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 مباشر الطبيعة البشريّة في إدراك شخصيّ 

 1علّي يوسف

 الطبيعة البشرية، علي يوسف، الفلسفة، اإلدراك، اجلسد، الورح، النفس، احلرية.الكلمات المفتاحية: 

علببب     ،الالهبببو  ،)الفلسبببفة الطبيعبببة البشبببريّة علبببوس  بببسّ تنظببب    حببببوم  جنبببو اببب  عن بببو جنببب  هبببال اأ نّ ال ريببب     
ء   ظبوفف اأعابو ،biologie علبوس اللةبة  احليبو  حبّ     ، الرتبية ، السيوسة ،جتموعاالعل     ،لنفسعل  ا   ،الكالس

physiologie)  صبببة    نوهتبببو ا ش ّ   جنكوّ  ،و   احلفبببر علبببي الطبيعبببة البشبببريّةتتبببّدجن   ،ق جنبببو تالببب   ّتببب ،قبببد حّتتببب
ذاتببو  د م ببو.  نس الشبب ص   اسببتبطوعلببي قيببو حببّ   سببوعد   ،جتمببوعيّ ا    ص   سببلوك دببرد ّ التوبلببة للتشبب ّ 

ميكبب   ن يسبب مو   تشببويو  ي خلطببر   عرضببة   تظبب ّ  ،إلدراك ا بوشببرعبب  ا وهببال اأحبببوم   ابتعودهبب دبب نّ  ،ذلبب   جنبب 
 هاان اخلطران مهو: .البشريّةد منو للطبيعة 

الوجبود  ىلإو البحث إلنشوء دلسفة عوجّنة تنظبر بطريتبة صو بة إلي  داي  جنكتشفو  علمّية عتمود علياال .1
 اأجنثلبة  جنكر هبة. ىصبر  ة    نسبو  سبلوك جنسبتحبّ    تبب  علبي هبال النظبر  جننظوجنبة قبي   ، احليو   اإلنسون

 .2كث    علي ذل 

حتمبببوا نبببوج  عببب   هببباا اال ،ةو   نظبببرا  اصت اليّبببن   عن بببو جنببب   نوفيّبببيبببة  جنبببو الوقبببوع   النظبببر  الت  ي يّببب .2
سبواء جعلبو  ،  د رلو جنب  جوانب  الطبيعبة البشبريّة  ياب ّ ونب بنبدجنو يتنبو ا جعدولبوحث  االحتموا السوبق.
 ،سبصبببور  تتببب ّ  partial ة  ح ّبببب جنت partiel و يةبببوجنر  عببب  نظرتبببو ج فيّبببة  د نّببب ، س مل يفعببب  ،جنرتكببب  دلسبببفة عوجّنبببة

 الطبيعة البشريّة بصور  عوجّنة. إىلل النظر   يشوّ  ،ىصر اأاجلوان   ،ىصر أبنسبة    ب

هبال التعريفبو   بعب  التعريفبو  ا عطبو  للطبيعبة البشبريّة علبي اعتببور  نّ  إىلود  بولع إليوناه   د جنويتأكّ 
 .البشريّةالطبيعة  إىلى   نظرهتو ه   رؤ  اهي صال ة جنا

 التعريفو  ناكر:جن  هال 

 الس ّية اليت جب  علي و اإلنسون. الطب   الطبيعة: اخلليتة    . 

و  جنشبربو  سب ولة  صالقبو  ح  نت بو  عسببرهو كلبب جنأ هبو جنبو بببب  عليبو جنب  بببوع اإلنسبون   مجع بو بببوع  .ب
 تو  رصو تو  خبلو  س وفو. يسرهو  شدّ 

                                                           
 وحث   جنع د ا عورف احلكمّية.ب 1
نّو اكتشوف علمّي.  لكّ  در يد جنثال  اكتشف د ر الةري   اجلنسّية   حد م بع  ا ظوهر العصوبّية بفع  جنو تلتول   ممورست و جن  صاوع لتي  اجتموعّية. لنت  إ 2

لفيّنّ، يوق    شطط ال جنربّر لو،  اأجنر نفسو ينطبق علي اكتشودو  جنوركس   دراسة است داس هال الةري   لتفس  جمم  السلوك، مبو ديو االعتتود الدييّن  اإلبداع ا
 االقتصود  د رل   السيوسة.
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 .1و: دطرليطبعو ببع   ،عو اهلل علي اأجنر بب  .ج

مو   البشبببريّة جنبببو يتعبببورر جنببب  جنبببو جبببرى  ال سبببيّ  ،  جبببنس كيبببو ّ  ،عابببو ّ  ،غريببب  ّ  ،جنبببو هبببو دطبببر ّ  كببب ّ  .د
 ة.االجتموعيّ ة    الفرديّ بوخلرب   اكتسوبو

  .2(  دم شبو غراف يّة ببوف  دطريّة    جنو تعترب هال العالجنو بتدر) دراد    ،وببع   ،اجنو  دورقة  ّي  درد  عال .ه

وببببب  اخلصببببوفص   جنت اإلنسببببو ّ اخلوّ ببببة بولكببببوف   ا عنويّببببة( ة يّببببا ودّ ) ةة اأسوسببببيّ الفطريّبببب ويوجممببببوع السبببب  . 
tradition ية  العود   الرتاما كتسبة بفع  الرتب

3. 

   جنتوببب  جنببو هببو جنكتسبب   علببي جنببو هببو دطببر ّ هببال التعريفببو  تشببّدد إمجببوال    نّ  ،  جنببو يالحبب  ،حبب الي  
كتسببوب حبيببث يصببب  نفسببو هببو جنببو يفببرر اال   لببيس الفطببر ّ جنببو يطببرح سبب اا:  ،(" " ،"د" ،"ج" ،" ")التعببوريف 

   العتببب   ،السبببلي  احلبببسّ  عببب ّ نوهتبببول  لو جنببب  جنكوّ ن ببب بولتبببوك جنكوّ  ،ا جنببب  جنسبببتل جنو  الطبيعبببة البشبببريّةا كتسببب  جببب ء  
نتي بببة  إىل    ، ا كتسببب  ا ببب ج ببببر الفطبببر ّ  إىل "ب"عنبببد ابببب  جننظبببور هبببو جنبببو جعلبببو يتنبّبببو   تعريفبببو  ،الرشبببيد

 ا بعينو.درد      س  ت    ا كتس  جن  صصوفص سلوكّية التفوع  بر الفطر ّ 

ينتبب  دكببر   ،ب"هبب نببول بببوحلرف "مو تعريببف الالنببد الببا  جنيّ ال سببيّ  ،بعبب  التعريفببو   نّ  ،ذلبب  إىل ،يالحبب 
هبباا جنببو يطببرح  سبب لة  ل عبب  غبب ل.   ا  مييّببدببرد   جنببو  ببصّ  إىلبببر  دببراد النببوع   عببوسّ و هببو جنشببرتك ة ممّبباإلنسببونيّ الطبيعببة 

د  منبببوف تفكببب  الفبببرد  بببو يلعببب  البببد ر احلوسببب     ديببب يّ    ،ة اجملتمببب دبببراد  الفبببرد  اجتموعيّببب ّك العالقبببة ببببر جنبببو يشببب
مببو الببا  د ، إذا كببون كببال  ل4وغوتبب اأ ببو ّ كمببو يتببوا الشببوعر   ،الفببرد هببو قببدرل دببراد  ّك جنببو يشبب  هبب   سببلوكوتو.

  جنببوس اخلببولق    ،لببدنيو  هببال احليببو  ا ) دببراد ا  مجوعببو ( ي صببر تو جتببول نفسببو  جتببول اآة اإلنسببون  جنسبب  ليّ يّببر حرّ يببربّ 
 ل صر احليو  اآ

جنبوشبر    ي إلدراك ش صبيّ لبشبريّة كمبو تت لّبالطبيعبة ا لبيس عكبالال إىلو للعبود  دادع ب  كّ س شبجمم  جنو تتبدّ 
 ونّبب لك ،وسببب  يسببتفيد جنن ببو بتببدر جنببو هببي علبب ،نببو  جنكوّ  كبباًل س العلببوس   احلفببر علببي هببال الطبيعببة  ال يت وهبب  تتببدّ 
 و.إلي ى عوجّنة قد  م  ا  وبر اليت  شرنو جن  رؤ  ر جنو قد ترّت  علي هال العلوس يا  بر جن د ج  

البباه   إىليعيببد  ،وإلي ببة بولصببور  ا شببور الطبيعببة البشببريّ  إىلف  ا بوشببر   التعببرّ  اإلدراك الش صببيّ  ممورسببة
 س أجب   ،ودرديًببو بفو  الفبرد ّ سبواء  عردبة الفكبر  ،نظر  عي لااتو بااتو. هبدف تنظب  ّ  مبع  ،جنن ج االستبطون

                                                           
 .232دص  "الطوء ا  ملة"، الصفحة ، 8)ب   : دار  ودر(، اجل ء  1، الطبعة لسان العرباب  جننظور،  1
 .856، الصفحة 2(، اجل ء 1996بوريس: جننشورا  عويدا ، -)ب    1 ، ترمجة صلي   محد صلي ، الطبعةالمعجم الفلسفيّ الالند،  2
3 (Paris: Hachette, 2004), "Nature". Dictionnaire Hachette encyclopédique 
 .296(، الصفحة 1992)ب   : جنكتبة  نطوان،  1، ترمجة درانسوا  يّوب  آصري ، الطبعة قاموس الفلسفةديديو جوليو،  4
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دكببر   ّ كنمببوذج أ  حببّ      ،والببنفس البشببريّة عموجن ببجنبب  منببوذج  كنمببوذج قوببب  للر ببد جنبوشببر     الفببرد ّ جنعردببة الفكببر 
 .1جن مو يك 

