
  
  
 

 :البشري الوضع جمزوءة

  :واهلوية الشخص: احملور األول

 :واإلرادة اهلوية شوبنهاور أرتورحتليل نص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :النص تأطري

 شوبنهاور يقدم الكتاب هذا ويف شوبنهاور، أرثور األملاين الفيلسوف لصاحبه" ومتثال إرادة بوصفه العامل" كتاب من مقتطف النص

 عبثية إلرادة خيضع بل لقوانني، خيضع ال فالشخص والتعاسة، بالشقاء عليه حمكوم احلياة، يف كإرادة إليه ينظر اإلنسان أن مفادها فكرة

 . رغباته يف وتتجلى تتجاوزه

  :النص صاحب

 الشخصية واستقالل الطبع وحدة باملقدرة امتاز تاجرا أبوه وكان م،1788 عام دانزج يف ولد أملاين فيلسوف شوبنهاور أرثور

 عام منتحرا شوبنهاور والد مات ولقد ،م1793 عام بولندا إىل بضمها حريتها من البولنديون جردها اليت دانزج غادر وقد احلرية، وحب

 ولقد احلب، عن تبحث انطلقت زوجها تويف وعندما الزوجية، حياا يف سعيدة أمه تكن ومل باجلنون، مصابة وهي جدته وتوفيت ،م1805

 وال أم بال وحيدا فعاش حياته، طيلة النساء مجيع حيتقر جعله مما نفسه على بينهما الرتاع وأثر ألمه اجلديد االجتاه هذا على شوبنهاور ثار

 .والنفس والعامل للحياة وتصوراته أفكاره أهم فيه ضم الذي" وفكرة كإرادة العام" بكتابه شوبنهاور ويعرف ،... صديق وال أسرة وال ولد

بنهاور أرتور نص تحليل والإرادة الهويّة شو  

 اإلرادة و ا�وّية

 هذا صورة � وليس أعوام، بضعة + تتجّدد هذه فإنّ  جسمه، ماّدة � ليس الشخص؟ هوية تتوّقف ماذا �«
 نتعّرف � أن نستطيع اGظر بفضل أنّه ذلك اGظرة، تعب7 + إالّ  اAّ  ا@ختلفة، أجزائه و; :موعه + يتغ7ّ  ألنّه ا4سم،
 cيث يتغ7ّ، ال aء فيه يب_ اإلنسان، إ^ الزمن \ملها الZ اYحوّالت رغم فإنّه وباختصار عديدة، سنوات مّرت ولو شخصا
 ونهرم، نشيخ فقد أنفسنا، � أيضا نالحظه ما وهذا حاg � ،hده وأن عليه، نتعّرف أن جّدا طويل زمن مd بعد نستطيع
 مع هوّية + دائما يب_ اtي اrابت العنp هذا طفوYنا، + حoّ  بل شبابنا، + كّنا كما زGا ما أنّنا أعماقنا + نشعر ولكّننا
 تتوقّف الشخص هوّية أنّ  xمة اGاس يرى وقد الزمان، + ليس اtي وجودنا نواة بعينه هو أبدا، يهرم أو يشيخ أن دون نفسه

 ،)الشخص هوّية أي( األخرى Yفس7 تك} ال فإنّها حياتنا، @سار ا@zابطة اtكرى بهذا نعy كّنا فإذا الشعور، هوّية �
 هذه عن نعرفه ما فإنّ  ذلك ورغم مّرة، ذات قرأناها رواية عن نعرف مّما أك� ا@اضية حياتنا عن نعرف أنّنا شّك  من وليس
 الZ ا�وادث آالف تقابلها نذكرها حادثة فّ�  ا�ا� أّما اtاكرة، + �فورة ا�اّمة وا@واقف الرئيسية فا�وادث قليل، ا�ياة

 + إصابة أو ا@رض، أو السنّ  تقّدم ويستطيع أثرا، وراءها �لّف أن دون حياتنا + ا�وادث توالت هرمنا و�ّما النسيان، يبتلعها
 � تتوّقف إنّها للتذّكر، ا@ستمرّ  االختفاء هذا يفقدها ال الشخص هوّية فإنّ  ذلك ومع اtاكرة، من �ّية \رمنا أن �ق أو ا@خّ 

 نعت� أن با�ارج لعالقتنا تبعا تعوّدنا قد أنّنا شّك  وال ،(...) تمّثله اtي اrابت الطبع و� نفسها، مع هوّية + تظّل  الZ اإلدارة
 هذه ولكن أقوى، تألّقا الغد + للتألّق اGوم، + تستغرق ثمّ  ا@ساء + تغفو الZ العارفة ذاتنا ا�قيقية، ذاتنا � العارفة اtات
 األخرى، وراء �ت} الZ ف� وجودنا، نواة � الZ هذه أّما ا�قيقية، ذاتنا � وليست للمّخ، بسيطة وظيفة سوى ليست اtات

