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 مفهوم الفردانية في الفكر الفلسفي املعاصر

 د. نورة عابد

سها   2حامػت وهغان  –مسبر الفلؿفت وجاٍع

اإلاجخمػاث الخللُضًت، الكغكُت ً بحن ما ًمحز اإلاجخمؼ اإلاػانغ و لػل م     

ت و الفغصاهُت. ئط أٌو محزة للمجخمؼ  1منها و الغغبُت غلى خض ؾىاء هما الحٍغ

ؤلاوؿاوي الحضًث و اإلاػانغ زانت في الغغب الغأؾمالي هي جلً اإلاخمثلت في كُامه 

ت و غلى اإلاؿاواة مً حهت ، و غلى جغاجبُت  ميىهاجه مً  la hiérarchie  غلى الحٍغ

حهت أزغي. و مً هىا خغهُت و جُىع مثل هظه اإلاجخمػاث باليؿبت للمجخمػاث 

بلتها، و هظلً جلضمها اإلاخىانل غلى مسخلف ألانػضة زانت الخللُضًت التي ؾ

ت و الؿُاؾُت و الاحخماغُت والػلمُت و الخلىُت. و زاوي محزة للمجخمؼ  الفىٍغ

، أو غلى la religionالحضًث و اإلاػانغ جلً اإلاخمثلت في كُامه ال غلى الضًً 

ت  جدىلذ غىـ ما  ، التيl'individualisme، بل غلى الفغصاهُت les castesالفئٍى

وان الحاٌ باليؿبت للمجخمػاث الخللُضًت ئلى اإلادىع ألاؾاس ي ألاٌو الظي ًضوع 

خىله وكاٍ اإلاجخمؼ، ومً هىا جدٌى الفغص و خلىكه ممثلت بهىعة زانت في 

ت الؿُاؾُت منها و الضًيُت ، و الاكخهاصًت منها وألازالكُت، ئلى الػىامل  الحٍغ

خمػاث الحضًثت و اإلاػانغة، و ئلى أهضاف نهاةُت اإلادغهت ليل وكاٍ في هظه اإلاج

إلاثل طلً اليكاٍ. و منها أًًا ازخال ف اإلالاعباث إلاثل جلً الفغصاهُت، و لخلً 

ت و غحرها، مً الحلىق التي أنبدذ مغجبُت بها في اإلاجخمؼ اللُبرالي  الحٍغ

 الحضًث غامت، و اإلاػانغ زانت، غً  اإلالاعباث الخللُضًت لها.

ال ًىحض حػٍغف حامؼ ماوؼ إلافهىم الفغصاهُت , ئط حكخم ولمت  وغلُه ،   

و هي حػني الجؼء الظي ال ًخجؼأ . وهظا  individiumمً الالجُيُت  l'individuفغص 

ًإؾـ للُام مفهىم الفغصاهُت غلى مبضأ الىُىىهت التي جمخىؼ غلى الخجؼةت و في 

في  6221ظهغث غامئن هظه اليلمت  d'Auzatهظا الؿُاق ًبحن كامىؽ صوعاث 

ضة  ؿُت هىلٌُ ليلمت اقتراهُت  globeحٍغ أزظ مفهىم  socialismeالباَع . ٍو

مما ٌػني أن   individualismeالفغصاهُت نىعجه الاقخلاكُت مً اإلافهىم الالجُني 

اإلافهىم ًلابله مفهىم الجمػىت . و غلماء الاحخماع ًلاعهىن الُىم بحن مفهىم 
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ػني الحالت الت ي ًيىن فيها الفغص نىعة وسخت مخىغعة غً الجماغت الجمػىت )َو