 نتبببببص عموجنّيتبببببو  جنوضبببببوعّيتو  ا صبببببورل    ،ّية الااتيّبببببةنوضبببببعذلببببب  ا بببببن ج البببببا  اسبببببتبعدتو ا نبببببوهج الو 
اإلدراك  نّ إجنبببب  حيببببث  ا بوشببببر(  اإلدراك الش صببببيّ  االسببببتبطون) جنببببو يتاببببي التمييبببب  بين مببببو ،2وءا  الااتيّببببةيبببباإل

ذا اعتربنببو إ إاّل  ،ال يصببر د ر الببوعي   تأجّنبب  ذاتببو بااتببو ،الطبيعببة البشببريّة إىلف كسبببي  للتعببرّ   ،ا بوشببر الش صببيّ 
 س  ،وسبواء بو بفو درديًب ،الفبرد ّ  لبيس دتبط الفكبر  ،النبو  آحبود   جمّسبد   ة نو  الطبيعة البشريّ الاا  جمم  جنكوّ 
ببب ا عردبببة العلميّبببة للفكبببر     ،هددبببو ال ينحصبببر ببببولتنظ  نّ   جنببب  حيبببث  ،س البشبببريّةو جنببب  منبببوذج البببنفبو بببفو منوذج 

 و.ا  ي  عردة جمم  الطبيعة البشريّة بأهداف جنعردّية   صالقّية  عملّية  ب  ميتدّ  ،االستبطونكمو هو هدف   ،الفرد ّ 

 ،ا بوشبر يتتابي  عبي الباا  بولباا  ة بوسبوبة اإلدراك الش صبيّ لطبيعبة البشبريّ ا إىلف التعبرّ   حي   نّ 
علببي   هبببدف  تيببق جنتتاببي حكمببة جنعبببد دلفببي جنتببر ء    إليببو لكبب  بببو ع  الببا   شببرنو  ،  جنعردببة الببنفس بببولنفس 

بر  ن} ،علي بو ن  حبثّ و التبرآإلي ب   بولصور  اليت  شور  ،إعرف نفس "" لسون ستراف بك ْ    د بال  تب ْبص   ،3{       نْبف س 
حيبث جنعردبة  ،إعبرف نفسب  تعبرف ربّب "" : لبو  سبلّ  آ الرسوا اأكرس  بّلي اهلل عليبو   جد   داهو   حكمة

   د   الطبيعبة البشبريّة جمّسب    ،علبي  ن يكبون ا تصبود جممب  الباا  ،جنعردة الربّ  إىلو ا   يالنفس بولنفس تفاي 
علببي الببرغ  جنبب   الن  عيّببةة علببي التببوى اإلدراكيّببة  التببوى الدالّبب الببنفس)  لببيس بأحببدهو ،نوهتببوجنكوّ  كبب ّ النببو  ب آحببود

 .(ة   ديد الطبيعة البشريّ  ا كّونو ة احلومسة هلال يّ أمهّ ا

 ةالطبيعة البشريّ  مكّونات

   جنكّونبو   ،جنبو جنتوّ     ،جنب   بعبود وب ببب  جنركّ  ،ا إن كبون  احبد   ،وو بسبيط  لبيس كوفن بو جن  النو   نّب سو ّ  ك ّ يدرك  
 ،نوتببووّ جنك إىل  رّكببحببو ا تفصببي      ليبب  هبباا ا  ذا دبب ،ر  التببأ   بصببور  جنسببتمرّ تتفوعبب    جنببو بين ببو  تتبببودا التببأ ّ 

 ، البعببد اإلدراكببيّ  ،نببو      بعببود ميكبب  إمجوهلببو بولبعببد اجلسببد ّ   جنكوّ هلبباا ا رّكبب يببدرك  نّ  ود نّبب ،بببوإلدراك ا بوشببر
و )الصبور  نسببيً علمنبة  جنب  هبال اأبعبود بصبورهتو ا كاًل   .  نتنو ا البعد الر حيّ  ،االجتموعيّ  البعد  ،االنفعوكّ  البعد 

 ي هبو لإلدراك ا بوشر.ة اليت تت لّ نتنو ا الكيفيّ   جن  ثّ  ،جنو بلةتو ا رحلة الراهنة جن  ا عردة هبو( ي هبو  اليت تت لّ 

 البعد الجسديّ 

                                                           
 .699، الصفحة 2، جنصدر سوبق، اجل ء سفيّ المعجم الفل 1
 ا صدر نفسو. 2
 .21، اأية الذارياتسور   3
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 ،( غ هبببو ،السبببوف  اللمفبببو   ،)البببدس  جن جبببة النبببو  مببببو دي بببو جنببب  آحبببودجنببب   كببب ّ ة بة اخلوّ ببباحليّبببة هبببو تلببب  العابببويّ 
عبب   شبببوهو جنبب   دببراد    الفببرد البشببر ّ  صصببوفص ذاتيّببة  يّبب ،ّيةكلّ  مسببو  شبب ،  ظببوفف ،  ج بب   ،  عاببوء ،  نسبب ة
 النوع.

و يببنببة جنبب  صالجنكوّ ة بيودي يولوجيّبب بنيببةهببو  ، علببوس  ظببوفف اأعاببوء ،كمببو تتببرؤل علببوس احليببو   ،هبباا اجلسببد
عاببوء يتالقببي  يتكوجنبب    تكببوي  جنبب  اأ عببدد كبب ّ    .تتالقببي  تتكوجنبب    تكببوي   عاببوء   جن جببة  تلفببة ،عببةجنتنوّ 

سبواء - تر كمبو رسب  هلبو صولت بو تتب  ىصبر اأج وت  ظيفة تتكوجن  جنب   ظبوفف اأج ب    ك ّ  ل . احد جن  اأج   
 حفب   ،جنن بو كب ّ حفب  حيبو    إابوت جن ّمبة علبي -هبو كمبو يب ع  الببع ا بوّد    تطور     ،كون هباا اخلبولق هبو اهلل

  ويتب  جنب  اأب بين البنية هي مثبر  توريبث بيولبوجيّ هال  ع  البيون  نّ   غينّ  و.ن جنن و مجيع  تكوّ ا  العاو ّ  ك ّ حيو  ال
ن )لببو  النببو  جنبب  ج ببة  ونيببة آحببودجنبب   كبب ّ    لة مميّبب صصببوفص درديّبب ،جنبب  ج ببة اإلنسببو ّ وع صصببوفص النّبب الولببد إىل

 ،االنبسوف    االنطبواء إىل   ا ي ،وف النش ،ةاالنفعوليّ رجة  د ،ى الاكوءجنستو    ،التوجنة   ، الشعر ،ر العين ،البشر 
 . غ هو(

 كبب ّ لببدى   ة   بعببدهو اجلسببد ّ البشببريّ  ةهتو الطبيعبباهبباا اجلسببد هببو الصببور  الببيت اّ بب نّ إ ،بوصتصببور ،لنتبب 
  احد جن   دراد النوع.

جنب   ذلب   ،   شببو علمبيّ  ،ف علمبيّ تعبرّ    ّ البعبد بصبور  جنبوشبر  تسببق  هباا  احبد جنب  النبو  ك ّ يدرك  
 جنببب   ،بببو صبببالا اأ جببوع الببيت تلبب ّ  كببال  جنبب   ،الةببااء  النبببوس  احلركببة  الراحببة إىلصببالا اإلدراك ا بوشببر حلوجتببو 

شببري   إىلالشببعور بوحلوجببة    ،   جنرحلببة جنبب  جنراحبب  النمببوّ  ،بببوا  الببيت تلحببق رل  التةبب ّ ل  تطببوّ جنالحظببة منببوّ  اصببال
 ،رغببو  إىلا عنبد إدراك بو علبي جنسبتوى البوعي تتحبوّ  ،جلسبدة بوو عبور  ع  جنيبوا دطريّبة صوّ ب كلّ  هال   ،جنسيّ 

هباا اجلسبد هبو  . تيبق هباا اإلشببوع إىل حثيث سعي  ،إشبوع و إىل ش وا  يصحب و داد  قو ّ     ،   حوجو 
د جنتبداالهبو جب ء جنب  ا ، لك  د ن  ن يكّوهنو بولاا  ، بعودهو ك ّ و    هن جنرك  تكوّ  ،ةطبيعة البشريّ لل  ّ حلوجن  ا ودّ ا

 إن  ،وإذ ال  جبود هلبو بد نب ،ةة  الر حيّباالجتموعيّبة   ة  اإلدراكيّ يّ عجنفوعيلو الن    ك ّ جنتداد  مل يستةر  اال  إن الكو ّ 
 .واصتلف  عنو   جوهرهو  ببيعت 

 البعد اإلدراكيّ 

 ة.إلدراكيّبببيو التبببوى اجنبببو نسبببمّ   تكوجنل بببو  تفوعل بببو  ّك  البببااكر   اخليبببوا  العتببب  البببيت تشببب عببب  احلبببوا ّ  هبببو عببببور 
 ميّكنببو جنبب  التمييبب   ،يطببو اسسببو حماإلنسببون مبوجببودا  يصبب   ،الظببوهر  و هببو  ظيفببة للحببوا ّ مببب ،احلّسببيّ دببوإلدراك 

