
  

  

 :البشري الوضع جمزوءة

  :واهلوية الشخص: احملور األول

 :وذاكرته طبعه الشخص هوية أساس الشوليي جول جول نص حتليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تأطري النص

 احملدد أن فيه اعترب الشخص، ملفهوم خاصا تصورا صاغ جيل الشوليه الذي مع خاصة فرنسية اطار فلسفة يف النص يدخل

 . هويته هو للشخص الرئيسي

  :صاحب النص

 سنة مايو من والعشرين السابع يف Fontainebleau مبدينة ولد فرنسي فيلسوفJules Lachelier الشوليي  جول

 الفلسفة يف الروحية احلركة تأسيس يف رافيسون" أستاذه مع واشترك العليا، باملدرسة تعليمه تلقىم، 1918 سنة وتويف م،1832

أحاسيس،  عن عبارة األخرية وهذه ظواهر، إيل ترد ما األحيان غالب يف األشياء أن اعتباره هو الشوليي  جول فكر ميز ما أهم الفرنسية،

  :جند مؤلفاته أهم من باريس، يف األساتذة العليا باملدرسة الشوليي  جول التحق اخلارجي، العامل يرجع كما

 1871 سنة نشره الذي االستقراء أسس يف

  .1885 سنة وامليتافيزيقا السيكولوجية

 :اإلشكـايلالطرح 

 :التايل النحو علي الشوليي  جول لنص اإلشكايل الطرح صياغة ميكن

وذاكرته طبعه الشخص هويّة أساس لاشوليي جول نص تحليل  

 طبعه و ذاكرته: أساس هوية الشخص 

 ال7 ا6وّية هذه لكن عمرنا، ف.ات ّ,  + الشخص نفس وأنّنا واحد، شخص أنّنا & ألنفسنا ننظر أنّنا األكيد من«

يا تكّذب الوقائع أنّ  لنسّجل وثابتا؟ حقيقّيا أنا ثابتا، عنAا فينا أنّ  بال<ورة تف.ض هل ألنفسنا، ننسبها
ّ
K الفرضية، هذه 

  S ليس نوم حالة + هو اPي فاإلنسان
ّ
 هّوة [فر تك\ الرأس & واحدة ]بة أنّ  كما يستيقظ، عندما يتبّخر متخّيل أنا إال

 آخر وأنا أّول أنا iيهم اPين اgرf بعض حالة كذلك نعرف وbن ذكرياتنا، تشّل  ألنّها ا`ارحة وأنا ا_وم أنا ب^ عميقة

 حاالتنا نرجع إنّنا نقول أن معناه أنانا إr اiاخلية حاالتنا نرجع بأنّنا نقول أن ،...اآلخر  يعرف وأحدهما بينهما فيما يتناوبان

 أنفسنا أمام بهوّيتنا bّس  }عالننا أن يمكن شيئ^ سوى هناك ليس ،...vمة  حاملة ذات إr أو ما أنا إr اtاّصة اiاخلية

 علينا، يؤثّر ما �اه فعلنا ردّ  + اtاّصة الطريقة نفس iينا أنّ  ذلك ذكرياتنا، وترابط الطبع، نفس أو اgزاج نفس دوام: وهما

 ذكرياتنا فإنّ  ذلك إr إضافة ،...بطابع شخّ�  اiاخلية ا�فسية حاالتنا وتطبع األخال� فعلنا ردّ  تسم العالمة نفس أنّ  أي

  ا[ا_ة ا�فسية حا�نا أنّ  نرى فنحن: األطراف م.ابطة سلسلة حياتنا من القريب للقسم بالنسبة األقّل  & تشّ� 
ّ

iمن تتو 

ري وعينا يمتدّ  وهكذا ،...السابقة ا�فسية حا�نا
ّ
كه اgا� + ا�ذك

ّ
 إذن الشخصية هوّيتنا ليست ،...با[ا]  ويربطه ويتمل

  ليست إنّها بل شعورنا، + أصلّيا أّو_ا معطى قبل، من متداوال �ن كما
ّ
 متقّطعا، أو متواصال مبا�، غ� أو مبا�ا صدى إال

ر ظواهر سوى أعيننا أمام لسنا فنحن وهكذا ا[ا]ة، إدرا�تنا + اgاضية إلدرا�تنا
ّ
 .»بعضا بعضها يتذك
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 التعدد خالل من حمدد الشخص وبالتايل ومها، تكون أن تعدوا ال الوحدة هذه أن أم الشخص هوية داخل بوحدة القول ميكن هل 

 والتعدد؟ االختالف أم التطابق على اهلوية تقوم هل أخرى بصيغة أو والتنوع؟

 أين تكمن هوية الشخص، هل يف مادة جسمه أم يف صورة جسمه أم يف شيء آخر غري هذا وال ذاك؟  

  :األساسية املفاهيم

 :أمهها مفاهيم عدة استخدم أطروحته النص صاحب يثبت وحىت

  .الشخص �

  .اهلوية �

  .األنا �

  .الذات �

 .املزاج �

 : روحةاألط

 عن مييزه ما وهذا ذاته مع تطابقه أي ،هويته هو للشخص الرئيسي احملدد أن مفادها أساسية أطروحة عن الشوليه جيل يدافع

 . املختلفة تطوره حلظات خمتلف عرب الزمان يف النفسية وحدته هي الشخص هوية فأساس وبالتايل ،غريه

  :اجاحلج

 :أمهها حجاجية أساليب عدة علي النص صاحب اعتماد خالل من لغوية األوىل :نوعني إىل احلجاج نقسم أن ميكن

  ....)ليس( :النفي �

  .... )هل( :االستفهام �

 ....)أن أي( ، ....)معناه..... تقول أن( :والتفسري الشرح �

 :خالل من وفكرية معرفية حجج هي أما الثانية

 .وثابتة واحدة هوية بوجود القائلة اإلمكانية صحة حول بالتساؤل النص صاحب يبدأ �

 .النفسية بوحدته األوىل بالدرجة وحتدد تربط النص هوية أساس أن على التأكيد �

 آليات وهي ربط آلليات نتائج هي ما بقدر تلقائيا نتاجا ليس الشخص فهوية وبالتايل منها مير اليت األساسية املراحل خمتلف بر �

 . األوىل بالدرجة نفسية

 واألخري األول الضامن هي اإلنسانية للشخصية العامة السمة أو الطبع وحدة أن مفادها أساسية فكرة عن النص اية يف التأكيد �

  .فعلها وردود مواقفها يف الذات مع مطابقة ساملة هلوية

  :ة النصقيم

 اليت التصورات عن متاما ختتلف النص ملفهوم أساسيا تطورا صاغ قد كونه يف األوىل بالدرجة متثل النص قيمة أن القول ميكن

 إطار يف  جديدة نظريات لظهور مهدت قد الشولية جيل أطروحة ان أيضا القول ميكن ذلك من أكثر بل املرحلة هذه خالل معروفة كانت

 العام الرهان عن مصغرة صورة  ميثل هو وذاكرته طبعه الشخص هوية أساس النص أن القول ميكن وبالتايل الشخص مفهوم مع التعامل

 .الشخص مفهوم حول الشويه جيل لألطروحة

 :وتركيب خالصة

 :ومها أساسني عنصرين هو النص هذا خالل من حنتفظ أن ميكن ما

 .ويته ارتباطه خالل من يتحدد الشخص �

 معطى ليست الشخص هوية إن نقول حىت ربط آليات نتائج هي بل تلقائي، عفوي بشكل ال يتم ومتاسكه الشخص وحدة إن �

  .كانط يقول كما بناء وإمنا
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