشكل حالً بديالً ملونييسرد الفعل السياو   مل يكن رد الفعل الديين التقليدي

ية جديدة خيضع فيها "التملك" مثل الربجوازية األعلى "للوجود"  نإنساثورة حقيقية تتمثل خبلق حركة  

أن تكون فوق    هاملسيحي، "وجود" بشراكة مع اآلخرين. كان جيب على الثورة الروحية اليت تصورها مونيي

عقيدهتم احلية سيحفزون حنو  و   الذين من خالل جتددهم الداخليو   كل أعمال الشهود امللتزمني ابحلقيقة،

التخطيط التقين.  و   التأمل و   تمعية تشاركية جديدة. ثورة كهذه تتطلب التزاماً ثالثياً: االستنكارخلق بنية جم

اجلريء للتجربة املسيحية، جتربة "التفاؤل الرتاجيدي" مصبوغًة    هيقبع يف صلب هذا الربانمج مفهوم مونيي

للمسيحي هي الشهادة    يقني النصر اإلسكاتولوجي. إن أهم فضيلة ابلنسبةو   بدراما الوجود املسيحي

  ههكذا فإن مفهوم مونييو   عاطفية فروع املسيحية األخرى فارغة اجلوف.و   البطولية، بعيداً عن مراوغة

املزود برد فعل صارم لنقد نيتشه للمسيحية  و   للمسيحي هو ذلك الرايضي اليقظ املنخرط يف صراع روحي

التفوق للبحث املاركسي    عد جود بُ و ي دون  أتكيده لعدم وجود تقدم حقيق  تصدى  على أهنا دين الضعفاء. 
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ده جمدداً  يا أن موافقته على أمهية علم النفس مع أتكموجود جنة دنيوية من خالل الصراع الطبقي. كب

 حول الغريزة.    املتمحور، و  الطريق للتحليل النفسي لفرويد  امهد نسانمسؤولية اإلو  على حرية

  روجيمونت  دي   دينيسيو   سيني الرائدين أمثال غابرييل مارسيل جذبت أعمال مونييه اهتمام املفكرين الفرن

أحباثهمو  خالل  من  سامهوا  والذين  مارتيان  الشخصاين  و   حماضراهتمو   جاك  الفكر  تطوير  يف  كتاابهتم 

للعديد من السنوات مسؤوالً عن نقل الشخصانية الفرنسية    مارتيان الذي عمل مع مونييهكان  الفرنسي.  

إىل الوالايت املتحدة األمريكية. أابن احلرب تكيف الشخصانيوون الفرنسيون بقيادة مونييه وتبنوا وجهة  

نظر أقل حسماً حول الدميقراطية الليربالية كما ولعب مارتيان دوراً يف إعداد ميثاق األمم املتحدة العاملي  

انتقد مارتيان هشاشة فروع حمددة  و   .1948عام    نساناإلحلقوق   التوماويني  كغريه من الشخصانيني 

 انشد أبمهية دور التجربة احلدسية يف الفلسفة.  و  واسعة االنتشار من الفلسفة املدرسية 

  على الرغم من و   بعمق ابلفيمونولوجيا اهلورسيليانية،  الفيلسوف الفرنسي بول ريكور والذي أتثرت فلسفته

ساسية  واإلهتمامات األ  يف كثري من التداولرك  اأنه مل يعرف نفسه كشخصاين على اإلطالق، كان قد ش 

كان غابرييل مارسيل   لشخصانيني كما ساهم واستفاد االثنان من تطور الفكر الشخصاين يف فرنسا.ل

ل تواصله معه  أحد املرشدين الفلسفيني لريكور، وكان ريكور قد أتثر بعمق إبميانويل مونييه من خال

وجملة    Esprit( فقد ساهم مبقاالت مع دورية  1951-1946وابألخص يف السنوات التالية للحرب )

Le Christianisme social.   العزيزة على مونييه   تناول ريكور العديد من املوضوعات النفيسة

كان قد ابتعد يف تطويره    مثل طبيعة احلرية البشرية ومركزية الشخص البشري إزاء الدولة على الرغم من أنه
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رفضهم للمادية والثنائية    ني هلذه املوضوعات الحقاً عن أفكار مونييه، كما وتشارك أيضاً مع الشخصاني

 متماسك. ولعل العنصر األكثر أمهيًة  إنساينملفاهيم التجريدية لصاحل واقع  ا الديكارتية إضافًة إىل رفض  

 عدم جواز االنسحاب من املشاركة السياسية واالجتماعية. من شخصانية مونييه الذي تبناه ريكور هو 

اليت طورها ادموند    ارتبطت الشخصانية أبملانيا بشكل وثيق مبدرسة فلسفية أخرى وهي الفيمونولوجيا

( املولد  النمساوي  الفيمونولوجية (.  1938-1859هورسل  الواقعية  الوجودية    كانت  غرار  على 

برغم أهنا كانت تنطوي على تركيز خاص على    جزئياً   ثالية األملانيةوالشخصانية الفرنسية استجابًة للم

املعرفية. يف كتابه ) ابإلضافة    1950املنشور عام    (Logische Untersuchungenاألسئلة 

( األخري  كتابه   Ideen zu einer reinen Phänomenologie undإىل 

phänomenologischen Philosophie)  الظاهرايت منهجه  واجتذب من  وضع هورسل   

خالله الطالب األوائل إىل مدرسته. إن السمة املميزة للظاهراتية هي أهنا ليست عقائدية بل منهجية.  

  والبىن   املفاهيم  فرض  لتجنب   منها   فسعياً .  منهجية  بل  عقائدية  ليست   أهنا  هي  للظاهراتية  املميزة  السمة  إن

  بوضع   وذلك(  zurück zum Gegenstand" )الشيء  إىل  الظاهراتية  تعود "  الواقع  على  املسبقة

  مشاكل   املباشرتني   واالستشارة   املالحظة  جُتنب.  هاللني   بني   مسبقاً   املفرتضة  الفلسفية   املفاهيم   مجيع

  املباشر   اإلملام  خالل  من  أو   للحدث  الفكري  الفعل  على  ابلرتكيز  وذلك  هذه   االستنتاجي  االستدالل

  مع   املرء   يتعامل  ال   حبيث(  الظاهرة)  يظهر  ملا  األساسية  البىن  على  التصويري  االختزال  يركز.  ابلواقع

  موضوع  الظاهراتيون يعرف. الظاهرة معىن مع وإمنا األفالطونية األشكال توصيف أو التجريبية املالحظة
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  بذلك،   القيام  خالل ومن  .والوعي القصد  لرتكيباتو   املثالية  ولألغراض  لألشياء  اجلوهر  أنه  على  احلدس

 . والتعيينية الوضعية أخطاء  إىل  إضافةً ( ظاهرة/  نومينون) كانط  ثنائية على للتغلب الظاهراتيون سعى

 Logische  كتابه   ويف  حياته  أوائل   يف   أنه  إال  الفلسفية   املثالية  إىل   هورسل ميل    برغم

Untersuchungen  يف   الفيمنولوجيا  مسامهة   الواقعية  الفينمولوجيا  تؤكد .  الفلسفية  الواقعية  اعتنق  

عوداً على الشيء حبد ذاته  .التجربة خالل من للوجود املطلقة البىن كتشافال  سعيهاو   الدائمة  الفلسفة

تسعى الفيمنولوجيا للتملص من أخطاء كل من التجريبية )اختزال الواقع إىل ما ميكن قياسه( واملثالية  

والذاتية(.   اجملردة  املفاهيم  إىل  الواقع  )كان  )حتريف  شيلر  ماكس  هورسل  تالمذة  بني  - 1874من 

فون هيلدبراوند )و   (1928 أجنو   (1977-1889ديرتيش  إديث  و   (1970- 1893اردن )رومان 

( ومجيعهم أثروا على تطور الفكر الشخصاين، جممل حتول هورسل الالحق إىل  1942-1891شتاين )

العشرين( عجل من حدوث قطيعة مع العديد من تالمذته   القرن  املثالية )والذي ظهر يف عشرينيات 

الف األصلي إبعادة ربط  التزامه  يؤمنون أبنه ختلى عن  أصبحوا  املوضوعي  والذين  والواقع  الفلسفي  كر 

لذلك قاموا بعملهم مبفردهم فكل واحد منهم أنشأ جمموعة عمل سعياً خلف غاية هورسل األصلية،  

هيلدبراند   فان  وأدخل  للتوماوية  الفيومولوجي كمكمل  املنهج  إىل  شتاين  نظر  املثال  سبيل  فعلى 

راكز الثالث للشخصانية األوروبية نشأ  أحث املو   الفيمنولوجيا إىل األخالق يف توليفة شخصانية. اثلث

الكاثوليكيةوترعرع يف حميط   لوفان  الفيمنولوجيا  جامعة  اجنارد  رومان  أعاد  هورسل  مع  دراسته  بعد   .