 مبببو هببو  ،    ببالبت و  رصو هتببو ، بر دهتببو    حرارهتببو ،   ر افح ببو ،   بعوجن ببو ،بين مببو جنبب  صببالا اصببتالف  لواهنببو
احلوجبة  ،ن عبوجالراحة    اال ،     اأملداصلو جن   حوسيس اللاّ  جير    مبو يص  اإلنسون ،البوبنة  ظيفة للحوا ّ 

 ة.عصبيّ -عواجن  دي يو تث هو اليت ،كتفوء   اال 
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 ، حدام ا وضبي البيت عوشب و بنفسبو رول تاكّ حوضرل بوجتّ    ّكنو جن  جتو ت ، الااكر  تص  اإلنسون مبوضيو
 عتبور.  ا عردة  االعلي  عيد   ذل    احلوضر ك ّ ستفود  جن    اال ،إليو   نتل  

تركيبببو  جديببد   بببة  جنركّ     ،كمببو هببي  ،هببو  ميّكنببو جنبب  اسببتعودهتوآ اخليببوا يصبب  اإلنسببون بأجنكنببة   شببيوء ر 
    ،)االكتشبببوف(    درضبببّيو  علميّبببة ،صبببرتاع(ال)ا ةبتكبببور تصبببّورا  تتنيّبببميّكببب  اإلنسبببون جنببب  ا،  هببباا جنبببو يبتبببدع و

 .ىصر اآبولتاودر بر اخليوا  التوى اإلدراكّية  ذل   الفنون(. سوف  تعب يّة )

 ، د ببوجنيّ  ،ذهببينّ  ،  الببيت تسببتفيد جنبب   ظببوفف التببوى السببوبتة البباكر لتكببوي  جنعببودا جنعببر ّ التببوّ  والعتبب  هبب  
ا ر  بّببد  جنعة اجملبرّ وجّنبا فبوهي  الع) ةبلةتو اخلوّ ب  يتعوبي جن  هاا ا عودا الاهينّ  ،احلّسيّ  للعومل الواقعيّ     رجن  ّ  ،لةو ّ 
 ة البببيت ذكبببر بعاببب و  رسبببطو(  بتوانينبببو اخلوّ ببب يعطبببي لبببورجنببب  ذ  جنعببب      ّ     ،   إشبببور  ،   بصبببور  ،مبببةكلعن بببو ب

و جنطوبت بب احلّسببيّ الببا  يتيمببو للواقبب   جعبب  ا عببودا البباهينّ  إىلو يسببعي الثولببث ا ردببوع(  لكنّبب ،عببدس التنببوق  ،ةاهلويّب)
ة هبباا يّبب  مهّ  ، لببيس قبوانر العتبب  بولبباا  علببي الببرغ  جنبب  د رهببو ،ةلصببحّ ا ل تكببون ا طوبتببة هنببو جنعيببور   ،للواقب  نفسببو

عببومل ) ويًببكلّ ّرد   عنببدجنو يتعلّببق اأجنببر بببولعوامل اجملبب أة  اخلطببا للصببحّ هببال التببوانر تصببب  جنعيببور   .الببد ر   تلبب  ا عردببة
 .احلّسيّ ا لصّحة ا عردة اليت تتنو ا الواق  ،  ليس جنعيور  ة(ة  ا نطتيّ ا فوهي  الريوضيّ و )يً كلّ الةي (    ا فوهي  اجملرد   

  كينببو جنبب   ببو   ،و جنبب  قباببة ال جنببون  ا كببوننسببون نسبببيً بوصتصببور هببي  ريببر اإل د اإلدراكببيّ  ظيفببة البعبب
ة كمو  ّكنو جن   و  جنعبودال  ذهنيّب  ،اخليوا(   الااكر و  جنشوعرل )وتة صوّ ة علي عالقة بوهتموجن تجننة   جنكنة ذاتيّ 

 .ي حّسيّ جنعط     ّ و ع  يً كلّ رد    للعومل  ا فوهي  اجملّ  ،احلّسيّ  اقعيّ للعومل الو 

  اإلدراك  ي هببال ا عردببةو جتلّبب جّنبب ،ةاإلدراكيّبب و للتببوىهبباا بوصتصببور بعبب  جنببو تتولببو ا عردببة ا علمنببة نسبببيً 
عوتبو ث عب   جنونيبو  تطلّ  احلبدي ،دبرد جنب  اسبتعود  ذكريوتبو اخلوّ بة كب ّ يشب و  جن  صالا الت بورب البيت يع ت ّ يوشر دا ب

 احلّسبيّ ة للواقب  جنب  ا عبودال  ا عرديّب آصبرى    وي  جنسبتو  كب ت ،ة ببر الظبواهرللعالقبو  السبببيّ  إدراكبو  ،ّيةا ستتبل
 د.جندلوا حمدّ  ليع ة  صو ّ    يعطي و داللة   ّ  رجن    ،ة الت ريد بوسوبة اللةةيّ كلّ  للعوامل  ا فوهي  ال

 االجتماعيّ البعد 

 ،عتتببود  منببوف اال ،اللةببة) ة اجملتمبب يكببّون اجتموعيّبب وممّبب ،عببرب الرتبيببة ،شبب ص إنسببو ّ  كبب ّ و يسببتدصلو    عّمببهببو عبببور 
تو   جنبب  ش صببيّ ال يت بب ّ  احبيببث يصببب  جب ء   ، التببي  السببوفد  ديبو( ، التعببب  ، التفكب  ،نتببوج اإل ، السببلوك ،  العببود
بب  إىلدتببط  االجتمببوعيّ عببد ال يعببود الب ،.  علببي هببااىصببر اأو كسببوفر اأبعببود  وجن بب و   تببأجنر جنببو كببون اإلنسببون حمتوج 
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إنسبون  إىل (التوريبث البيولبوجيّ   )ببولتوّ  إنسبون ا جنب و ال يتحبوّ ابو أنّب ي لكب   ،ي صبر التعو ن جنب  اآ إىل إليويتوج 
 .1إليوالا   شرنو  التوريث الثتو ّ  جن  صالا اّل بولفع  إ

بببهببباا اال الكبببوف   إىل ا نتتلبببةر بوخلصبببوفص النبببو  أنّبببو يتبببأ ّ  آحبببود ا لبببدىي  احبببد  سبببتدصوا ال يأصبببا جننح 
لبدى  حبّ   ا ور م الثتو ّ لو   النتوفج عند استدصوا   جن  هنو يكون التنوّع ال حدّ  .بولتوريث البيولوجيّ  اإلنسو ّ 
ة االجتموعيّببة   يّببسببو  الرتبو عببرب اأسببر   ا  سّ  ،  جنبب  حمو لببة اجملتمبب علببي الببرغ ،نفسببو ن ا ببور م الثتببو ّ جنبب  يتلّتببو 
 جن  جتونس بر  عاوفو بوسوبة الرتبية  الوجيو  اإلرم  اإلعالس. قصي جنو ميك  إحدا و إحدام  إىل ،الوسيطة

   ممورسببتو  ،الرتبيببة   اأسببر  يبت ربتببو الببيت عوشبب و  هببو يتلّتبب يدركببو ا ببرء جنبوشببر    االجتمببوعيّ هبباا البعببد 
ول جنببب  ضبببةوف  سبببر . كمبببو يدركبببو جنببب  صبببالا جنبببو يتلّتببب   ّ بيبببة اأبفبببوا   لرت       جنالحظتبببو ،ل الرتبيبببة أ الدلهلبببا
 و.جتموعيً    إلشبوع و بطريتة جنتبولة ا ،بوتوي ع  بع  رغللت لّ 

 االنفعاليّ البعد 

 ،   عب  جنوضببوع ،جنوضبوع إىل ونرغببو  تشبدّ  إىلهلبو جنبب  صبالا إدراك بو ة    وّ هبو جممب  ا يبوا    البد اد  الفطريّب
 ة.شبوع الرغبة ا عنيّ   إ و نود     ضورّ  نّ حلكمنو عليو 

 احلركببة  ،تببااءجنيولببو لالغ دللبعببد اجلسببد ّ  .ةاإلنسببونيّ ع اأبعببود ا كّونببة للش صببّية ع بتنببوّ هببال ا يببوا تتنببوّ 
تبببة    ا طوب ، ّ ا بببودّ  احلّسبببيّ ردبببة ا طوبتبببة للعبببومل ا ع إىلجنيولبببو   للبعبببد اإلدراكبببيّ  ممورسبببة اجلبببنس.  ، النبببوس ، الراحبببة

   النفبببور جننبببو  ،(ا    مجوعبببة  دبببرد  ) صرجنيولبببو ل نبببس ببببوآ االجتمبببوعيّ  للبعبببد  .لتبببوانر العتببب  عبببرب الت ريبببد  التعمبببي 
ّي كلّبب  ،ّي التببدر كلّببالتعلّببق مبطلببق   إىلجنيولببو  ،كمببو سببنرى  ، للبعببد الر حببيّ  .ل و لبباتو تبع ببمو بب     ،جنعببو التعببو ن 
د لببو  يرجببو يتعبّبب ،كمببوا  كبب ّ  جنصببدر   ،سببب  كبب ّ  سببب    ،علّببة كبب ّ   علّببة ،صببولق للكببون  جنببو ديببو  جنبب  ديببو ،احلكمببة
 ال.صر    س طو  غابو    يت نّ  ،  دنيول  يار س طو لينوا رمحتو  توديتو ،رضول

