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 :أكتب فً أحد الموضوعٌن التالٌٌن 

 

ما الواقعة التً تجعل الشخص هو نفسه أثناء التغٌرات المختلفة التً ٌمر بها فً : ثمة سؤال تقلٌدي فً الفلسفة   

ولكن .. قدراتً و أذواقً تغٌرت .. ٌبدو جسدي مختلفا ... : فأنا مثال مررت بعدد كبٌر من التغٌرات ... مسٌرة حٌاته ؟ 

...                                                                         ه  رغم ذلك ال أشك فً أننً ما زلت الشخص نفس  

(     مصنوعة من الخشب) بنٌت باخرة :   Ship of theseus   ربما أشهر لغز حول الهوٌة هو مثال باخرة ثٌسٌوس   

ألواح الخشب التً تشكلها تدرٌجٌا، لكن تبدلت ... مرة أخرى تدرٌجٌا ، خالل فترة من الزمن ، و استمرت فً وظٌفتها 

فهل بقٌت الباخرة نفسها ؟. إلى أن ـ فً النهاٌة ـ لم ٌبق فٌها لوح خشبً من بنائها األصلً   

معظمنا سٌظن أنها الباخرة نفسها ، و أن استمرارٌة القٌام بوظٌفتها ، مكانٌا و زمانٌا ، كان ٌكفً لٌضمن هوٌة     

... الباخرة   

ض أن أحدا ٌجمع كل ألواح الخشب المرمٌة و ٌبنً باخرة تحتوي على جمٌع أجزاء الباخرة األصلٌة و لكن لنفتر    

                                                                                                             ...                                                            فما الباخرة األصلٌة ؟ هل الباخرة التً استمرت بوظٌفتها ؟ أم الباخرة التً استمرت بأجزائها ؟: عندما   أنشئت 

 .حلل و ناقش 

 

 

لون فً فقرة ذات نظرة تستشرف المستقبل ، ُكتبت فً عصر كان العبٌد السود فً المستعمرات البرٌطانٌة مازالوا ٌعام  

" :بنتام" ، كتب كما نعامل اآلن الحٌوانات   

ربما ٌأتً ذلك الٌوم عندما تكتسب بقٌة المخلوقات الحٌوانٌة تلك الحقوق التً لم ٌمكن أبدا حرمانها منها اال على ٌد " 

ه حق كائنا بشرٌا عرضة لنزوات ن نترك من دون وجلٌس مبررا أللقد اكتشف الفرنسٌون أن سواد الجلد . الطغاة 

، هً أسباب ( الذٌل ) رجل أو زغب الجلد ، أو نهاٌة عظم العُجز م الذي نقر فٌه أن عدد األذلك الٌوربما ٌأتً . بٌه معذ

.ٌعانً المصٌر نفسه  ارك كائنا حساسن نتبالدرجة نفسها أل غٌر كافٌة  

؟ إن كلبا أو حصانا ( اللغة ) أو ربما الخطابة  ما ذلك الشًء الذي ٌجب أن ٌرسم الخط الفاصل ؟ أهو ملكة العقل ،

( أي الحٌوانات ) و لكن لنفرض أنهم . مكتمل النمو بعٌد عن المقارنة عقلٌا مع طفل عمره ٌوم أو أسبوع أو حتى شهر 

لٌة هل ٌعانون ؟ إن قاب: هل ٌتكلمون ؟ بل : هل ٌعقلون ؟ وال : ٌر ؟ إن السؤال لٌس من نوع آخر مختلف ، فهل من ض  

من الهراء القول إنه لٌس فً ... الحق فً اعتبارٌة متساوٌة ( الحً)المعاناة هً المٌزة األساسٌة  التً تمنح الكائن 

، فال شًء مما مصلحة الحجر أن ٌركله طفل مدرسة  على حافة الطرٌق ، ألن الحجر ال ٌحوز مصالح ، وألنه ال ٌعانً 

ٌُحدث أي أما الفأر، من جهة أخرى ، فهو ٌمتلك مصلحة فً أال ٌتم  ؛فرق فً عافٌته  ٌمكننا القٌام به ، حٌاله ، قد 

...تعذٌبه  ، ألنه سوف ٌعانً إن حصل ذلك   

 .حلل و ناقش                                                                           

 