واالهتمام ابملواضيع الشخصانية إىل بولندا موطنه األصلي يف بداايت العقد اخلامس من القرن املاضي  

. أصبح فويتيال مهتماً  شجعه على قراءة ماكس شيلر  يتيالوالتقى هناك بكاهن شاب امسه كارول فو 
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القيم عند شيلر  ىبفنتولوجيا شيلر وانته قدمها عام  و   ابلعمل على أطروحة الدكتوراه حول أخالقيات 

1953 . 

التوماوية استند فويتيال على دراسته للمنهج الفيمنولوجي    –بتلقيه سابقاً توليفًة من األفكار األرسطوية  

ليفة شخصانية مبدعًة وأصلية مكملًة للميتافيزيقيا واالنرتوبولوجيا التوماوية وبنظرة معمقة يف  لتطوير تو 

 الفيمنولوجيا. 

الالهوت يف كراكوف يف كلية  األخالق  بروفسور يف  منصب  فويتال  توىل  ذلك  لوفان  و   عقب  جامعة 

اند وهو تلميذ آخر من تالمذة  . فويتيال الذي كان قد أتثر مسبقاً أيضاً بكتاابت فون هيلدبر الكاثوليكية

واملسؤولية "احلب  الشخصانية  يف  مهمني  قدم كتابني  الفاعلو  1963عام    "هورسل،    " "الشخص 

املوضوعات االنشائية. ساهم انتخابه  و   وذلك ابإلضافة إىل عدد كبري من املقاالت واحملاضرات   1962

الشخصاين الفكر  ابنتشار  بشكل كبري  للفاتيكان  الكاثوليك.  خو   الالحق كبااب  املفكرين  بني  صوصاً 

بصفته البااب استمر بتوظيف احلجج الشخصانية يف تعاليمه احلاكمة، كما وأاثر اهتماماً جدايً ابلنظرايت  

لإل الشخصانية  الطبيعة  أساس  على  الالهويت  "التجديد  إىل  بولس  يوحنا  دعا    " نسانالشخصانية. 

  1981( عام  Laborem Exercensابوية )استشهد صراحة ابحلجج الشخصانية يف رسائله الباو 

 .1994عام  Letter to Familiesإضافًة إىل  1995( عام Ut Unum Sint)و

 الشخصانية حاضرًة أيضاً يف العديد من الدول األوروبية ولو بدرجات متفاوتة. كانت 
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 الشخصانية األمريكية. 4

جورج  و   (1910- 1847)  بوردن ابركر بونالشخصانية األمريكية واليت بتمثيلها من قبل أعالم مثل  

برايتمانو   ( 1916- 1834)  هويسون  هـ. منعرجاً  1953- 1884)  إدجار شيفلد  ( اختذت مساراً 

القارية فعوضاً عن كوهنا رد فعل للمثالية فهي حقيق   ويف الغالب  ،ةً يخيتلف عن الشخصانية األوروبية 

شكل من أشكال املثالية حيث يتم تعريف الوجود على أنه الوعي الشخصي، وفضَل هاريسون استخدام  

 مصطلح " املثالية الشخصية".

على النقيض من الشخصانية األوروبية القارية يف القرن العشرين فإن الشخصانية األمريكية وعلى وجه  

ىل حد ما لتطور الفلسفة والالهوت الشخصانيني التحديد على يد ممثليها األوائل هي استمرار مباشر إ

تتفق   الشخصاين.  للفكر  املختلفة  لألشكال  ودحضها  وحتليالهتا  أورواب  يف  عشر  التاسع  القرن  يف 

الشخصانية األمريكية والشخصانية الصارمة للمدارس األوروبية يف القرن التاسع عشر على اختاذ الشخص  

يع احلقائق األخالقية إىل القيمة املطلقة للشخص، ولكن يف حني  كنقطة انطالق لفهم العامل ويف عزو مج

أن األخرية تشتق هذه النظرة العميقة بشكل رئيسي من الوجودية والفيمنولوجية والتوماوية فإن املدرسة  

من "املؤمنني    أخذهتماألمريكية، فيما تضيف إليها يف بعض النواحي وتطورها بشكل أكرب، كانت قد  

 يف أورواب. التخمينيني" 

الرعاية األبوية لربوفيسور   األمريكيني حتت  للشخصانيني  الرئيسي  املركز  اعُتربت جامعة بوسطن  لطاملا 

 الفلسفة بوردن ابركر بون، كان ابون وزيراً ميثودايً وقد درس يف أملانيا لدى رودولف هريمان لوتزه. 
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لم  امل( والذي  1866- 1801)  ن وايسهكريستيان هرماسعى لوتزه، والذي كان طالباً للمؤمن التخميين  

بنقد شيلنغ الالحق هليغل، مثله مثل املؤمنني التأمليني، إىل تعديل مثالية هيغل وذلك ابحلفاظ على فكرة  

إبضافة عناصر  و  إىل حتويل مثالية هيغل املطلقة إىل مثالية شخصية،و   أن الواقع صلب متماسك ومستقل،

ضاً، طور ابون موقفاً شخصانياً صرحياً ومتفرداً حيمل مسات املدرسة  من االجتاهات احلديثة لعلم النفس أي

يعترب خالصة شهرية لفلسفته والذي    1908إن كتابه األخري "الشخصانية" املنشور سنة  و   الفلسفية، 

 من خالله قدم مصطلح "الشخصانية" إىل احلوار املريكي الفلسفي والالهويت.

مجع بون حوله جمموعة من التالمذة املوهوبني الذين واصلوا عمله يف جيل اثن. وكان األهم من بني  

( نودسون  وألربت سي.  برايتمان  شيفيلد  إدغار  وفرانسيس جي.  1953-1873أولئك    ماكونيل ( 

فيولينج(  1951- 1861) يت.  أن  1960- 1871)  ورالف  حني  يف  ا  هويسون(    لثقافة أسس 

الشخصانية إىل جامعة اثوس كاليفورنيا واليت  فيولينج  عة كاليفورنيا، بريكلي، أخذ  يف جام  ةالشخصاني

وأنشأ  أأصبحت اثين   العشرين، كما  القرن  أمريكا خالل  الشخصاين يف  للفكر  جملة  فيولينج  هم مركز 

قام بنشر "الشخصانية    1915يف عام  و   "الشخصاين" واليت ستعمل كمنصة للشخصانيني األمريكيني،

 ت الفلسفة: تقدير لعمل بوردن ابركر ابون". ومعضال

فيه    برايتماناستكمل   يشغل  بون  الذي كان  الوقت  يف  بوسطن  جامعة  الشخصانية يف  دراساته عن 

منصب رائسة قسم الفلسفة بينما حتول كودسون إىل الالهوت الشخصاين بعد أن لقن دروساً يف العهد  

وال ساهم  األثناء  هذه  يف  البداية.  يف  )القدمي  ميولدر  جورج    األخالقيات   بروفيسور  (←1907رت 
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  املدارس   بني   الفجوة   مبلء  كاليفورنيا  ساوث  وجامعة   بوسطن   جامعة   يف   املسيحي  والالهوت   االجتماعية 

 ".اجملتمعية الشخصانية" مذهبه مسمياً  والكاليفورنية البوسطنية 

وأحياانً أبساليب غري متوقعة. طور    استمرت املدرسة الشخصانية لبوسطن ابلتأثري على الثقافة األمريكية 

( بيرتتوشي  بيرتأي.  مثل  أبعالم  ممثلني  األمريكيني  الشخصانيني  من  الثالث    ( 1989- 1910اجليل 

. غوردن ألبورت من هارفرد )والذي كان تلميذاً لويليام سترين( األبعاد النفسية للشخصانية بشكل  دبليوو 

نسب الفضل إليهم إبعادة  و  حتت إشراف الشخصانيني  أكرب. درس مارتن لوثر كينغ يف جامعة بوسطن 

  درست الفلسفة والالهوت يف جامعة بوسطن حتت إشراف إدغار إس برايتمان تشكيل نظرته للعامل: " 

إل. هارولد ديوولف ... لقد درست لدى هؤالء الساتذة بشكل أساسي الفلسفة الشخصانية النظرية  و 

إىل اليوم ال تزال املثالية الشخصية  و   طلقة موجود يف الشخصية،القائلة أبن حل اللغز ملعىن احلقيقة امل

هي احلقيقة    - الهنائية  و   حمددة   - الشخصية    كون  موقفي الفلسفي األساسي. إن إصرار الشخصانية على

ين  ا ين أرضية ميتافيزيقية وفلسفية حول فكرة اإلله الشخصي وأعطعطاالنهائية عزز لدي قناعتني: لقد أ

 لكرامة وقيمة الشخصية البشرية". يقياً أساساً ميتافيز 

مدرسة جامعة بوسطن    يف وبرغم ذلك فإنه من اجلدير ابلذكر أن الشخصانية األمريكية ال ميكن اختزاهلا  

إذ أن    هويسونفقط إذ اهنا ازدهرت أيضاً يف جامعة هارفرد. فهي ليست فقط املكان الذي أتى منه  

وي أمثال  الرائدين  هارفرد  فالسفة  ) أعمال  جيمس  رويسو   (1910-1842ليام  - 1855)  يوشيا 
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أيرنست هوكينغ )1916 ( يظهر  2000-1897( وتشارلز هارتشورن )1966- 1873( وويليام 

 فيها عناصر شخصانية قوية. 