ا جنصبببدر    كّ تشببب ، د هّنبببوحولبببة الشبببعور    اإلدراك إىلعنبببدجنو تنتتببب  هبببال ا يبببوا جنببب  حولبببة السببببو   الةفلبببة 
ابحية برغبببة ت.  للآصبربفعب     االجنتنبوع عبب   للتيببوس  النفسبيّ  بباا اجل ببد اجلسبد ّ  جنب ننببو ة البيت  كّ للطوقبة النفسبيّ 

 .و  كثر  مهّّية  علي جناب  رغبة جنستتبلّية  ك   هنّ  ، إن ضوغطة ،راهنة

                                                           
؛ حيث يتوا: "ال يولد اإلنسون إنسون و دال شيء جن   45)ب   : دار عويدا (، الصفحة  1، ترمجة ج ود نعمون، الطبعة فلسفة التربيةراج ،   ليفيو ريبوا،  1

 الفكر  ا شوعر  اأصال   الدي  قد انتت  إىل جس  ا ولود اجلديد،  عليو بولتوك  ن يكتسبو بولرتبية".  بعد اإلشور  إىل حولة  كّ  جنو ي ّلف اإلنسونّية،    اللةة
يربّيو إنسون ال يعود   كيف كونتو تتصّردون يتوا: "إهّنمو يتّدجنون الدلي  علي  ّن  لد إنسون ال 1920دتوت ر  جدتو   جنوض  للافوب   اهلند   جندينة جندنوبور عوس 

 ميل  شي  و إنسونيًو،   ّن اإلنسونّية ليس   را ة  ببيعّية  ب  جن ام يتحّت  علي كّ  إنسون  ن يستعيدل".
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مبببو ديببو ا عتتببد    الببدي  السببوفد( يعطببي إلشبببوع الرغبببو  تفوعبب  البعببد االنفعببوّك جنبب  البعببد االجتمببوعّي )
 ،ا للتعببوبي جنع ببوا  يرسبب  حببد د  كمببو يابب  قيببود    غبب  جنتبولببة. ىصببر     ،وو    دينيًببجتموعيًببا و جنتبولببة  وب بب     من شببكوال  

    ،ة   اإلشببوعاالجتموعيّب  ويو بولرضبو  للمعبينت بي غولب ب ،تصبودس إىل    بعب  اأ ضبوع  هاا جنو ميك   ن ي دّ 
 ،مب مبب  قببوى ا ببرء ى يسببتبدّ    هببو   ،شبب و  إىلهلببو د يوّ قببكببب  رغبببة بصببور  جننتظمببة   و.  لكبب ّ ت ببلكببب  الرغبببة جن قبّ 

ن الكبر  التبرآ عنبو  هباا جنبو عبرّب  .فة ا طلبق علبي النسب ّ وء  بضفإ    ،ي صنعرف بولتجنطلق.  هاا جنو ي   إىلهلو  يوّ 
بو ال    د أ نْب   ت ك بون  ع ل ْيبو    ك بيال  }بولتوا:  التسبوجني هببال الرغببة   ويل بو  إىل  كمبو قبد يب دّ   .1{  ر   ْي   جن    ا خ ا  إ هل  بو  ه 

بو   دينيًبجتموعيً رغبة جنتبولة ا إىل ول اأنبو و ببر جنبو مسّبو.  قبد در  سبيةموند در يبد بتفصبي  هباا الصبراع استمب  دافم 
ر سبببواء علبببي جنسبببتوى البببوعي     جنبببو يبببن   عببب  هببباا الصبببراع جنببب  آ بببو Le Ça اأنبببو اأد   Le sur-moiاأعلببي 
 .eros لدراسة   إبور الرغبة اجلنسّيةصر او ح لكنّ  ،السلوك

وتببو تنويبب   سببوف  اإلشبببوع  كيفيّ  ،إىل يببدد   ،علببيديسببوعد  دراكببيّ جنبب  البعببد اإل االنفعببوكّ  جّنببو تفوعبب  البعببد 
نشببوء احلاببورا   إىل هبباا جنببو  داببي عببرب التببوري   .فجنبب  د ن توقّب ،و جنراكمببة اأشببيوء الصببوحلة لإلشبببوع كًمبب ،ونوع ب

 ،ا  مجوعبو  دبراد   ،للنبو ة عنويّبة  ا يّببوع احلوجبو   الرغببو  ا ودّ   إشب ،ويًبو  كمّ نوعيًب ،اكوهنو تطوير    يلاليت تلتتي ع
 ،ةو لإلجنكونبو  ا وضبوعيّ تبع باإلنسبون   عليو يترتب جنن و ث  ر كموال     جن  ف بفع  تصوّ   جنس   ال تنت ي  ال تتوقّ 

   جن  بلوغ و.جن  د ن التمكّ 

 ّك  تشببب ،ةالتبببي  النسببببيّ  إىلر حلظبببة جنببب  حلظبببو  التطبببوّ  كببب ّ ا    تتحبببوّ  ،  ا ثببب  العليبببو  ،هبببال الكمبببوال 
 ر .لة    ا تصوّ قرتاب جن  كموالهتو    جنثل و ا ت يّ و    االحمطّ 

 ،ر الكمبوال جننطلبق  دادب  تصبوّ  ّك تشب ،  تفوعل بو جنب  التبوى اإلدراكيّبة ،ةا يوا الفطريّب  هكاا نرى  نّ 
  لباّ نبوع ) كب ّ ة جنب   احلّسبيّ جنرتكب  قبي  الردبول  البودر   اللاافبا  ّك تش دميوا البعد اجلسد ّ  .   التي  ،   ا ث  العليو

 ،ةة  اجلموليّبجنرتكب  التبي  ا عرديّب ّك تشب  جنيوا البعد اإلدراكبيّ  ، ممورسة اجلنس( ، النوس ، الراحة ، الشراب ،الطعوس
ة علبي اصبتالف التبي  العردونيّب ّك ة تشب ا يبوا الر حيّب ،ةة  السيوسيّ جنرتك  التي  اأصالقيّ  ّك ة تشاالجتموعيّ  ا يوا 
 درجوهتو.

  إبببور  ،جنبب  رغبوتببو   تعوبيببو ،  صببالا جتربتببو ا بوشببر   ا عيشببةجنبب سببو ّ نسببون إ   ّ هببال اأجنببور يببدرك و 
ا يبث   ببح  جب ء  حب ، شكوا تفكب ل  تعبب ل   ، تنظيمو ،  منوف سلوكو ، عبوداتو ، عتوفدل ،لةتو جمتم  استدص 

 بو  بو و  سبتوى جنعردتبو  توجّ تو. إنّبو يعيشب و  يبدرك و مبسبتويو   تلفبة جنب  الوضبوح تبع بجن   بعبود ش صبيّ   ال يت  ّ 
 التأجّن  دي و.

                                                           

 .43، اأية الفرقانسور   1 
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 البعد الروحيّ 

             .1جن  لبس ا  و ميك   ن يث ل   ف هاا البعد الر حيّ نظر      ا عنو ّ  الديينّ   تسميتو البعد  نفاّ 

 سببوب رجوفبو ا عتبود   كب ّ     تتتطّب ،صطب يصب رل عنبدجنو  ،ا لحبد جنبن   حبّ   ،النو  آحودهو جنو يعيشو 
بيبكر ك ْ     اْلبب برك } :يوون   دا  تعب  ع  هباا الوضب  جنبو  رد   سبور   ،ص جننو  التعوبي جنعو  الت لّ  ه بو  الخبا   ي س 

ْنببت ْ     اْلف ْلبب    بب خ إ ذ ا ك  ببْ  ك بب ك   اْلب ْحببر  ح  ببْوج  جن  ببوء ه    اْلم  ببَف   ج  ببو ر يببَ  ع و   ببر ْي   هب  ببْ  ب ببر ي ب ب يكب ببةب   د ر ح ببوا هب  ببو ج وء تْب     ج 
يط  هب  ْ  د ع بو ا  ب   الشخبوك ر ي اهلل  جن ك ونب   ظ نُّوا   نبخ  ْ    ح  با ل  ل ن ك بون  خ جن  بْ  ه  ي   ل ب  ْ    ْا ْيتب ن بو جن  بر  ل بو  البدك جنبو يبرد    .2  {  ْل ص 

بب ،ر هلببو اإلنسببوند حولببة جنبب  احلببوال  الببيت يتعببرّ الكرميببة هببو جمببرّ  اآيببة لببو  واّل بببدعو  اهلل  لص ببإو جنن ببو  ال جيببد  رج 
 و الوحيد  التودر  علي اوتو.ة التدر  يطل  عوهنو أهنّ يّ كلّ    قوّ  إىلالشعور بوحلوجة     ،الدي 

    ،   ببيعبت   ،ع كينبونت  مبو يأصبا ن   مبي جنب  النبو  عنبدجنوة العظجنبو تعيشبو اأغلبيّب ذلب ، إىل،  هو
د م ببو عببرب  إىل يسببعون  ،ديالحظببون تعوقبب  الظببواهر .   جممبب  الكببون الببا  يببيط هببب  ،لون دي ببو يتببأجنّ  ،دطببرهت 
  لكب ّ  ،ضبرارهو   ة التعبوبي جنع بو هببدف اإلدبود  جنن بو    جتنّبو  عردة كيفيّب إجنّ  ،د الف  و جملرّ إجنّ  ، سبوهبو إىلف التعرّ 

