
  
  
 

 :البشري الوضع جمزوءة

  :واهلوية الشخص: احملور األول

 :حتليل نص جون لوك اهلوية والشعور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص تأطري

 الفلسفة سؤال عن اجلواب يف أساسية مسامهة الكتاب هذا ويشكل ،"البشري الفهم يف مقالة" لوك كتاب من مقتطف النص

  :وهو م،18و 17 القرنني خالل

  والعامل؟ ذاته اإلنسان يدرك كيف 

  معرفته؟ يبين كيف 

  الزمن؟ يف وبقائها الذات وحدة على حيافظ وكيف 

 . تأملية قدرة بوصفه الشعور من انطالقا الشخصية اهلوية مفهوم لوك يعتمد املشاكل هذه وحلل

 :النص صاحب

 مدرسة يف ، وتعلمSomerset إقليم يف 1632 عام يف ولد إجنليزي، سياسي ومفكر جترييب فيلسوف هو لوك جون

 كما م،1680و 1660 سنة بني ما إجنلترا عرفتها اليت السياسية األحداث يف كبري دورا لعب أوكسفورد، ولقد جامعة يف مث وستمنسر،

 كان إذ إجنلترا يف كبري بنفوذ يتمتع آشلي اللورد كان ولقد الليبريالية، السياسية نظرياته يف كبريا دورا لعب آشلي باللورد لوك عالقة أن

والشعور الهوية لوك جون نص تحليل  

 ا�وية والشعور

»فالشخص فيما  ،ما ,تمله (مة الشخص من مع% ل$ نهتدي إ� ما يكّون ا�وية الشخصية البد �ا أن نتب
أعتقد، Gئن مفكر Dقل قادر = اAعقل واAأمل، و= الرجوع إ� ذاته باعتبار أنها مطابقة �فسها، وأنها 3 نفس ال0ء 

وهذا  ،اصةيكون Vيه عن أفعاU اTووسيلته الوحيدة Pلوغ ذلك هو الشعور اLي  ،Lي يفكر K أزمنة وأمكنة Hتلفةا
يمكن ألي Gئن فيما يبدو _، ^وري وأسا[ تماما بالنسبة للفكر، مادام ال   يقبل االنفصال عن الفكر، بل هوالشعور ال

  .أن يشعر أنه يدرك إدراG فكريا أن يدرك إدراG فكريا دون ، كيفما Gن]بbي[
إن  ،فإنما نعرف ذلك K حال حدوثه �اعندما نعرف أننا نسمع أو نشم أو نتذوق أو jس ب0ء ما أو نتأمله أو نريده، 

هذه اwعرفة تصاحب = jو دائم إحساساتنا وuدراGتنا الراهنة، وبها يكون s واحد منا هو نفسه بالنسبة إ� ذاته، وr هذه 
إذ wا Gن الشعور  ،{وهر نفسه أو K جواهر متنوعةذا Gنت اLات نفسها تبz مستمرة K ااyالة ال نأخذ K االعتبار ما إ

عن G sئن مفكر آخر، فإن ذلك هو  �عل s واحد هو نفسه، ويتم� به من ثميق�ن بالفكر = jو دائم، و~ن هذا هو ما 
وبقدر ما يمتد ذلك الشعور بعيدا �صل إ�  ،ما هو هوعل Gئنا Dقال يبz دائوحده ما يكون ا�وية الشخصية أو ما �

فاLات اyا�ة 3 نفس اLات ال� Gنت حينئذ، وذلك  ،در ما تمتد هوية ذلك الشخص وتتسعاألفعال واألف�ر اwاضية، بق
  .»الفعل اwا� إنما صدر عن اLات نفسها ال� تدر�ه K اyا^
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 راجع بالتسامح خاصا مقاال 1667 عام يف لوك كتب آشلي اللورد تأثري وحتت لندن، يف التجارية األموال لرؤوس  السياسية املعامل ميثل

 . الكنيسة شؤون لكل الدولة تنظيم بإمكانية اخلاصة القدمية أفكاره فيه

 :اإلشكـال

  ؟ومكان زمان أي يف وجد ما حيث والتأمل التعقل على القادر املفكر الكائن ذلك الشخص الشعور جيعل كيف 

 

 :اهيماملف  

 قد هويته شخص ولكل جوهره، أي وطبيعته مباهيته يتعلق ما أي الشخص، أو الشيء هوية على يدل فلسفي مفهوم :اهلـوية �

 ....) الدين اللغة،( ثقافته أو وفكره عقله يف تتحدد

 . بالذات الوعي أو الشخص على ويدل واملفكر، الواعي باألنا يرتبط فلسفي مصطلح :الـذات �

 . الكائن يف يتغري ال ثابت هو وما فيه، ثابت هو ما يعين الشيء جوهر :اجلوهر �

 : روحةاألط

 يكون الذي الشعور طريق عن وذلك والتأمل، التعقل على القادر والعاقل املفكر الكائن ذلك هو لوك جون حسب الشخص إن

 يكسب ما هو دائم حنو على بالفكر الشعور فاقتران الذات، جوهر يف تغري أي حدوث دون مستمر وبشكل اخلاصة أفعاله عن لديه

 يف يدركها الذي نفسه وهو املاضي يف عنه صدرت اليت وأفكاره أفعاله يتذكر عاقال كائنا باعتباره هوهو، دائما يبقى وجيعله هويته الشخص

 . احلاضر

 :األساسية اراألفك

  .والتأمل التعقل على قادر مفكر كائن الشخص �

 . خمتلفة وأمكنة أزمته يف يفكر الذي الشيء نفس وهي لنفسها مطابقة الشخص ذات إن �

 . الفكر عن االنفصال يقبل ال الشعور وهذا الشخص، ماهية هو الشعور �

 . واحلاضر املاضي يف عنها صدرت اليت األفعال تدرك املفكرة الذات إن �

  :اجاحلج

 ... نعرف فإننا...  نعرف ما عند :التفسري �

 ...االنفصال يقبل ال الشعور هذا :النفـي �

 ...وعاقل مفكر كائن هو الشخص :التعريف �

 ... الذات اجلوهر، الشعور، :قوية مفاهيمية بنية اعتماد �

  :اجاالستنت

 مسؤولية مسؤوال يكون الوعي طريق وعن األزمان، وتوالت الظروف تغريت مهما وأفعاله ذاته يعقل مفكر كائن الشخص

 معرفته ويبين ذاته حيرك اإلنسان جيعل الذي الشعور هو لوك حسب الشخص هوية فأساس هنا من. أفعال من عنه يصدر ما كل عن قانونية

 . تغري من يلحقه ما رغم هوهو إثرها الشخص فيصبح دائم حنو على بذاته

  :وراهنيته النص ةقيم

 تعقل على قادر ومكان زمان كل يف فاإلنسان ومفكر، عاقل كائن كونه عن خترج ال الشخص قيمة جعل يف النص قيمة تكمن

 تكون قد وأفعال سلوكات من عنه يصدر ما يتعقل وأن أكثر وجوده يتعقل أن عليه الزم الراهن العصر فإنسان هكذا جمتمعه، وتأمل العامل

  ...والتلوث واحلروب واإلرهاب العنف كأفعال اإلنساين للوجود مدمرة أفعال ذلك عكس تكون وقد مجعاء لإلنسانية أنفع

 :روحاملط الاإلشك ىعل ابةلإلج النص اتمعطي اللاستغ

  ).الشعور مبعىن( وشاعرة ومفكرة عاقلة ذاتا كونه يف تكمن الشخص هوية