 اجلميع ابستثناء رويس أطلقوا على أنفسهم لقب شخصانيني. 

 

 الشخصانية الشرقية .5

مكافئة للشخصانية الغربية لدى كل من الفكر اإلسالمي  و   موازية يوجد يف العديد من النواحي أوجه شبه  

والبوذي والفيدانتيك والصيين، برغم أن األعمال املقارنة يف هذا اجملال ووجهت مبشاكل مجة ابلرتمجة  

 والتأويل.

ن  فيما يتعلق ابالسالم فمن املفرتض اإلشارة إىل أن الفلسفة اإلسالمية الكالسيكية جبذورها املستمدة م

الفلسفة اإلغريقية الكالسيكية ال ميكن اعتبارها شرقية على نفس اإلعتبار مع الفكر البوذي والفيندانكي  

والصيين والياابين، فهي تتشارك اجلذور مع األوغسطينية والتوماوية وابلتايل فهي تشارك بعض التقاليد  

 اليت كانت حمورية لتطور الشخصانية يف الغرب.

أنه ال يوجد معادل مفاهيمي يف العربية ويف الفلسفة اإلسالمية الكالسيكية    من انحية أخرى، لوحظ 

األمر الذي من شأنه أن يؤكد على أمهية األصول    ”person“للمفهوم الفلسفي الغريب "للشخص"  

املفاهيمية واإلصطالحية املسيحية على وجه التحديد للمصطلح ومنها مصطلح الثالوثية إىل حد كبري.  
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أ للتشكل األويل  ولكن مبا  الثالوثي والذي كان حامساً  ن هناك مصادر أخرى للشخصانية غري الفكر 

كما أن  و   مفهوماً شخصانياً ابلكامل ابملعىن احلديث(  بعد  جيب الرتكيز هنا أيضاً أبنه مل يكنو )  للمفهوم  

هيمي املكافئ  هذه املصادر أنتجت النسخ اليهودية للشخصانية، إال أن الغياب التارخيي للمعادل املفا

اإلعتبار  بعني  اليت أتخذ  املوضوعات  العثور على  اإلسالمية، ميكن  الشخصانية  تطور  مينع  مل  ابلعربية 

للشخصانيني الغربيني لدى املفكريني املسلمني احلداثيني مثل حممد   الذات وطبيعة اإلله املشاهبة جداً 

( بشكل صريح لتطوير  1993- 1922(. كما وقد سعى حممد عزيز حلبايب )1938- 1877إقبال )

 نسخة إسالمية من الشخصانية متأثراً السيما مبونييه. 

التقاليد اليت ال تشرتك  )  على مقابل مفاهيمي دقيق "للشخص" يف التقاليد األكثر شرقية أيضاً   عَثرمل يُ 

من   جبذور فلسفية إغريقية(. وعندما نتحدث عن الشخصانية يف حالة هذه التقاليد فإننا نتحدث عنها

انحية املوضوعات واملواقف موضحة مبصطلحات ملفاهيم أخرى أقرب إىل املفاهيم الغربية مثل "الذات"  

“self”    "و"الفرد“individual”    واليت هي جزء من الشخصانية الغربية وتدخل يف تعريف املفهوم

 احلديث للشخص. 

(  puggalavadaاألوىل املسماة )على سبيل املثال، ينطبق مصطلح "الشخصانية" مع املدرسة البوذية  

  ثريافادا واليت تتخذ مواقف حمابية هلوية واستمرارية الذات الفردية واليت ختتلف عن املواقف التقليدية لبوذية  

 ، مت العثور الحقاً على نسخ أخرى من هذه املواقف يف بعض تيارات فكر املاهاايان. 
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الفي العثور نظائر أكثر وضوحاً يف  انقلبت مدرسة "على أي حال مت  "    vishishtadvaitaدانتا، 

" وأصرت ليس فقط على ما تنص  advaita "  دفايتاالالازدواجية املؤهلة ضد الالازدواجية الراديكالية أل

الذي  و   (مبمثلي هذه املدرسة واملدارس الالحقة واليت تنتقد األدفاتيا بشكل مماثل)  عليه األعمال اإلنكليزية

" أو املطلق، ولكن أيضاً على الفهم  brahman " "برامهانيطلق عليه صراحًة املفهوم الشخصي لـ "

بنفس الوقت أجزاء  )  ربامهان" واليت هي أجزاء من ال  jivatmas"  جُمزّأةالشخصي للكائنات املفردة على  

" الكالسيكية املختلفة للفكر اهلندي    darshanas "  دارشاانوكون مدارس ال  ذات حتوالت متميزة(.

التأثري فيما بينها فإن عناصر فكر    "  ساخمياليست معزولًة بشكل كامل عن بعضها ومبا أهنا تتبادل 

Samkhya إذ ال تزال عناصر من اليوغا ومن اإلرث الكتايب    فيدانتاأيضاً يف شخصانية ال  " يتم تناوله

 اهلندوسي التقليدي حاضرة.  

يف الفيدانتا وال سيما يف    atmanالوضوح والبدائية التقليدية والطبيعة األساسية لتعاليم النفس الدائمة  

"  puggalavada يف البوذية من "املدارس اليت تنتقد األدفايتا هي من جعل الشخصانية أكثر وضوحاً 

الالهوتية    . إن السمة امللفتة للنظر للجدل القائم ضمن الفيدانتا بني املدارس الالشخصانية والالازدواجية 

بني ممثلي املثالية املطلقة واملثالية الشخصانية يف الغرب    تناقضموازي للو   هي أهنا تتشابه بشكل جزئي

الستقالل املتبادل  ا من التباعد بينهما زمانياً ومكانياً وعلى الرغم من    يف القرن التاسع عشر على الرغم

حول    تقليد علمي طويل األمد للعمل املقارنواالختالف يف السياق املفاهيمي. ولكن يف حني أن هناك  

قليل من  والسيما يف نسخة ف.هـ . براديل( فإنه مل يتم إجناز سوى ال)الفيدانتا واملثالية املطلقة  و   األدفاتيا
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الشخصانية املثالية  و  ية الشخصانية املشاهبةفيدانتيكواملدارس ال vishishtadvaitaهذا العمل حول 

 املبكرة يف الغرب. 

وىل تبىن على التعاليم األساسية  عن الشخصانية الغربية أن األالفيدانتيكية  إن أكثر ما مييز الشخصانية  

  د ما وراء حدود اجلسد والعقل االنتقاليني وما وراء امليل ككل وذلك أبن النفس احلقيقية توج  لفيدانتال

خالهلم  من  عليها  )  للتعريف  "أان  األمهاكارا    (ahamkara)يطلق  احلريف  ومعناها  السنسكريتية  يف 

إليها من منظور  ، يف حني أن الشخصانية الغربية غالباً ما تُعّرف وبشكل مميز مبصطلحات ينظر  الصانع"(

أهنا    فيدانتاال متعلقة    مرتبطةعلى  العشرين خصوصاً،  القرن  األحيان، يف  بعض  العقلي ويف  ابملستوى 

 ابجلسد املادي. 

. فمن  أمهيتهية جيب جتاهله أو التقليل من  يكولكن هذا ال يعين أبن اجلسد وفقاً للشخصانية الفيدانت

يضر اجلسد إذا أنه مكرس لالستخدام املالئم    العقل ع  وجهة نظرها بشكل رئيسي فإن التطابق اخلاطئ م

"  sat-cit-anandaابلوعي هو كما الـ "من قبل العقل حبد ذاته. إن حتقيقنا لطبيعتنا احلقيقية والعليا  

جيلب الضوء    " atman-brahman هو طبيعة األمتان برامهان "و   (اخللود واملعرفة والنعيمالذي ميثل  )

  من قبل الشخصانيني الغربيني اليت جرى حتليلها عن كثب    امللكاتذلك مجيع  مبا يف  للجسد والعقل  

ابلقدر املطلوب، تشكيل  و   تدعم بشكل غري مباشر على األقل  . وابلتايل فهي املنطقو   مثل اإلرادة واخليال

 . الذي تؤكده الشخصية الغريبنساينالشخصية األخالقية على املستوى اإل
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ملموس  ى احلاجة إىل تغيري  تقليدي مع الشخصانية ابلتأكيد علالصيين والياابين اليتشارك معظم الفكر  

يستمر التقليد  الصينية والياابنية من البوذية    ق. يف النسختني معكشرط مسبق لفهم أ  وعملي للشخصية 

النظري   االرث  عن  تدرجيياً  تنفصل  ولكنها  الغرض  هلذا  حمددة  ومتارين  ممارسات  ابتكار  يف  اهلندي 

  ZEN))امليتافيزيقي املقابل املوازي والقوي جداً للهند. وميكن القول أن هذا التطور يبلغ ذروته يف الزِن  و 

د  العملي أيضاً يتواج  اجلانب  لكن الرتكيز على واحلدس(.  مدرسة ايابنية يف البوذية تؤكد على أمهية التأمل 

. ويف نفس الوقت تتشارك هذه املدارس مجيعها بفهم الواقع  Zenيف التاوية واليت سامهت يف تطور الـ  

شخصانية  ه شخصي مما جييز استبعادهم من الاملطلق أو احلقيقي على أنه ال شخصي عوضاً عن كون

 أكثر من الفيدانتا.