 ، جممب  الكبون اسبيط ببو ،  نفسبوة بأسببوهبو التريببة  البعيبد  ال يسبتطي   ن يتعّتب  الظبواهر اجل فيّبالعت  الا  يتعّتب
ك  علبي تعوبيبو جنب  الظبواهر و احلب ،و جنب  قبوانر العتب  البشبر ّ قونون ب ،   يكبود ،ّك ة الا  يشبالسببيّ  جنبد ا ع  بعيد  

 تعوبيو جن  ا فوهي  اجملّرد  للفكر. ياحلوكمة عل ، الثولث ا ردوع ، عدس التنوق  ،ةاهلويّ و كتوانر الطبيعّية  وجن  

 ردهببو ا رحبببوس  كمبببو   ،ألعوورا جنببب  سببور  ا 172ة يّببنسبببتعر بشببرح اآ ،ببسببوبة إليببوح جنببو نببباه  ياببو إل
بببا  }   ": حيبببث يتبببوا ،3الكبببر  نللتبببرآة   تفسببب ل ا  تصبببر د جبببواد جنةنيّبببالشببي  حمّمببب بببْ   إ ْذ   ص  بببْ  ب بببين  آد س  جن  ر بُّببب   جن 

 احليبو  البدنيو جبيال   إىل رحبوس النسبوء اج   جنب    بالب الرجبوا   صبر إة هنو عببور  عب  يّ  صا الارّ    {ظ   ور ه ْ  ذ ركيبختب    ْ 
بب   ْ    ْشبب  د ه ْ  ع لببي   } .بعببد جيبب   دالفبب  علببي  جببودلنببو    جنببو   الكببون جنبب  بيّ { مبببو   دع دببي   جنبب  عتببوا،     نْبف س 

 عب  جسبمو  ر حبو دابال  سببحونو يمل بو اإلنسبون    اهلل الشواهد علبي  جبود  {ل ْس   ب ر بكك ْ  قول وا ب لي}    .ىلوتع
د عنبدجنو يصب رل اخلطب  ي   دطبر  ا لحبيت لّ  ىلو جودل تع الفر   نّ ا،    لو كون جنلحد   حّ    دطرتو الكون، ب    

      ه  ء  وْ ج  الكرب }     
 ."{   يْ دك الْ  و  ل   ْر  ص  ل    ْ  اهلل  ا و  ع  د    ْ هب    ط  يْ ح       ْ    نبخ ا    وْ نبُّ ظ      ونب ك  جن    ك ك     ْ جن   ج  و  ا 

   ال عبار  ب  شب ّ  {ْن تب ت ول وا يب ْوس  اْلت يوجن ة  إ نخو ك نخبو ع بْ  هباا غبود ل ر     ش   ْدن و }" :ةي يكم  تفس  بتّية اآ
قلنبو   جواببو:  ،‘ون  جيحبد ننبو  لبوف العتبالء يشبكّ  ير ’ن قبوا قوفب : و،  إ  ن يكبون جمنون باّل إ هو يبرى صلتبو  اهلل

                                                           
)ب   : جنرك  دراسو  الوحد  العربّية،  2، الطبعة إشكالّيات الفكر العربّي المعاصرللتعّرف بوضوح إىل هاا اللبس استم ، انظر، حمّمد عوبد اجلوبر ،  1

 .151إىل  147(، الصفحو  1990
 .22، اأية يون سور   2
 .األعرا جن  سور   172(، تفس  اأيّة 2007)ب   : دار اجلواد،  4، الطبعة التفسير المبينحمّمد جواد جنةنّية،  3
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يتبوا    ‘رل بولصبددةيفّسبلبو    الكبون الع يب ، يعلّ اّل تو إعلّ ء بأ لو   شي ك ّ    يعلّ ر   الا  يفسّ  نريد اجلنون اخلفيّ ’
 ."‘بي  ك ّ لو كون اجلنون ي مل  وحبو لسمع  الصرا  جن   ’ :ي  ّ كلا ث  اإلن

بب}" :صببلة هبببوة ا تّ يبب يتببوب    شببرح اآ ببْ  قب ْببب  {  ْ  تب ت ول ببوا إ منخ ة  اضببحة الداللببة يبب هببال اآ ،و   ْشببر ك  آبوؤ نببو جن 
 ."و لالجت ود    التتليدليس جنوضع  مو   البدي و ،   جن  شأن التوحيد  ن يكون جن  ا سلّ  علي  نّ 

التببوى  نّ  دبب ،ةون بببوهلل جنبب  جنببدص  السببببيّ ميبباإل إىلتببدد   ،العتبب جنت و    جنتببدّ  ،ةإذا كونبب  التببوى اإلدراكيّبب
رغبببو  جندركببة إذ جتعلنببو  إىللببة دببو يوا ا تحوّ  ،يتنوسبب   ببيعت ببو آصببربببوهلل جنبب  جنببدص   اإلميببون إىلة تببدد  نفعوليّبباال

 ،نطلب  جنبو ة جيعلنبو نبرى  نّ ط التبوى اإلدراكيّبتوّسب دب نّ  ،   ع  جنوضوع ينارنو ببأمل ،عةرنو مبتجنوضوع يبشّ  إىلننشّد 
 ، بةجنب  ج ، يددعنو للبحث عب  الكمبوا ا طلبق ،او حمد د  نسبيً  يظ ّ  ،جن مو بولةنو    تيتو جن  حيث النوع  الك ّ 

و   احليببو  إلي ببنببدرك  ن ال سبببي   ، جنبب  ج ببة  ونيببة،جنتعببة دافمببة  بمأنينببة  وبتببة   عبب ،ون بببوهللميبب لإلديكببون جنببدصال  
 .صربوليوس اآ لإلميون جندصال   ّك  تش ،الدنيو

نببو    جنبب  جنكوّ ال يت بب ّ  االببا  نببرى ديببو جبب ء   البعببد ا عنببو ّ  ّك هببو جنببو يشبب صببربببوهلل  اليببوس اآ اإلميببونهبباا 
الببيت - هلت ببوآ كببون هلببو و جنببو جنبب  شببع   ال قبيلببة  ال مجوعببة إاّل  بفعبب  جنالحظببة  نّبب ،سة بفعبب  جنببو تتببدّ الطبيعببة البشببريّ 

و ترضبي اآهلببة دو  البيت يعتتببد  هّنب جمموعببة جنب  التصبرّ  ، عيودهبو   ، جنعوببدهو ، بتوسب و -البو  احببد إىل غولب بوتنت بي 
هببببال ا عتتببببدا   التصببببردو   نبصببببرف النظببببر عبببب  جناببببمو  ، يببببوس ديبببب  آصببببررا  عبببب  عببببومل  تصببببوّ  ،   تسبببب ط  
 جنبوشر. يّ النو    إدراك ش ص حودكمو تن لي آ  ، التصورا 

 استدراك

قبببوال جنببب  قبببب  اإلنسبببون بتبببأ   بعببب  جنتتابببيو   قبعبببد  تل بببهبببو  البببديينّ يطبببرح السببب اا: هببب  البعبببد س جنبببو تتبببدّ   لكببب ّ 
 ةلاالنفعوليّ ة   اإلدراكيّ 

يتوبب    جبود جنوضبوعيّ    ّ إنكبور  إىل  جنبو يب دّ  ،1وبجيباإلجوبة بوإل إىلة ويّ موهو  العلي  كث  جن  االجتّ  
 سببألنو  ،وهببو جتّ   االة الببا  ال تنكببرل تلببالسببببيّ  جنبببد  إىلاأدكببور النومجببة عبب  تلبب  ا تتاببيو .  لكبب  إذا عببدنو 

 ب  هبي الصبددة  س هبي صصبوفص د ،ة لبدى اإلنسبوناالنفعوليّبللتوى اإلدراكيّبة    و جع  تل  ا تتايو  جنالتجنة  عمّ 
 تتابيو  ينطبببق اةل التببوا بولصبددة   تفسب  هببال وهببو  العلمويّبجتّ تبرى اال و     بور  جنبب   بور تطّورهببو كمبودّ ا ب

جّنببو تفسبب هو   ،جنبب  جنظببوهر الكببون ج فيّببة     نّببو يتنببو ا ظببوهر    ة  صوّ بب ،ون اخلفببيّ ة بببوجلنعليببو جنببو   ببفو الشببي  جنةنيّبب

                                                           
يعّية،  تفّسر الوحي بوإلهلوس الا  يص  لكّ  إنسون،  إن مبستويو   تلفة،  تنكر الوحي مبو هو هال االجّتوهو  تفّسر البعد الدييّن بوخلوف جن  الظواهر الطب 1

 إيصوا رسولة جنبوشر  جن  اهلل لعبودل عرب  حد رسلو     نبيوفو.
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عبب   ا اّ بب  ببوذا  لىصببر    د ن  ببوذا جنببودّ  :ديطببرح  سبب لة   ،رهببو     ببور  جنبب   ببور تطوّ هّنببو صصببوفص جنببودّ بببولتوا إ
 لجن  جديد اجلنون اخلفيّ  إىلل  إذ ذاك  ال نعود ل ه  هي الصددةهال الصور  د ن غ هو جن  الصور

