
  
  

 :البشري الوضع جمزوءة

  :قيمة بوصفه الشخص: الثاين احملور

 :الشخص استقاللية: غوسدورف جورج نص حتليل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  :تأطري النص

 على غوسدورف يسري النص هذا ويف غوسدورف، جلورج) 1949" (األخالقي الوجود يف مقالة" كتاب من مقتطف النص

 يف تتحدد ال الشخص قيمة أن الكتاب هذا يف يؤكد فهو وميتافيزيقي، نظري منظور من الشخص تناولت اليت السابقة الفلسفات خالف

  .الناس بني التضامن أشكال إطار يف ولكن الفردي، الوجودي اال

  :صاحب النص

 مؤلفاته من ستراسبورغ، جبامعة الفلسفة درس ،2000 سنة ومات 1912 عام ولد فرنسي فيلسوف غوسدروف جورج

 العقالنيني الفالسفة إىل نقدا غوسدورف ، وجه"اإلنسانية العلوم إىل مدخل" ،"األخالقي الوجود يف رسالة" ،"الذات اكتشاف" املعروفة

 األساطري إحياء إىل داعيا أنفسهم، على فيها يتعرفوا أن العاديني للناس ميكن ال جمردة صورة لإلنسان ويرمسون الشخص يفككون الذين

 مواقف بل جمردة منطقة مشكالت يواجه ال نظره يف اإلنسان إن البدائية، حالتها يف القيم على وحتتوي اإلنساين الواقع مبادة تنطق ألا

 االستعانة من البد ذاته اإلنسان يتعرف ولكي كافة، الوجود أخطار مواجهة يف اخلاصة حريته مسؤولية فيها يتحمل أن هلا بد ال درامية

  ".بنفسك نفسك اعرف" االتباعي الشعار وترك ،"أنت من كن" شعار

 :اإلشكـايلالطرح 

  الناس؟ بني التضامن أشكال داخل اخنراطه يف أم الفردي وجوده يف هل الشخص، قيمة تكمن أين 

  :املفاهيم األساسية

 الشخص استقلالية: غوسدورف جورج نص تحليل

 الشخص استقال�ة

 الفكر 0 تتحّقق لم الفالسفة، طرف من صياغتهما تّمت كما األخال� والشخص ا�فّكرة ا�ات استقالل فكرة إنّ «
  اإلنسا1

ّ
م، 0 طويل �سار وصول نقطة بمثابة ف8 متأّخر، وقت 0 إال

ّ
 أن اإلنسان N ينبJ رّبما ا�ي للنموذج وDقيقا اCعل

 ا`اس ^شها كما الوجود 0 األو] الواقعة تشYّن ال والعزلة االستقالل Wربة أنّ  ننV أن ينبJ ال لكن Tهده، إ�ه يتوّجه
 سمحت الf واألساسية البسيطة اCضامن أشcل تنكر أن حال بأيّة يمكن ال اإلنسان حول اإليديولوجية فاالّد^ءات فعليا،
 اtهد Dّدد أن ينبJ الs f ملموسة أخالقا فإنّ  pذا أحياء، بm أرض N يتشjّ  أن وللفكر باiقاء، اCنظيمات Cلك

 ا�جموعة وداخل اCعايش yال 0 وأّوال أيضا ولكن الفردي، الوجود yال 0 فقط ليس الشخu، الكمال ألجل ا�بذول
ق ال ا�قيقة و~ البmية،

ّ
 ا�ي العالم هذا داخل يندرج بmي نشاط وّ�  واحد، فالعلم �تلف�، بنظام� هنا األمر يتعل

 مع تعارض و~ العالم مقابل 0 نفسه فيضع إم�اطورية، داخل إم�اطور أنّه" الفرد" يعتقد واالرتقاء، ا`موّ  0 قيمه تساهم
  يوجد ال أنّه األخال� الشخص يدرك ذلك من العكس وN مطلقة، كبداية نفسه يتصّور �يث اآلخرين،