العملي ولكنها على    اجلانب  ابلتأكيد علىتشرتك الكونفوشوسية مع التقاليد الصينية والياابنية األخرى  

"، على التشكيل األخالقي للشخصية  نساينالنقيض منهم تركز بشكل حصري أكثر على املستوى "اإل

اإل توجهها  أن  حني  يف  االجتماعي.  النظام  متطلبات  يتمانساينوعلى  أن  مى  ش  إال  الشخصانية  ع 

ابلتقليد الصيين    ُمعتقدكما هو    احلقةية  نساننبل واإلالكونفوشوسية هتتم ابلتحقيق العملي للمثل العامة لل

أكثر من الفردية والتمييز الشخصي اليت يشدد الشخصانيون الغربيون على أهنا مرتبطة وغالباً ال ميكن  

 فصلها عن الفهم والتأثري احلقيقيني للقيم الكونية. 

ال متينة    ( عناصر1200  - 1130هسي )  ونفوشوسية اجلديدة كما طورها تشوكقدمت  ميتافيزيقية 

سيون اجلدد اآلخرون إىل  و ولكن فهم القوانني واملبادئ امليتافيزيقية مازال فهماً عاماً. اختلف الكونفوش 
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ني أن الكونفوشسية مازالت تقليداً حياً يف الصني اليوم يستمر مفكرون جدد  حهذا، ويف  حول ما   حد

  نساينألمر إضافة إىل أمهية تكوين الشخصية اإلهذا ا خيدم  للشخصانية.    أكثربتطوير نسخ منها مقاربة  

. ولكن هناك أيضاً بعض االعتبارات اليت تعارض  ابلعموم  فلسفة شخصانيةكلصاحل تسمية الكونفوشسية  

ذلك سواًء اعتبارات عامة تتعلق ببعض نواحي اجملتمع الصيين التارخيي أو االعتبارات امليتافيزيقية ملنظور  

 الكونفوشسية اجلديدة.هسي عن  نسخة تشو

 

 السمات املميزة للفكر الشخصاين .6

رغم أن الشخصانية تشمل العديد من األشكال والتأكيدات املختلفة إال أنه ميكن تبيان مسات  

هذه السمات التوكيد على االختالف اجلذري  تتضمن  . جتعل الشخصانية على ما هي عليهمميزة حمددة  

الشخص  بني األشخاص وغري األشخاص وعلى   إمكانية اختزال  أو روحية ال    يفعدم  عوامل مادية 

  ذاتية الشخص وتقريره ملصريه إضافًة إىل تركيز   على  تركيًزاالتأكيد على كرامة األشخاص أيضاً شخصية و 

 للشخص.   خاص على طبيعة الذات العالئقية

 

 البشر واحليواانت والطبيعة 1.6
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ادعاء  يص على زيف  اإلر الشخصانيون عموماً  القائل أبن اختالف  الكائنات    نساندارون  عن ابقي 

ستثنائية البشرية معظم  كما وحددت اال ن حيث النوع.م األرضية هو اختالف من حيث الدرجة وليس  

الفكر الشخصاين. من الواضح أن هذه االستثنائية ليست مقصورة على الشخصانية فحسب    مالمح

على سبيل املثال    1625يف عام   نرتوبولوجيا الفلسفية الكالسيكية.لأل  قياسياً افرتاضاً    وإمنا متثل ابألحرى

عن    يبعد كل البعد  جداً   هو حيوان على األكيد، ولكنه من نوع متفوق  نسانإن اإل"كتب غروتيوس  

 De)  "بعضها البعض  عد األنواع املختلفة للحيواانت عنأكثر بكثري من باحليواانت االخرى  ابقي  

iure belli ac pacis, Prolegomena, 11) 

النموذجي   الشخصاين  املفهوم  بني    يعتمدوحبسب  التمييز  على  الكائنات  جلميع  األساسي  التصنيف 

األشخاص  وغري  الشخ  .األشخاص  من  للعديد  اإلابلنسبة  جيعل  ما  فإن  مشاهباً"   نسانصانيني  "غري 

البابون خمتلفاً عن    عن الزرافة أو حىت ما جيعل قرد للحيواانت األخرى خيتلف عما جيعل قرد البابون خمتلفاً  

عين أبنه أكثر من جزيئات  شخص فإننا ن  أنه  نسانعن اإل"مىت ما قلنا    :جاك ماريتانوكما كتب    احلجر،

حيوان    نساناإل  كذرة أو ورقة من العشب أو ذاببة أو فيل.  أكثر من كونه عنصراً فردايً يف الطبيعةمادية،  

  "وفرد ولكن بشكل خمتلف عن احليواانت واألفراد األخرى.

ف النظر  بصر "  (:Person und Sache (vol. 2))سيرتن يف مقدمته لكتاب    أو كما كتب ويليام 

أو عرق أو جنس    أي أوجه تشابه يتم من خالهلا حتديد األشخاص كأعضاء من اجلنس البشري،عن  

ذلك إىل  وما  أي    ،معني،  النظر عن  أم ضيقة    انتظامات وبصرف  األحداث    تشاركواسعة كانت  يف 
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عاملاً حبد ذاته ابلنسبة لألشخاص  من خالله  يكوّن  كل شخص    يبقىسالشخصية فإن هناك تفرداً بدائياً  

يرد الشخصانيون ليس فقط على األشكال الرئيسية للمثالية واملادية واحلتمية يف القرن  بذلك  و   ".اآلخرين

يث  من ح  اته لتعريف الكائنفأرسطو ابتباعه منهجلكن حىت على موضوعية أرسطو.  و   عشرالتاسع  

 ho anthropos)  "  على أنه حيوان عقالين   نساناإل  جنسها القريب واالختالفات احملددة يعرف

zoon noetikon  Aristotle, Hist. Anim. I, 1: 488a7; Nichomachean 

Ethics I, 5: 1097b11; VIII, 12: 1162a16; IX, 9: 1169b18; Politics, 

I, 2: 1253a3").   يقبل الشخصانيون هذا التعريف بقدر ما يذهب إال أهنم يرون مثل    يف حني ويف

إن هذه النظرة الكونية    احملسوس.   املوضوعيي إىل العاملهذا البناء اختزال غري مقبول للشخص البشر 

  نسان واليت من خالهلا يكون اإل  - على أنه حيوان ميلك مسة مميزة هي التفكري املنطقي    نساناملوضوعية لإل

هي نظرة    -يف املقام األول شيئاً جنباً إىل جنب مع األشياء األخرى يف العامل الذي ينتمي إليه جسدايً 

  عرب ت. يف حماولة منها لتأويل وشرح الذاتية اليت هي أكثر مالئمة للشخص،  غري كافية و   فقط   اً صاحلة جزئي

ن إميان بكل من البعد الالمادي والتفرد البدائي للكائن البشري وابلتايل إىل عدم قابلية  الشخصانية ع

 .إىل العامل الطبيعي  نساناالختزال األساسية لإل

الشخصانيني   العديد من  اإل  يرى  يتعلق    نسانأن  )أمر  األخرى كأشياء  الواقع  أنواع  مع مجيع  يتعامل 

ابقي األشياء  بني  و   نسان بشكل مقصود ابلذات( ولكنهم يؤكدون على وجود اختالف جوهري بني اإل

مييزه عن أي كيان آخرى  ما" وهذا ما    "شيءألخرى. الشخص لوحده هو "شخص ما" أكثر من كونه  ا

املرئي. العامل  ي   يف  موقف حمدد  ال  طبيعة    خاصوجد  للشخصانيني خبصوص  متييزه  ميكن  عام  أو  كان 
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تطبيقه على  ما" على وجه اخلصوص عند  ما" و"شيء  احلاد بني "شخص  التمييز  ولكن  احليواانت. 