ة يّبكلّ    بتبوّ  اإلميبون إىل ،حمو لة للف     ّ  هنوية   ،  الل وءعيو   د م و ال جننوص   جنعوجلة هال ا تتا
 قا   ن يكون جنو كون علي الصور  اليت كون علي و. ،ة احلكمةيّ كلّ   ،التدر 

بب   ،النبو  آحبودصبة   ش ّ ا جنب   بعبود الطبيعبة ا ا جنبوشبر  يوضب   نّبو لبيس بعبد   الديينّ س حوا البعد جنو تتدّ 
 ،ةاالنفعوليّبة  التبوى ى اإلدراكيّبر ببولتو ا برتبط    الن  عبيّ  ي  اإلدراكيّ ة جن  صصوفص و نومجة ع  تفوع  البعد  يّ صو ّ 
 حبّ   ،ة لبدى اإلنسبونسبويّ صبور  ي  بي  البعبد  حبيث يكفبي  جبود هبا   ، ةتوك جنرتبطة هبمو ارتبوف السب  بولنتيلو ب

ي  اإلدراكببّي    يّ كمببو ر   ،ةضببر ريّ  بصببور  ينّ الببديينبثببق البعببد  بولصببور  السببولفة ، االنفعببوكّ نببو.   سبب   ّن تفوعبب  البعببد 
ة ايببب   جنببو يسببّمي "اهلد ،علي بببواإلنسببون ببببوهلل الببيت دطببر اهلل  اإلميببونا لمبببو   ا شببّ ص لفطببر   ك البباكر، هببو الشبب

هلل جببّ   عببال  بب  يصببطفيو جنبب  الرسبب   اأنبيببوء، ليبّلةوهببو الببيت يوحي ببو ا ،ة اإلرشببوديّةايببالببيت تكمل ببو اهلد ،التكوينيّببة"
 للنو  لكي ال يكون هل  حّ ة بعد الرس .

 الحّريّة د  عب   

 يهبب ل نتببوا هببا إليببونشبب   شببيء البشببريّة طبيعببةال. دلببيس   احلرّيّببةعببد يصببد  علببي ب   الببديينّ س حببوا البعببد جنببو تتببدّ 
 .احلرّيّة

ة يّبببشبببعر ا بببرء حبوجبببو  جنودّ ي      الن  عبببيّ  االنفعبببوكّ دولبعبببد  ؛ اإلدراكبببيّ  االنفعبببوكّ ي  هبببي مثبببر  البعبببد   احلرّيّبببة
 نسبون يبدرك  نّ . هباا التفوعب  جيعب  اإلة   تبأجنر جنبو يشببع و  التبوى اإلدراكيّب يتوّسب ،إشببوع و إىلة يسعي  جنعنويّ 
يفوضب   لبو  ن ،أسبولي   تلفبة ب ،د ( جنتعبدّ إشبوع حوجوتو بوسوف  ) شبيوء ،ة     كثر اأ ضوع بدافيّ  حّ   ،ب جنكونو

جنبببو  ،و كًمببب والتكثببب  جنببب   سبببوف  اإلشببببوع نوع ببب إىلنبببو  ّن هببباا التفوعببب  ددببب  اإلنسبببون  يّ كمبببو ر   ،بين بببو الصتيبببور  حبببدهو
 ،صتيببببور بولتببببوك اال ،و  ا تورنببببة  ا فوضببببلةيببببة جنبببب  إجنكونيّببببحلاببببور  الببببيت ت يببببد بصببببور  ال جنتنوهإنشببببوء ا إىل داببببي 
 تيور.تو   ذل  االصيّ ش حرّ توسي  هوجن ،ا استطراد  

ا سبتدص  جنبب  قببب   االجتمببوعيّ ي  جنبب  البعبد ي  ا باكور  تفوعبب  البعببد   دب نّ  ، جنبب  ج بة  ونيببة ،هباا جنبب  ج بة
جتعبب  جنبب   - ا عتتببد ّ  الببديينّ هنببو يشببم   االجتمببوعيّ   - ةجتموعيّببا  ويجنعبب ضبب   إىل  اإلنسبون بوسببوبة الرتبيببة يبب دّ 

علي العكبس جنب  ذلب . كمبو  اب  احلوجبو   الرغببو  نفسب و  ىصر     ،ة  جنستحبّ     و  إشبوع جنتبولة   شيوء  كيفيّ 
جنن بو جنبب  ج ببة  كبب ّ  ببر كيفيّببو    سببولي  إشببوع   ،  جنتشببوهبة.  قيبوس اإلنسببون بو فوضبلة بببر رغبوتببو جنب  ج ببةوي عب
 .احلرّيّةيشعرل هبوجنش جديد جن   ، ونية
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 حمكوجنببببة   البببيت يشبببعر  نّببببو قبببودر علبببي ممورسببببت و تظببب ّ  يّببببةهبببال اهلبببواجنش للحرّ   نّ  ،ا توببببب    ،يبببدرك لكنّبببو 
ا للعمب  جيد نفسبو جنابطرً  ،قو  ا طداجنو   ذل  مبعوّ  ،يّة  ا عنويّةد و   كدحو إلشبوع حوجوتو ا ودّ  ،بار را 

بعاب و  لبيس   يبدرك  نّبو ب جنكونبو  ن يبالّ يدرك هبال الابر را  كمبو  .آصرو فق حين  و   دين   حين   ،علي تاليل و
احلوكمبة  بولسبن     ،كبون  عبي اإلنسبون بولابر را   ،عرب جنكوبد  هال الت ورب .صراآ  جنكونو  ن ياّل  بعا وب

 ،   دكريّببةعملّيوتيّببة تتنيّببة  كببون ابتكببورل حليبب    الوقبب  نفسببو   ،سيتتببدّ  ،جتمببوع  السيوسببةعلببي الطبيعببة  الببنفس  اال
 ،تببو  حبببد دهويّ س إدراكببو لطبيعبببة حرّ كببون يتتبببدّ   ".االبتكبببور"  جنعببو ،و يا ببس يتتبببدّ  ،لببب  السببن تنسببببّيو جنبب  يتحببّرر هبببو 

 ا إاّل  نّببو لببيس حببرً  ، كثببر دببأكثر ،ابب  لديبوتّ ي.  هكبباا كببون وحلرّيّببةعببو بو  ت يببد جنبب  جنسبتوى  تّ ر  سببولي   تتنيّبب يطبوّ 
اب  تتّ  ا كونب  هكبا .د نفسبوة تس     جعلبو سبيّ  قيميّ    قنوعو  دكريّة  ،ر ذاتو بفع  تداب  عملّيةبتدر جنو يرّ 

 احلرّيّبببةا نحبببة البببيت جننح بببو اخلبببولق لبببو ليسببب     نّ  ،لبببو جنالتجنبببة   ليسببب   بببفة   احلرّيّبببة حتيتبببة  نّ  ،  كثبببر دبببأكثر،لديبببو
و لتدرتببو تبع بب ىصر أجنبب  التحببّرر بنسبببة    ببب ،هببو  نابب  وبعببد تفّتح ببو  منوّ  ،ّكنببوسببتعدادا  الببيت  و اال إمّنبب ،ا ابولبب

 إقوجنبة جننظوجنبة قبي  جننسب مة  ،حلتبوفق هبال اأجنبور جنطوبتة نسببًيو ص  بصور ن  ا علي د   الوجود  احليو   اإلنسو
 قببي   البباا ّ  حبيببث يصببب  د بب  ،هببباا الف بب   جنببو يببب  عليببو جنبب  قببي  اإلميببون   ،جنبب  هببال الرؤيببة يكم ببو   تصببرّدوتو

 ا .الاا  علي الا  إن درضتو ، بولتوك حرًا ،وو ذاتيً  دت و سلوك  الااتّية  السلوك 

د نّبو بعبد اسبتدصولو جنب  قبب   ،هو اجملتم    عليو جن  قي  ذا جنصدر صورجيّ  إذا كون ذل  الف    جنو يرتتّ 
البنيببة الش صببّية     داصبب  جنببر ذا ّ  إىليّولببو  ،جنبب  الصببور ببور   أ ّ الرشببد ببب   سبب ّ  ،بببوعي  تبّنيببو الفببرد  جنراجعتببو

 .حرّ    ة  تتايوتو است وبة  الفرديّ ست وبة  تصب  اال ،للفرد

 عود على بدء

النبو .  إذا   آحبود   الطبيعة البشريّة جمّسد       ،ةاإلنسونيّ و  كّونو      بعود الش صّية   ف   ّك جنو تتّدس ش ك ّ 
د باا التحليب  ينبةبي  ن ال يةيّب   ،هبدف التحليب  ا سبوعد علبي الف ب  ، علي حد كاًل كّنو قد تنو لنو هال اأبعود  

نظببر  تتعببوبي جنبب   حببد هببال    ّ  ببو.   جنن  ا رّكبب كبب ّ جببد   الجنبب  عالقببو  تفوعبب   تكوجنبب  تو جنببو بببر هببال اأبعببود 
  البببا  يبببدص     للمرّكببب للبعبببد نفسبببو هة  تكبببون جنشبببوك  ىصبببر اأاأبعبببود مبعببب ا عببب  عالقوتبببو ا ببباكور  جنببب  اأبعبببود 