ّ
 فيقبل با�شار�ة إال

 األخال� الشخص فهم لقد الغ�، ويستقبل الكون، N بذاته ينفتح إنّه الوه�، االستكفاء عن نهائيا ويتخّ�  النس�، الوجود
ك اCحّ�  0 يوجد ال ا�قي� الغ� أنّ 

ّ
 يكتمل وجود 0 باألحرى يوجد ولكن خّ�، ك� بإزاء �ن لو كما ا�نغلق واCمل

 .»يمنح و يعطي ما بقدر ويتلّ� 


ورف، ��رج(���  ا�����، ا����د �� �������� 
�)202-201: ص ،1949 $�ر#"، آ� ن، أر��  



 عن استقاللية يف حاجياته حتقيق على قادرا يكون أنه مبعىن اآلخرين، عن مبعزل وأخالقيا ماديا العيش على الفرد قدرة هو :االستكفاء

 . بطبعه واجتماعيا مدنيا كائنا باعتباره اإلنسان طابع عن خيتلف ما وهو اآلخرين،

 

 ،...الغرابة  على أو الصداقة على مبنية بالغري األنا عالقة وتكون معه، عالقات يف األنا تعيش الذي اآلخر وهو األنا، مقابل هو :لغيـرا 

 . ثقافة أو مجاعة أو فردا الغري يكون وقد

 اتمعات يف كما آليا تضامنا يكون وقد تضامنية، بنية شكل يف بينهم فيما يترابطون األفراد كون يف تنعكس اجتماعية ظاهرة :التضامن

  ).دوركامي إميل يرى كما( كبرية سكانية كثافة تعرف اليت اتمعات يف عضويا تضامنا يكون وقد البدائية،

 : روحةاألط

 وهنا العامل، ويف العامل بواسطة إال تتحقق ال إا فيها، والتأمل أنفسنا إىل النظر مبجرد تتحقق ال الذات معرفة بأن غوسدورف يرى

 .اجلماعة داخل قيمته ويكتسب اآلخر مع يكتمل كشخص اإلنسان عن نتكلم

 :األفكار األساسية

 . بالبقاء هلا مسحت وأساسية بسيطة تضامن أشكال تارخيها عرب البشرية عرفت �

 . البشرية اموعة داخل التعايش جمال يف ولكن الفردي الوجود جمال يف يكمن ال الشخصي الكمال إن �

 . اآلخرين مع باملشاركة إال يوجد ال أنه يدرك الذي هو األخالقي الشخص �

  .الومهي االستكفاء عن ائيا ويتخلى النسيب الوجود يقبل الذي هو األخالقي الشخص �

 : البنية احلجـاجية

 ...التحيز يف يوجد ال الغىن أن ننسى، أن ينبغي ال :النفي

  ...االستقالل االستكفاء، التضامن، :أمثلة

  ...ويتخلى... يقبل :التقابل

  :االستنتاج

 وانفتاح البشرية اموعة وداخل التعايش جمال يف يتحقق بل املستقل، الفردي الوجود جمال يف يتحدد ال الشخصي الكمال

  .اآلخر وتقبل الكون على الفردية الذات

  :وراهنيته ة النصقيم

 ومتعايشا ،اجلماعة هذه داخل فاعال يكون وأن االجتماعية، احلياة داخل الفرد اندماج ضرورة على التأكيد يف النص قيمة تكمن

 العالقات من كثريا تطبع والفوضى العنف من حالة وأن خاصة احلاضر واقعنا يف مهمة القيمة وهذه اإلنساين، التكامل إطار يف اآلخر مع

 .واتمعات األفراد بني

 :استغـالل معطيـات النص لإلجابة على اإلشكـال املطروح

 عن ونتخلى االجتماعية احلياة فنقبل األنا، بدل بالنحن التشبع أمهية على بالتأكيد األشكال حل ميكن النص معطيات ضوء على

  .الفردانية الرتعات