 .»تريد أالّ  أو تريد أن: شيئ� غ7 قراراتها + تعرف ال الZ و�

	ور، أر��ر(�����ّ��، و إرادة ����� ا��	��  �����  )943: ص 1966.3 ف،. ج. م ��ردو، 
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 :اإلشكـال

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

 :اهيماملف

 وهذه ،"قوية إرادة الشخص هلذا" يقال حيث الطبع، متيز صفة وهي شوبنهاور، فلسفة يف وقوي مهم فلسفي مفهوم :اإلرادة �

 .متثالت جمرد وما عداه الوحيد، احلقيقي الواقع هي يعتربها اليت احلياة بإرادة شوبنهاور حسب ترتبط اإلرادة

 عدة تأخذ عالقة وهي ،...)الثقافة  اتمع، اآلخر،( اخلارجي والعامل األنا بني تربط أن ميكن عالقة كل هي :باخلارج العالقة �

 . وختارج تناقض عالقة العكس أو وتداخل تكامل عالقة تكون كأن مواقف، وعدة أشكال

 : روحةاألط

 ويتغري يتجدد فهو الشعور أما باإلرادة، تتحدد الشخص هوية أن ويؤكد واهلوية، الشعور بني تربط اليت املواقف شوبنهاور ينتقد

 ظروف يف دائما يتصرف الفرد جيعل ما وهو للزمان، خاضعة ألا تتغري أن ميكنها ال اإلرادة بينما وتقوميه، تعديله ميكن كما الزمن، بفعل

 . يفعله ما غري يفعل أن يستطيع ال أنه أي نفسه، مع هوية يف دائما يتصرف أنه أي بعينها، واحدا تصرفا بعينها

 :ار األساسيةاألفك

 . أعوام بضعة يف تتجدد املادة هذه ألن جسمه، مادة يف الشخص هوية تكمن ال �

 . املختلفة أجزائه ويف جمموعه يف يتغري اجلسم هذا ألن جسمه، صورة يف الشخص هوية تكمن ال �

 يف ليس الذي وجودنا نواة بعينه هو يهرم أن أو يشيخ أن دون نفسه مع هوية يف دائما يبقى والذي والدائم الثابت العنصر إن �

 . الزمان

 . الشخص هوية لتفسري األخرية هذه تكفي ال ألا الشعور، هوية على تتوقف ال الشخص هوية إن �

 . متثله الذي الثابت الطبع وعلى نفسها مع هوية يف تظل ألا الشخص هوية معيار هي اإلرادة إن �

  .تريد أال أو تريد أن: يلي فيما اإلرادة هذه تتحدد �

  :اجاحلج

 "الشخص؟ هوية تتوقف ماذا على: "مثال :عنها اإلجابة مث النص داخل أسئلة طرح �

 ...شبابنا  طفولتنا، رم، نشيخ، :اإلنسان واقع من أمثلة اعتمادا �

 ...سوى  ليست الذات هذه :النفي �

 ...هوية إرادة، شعور، :مفاهيمية بنية اعتماد �

  :اجاالستنت

 لإلرادة خملوق العقل ألن العقل، على األولوية ويعطيها اإلنسان يف واألساسي اجلوهري الشيء هي اإلرادة أن شوبنهاور يعترب

 . ونواهيها أوامرها وتنفيذ خدمتها على يقوم كي

  :ة النصقيم

 يف والثابت اجلوهر هي اإلرادة بأن والقول عقله، هي اإلنسان ماهية أن تعترب اليت السابقة الفلسفات جتاوز يف النص قيمة تكمن

 أو ما شخص فإرادة الراهن، الوقت إنسان عليها يعيش اليت والوقائع الظواهر بعض مع يتناسب التصور هذا ، إن...الشخص  شخصية

 لدول دول استعمار تفسر اليت هي االقتصادية واهليمنة السيطرة فإرادة اجلماعة، أو الشخص هذا وأهداف سلوكات تربر اليت هي ما مجاعة

 ...أخرى 

 :روحاملطال اإلشكى علابة لإلجات النص معطيالل استغ

 انعكاسا إال اإلنسان سلوكات تعدو ال حيث آخر، شيء إا اجلسم، هذا صورة أو جسمه مادة على تقتصر ال الشخص هوية إن

  .اإلرادة هي اليت اهلوية هذه ملاهية
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