هببببال اأبعببببود ال بو ببببف و عببببوبي جنبببب  و علي ببببو  ن تتنسبببببيً   جنتكوجنلببببة   ة  نظببببر  تريببببد  ن تكببببون جنوضببببوعيّ    ّ تكوينببببو.   
ال يسبتةين    احبد )ب  بو ف و عنو ر داصلة   جنرّكب ،بع  إىلبعا و     جناودة   ،   جنت و ر    ة  طيو  جنستتلّ جنع

التببواف  ا تمو لببة ديمببو    اّل إ آصببر  ال يتكببّرر بصببور  جنتمو لببة لببدى جنرّكببجنن ببو(   حيببد )   ّ    جببودل  كينونتببو عبب  
( يبول بولتوريبث الثتبو ّ صتالف بتبأ   اصبتالف جنبو ميكب   ن يتلتّ اال إىل لكّن مو يعودان  ،جيّ ولو ييونو بولتوريث البيتلتّ 

     بب  ر  بعابب و ببب   ببور  جنرّكبب ،   وببب  ال يتةببّ  ال تأصببا  ببور  جنرّكبب ،نتي ببة التفوعبب  بببر اأبعببود)  دينببوجنيّ 
صبطل  علبي هبو جنبو ي   واحبد  الوحيبد  البدينوجنيّ   ال بولودبو (. هباا ا رّكبال تنت ي إاّل  إرادّ ،    ر  و بعا  ببيعيّ 
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ليب  ح عنبدجنو يتبوس العلمبوء بت ،النبو  آحبودجنب   كب ّ الش صبّية اخلوّ بة ب    ،ببو ع  الو بفيّ  " صّيةالش"تسميتو 
  احبد كب ّ عب  النظبر حتيتبة  ن  ينبةي  ن ال تةي   ،ق   د م وف التعمّ  بعود    جنكّونو  هبد إىلهال الش صّية 
البا   تلبف كمبو  ،  نفسبو   إببور ا رّكبإاّل  ،  جن  التيبوس ببد رل ال يتمكّ  ،ود ال يأصا قيمتو  جنعنولجن  هال اأبع

 تلبف  ا بوء شبيء و كمو  نّ  وجن   ،عالقةو   الاا   الوظيفة  الو جوهريً اليت تتّوس هبو اصتالد   ،قلنو ع  جمموع عنو رل
و    البببيت ال تعبببود كمبببو كونببب  قبببب  دصوهلببب ،جر  اأ كسببب راهليبببدر   جنببب نوتبببو   جنكوّ عبببا   التيمبببة  ا عببب    البببا
  تلبف عّمبو كبون هلمبو    جنعب     قيمبة     ظيفة   جنن و  ور    ك ّ جنو يعطي ل ،تبودا اإللكرت نو  بين و إذ يت ّ  ،ا رّك 

كبوف    كب ّ ي  د نّو ينطبق جن  ببوب   ىل علب ،كو وء  ينطبق علي جنرّك  جنوّدّ  بسيط  ضع مو ا ستتّ .  إذا كون ذل 
  بعودهو  عالقوهتو. ك ّ ب حوجن  ش صّيتو الواحد جن  النو  كون هاا الكوف  العاو ّ إذا  دكيف  ،عاو ّ 

 ، بعبودل كب ّ هباا ا رّكب  ب ،بصبرف النظبر عب  جنبدى  ضبوح قصبدل ،د نّو يتصبد " نو"عندجنو يتوا  حده  
 إليبوجنبو ذهبب    ال يصب ّ  ،  ش صّيتو    ،بو خلوصّ   ااهتو تل  اأبعود   ا ركّ ة اليت ا ّ الفرديّ  بولصور  اخلوّ ة 

 .(احليو   ا عردة جنبد ) ة(    الر حاالنفعوليّ جنو مسّينول بولتوى اإلدراكّية   التتليديّة جن   نّو يتصد النفس )الفلسفة 

و  للطبيعببة مبببو ببف و الت سببيد ا ل ،ةاإلنسببونيّ ّية جنبب  صصببوفص الش صببّية إذا كنّببو نرّكبب  علببي هببال اخلوّ بب
تابّ   اعتببور جونب   ،تب  علي بو نظبرا  تتومييّبة ،نظرا  جت ي ّية إىلجتوهل و  داي  جنو تاا يفاي  د نّ  ،البشريّة

ّية تشببببويو النظببببر  اإلمجوليّببببة  التفصببببيل إىلولتببببوك   ب تبببب دّ  ،بصببببور  تةببببوجنر بببببوصت اا هبببباا اجلونبببب  آصببببر تتببببّ س اعتبببببور 
 يّة.ا للطبيعة البشر د  ة  استطرااإلنسونيّ للش صّية 

ة    مبوهيّبب ،بولطبيعببة البشببريّة ا  ببت ّ  اإلنسببو ّ لتبباك  بتببواتر هببال الظببوهر    تببوري  الفكببر لال نظّننببو حبوجببة 
و علببببوس السببببيكولوجيو  حببببديث   ،جنببببيّ كال ال  الالهببببو ّ   اأصالقببببيّ  مو الفكببببر الفلسببببفيّ ال سببببيّ  ،    ببببوهرل ،اإلنسببببون

نظبببرا   ،   شبببو علميّببة ،علببي جنعطيببو  علميّبببة السيوسببة عنببدجنو تبببب   قتصبببوداال حببّ     ،ولوجيببو بولوجيببو  اأرت  ن اأ
بوضببوح     بشببيء جنبب  هبباا الفكببر يالحبب  هببال الظببوهر  جنلبب ّ    ّ  .تتنببو ا الطبيعببة البشببريّة ى عوجّنببة     رؤ   ،دلسببفّية  

 دل ببرل الع ولبة(  تبردّ هبالنو استعموهلو   ة اليت داّ االنفعوليّ التوى اإلدراكّية   ) لنفسا إىلو يوس  تنوّع تتيي  اجلسد ق
اعتببببور  حببدّ  ىلإ ،عتبببور   بعبب  الفلسببفو  احلديثببةي  اال  تاببب ،حتتببور   بعبب  الفلسببفو  التتليديّببة  االحببدخ 

كمبببو يالحظ بببو     .(اجل بببوت العصببب ّ جنببب  إدبببراتا  بعببب  جنكّونبببو  اجلسبببد ) االتبببوى اإلدراكيّبببة مببببو دي بببو العتببب  إدبببرات  
رغببو   شب وا (  إىلا يبوا جنرتمجبة علبي جنسبتوى البوعي ) ةاالنفعوليّبجنب  التبوى  درجبة التنبوق  إىلتفو   ا واقف 

ة االجتموعيّببظببي  احلوجببو  ا عرديّببة    تع ،ال سببّيمو احلوجببة اجلنسببّية ،سببد احتتببور الرغبببو  النومجببة عبب  حوجببو  اجل
  بولعكس.
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تابب ي  د ر  إىل ،ون جنببو يتعلّببق بببو جنبب   ديبب ،نتتببوا جنبب  تابب ي  د ر الةيبب اكر االي بب ،   السببيو  نفسببو
تفسبب  تصببّورا  اإلنسببون لببو  إىل ،   ّد د ر للةيبب    ّ جنع ببو  لةببي     درجببة  إىل جنببو يتعلّببق هبببو جنبب  علببوس  ،الشبب ود 

 لو.  جود جنوضوعيّ    ّ  بولتوك نفي  ،نو يكمو ر   ، صتالا ،بأهّنو دع  إنسو ّ 

مييب  هبال  عّمبومو عنبدجنو نبحبث ة ال سيّ ونيّ اإلنسنفي الرتات  ا مك  بر  بعود الش صّية و تتّدس ال نريد ممّ 
 إمّنببو نريببد  ن نتببوا إّن العتبب  ال ميكبب  لببو  ،  ا وجببودا   نببدرك  ّن العتبب  هببو هببال الصببفة ا ميّبب  الش صببّية   سببلّ 

 .ىصر اأع  اأبعود  يّ كلّ  ن يتوس بوظوففو ا عر دة بوستتالا  

ع  سوفر التبوى  يّ كلّ ه  ميور   ظوففو بوستتالا     ،ع  اجل وت العص ّ  يّ كلّ د   للعت   جود بوستتالا  
 هبب  هببال  ببور   ظوفف ببو بوسببتتالا عبب   ج بب   التببنّفس  الةببدد  اإلدراكيّببة بأج  هتببو اجلسببديّة  جنراك هببو العصبببّيةل

ج بببوت جنببب  هبببال اأج ببب    ن ميبببور   ّ  هببب  يسبببتطي     غ هبببو  غ هبببو.  ،  الابببورّ اج اإلدبببراتاصبببر إ    جريبببون البببدسّ 
 جن  ج ة  ونية. ىصر اأ تكوجنلو جن  اأج     ،د ن تكوجن   ظوفف  عاوفو جن  ج ة ظيفتو جن  

 بببو ديبببو جنببب  ع يببب   ،البببا  ،و بتكوجنببب  جنكّونببو  اجلسبببد وجن ببب ة شببببيواإلنسبببونيّ تكوجنبب   بعبببود الش صبببّية إّن 
بيبو  آد  بّلي اهلل علجعلو رسوا اإلسالس حمّمب ، عاوفو   ج  تو   ظوففو  تبودا التأ   بر رت ت الصن   ال و لبو منوذج 

ذا ه   تببرامح   كمثبب  اجلسببد الواحببد إجنثبب  ا بب جننر   تببوادّ العالقببو  بببر ا بب جننر عنببدجنو قببوا: "يتبباى   إقوجنببة 
 تتسبي  الوظبوفف   و كولفورايب يرى   جع  ديلسود   ،ي" احلمّ  بولس راشتكي جننو عاو تداعي لو سوفر اأعاوء 

