
  
  

 :البشري الوضع جمزوءة

  :وااحلرية الضرورة بني الشخص: الثالث احملور

 :بشروط احلرية: مونييه إمانويل نص حتليل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :تأطري النص

 همونيي يقدم الكتاب هذا ويف مونييي، إميانويل املذهب، الشخصاين للفيلسوف) 1949( "الشخصانية" كتاب من مقتطف النص

  .واآلخر األنا بني القائمة للعالقة نظر مشروطة الشخص حرية أن تقول أطروحة

  :صاحب النص

 يف" الروح" جملة أنشأ بفرنسا، الشخصاين التيار رائد وهو ،)1950- 1905( مونييه إمانويل املعاصر الفرنسي الفيلسوف هو

 تربية غياب أي روحية، أزمة من تعاين جعلها ما وهو املفرطة املادية على تقوم اليت األوربية احلضارة مناهضة إىل فيها ودعا ،1932 أكتوبر

 الروحي، الذايت األخالقي كماله دعم أي الفرد، تغيري وإمنا العامل تغيري هي مونييه ليست إمانويل نظر يف الرئيسة فاملهمة شخصانية، روحية

 الشخص إىل تنظر إنسانية نزعة على وتتأسس الشخصية، يف واملادة الروح بني الوحدة تعيد روحية ثورة على التربية قيام إىل مونييه ودعا

 األديان، كل إزاء متساحمة، بروح ويتمتع والكون اتمع يف اآلخرين األشخاص على متفتح كوين، اجتماعي إطار يف يعيش كائنا باعتباره

  .أشكاهلا بكل واملادية املاركسية مونييه إمانويل رفض ولذا

 :اإلشكـايلالطرح 

 بشروط الحرّية: مونييه إمانويل نص تحليل

 ب
وط ا�ّرية

ب هو و ما ،با�ات الشخص هذا ةيوحرّ  شخص، حّرية � اإلنسان حّرية«
ّ
 وأمام العالم و* ذاته & وموجود مر 

 أن هو حّرا تكون أن ،حدوده نطاق & وEصورة ،الواق@ لوضعنا إ>اال مالزمة ا�ّرية هذه تكون أن يستلزم وهذا ،القيم
  ليس ارتكازا، فيها Pجد الظروف هذه اLدء، & تقل

ّ
U ءV ،كناX كذلك هو وال &  

ّ
U قّوة تشّ]  ا�دود هذه ،�ظة 

  تتقّدم ال _^سم، ا�ّرية ،جّدا ضّيقة تكون ال عندما
ّ
 فكرة � هنا اdجانية فكرة ولكن ،واPضحية واالختيار با�واجز إال

 ألنّ  اLداية هو هذا إنّ  ،"مار س" سّماها كما ،"للkورة وعيا" فصاعدا اآلن من ليست ملزمة، gوط & وا�ّرية غeّ، وجود
oت سعيدا _ن مهما عبوديته يرى ال من العبد ووحده للتحّرر وبادرة وعد الوs سلطتها،  

ّ
 ،إنساu بالtد هو اLدء هذا أنّ  إال

 اLيولوجية ال
وط: للحّرية العامة ال
وط تأمy علينا اxطابات، & تمجيدها أو اwساتv & ا�ّرية إعالن فقبل و�لك
 نهتمّ  وأن لإلنسانية، نداء أ� & تشارك أن متوّسط مستوى ذات لقوى تسمح وال| والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية

 حّرا لست أنا ،قيمة � تعطى شخص حّرية كذلك و� موقف، & إنسان حّرية � حّريتنا إنّ  ،(...) با�ّرية اهتمامنا با�ّريات
 
ّ

uاه & العفوية هذه أوّجه عندما حّرا أصبح بل فقط، عفوي| أمارس أل
ّ

اه & أي اPحّرر ا�
ّ

 إذن ،ونف� العالم شخصنة ا�
 واإلنسان ا�يوي، االنبثاق حدود � اLاطe اإلنسان بy تفصل ال| و� ا�ّرية، إ� اdنبثق الوجود من تمتدّ  مسافة ثّمة

 جدوى، بدون حّري| أستعمل ال فأنا وهكذا ،وا^ماo الفردي للوجود ا�dايدة الكثافة و* بأفعا� باستمرار ينضج ا�ي
 أو منّظمة، � بل فحسب، تدّفقا حّري| وليست ،ذا� أعماق & متباعدة ا�ّرية بتلك فيها أPحم ال| ا�قطة أن من بالرغم
 .»بنداء مطلوبة � أفضل بعبارة
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  مشروطة؟ أم مطلقة الفرد حريةهل  

  :املفاهيم األساسية

 . اإلنسانية جمموع مع تضامنه يف منا واحد كل شامل استمرار يف حيياها فعالية على الشخصانيني الفالسفة لدى تدل: التحرر

 . مشخصن عامل يف يدخل الذي الوقت يف إال قيمته يتخذ ال الكائن أو اإلنسان أن إىل تشري عملية: شخصنة

 فرد كل إىل ومتريرها صوا على وحيرصون ،)اتمع( األفراد عليها يتواضع اليت االجتماعية واملبادئ واألخالق القواعد كل: القـيم

  .اتمع هذا يدخل

 : روحةاألط

 ذاته، يف موجودة الشخص فحرية املتجدد، احلر الفعل إطار يف إال اآلخرين مع وجوده حيقق ال الشخص أن مونييه إمانويل يرى

 عزليتها من بالذات اخلروج أي التشخصن، إطار يف التحرر حنو اإلنسان يتجه عندما إال تتحقق ال وهي له، الواقعي بالوضع مشروطة وهي

 .وجمانية كرم بكل وآالمهم مصائرهم وحتمل معهم، والتواصل اآلخرين على االنفتاح عرب الشخص حنو واالجتاه وفرديتها

 :األفكار األساسية

 . لواقعه مالزمة تكون احلرية وهذه شخص، حرية هي اإلنسان حرية �

 . واقعه ظروفه يقبل أن معناه حرا اإلنسان يكون أن �

 . للتحرر وبادرة وعد هو الوعي �

  .والسياسية واالجتماعية واالقتصادية البيولوجية الشروط يف التفكري يقتضي احلرية حتقيق �

 : البنية احلجـاجية

  ...].الشخص حرية هي اإلنسان حرية[ :التعريف آلية

  :االستنتاج

  .وقيمة موقف إا القيم، باحترام ومشروطة الغري حتترم ألا ملتزمة حرية الشخص حرية

  :وراهنيته ة النصقيم

 .اآلخر حرية استحضار بدون لألنا حرية ال أن هو احلرية، من هام ملوقف النص ينظر

 :استغـالل معطيـات النص لإلجابة على اإلشكـال املطروح

  .األحرار اآلخرين لألشخاص احلر الشخص احترام مبدى رهينة إا بل مطلقة الشخص حرية ليست
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