  ابإلضافة املسيحي على الشخصانية    – التقليد اليهودي    كل من  الكائنات الواعية األخرى يعكس أتثري

ملسيحية املوروثة  الثنائيات امن أتثري  الحقاً  ارتية احلديثة واليت مل تسلم  العقالنية الديكمن أثر أو روح    لبعض

  حبيث يتم ،  يف الوقت ذاته  اوموضوعً   اتً ذا  الوحيد الذي يعد  نهعلى أ  نسانالشخصانية اإلتصور    .طبعاً 

النظر عن العمر أو الذكاء أو الصفات وما إىل ذلك،    بصرف جلميع األشخاص    اعتبار هذا األمر حقيقةً 

ال ميكن إنقاصه وتفسريه    نسانبالنسبة للشخصانيني تضمن الذاتية الشخصية أبن اجلوهر الصحيح لإلف

ختالف احملدد. لتصبح الذاتية إذن نوعاً من املرادفات ملا هو  بشكل كامل من خالل اجلنس القريب واال 

ائن البشري. ولكن الشخصانية الواقعية األوسع تفرتض يف التقليد الكالسيكي  ختزال يف الكغري قابل لال 

واللغة  )على النطق    نسانقدرة اإلو  وابقي األشياء وه  نسانواملدرسي أبن االختالف األساسي بني اإل

يف حني أن الطبيعة    .املوضوعية أبسرهامييز الشخص عن عامل الكينوانت    وهو ماكنتيجة مباشرة لذلك(  

هي ما جتعل الذاتية ممكنة فإنه ميكن القول أن ذاتية الشخص    نسانفكرية والروحية على وجه التحديد لإلال

البشري تنطوي أيضاً على شيء من املوضوعية ومع ذلك يصر هؤالء الشخصانيون على الفصل الواضح  

  . أوسع  وأ أعلى    ىن مبعبني الكائنات الالشخصية وبني ذاتية الشخص هذه املشتقة من طبيعته العقالنية  

فإن الشخص خيتلف عن أكثرها تطوراً بنوع معني من    ،بغض النظر عن كيفية فهم احليواانت بدقة أكرب

توليد   وحول  واخلري  للحقيقة  سعيه  حول  مثايل  بشكل  تدور  واليت  الداخلية  واحلياة  الداخلية  الذات 

 اهتمامات وتساؤالت أخالقية ونظرية خاصة ابلشخص.
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أقل  تويل   اهتماماً  بوبر،  ملارتن  احلوارية  الفلسفة  متثلها  اليت  الشخصانية، كتلك  من  األخرى  الفروع 

ختالف بني األشخاص وغري األشخاص وتؤكد عوضاً عن ذلك على الطريقة اليت يرتبط هبا املرء مع  لال

  – ما عالقة الـ "أان  نني وأطلق عليه امل مع أنواع الواقع األخرى إىل اثالواقع ككل. يقسم بوبر طريقة التع

  الثانية شيئيةشي" تعكس األوىل االنفتاح األساسي لواقع اآلخرين فيما تعكس    -"أان    أنت" وعالقة

ومنه تتشكل الكلمة    "  شيء   it  كـ "تبعية اآلخرين للشخص. وفقاً لبوبر فإننا نتعامل مع اآلخرين إما  و 

أنت"    –ه تتشكل الكلمة الرئيسية "أان  ومن"    Thou  أو كـ "أنت  (I – It)شيء"    –أان  "الرئيسية  

(I – Thou).    أنت" هي الطريقة    –ومع ذلك ففي حني يؤكد بعض الشخصانيون على أن "أان

شيء" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع األشياء فإن    -الوحيدة املالئمة للتعامل مع األشخاص و"أان  

شخصي  الالشخص البشري مع مجيع أنواع الواقع  أنت" على أهنا مثالية لتعامل    –بوبر يقدم عالقة "أان  

شيء" تتخذ مست خمتلفة حبسب احمليط الذي    – ومع أن عالقة "أان    حد السواء.  ىشخصي علالوغري  

فإن روحيه(  بشر، كائنات  )طبيعة،  العالقة  فيه  بداخل    هتنشأ  األساسي  االختالف  يقبع  لبوبر  وفقاً 

 الشخص البشري حبد ذاته وابالجتاه الذي ينخرط به مع الواقع. 

ذهبوا أبعد  و   كل صارمبش  املشّكلة  إىل وجهة نظر نقدية لالستثنائية البشرية  ني توّصل بعض الشخصاني

اجلامدة اليت تنطوي عليها  وإمنا أيضاً يف الثنائية    نسانمن بوبر يف إعادة النظر ليس فقط يف موقف اإل

)وإالهياً( هو جمرد شيء  إىل  النظرة  يعد    ال روح هلا.ال شخصية    أن كل شيء ليس أشخاص بشرايً 

نيني املعتربين ذوي األمهية والذي حاول  املفكرين الشخصا  عنمثااًل    ارزمي كوهاكالفيلسوف التشيكي  

اجلهود املختلفة لتجاوز التجسيد الشيئي    متثل  إعادة النظر يف اجتاهاتنا وفهمنا للطبيعة يف هذا الصدد.
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للطبيعة وألشكال احلياة األخرى إىل تصور كون شخصي أكثر مشوالً مواقف بعض الشخصانيني املثاليني  

 بعض األحيان بدمج وجهات  يفكهؤالء قاموا  شخصانيون    .كل جزئيبش  األوائل يف القرن التاسع عشر 

واالرادة واخليال والتارخيية بطريقة ال    والذاتية والداخلية والفرديةاملرتاكمة واملرتابطة للوعي الذايت    النظر

، كما  يف بعض النواحي  تزال التيارات التوماوية العامة أحادية اجلانب للشخصانيني غالباً مل تتطرق إليها 

  ، اجلمود لعامل خملوق هبكذا مسافة عن خالقهالطبيعة تصحح الثنائية املفرطة    أهنم اقرتبوا أيضاً من نظرة إىل

من الواضح أن    ات.قو خل مفصواًل بشكل حاد عن ابقي امل   تقريباً ويكون فيهتقالً حبيث يكون مسوذلك  

شكل احلياة البشرية استثنائي حبيث يتيح درجة أعلى لتطور الشخصية من مجيع النواحي ولكن كنتيجة  

مباشرة هلذه النظرة يتم اعتبار موقف النبااتت وحىت احليواانت على أهنا جمرد أشياء ال شخصية بدون  

 الشخصانيني.  من قبلوعي ويبدو أن نوعها اخلاص من الذاتية يُنظر إليه على أنه إشكايل بشكل متزايد  

نقسامات يف عامل مل يعد فيه وجود  من االستثنائية البشرية للفلسفة الشخصانية هذه اال  يعكس جزء مهم

)ولكن أعده  يف الطبيعة. إن العامل الالمركزي احلديث كما أوضحته الديكارتية    املدركأو    احملسوس  لإلهلي 

وألخذ    حىت هو أيضاً واقع من العامل الالشخصي يف نواح مهمة.   أوكام ويف بعض النواحي أكويناس(

الرومانسيني   احليطة الوجود  بوحدة  للمؤمنني  األخالقية  والضبابية  اجلديدة  الشخصانية  فإن من   ،

الكثري    ة يف م األوائل يف القرن التاسع عشر على األقل أدركوا بوضوح معضالت الثنائية الصار يني الشخصان

 العقالنية احلديثة والتنوير والعلموية.  كذلكو  من الالهوت املسيحي
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 كرامة الشخص   6.2

على تفرد األشخاص مقابل مجيع الكينوانت األخرى، حدد الشخصانيون املتأثرون ابلتوماوية    التأكيد يف  

لذلك فإن   خط الفصل األساسي للواقع حبيث يفصل الكائنات الشخصية عن غري الشخصية وتبعاً 

غري  الوقائع ال  مع   التعامل مع األشخاص يتطلب منوذجاً أخالقياً خمتلفاً عن النموذج الذي يصف التعامل

والعكس   االشخاص  مع  التعامل  عند  تنطبق  ال  شخصي  الغري  الواقع  مع  التعامل  فقواعد  شخصية 

ري األشخاص هو ابألساس أنطولوجي  ابلعكس. إن هذا التقسيم الثنائي الراديكايل بني األشخاص وغ

 ولكنه ينتج عواقب فورية على املستوى األخالقي. أتسيسية  ذو طبيعة متعاليةو أ

أصر عليها مفكرو   يزة اليت هذه امل ،الشخصانيةمن  قلب موضع الكيد على كرامة الشخص التأ يتموضع 

نبثق عنها متطلبات أخالقية  االمتياز الفريد للشخصية البشرية واليت ي  القرون الوسطى واليت ينشأ عنها

قيمة    طيما" ال كـ "شيء ما" فقط وهذا يعىل القيمة املوروثة للشخص كـ "شخص  معينة. تشري الكرامة إ

مطلقة غري موجودة لدى الكائنات األخرى. يرفض هنا الشخصانيون العقالنيون الكالسيكيون مفهوم  

أن الكرامة موروثة  على  كانط بتأكيده    يناصرونابألحرى  هم  و   كثمن حتدده األمة للفرد هوبز للكرامة  

 وتفرض نفسها فوق كل األمثان. 

عملية مقايضة كما لو كان مثنهم اتبعاً ملنفعتهم. كل  تلغي لغة الكرامة إمكانية تضمني االشخاص يف  

تثناء له قيمة ال تقدر بثمن وال ميكن االستغناء عن أي شخص أو استبداله. ال ميكن  شخص دون اس

للشخص أن يضيع أو ينصهر متاماً ضمن اجملموع ألن عالقته املتبادلة مع االشخاص اآلخرين تُعرف  
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ميكن استبداهلا. ميكن القول أبن االتفاق مع كانط يف هذا الصدد يبين    وحُتدد ابمتالكه لقيمة فريدة ال

 جسراً بني الشخصانية مبعناها األوسع والشخصانية مبعناها األضيق. 

  إن عزو كرامة أو قيمة فريدة للشخص البشري يلقي الضوء أيضاً على الفضيلة األصلية واجلوهرية للعدالة. 