 العم  بر  ج    اجلسد.تسي  تالفوضلة شبي و ب ةجمتم  ا دين

 الطبيعة البشريّة إلىة اإلنسانيّ ن الشخصّية م

النبو   آحبودد لبدى كّونو  تت ّسبّن هال ا إ قلنو  ،ة     بعودهواإلنسونيّ استعرضنو   جنو تتّدس جنكّونو  الش صّية 
سببببتعدادا  ا ور  ببببة ال   ا ،صببببور  نفسببب و إاّل لببببدى تببببواف  جنتمو لبببةلوبال يتكببببّرر     احببببد   حيببببد  دينبببوجنيّ   جنرّكببب
  شببرنو   .(صببتالف نسبببّيو بفعبب  جنببو مسّينببول التوريببث الثتببو ّ وي   االسببتعدادا  الببيت تعببود للتمببتلبب  اال) دتببطو بيولوجيًبب
 ،ر العين بب ،جنبب  جنثبب  لببون البشببر  ة   احببد جنبب  النببو  صصببوفص درديّبب كبب ّ يعطببي ل ولببوجيّ ي ّن التوريببث الب إىلكببال  
 ،ة جنب  جنثب  جنسبتوى الباكوء   اخلصبوفص الفطريّب ،وويولسب بعلمبوء  إليبوجنبو يشب     ،وس بصمة اإلهب ، التوجنة ، الشعر

جنبو يطبرح سب اا  ،د دراد  الفرد    ولتوذل  ي كّ  ك ّ    االنبسوف    االنتبور. إىل ا ي   ، النشوف ،نفعوا درجة اال
 راد   اأ ولة.ده  علي الرغ  جن  تل  الفإجنكونّية  جود ببيعة بشريّة جتم  بر اأدراد  توحّ 

ا للمدرسبببة السبببلوكّية   علببب  جنوركسبببّير   نصبببور   دالسبببفة    لكّننبببو نعلببب   نّ  ،وقبببد يببببد  هببباا السببب اا سبببوذج  
و  إمّنب ،"بشبريّة   عليو اإلنسون ليس "ببيعة   العوجن  احلوس    جنو يكون العتبوره   نّ النفس نفوا  جود ببيعة إنسونّية 

يّب للمبرتيّب بولنسببة  جنبو يريبدل ا بر  ،بولنسببة للموركسبّير ، تبو ّ  اجتمبوعيّ  صبود ّ جنو يكتسبو بفعب  احليبو    حمبيط اقت
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 إن درضبب  عليببو بنيببة  ،الفببرد ة الوجوديّببة هببباا التيّببور إذ يعتببرب ن  نّ   بعبب   نصببور ا درسبب ميكبب  إحلببو ،للسببلوكّير
 جنبب  هنببو  .هبباا ا فببر ر  التببأ ّر بببو ا   كيفيّببة التعببوبي جنبب د نّببو يظببّ  حببرً  ، تببو ّ  جتمببوعيّ   هبب    سببط اجسببديّة 
 .ةيّ تو حبرّ درد قودر علي  ن  جنوهيّ  ك ّ ّن   إ ،ة ال تسبق الوجودّن ا وهيّ إقوهل  

 :والس اا سوذج    جن  ذل  يظ ّ 

  جنببو يعببود لل صببوفص  ،كال   إذا اصتلفبب  شبب ،وإلي ببة ا شببور الفرديّبب  صصوفصببو  احببد جنبب  النببو كب ّ ل أنّ  .1
)جنسببتوى  اخلصببوفص الداصليّببة ا دركببة إىلعببود ي وجنبب   ،و كًمبب ،( غ هببون، التوجنببة، )اللببو اخلورجيّببة ا شببوهد  

 يتببوى  ،و. قببد ياببعف جنسببتوى البباكوء لببدى بعبب د هّنببو تتوّحببد نوع بب  غ هببو(، ،البباكوء  درجببة االنفعببوا
نتببببور. لكببب  جنبببو جنببب   حبببد جنببب  النبببو  االنبسبببوف    االنفعبببوا  النشبببوف    كبببال  درجبببة اال ،آصبببرلبببدى 
ة سببويّ إذا جتببو تل  ببرج عبب  ال ، علببي   د  ،حببدخي  ا جنبب  هببال اأجنببور يتببوس داصبب إاّل  ميلبب  حببدً  وءسببوياأ

 ة.اإلنسونيّ 
   احببببد   حيببببد  لببببو  إن جتّسببببد    جنرّكبببب ،ا كّونببببو     اأبعببببود الداصلببببة   ش صببببّية اإلنسببببون أنّ   .2

شبرتاك التشبوبو  اال إىلهت     ولت   جنو يعيد تنّوع    دراد ،ه  هباا الو ف النو  ك ّ د ،تو اخلوّ ةدينوجنيّ 
  احد جنن  . ك ّ ى  ع  الكيفّية اليت تفوعل  جنع و اأبعود لد اأ ولة  الفراد  النومجةو   صو ّية مجيع  

ة  الوجوديّببة لسببفة ا وركسببّية  ا درسببة السببلوكيّ جنبب   نصببور الف كبب ّ   إليببوو  ببّحة جنببو يبباه  إذا ادرتضببنو جببدليً   .3
  ّن جمبببّرد تعمبببيم   هلبببالدببب ،تسببببق الوجبببود ،   جنوهيّبببة إنسبببونّية ،ببيعبببة بشبببريّةنكبببور  جبببود جنببب  جنعطيبببو  إل

التببوا بوجببود ببيعببة  إىلبولاببر ر  ا نطتيّببة يبب ّد   ، لف م بب و سبببيال  وذهبب ا ّ  ،ا عطيببو  علببي مجيبب  النببو 
 كيف ميك  هل   ن يعّمموا هال ا عطيو ل، جن  د ن ذل   .بشريّة

 جمبّرد أنّبو  ؛اإلنسبو ّ  دراد النوع  ك ّ و يشم   أنّ   جمّرد. عوسّ  شريّة جنف وس عوسّ بالطبيعة ال ع  البيون  نّ  ينّ غ
است ال و بت ريد هباا ا  تلبف  ا تشبوبو  يت ّ    ،و لدى  دراد النوعوبجنو هو جن تلف  جنتش ك ّ ي ذهيّن جنامونو  جنعط  
 إن   ردنببو  ، تعريفببو إىلن ال نل ببأ س عبب  الطبيعببة البشببريّة  كببال رنببو   الوير. لببال  آجنببو هببو  تلببف  جنتةبب كبب ّ جنبب   

ي إلدراك  كمبو جتلّب ،ش صّية اإلنسون مبو هبو دبرد ،    بعود  صصوفص ،  ف جنكّونو  إىلب   ،البدايةبعا و   
 جنبو هبو  ،"الطبيعة البشبريّة"ينول جنتشوبو  مسّ  الحظنو جنو هو جن تلف    .قت وسواء   ذاهتو  س   عال ،جنبوشر ش صيّ 

و إذا جنبو جيعلنبو نتسبوف  عّمب ،يعبّ   دبراد النبوع التةبوير  صبتالف اال .  لكب ّ "ةالفرديّباخلصوفص "ينول ر  مسّ وي تلف  جنتة
   الببيت تتكببّرر    ،ويًببكلّ هببو عبب  ببببوف  ا وجببودا  ا تشببوهبة  أنّببو ميّي   ،ةيّ ر جنبب  صصببوفص الطبيعببة البشبب اكبب   احببد  يمل 

 و يًبببكلّ   جتعل بببو صوضبببعة   ،تتةبببّ   و لسبببن   وبتبببة الدت ببب    ،يّبببة(ودّ الكوفنبببو  ا ر  نفسببب و )   تفوعالهتبببو   الصبببو  ،هي ت بببو
 .الكوفنو  احلّية جن  د ر اإلنسون() احلتمّية سببّيةلل
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د نّببو ال  ،ة بو ببف و  احببد   اإلنسببونيّ و جنبب  الطبيعببة إذا  ببّ  التعببوبي ذهنيًببنّببو نطببرح هببال ا الحظببة للتببوا إ
ببب  ال بببّد جنبب  جنراعببو   ،ت ببو النسبببّية بولصببور  نفسبب ويّ   ببولت و  حرّ    و جنبب  جنصببوديت و   درادهتببوعمليًببالتعببوبي  يصبب ّ 

ر النبببوتج عبب  تفوعببب  جنكّونوهتببو لبببدى دبببرد ويتةبببال عبب   ،   اخلصببوفص الفطريّبببة ،ووية النومجببة عببب  السببب الفرديّبببالفببر   
 ار ر .لبو صر حده  جنو ينطبق علي اآ ي    رقوس ينطبق عل ،دال يعوجن  اأدراد  كأهّن  نس  جنتطوبتة ،بعينو

بعببود أالطبيعببة البشببريّة هببي ا نّ و هببال ا الحظببة للم ببوهر  بببولتوا إتببددعن ، جنبب  ج ببة  ونيببة ،هبباا جنبب  ج ببة
هبي ش صبّية  ؛ودينوجنيّبة    بيلة  حبرّ  نسببيً  ،اليت عّددنوهو   تفوعل و  تكوجنل و  توّحدهو   كينونبة  احبد    حيبد 

 اإلنسون مبو هو درد  مبو هو جنصدا  لنوع.