فهم الشخص ملا يستحقه اآلخر وال ميكن حتقيق هذا بشكل  إعطاء "لكل ما يستحقه" على    يتوقف

عامتان جلميع   ذاته صفتان  الوقت  واللتان مها يف  والقيمة  الكرامة  االعتبار  بعني  األخذ  دون  صحيح 

بتأكيد   الواسع  املعىن  يلقي شخصانيو  فردية كل شخص، ولذلك  األشخاص وال ميكن فصلهما عن 

بناًء على  خاص على ما التصرف مع    يستحقه األشخاص  حقيقة شخصيتهم وعلى االختالف بني 

الشخص والتصرف مع واقع آخر. عندما يكون الشخص أداًة لفعل شخص آخر تدخل بنية أخالقية  

كاملة إىل املسرح الذي كان خالياً عندما كانت أداة فعل الشخص شيء. تشكل الكيفية اليت جيب أن  

ابلدرجة عن طريقة التعامل مع    صلة ابجلوهر وليس فقط يُعاَمل هبا األشخاص فئة أخالقية مستقلة ومنف 

 غري األشخاص.  

االلتزام )الوعي،  األخالقي  للعامل  الداخلية  اآلليات  على  التقليدية  األخالقية  األنظمة  تشدد  ،  فيما 

....إخل( وعلى أتثري االفعال احلرة على امليثاق األخالقي، يضيف الشخصانيون إىل  الفضيلةاخلطيئة،  

خاصاً ابلطابع املتعايل للفعل البشري ولكرامة الشخص املتعاَمل معه، إن اخلاصية املطلقة    اهتماماذلك 

 للشخص تتيح اجملال أمام وجود قواعد أخالقية مطلقة عند التعامل مع األشخاص. 

https://hekmah.org/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9/
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القدرة  ية مبعناها هذا على متغريات مثل الذكاء الفطري أو  نسانابلنسبة للشخصانيني ال تعتمد الكرامة اإل

الرايضية أو الرباعة االجتماعية. وال ميكن أن تكون نتيجة فقط حلسن السلوك أو اجلدارة األخالقية وإمنا  

جيب أن تكون متجذرة ابلطبيعة البشرية حبد ذاهتا حبيث يتشارك مجيع أفراد النوع هذه الكرامة على  

مجة عن ذلك يف امليثاق األخالقي.  أعمق مستوى برغم االختالفات يف السلوك االخالقي والفروقات النا

  وينظر إىل الفرق بني أن تكون شيئاً ما أو شخصاً ما بشكل متطرف حلد أنه ال يعرتف ابلدرجات، 

ينكر معظم الشخصانيون فكرة كون الشخصية البشرية شيء ميكن بلوغه تدرجيياً. إهنا مثل وظيفة ثنائية  و 

وكما أسلفنا، فإن هذه    يعرتف أبي حل وسط.  ( أو مفتاح تبديل )تشغيل أو إيقاف( ال0أو    1)

 عن الطبيعة غري البشرية. شكالياتال ختلو من اإلاملواقف ميكن أن ترتبط بنظرة 

كما هي يف أخالقيات    ومياشوهنا  نسانيقبل مفكرو الشخصانية ابملعىن الضيق وجهة النظر عن كرامة اإل

ة إليها ال سيما من منظور فهم شخصاين أكثر  كانط أو فلسفته العميقة ولكن قاموا بتعديلها واالضاف 

عمقاً ومشوالً ألمهية التميز الفرداين. ومبا أهنم ال يؤكدون على أمهية الشخص فقط يف إطار وجود مسبق  

من امليتافيزيقيا واالنرتوبولوجيا الفلسفية والالهوتية، فهناك مساحة نظرية متاحة هلم لتصور العامل الغري  

بطر  "األشياء"  لرؤية  بشري  مياًل  أكثر  األوائل  املثاليون  الشخصانيون  واستغاللية. كان  شيئية  أقل  يقة 

الطبيعة اخلارجية أيضاً كتعبري مطلق عن الواقع الشخصي ولتغيري مظهرها الالشخصي من حيث مبدأ  

 حمدودية إدراكها احملدودة.
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 الداخلية والذاتية  6.3

النحوي ال    هذا ال يعين أن الكائنات ابملعىنولكن    .فقطيؤكد الشخصانيون أن األشخاص "ذوات"  

"تتصرف" أو " تنتج" أو "تسبب" ولكنها ابألحرى ال متتلك ذاتية ابملعىن احلديث، تعتمد الذاتية يف  

بشكل أساسي على وحدة الوعي الذايت والداخلية واحلرية واالستقاللية الشخصية. ابلرغم  و   املقام األول 

من أن الكائنات الالشخصية قد "تتصرف" ابملعىن النحوي إال أهنا حقيقًة ليست سوى فاعلة للفعل إذ  

خصي" بني  أن مسبب أفعاهلا يقبع خارجاً. ابلرغم من االختالف فيما خيص الطبيعة النهائية لـ "غري الش

تداخل مهم يف    مثة بعض مفكري الشخصانية ابملعىن الضيق ومفكري الشخصانية ابملعىن الواسع، إال أن  

الذاتية الشخصية األبعاد    تشملهذا املضمار بني شكلي الشخصانية. ابلنسبة للشخصانيني املؤمنني  

الشخص كذات واعي تتجزأ من طبيعة  أجزاء ال  ة وذكية وحرة ومستعدة  الدينية واألخالقية واليت هي 

 مرتبطة ابهلل وابآلخرين. 

يؤثر على    عاإبدا،  كذوات حرة وكمفكرينميارس األشخاص االبداع من خالل التفكري والتخيل والفعل،  

املعاشة   التجربة  أن  الشخصانيون  الحظ  ذلك،  على  عالوة  ذاته.  حبد  الشخص  وعلى  احمليط  العامل 

ي فقط عن األفعال بل تفضي أيضاً عن األحداث الداخلية  للشخص البشري ككائن واٍع لذاته ال تفض

  اليت تعتمد على الذات، تدخل هذه التجارب املعاشة بطريقة واعية يف تكوين وتفرد الشخص أيضاً. 

ذاتيتهم  و  ولكن  فقط ذوات حرة ومسؤولة أخالقياً  ليسوا  فاألشخاص  يتعلق ابملسألة األخالقية،  فيما 

 القية جتاههم.تفرض على اآلخرين مسؤولية أخ 
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تربز   أهناعىن  مب "،ا ميكن اعتباره "موضوعاتا التحقق منه ومعرفته من اخلارج مبما ندركه "كأشياء" ميكنن

ميكن وصفها وحتديدها وتصنيفها. يقبل شخصانيو    .ناأمامنا وتقدم أنفسها ولكن دائماً من اخلارج ع

هذا النحو أيضاً. ميكن من وجهة النظر    على  نسانالواقعية الكالسيكية أهلية وحىت ضرورة معرفة اإل

يوجد لدى الشخص    . ابألحرى،على بقية أنواع الوقائع  هتفوق  بيانو   ئن البشرياملوضوعية هذه متييز الكا

نفسه يقدم  فريد  بعد  البشريو   ،البشري  االشخاص  خيترب  الواقع.  أنواع  بقية  لدى  موجوداً  ليس  ن  بعد 

وابلتايل يكونون حاضرين أمام    ،من الداخل ال من اخلارج  ،أنفسهم يف البداية كذوات ال كموضوعات

غالباً ما يظهر أتثري وقيمة األسلوب  هنا و  آخر أن يقدم نفسه هبا هلم. يقدر أي واقع  أنفسهم بطريقة ال 

التقليالفيمن نواحي  وبعض  حاضراً ولوجي  نفسا  جتعل  املبكر  املثايل  يف  و   حمسوساً و   د  خاص  بشكل 

الكالسيكي. يُسرب جوهر الشخص كحدس يف الداخل  إىل التحليل الواقعي  تقدم إضافة  و   الشخصانية

ب أن يُعامل الكائن البشري كذات  ملالحظة العملية ابملعىن التقليدي. جي ال ابختزال نظام فكري أو اب

احل النظر  من وجهة  يُفهم ابألخص  أن  عن وجيب  يرى   ديثة  وال  الوعي.  حيددها  البشرية كما    الذاتية 

وإمنا مكملة هلا    نساناملوضوعية لإلالسابقة    ببساطة مجيع املفاهيم  تستبدلذه املسامهة  الشخصانيون ه

 متاماً.

لشخص حبيث ميكن  ملعىن مفهوم ا  هذا هو داخلية الشخص البشري وهو حموري  احلضور الذايت الواعي

ثار  و يُ دل الداخلية إىل الذات. وبسبب ذاتية الشخص فإن الشخص ال يتصرف أتُ   القول أن الشخصية

  الكاتب وإمنا يتصرف من الداخل أيضاً من صميم ذاتيته اخلاصة. وكونه  فقط  ارجية  اخلعوامل  لل  استجابةً 

  هوية ال ميكن اختزاهلا ابلتحليل املوضوعي   جلميع تصرفاته فإن الشخص ميتلك هوية من صنعه اخلاص
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ال تعين أن ذاتية الشخص    هعدم القابلية لالختزال هذو   التعريف. مقاومة التعريف هذه   بذلك يقاومو 

أبسلوب يكشف ويظهر    ،بشكل خمتلف  وجتربته املعاشة ال سبيل ملعرفتها، وإمنا يتوجب علينا معرفتها

ومن    ،ذااتً و   ايت أن يكون شخصاً يف التجارب املعاشة للتملك الذايت واحلكم الذخيترب املرء فقط.  اجلوهر

خيترب املرء شخصية اآلخرين. ولتطبيق املصطلحات املبكرة مع إضافة    املشاركة الوجدانيةو   خالل التعاطف

الذايت    كفافو   " ύπόστασις احلديثة فإن الشخص يتألف من كفاف موضوعي "  بعض املعاين

" πρόσωπον ."  ا اإللشخصانية  خالصة  جتربة  طريق    نسانهي كون  عن  اشتقاقها  ميكن  ال 

ري قابلة للتكرار لدى كل  وغ  يزة واليت هي مم  هذه  ية االختزال قابل  برهة عند عدم لنقف   االختزال الكوين.

  ولكن أيضاً ذات   – فرد من فصيلة معينة    –  فقط كائناً بشرايً حمدد   ليس  واليت مبوجبها هو/هي   إنسان

ن فهماً  أو   كل الظروف البشريةشاماًل لو   إطار عدم قابلية االختزال ليس تفصيلياً جلياً أن  يبدو    شخصية.

ل الوصول  كان الشخصانيون ليقولون أنه من املستحي  مع ذلك،و   كمَّل مبنظور كوين.أن يُ كهذا جيب  

  امهال ذاتيته. لفهم حقيقي للشخص عند

الرتكيز على ذاتية الشخص إصرار العديد من الشخصانيني وأتكيدهم على االختالف بني مفهوم    يشرح

و فرد أواًل، ولكنه أكثر بكثري  "الشخص" وبني مفهوم "الفرد". كتب جيلسون "كل شخص بشري ه

عندما ميتلك جوهر الفرد  كشخصية ابرزة وذلك  احلديث عن الشخص فقط  من جمرد فرد، إذ ميكن  

". يكمن التمييز األساسي يف أن "الفرد" ميثل وحدة منفردة يف جمموعة  املعين حقاً خاصاُ بكرامة أكيدة

شخص" يتسم بتفرده وعدم إمكانية   حني أن "المتجانسة قابل للتبديل مع أي عنصر آخر يف اجملموعة يف 

  .استبداله
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فعلى   )شخص(ككلمة  متتلك العديد من طبقات املعاين    قليل من الكلمات فمثاًل كتب فون ابلثاسار "

د الذي ال ميكن  الفر   ا معناها األعمق فيشري إىل تفردالسطح تعين أي كائن بشري أي فرد قابل للعد، أم

  ميكن عد االشخاص، إذا ما صح التعبري، ألن   يف هذا املعىن العميق ال  ".ابلتايل ال ميكن عدهو   استبداله

العناصر جلميع   مع ابقي  فيها متطابقاً  املفرد ليس جمرد واحد من سلسلة يكون أي عنصر  الشخص 

ة تفاحة  ميكن للمرء أن يعد التفاح ألن أي  .آخر  ض العملية فيكون قاباًل لالستبدال مع أي فرداألغرا 

ليست هذه التفاحة وإمنا ما يهم هو "تفاحة" بكل    هي جيدة كأية تفاحة أخرى )مبعىن آخر، ما يهم هو 

شرية كأفراد  ميكن للمرء أن يعد الكائنات الب  شخاص" ال ميكن عدهم هبذه الطريقة.، إال أن "األبساطة(

بشري، على عدم إمكانية  عنصر من اجلنس ال  كلولكن كلمة "شخص" تؤكد على تفرد    من نفس النوع

إذ يقول: "وعدم إمكانية نقلهو   مقارنته املرء بني "الفرد". ميضي فون ابلثاسار قدماً يف ذلك    إذا ميز 

( إذن فإن كرامة خاصة سوف  إذا ما أردان أن نكون واضحني يتوجب علينا فعله  ما  "الشخص" )وهذا  و

عند األخذ    فقط   ف نتحدث عن الشخصمثيالً. سو هلا  تعزى للشخص وهي كرامة ال ميتلك "الفرد"  

 ."الفرده وابلتايل عدم إمكانية استبدال  مقارنت عدم إمكانيةو  عني االعتبار تفردهب

الفرد البشري أو الشخص البشري،    سواًء ابحلديث عن  هذه التمييزات الفلسفية  على الرغم من صحة

شخصية  يسارع الشخصانيون للتأكيد على أن ال  .هذان ببساطة امسني اثنني مستخدمان للواقع ذاتهفإن  

البشرية إذ هيبل موروثة يف جو ية  نسانليست مضافة إىل اإل الطبيعة    هر مجيع الكائنات  متجذرة يف 

، يف حني أهنما ينطواين على أبعاد خمتلفة للكائن  "الفرد البشري"و  "الشخص البشري"  .البشرية نفسها

 مجيع اللغات ومتلك الداللة ذاهتا. اقرتح بعض املفكرين اجياد  ا مصطلحات مرتادفة يفأهن  البشري إال 
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من وجهة نظرهم، تصبح الشخصية "إضافة"    البشري.فرد  البشري وبني  الشخص  المتييز حقيقي بني  

فرداً من هذا النوع ولكن عن    الكائن  درك مبجرد أن يكونحالًة ال تو   مكتسبة من قبل الكائن البشري

مبعىن آخر، يف حني أن   . ددة مع األشخاص اآلخرين أبسلوب مراٍع ومقصودطريق الدخول بعالقات حم

 مجيع األشخاص البشريني هم أفراد بشريون فإن العكس ليس صحيحاً.

فقط  حي ميتلك بشكل طبيعي )حقيقًة وليس    إنسانيرفض الشخصانيون هذا عادًة ويؤكدون أن كل  

  على وعي تعريفي وأتسيسي (  لذاتأمهية حتقيق ا الالحق بقوة على    ابلرغم من التأكيدجمرد احتمال،  

هذه ليست فقط بضع    على التفكري والضحك واحلب واالختيار.  املتطرفة القصد واإلرادة والقدرة    علىو 

لنوع معني، وإمنا هيمس متصورة جتريدايً  لوظائف عض  ات عامة  فردية ومتميزة لكل كائن  مظاهر  وية 

ذهب وأتيت  ياهتا تيف حني أن عمل  وجود متوازن كو يرى الشخصانيون الشخصية  بشري. على هذا النح

 االصابة والنوم والشيخوخة. و  مع العديد من العوامل املتغرية مثل عدم النضج

 

   تقرير املصري 6.4

احلرية والذاتية    ينبوعوفقاً لبويثيوس السمة املميزة للشخصية، وهي أيضاً  هي    نسانالطبيعة الفكرية لإل

اإلاخللود وحيو  واملعرفية.    نساناة  متييز  األخالقية  يقدر على  الفرد كائن عقالين وابلتايل كشخص  إن 

وكون الشخص ميتلك    ،لألشخاصواألخالق مناسبني  الصح من اخلطأ واخلري من الشر. لذلك فإن العلم  

يصر الشخصانيون أن الشخص    .صدر أفعال هذه الطبيعة هو داخلي وليس خارجيطبيعة روحية فإن م
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ذات  ف بطريقة ميكانيكية أو حتمية حبتة وإمنا من النفس الداخلية كمع العامل ال يتصر بتواصله  البشري  

إن قدرة    أنه سيد نفسه.يعين  امتالك الشخص البشري لإلرادة احلرة   )أان( مع القدرة على تقرير املصري.

  االنتقال تشري عدم قابلية    ال  لتحويل.لالغري قابلة  طبيعة الشخصية  هي    الشخص على تقرير مصري نفسه

لدى الشخص هو    لالنتقال أو املصادرةما هو غري قابل  ه وعدم إمكانية تكراره فقط.  للشخص إىل تفرد

احلرة  لقدرة على تقرير املصري إذ ال ميكن ألحد أن يستبدل إرادته  لو   للذات الداخلية للشخص  جوهري

 مع أحد آخر.

وبني ما    actus humaniيفرق التمييز الكالسيكي بني "االفعال البشرية"    املصري؟   مم يتألف تقرير 

ضمن  شيئاً ما "حيدث"    نسان، إذ يصف فعل اإل  actus hominis  "نسانيطلق عليه "أفعال اإل

عنصر  يشري  .  الذاتلية الفعل إىل  و ينسب حرية ومسؤ   بشكله الصحيحيف حني أن الفعل البشري    الذات

املصري تقرير  إىل  الداخلية  الفاعلية  يتضمنو   .السببية  من  نوعاً  هذا  املصري  من    تقرير    الذات يف جزء 

إحساس الفرد ابلفاعلية  يربط  .  فهذا يعين أنين السبب الفعال لتصريف  أنين أفعل""، فإذا أدركت  ةالفاعل

على    .شكل وثيقب   الفعل  جتاهلفعل املنجز بدوره الشخص مع إحساسه ابملسؤولية  لكشخص فاعل  

املستوى االنطولوجي جتذب هذه اخلربة االنتباه إىل االرادة كقوة الشخص على تقرير مصريه يف حني أهنا  

وبذلك فهي    .رادة، وليس فقط لإل يف الوقت ذاته توضح أن تقرير املصري هي خاصية للشخص حبد ذاته

سببية الفعل بل يصف أيضاً  ومع ذلك تقرير املصري ال يصف فقط    .حرية الشخص من خالل إرادته

وإمنا يقرر مصريه أيضاً. هو    ،قيمة فقط  يقود الشخص نفسه حنوالشخص الفاعل، بقيامه ابلفعل ال  
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ليس فقط السبب الفعال لتصرفاته هو أيضاً خالق ذاته مبعىن ما، وابألخص ذاته األخالقية. ابختياره  

العمل  يرتبط    ،من نفسه كائناً بشرايً صاحلاً أو سيئاً أخالقياً   نسانالقيام أبفعال صاحلة أو سيئة يصنع اإل

  هلا.   رادةما جتذب اإل  ما، قيمةً   اً غرض  قاصداً عندما يتصرف الشخص هو يتصرف    ابلصريورة.عضوايً  

وكنتيجة لذلك، يكون الكائن البشري    الذات نفسها.بنفس الوقت يشري تقرير املصري إىل الداخل جتاه  

الوج على  أن  قادراً  يعين  هذا  معينة.  تلقائية  غائية  تكوين  على  قادراً  يكون  أو  "لذاته"  والتصرف  ود 

ليس مسؤوالً فقط عن    الشخص  الشخص ال يقرر فقط غايته اخلاصة به بل يصبح أيضاً غايًة لذاته.

األخالقي. تعين احلرية أن الشخص مسؤول عن    ميثاقهو   أفعاله، هو مسؤول أيضاً عن ذاته، عن هويته

 اراته ومسؤول أيضاً عن ذاته.اختي

وي احلرية وتقرير املصري أيضاً على عالقة وثيقة أيضاً مع مسة أخرى من طبيعة الشخص الروحية  تنض

الفكر والفعل. االرادة ليست    ة للشخص تتيح له اجملال أن خيلق عن طريق، فاحلرية كخاصياالبتكاروهي  

ال تفرض    .ليتم حتقيقهاة من األغراض العقل جمموعببساطة املنفذ للخالصات العقالنية للعقل، يعرض 

. الشخص حبد ذاته  أكثر من األخرايتأي منها نفسها بطريقة تكون فيها مرغوبة أو خمتارة ابلضرورة  

"هذا الغرض ابلتحديد    .األخالقية اخلاصةهويته  و   د قيمه يحدبتابلتايل  ليقوم    ،وحبرية  تلقائياً هو الذي يقرر  

 اخرتهتا حبرية. و  ت هبابرغ الذي  حيوز على قيمة يل وفقاً يل "أان"اره  تالذي أخ

 

 العالئقية والتواصل 6.5
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  ووفقاً للشخصانيني فإنه ال ميكن للشخص   أن الشخص بطبيعته كائن اجتماعي.  يؤكد الشخصانيون

عندما يكونون على    ذلك جيد األشخاص كماهلم البشري فقط  ، وفوقابلعزلة  البشري الوجود والبقاء

إمنا  و   اختيارية للشخص  تواصل مع األشخاص اآلخرين. ليست العالقات الشخصية أبداً غري ضرورية أو 

الكمال.تقودها   حتقيقه  من  أساسي  مكون  وهي  بذلت العالقة    طبيعته  لألشخاص.  فقط    مناسبة 

إنه أمر حموري    .برازها يف املقدمة إلهذا اجلانب من الشخصية و ط الضوء على  يسلجهدها لت  الشخصانية 

يعترب    .عية من جهة أخرىااستقطاب الفردانية من جهة واجلم  للتغلب على  سعيها و   رد فعلهاالشخصانية  

اآلخرين" مع  " كائنات  أو  لآلخرين"  "كائنات  أهنم  على  البشرية  الكائنات  فالعالقة    .الشخصانيون 

  أساسي لشخصيته، إنه كائن عالئقي  أمر  حق اختياري للشخص البشري وإمنامل  ليست شيء كمايل،

 من أجل العالقة(. كائن)

اال حنو  مهما سعى  البشري  الشخص  أبن  الشخصانيون  سيعتمد  يعتقد  فإنه  على  ابلضرورة  ستقاللية 

الشخص  وفوق ذلك، مييل    .اآلخرين من أجل بقائه وتطوره وهذه االعتمادية مسة مميزة للوجود البشري

  هو  أو راحة بل  اجملتمع هنا ليس جمرد مسألة منفعة البشري أيضاً جتاه اجملتمع كقيمة بشرية أساسية، ف

لوحظت مسة املؤانسة  ول يف ارتباط روحي معهم.  يعكس ميالً فطرايً للشخص للبحث عن أقرانه والدخ

بقائه وتطوره وتعكس  على اآلخرين من أجل    نسانهذه منذ الفالسفة األوائل وهي تعكس اعتماد اإل

رغبته  و  االجتماعية  نسانأن طبيعة اإلإىل بعض الشخصانيون  نوه .أيضاً ميله الطبيعي حنو شراكة أعمق

على تكوين جمتمعات وصداقات على    نسانإن قدرة اإل   مع األشخاص ليسا الشيء نفسه.لشراكة  اب
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هي وفقاً   املشاركةأن قدرة الشخص على إال  اجتماعياً حنو عقالين هي أحد األمور اليت جتعل منه كائناً 

يف احلقيقة يتم تطبيق مصطلح "جمتمع" يف بعض   .هلؤالء الشخصانيني أكثر من جمرد اختالط اجتماعي

ليت تعيش وتتفاعل مبجموعات بداًل من كوهنا  ااألحيان بشكل مشابه على الكائنات غري الشخصية  

بعضها مشاركة  معزولة عن  أن كلمة  تشري كلمة    البعض حيث  ال  النحو.  هذا  على  فهمها  ال ميكن 

"Communio   " الذي   منط من الوجود والعمل املشرتك  ببساطة إىل شيء مشرتك بل تشري إىل

يعزز حتقيق    على  االشخاص من خالله   يعرتف و   يؤكد والتصرف  الوجود  من  وهو منط  بعضاً  بعضهم 

 هذا النمط من الوجود والتصرف ملكية حصرية لألشخاص.   .م املتبادلةالذات لكل منهم مبوجب عالقته 

لك من خالل ذاتية الشخص  ذ و   متجذرة يف طبيعته العقالنيةللمشاركة    نسانيرى الشخصانيون دعوة اإل

شخص  بعيداً عن انغالق الشخص على نفسه فإن مسات الطبيعة الروحانية لل  .وقدرته على تقرير مصريه

ك أبي شيء  ابلنسبة ملعظم الشخصانيني فإن ذاتية الشخص ال تشرت   مع اآلخرين.  هذه جتعله يتواصل

يعتمد هذا التواصل بدوره على    وإمنا تتطلب تواصل املعرفة واحلب.  مع الكينونة املنعزلة الوحيدة لاليبينيز

ة إرادة  بصاحو  ةحر   كذات   .الذات واحلكم الذايت  امتالك تقرير الشخص ملصريه هبيكله املميز املتمثل يف  

هو أن يهب نفسه له. يؤكد الشخصانيون    لكه شخص آخر إال إذا اختارفإنه ال ميكن للشخص أن يتم

  . يعين العزلة  امتالك الذات ال  ة ال يقدر عليها أي شيء أو حيوان.أن الشخص ينتمي لذاته بطريقعلى  

 . "هبة من نفسهقدمي "على النقيض، كل من امتالك الذات واحلكم الذايت ينطواين على نزعة خاصة لت

وفقط إذا حكم    . ال مباليةوأن يقوم بذلك بطريقة  ميتلك ذاته ميكن له أن يعطيها    فقط إذا كان املرء 



12/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

هذه الدعوة إىل العطاء من الذات )بذل    .ال مباليةالشخص ذاته ميكن له أن يقدم هدية من ذاته بطريقة  

آلخرين فإنه  عندما يصري الشخص هديًة ل  على حنو أدق،و   كيب الشخص،الذات( هي أساسية جداً لرت 

للكائن    أن حيقق غائيته املناسبة  نسانالالمبالية ال ميكن لإلبدون هبة الذات    يصبح نفسه بشكل كامل.

 احلقيقية ابلكامل. كتشاف ذاتها  له  شخصاً وال ميكنكونه   البشري مبوجب

ن ال يقدر على تكوينهما  اذا يظهر أن العالقة واجملتمع اللذابلنسبة للشخصانيني فإن "قانون العطاء" ه 

  من احلب،  ن لتحقيق الشخص لذاته ال تتكوانن فقط من االرتباط وامنا مها ضروراي سوى الشخص و 

األشياء فقط وإمنا األشخاص أيضاً، ميكن    يناليعطي ويعطي ذاته والذي ال    الذي  باحليتألفان من  

 لألشخاص فقط أن مينحوا احلب وميكن لألشخاص فقط أن ينالوا احلب. 
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