 و بحن مفهىم الفغصاهُت .     sociabilité  )التي ًيخمي ئلُه

فالفغصاهُت هي الحالت التي ًيىن غليها الفغص هُاها مؿخلال و مخفغصا غً       

الجماغاث التي ًيخمي ئليها و كاصعا غلى اجساط كغاعاجه اؾدىاصا ئلى ئمياهُاجه 

ً الظي ًيخمي ئليهم الفغص . الخا نت و كضعاجه اإلاؿخللت غً أفغاص الجماغت آلازٍغ

هما أنها هؼغت أو ؾلىن ًإهض غلى الخهاةو الظاجُت للفغص و غلى ؾماجه 

وممحزاجه الخانت و طلً بما ًخػاعى مؼ ما هى حمعي و غام و مكترن و هظا 

ن الفغص وفلا إلافهىم هظا ٌػني أ -ٌػني أن الفغصاهُت جإهض ما هى زام و مخفغص 

إصي وظُفخه هيؿم و هظام  الفغصاهُت واةً ئوؿاوي ًمخلً وخضجه الضازلُت ٍو

  2مخيامل و ًمخلً اؾخلاللُت زانت في صاةغة الىؾِ الظي ًيخمي ئلُه.

هما جغمؼ الفغصاهُت ئلى واكؼ احخماعي و زلافي ٌؿخُُؼ فُه الىاؽ 

لت خُاتهم وؾلىههم و  مماعؾت غلاةضهم هما جغمؼ ئلى  بىنفهم أفغاصا ازخُاع ٍَغ

مجخمؼ فُه الىظام الاحخماعي و اللًاتي وخماًت خلىق الىاؽ بىنفهم أفغاصا 

فالفغصاهُت مً  3غحر مىغهحن غلى الخضحُت أو الخىاٌػ غً ش يء ٌػخلضون به .

ت مإهضة غلى  الػالم الظي ًمخلً فُه ؤلاوؿان هفؿه و ٌؿُُغ غلى وحىصه بدٍغ

هدى لم ٌػهض في اإلاجخمػاث الخللُضًت اللضًمت فلض خغعتهم الفغصاهُت مً 

اهغاهاث اإلااض ي و َغُان الكمىلُاث ألاؾُىعٍت اللضًمت  ًسخلف مفهىم 

ألاهاهُت ، فالفغصاهُت في نىعة  الفغصاهُت غً الفغصًت أو الظاجُت التي جىضج

ً بُغق جفىحره و غمله و هظغجه  ؤلاوؿان الظي ًخمحز غً الجماغت أو آلازٍغ

للىحىص و هي خالت مً ئغُاء الفغص ؾماث وزهاةو شخهُت ًخفغص بها و 

خه اإلاخمحزة . ئال أنها ال حػني الفغصاهُت مً حهت أزغي ، الخفغص  ًىدؿب غبرها هٍى

ت و الخًاص مؼ ما هى احخماعي.. بل حػني أن الفغص ًىدؿب والاهفغاص أو الػؼل

ً في ؾُاق الخػاون و الخيامل الاحخماعي . "  زهاةو ًخمحز فيها غً آلازٍغ

فالفغصًت مإقغ خًاعي ًجؿض خالت الخُىع التي اؾخُاع اإلاجخمؼ أن ًدللها 

. وهي زانُت مً زهاةو الخُىع الاحخماعي 4زلافُا و اكخهاصًا و احخماغُا"

وهي زانت جخجؿض في كلب الحُاة الاحخماغُت للمجخمػاث الحضًثت و اإلاػانغة  

حػض زانت أؾاؾُت مً زهاةو  collectivitéو غلى زالف طلً فان الجمػُت 
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اإلاجخمؼ البضاتي خُث ًيىن الفغص مجغص نىعة غً الجماغت التي ًيخمي ئليها. و 

أهمُت همى الفغص و اػصهاعه مً هظا اإلاىُلم ًمىً اللٌى بان الفغصاهُت جإهض غلى 

و جأنُل كُمخه الخانت و كضعاجه اإلامحزة في مىاحهت مظاهغ الخمازل والخجاوـ 

التي جأزظ مضاها في الىماطج الكمىلُت اللاةمت غبر الخلالُض و الدؿلِ . في هظا 

 اإلاػنى و الؿُاق جإهض الفغصاهُت ألانالت و الخفغص ئػاء الخمازل و الخُابم. 

 ي الفكر الفلسفي :الفردانية ف

ئن الفغصاهُت بخأهُضها غلى الخهىنُت و الخفغص و ألانالت , لم حػغف في    

اإلاجخمػاث البضاةُت اللضًمت أو ختى في اإلاجخمػاث ؤلاكُاغُت , فاإلاجخمػاث 

ػغف بضعحت غالُت مً الخماؾً و الخًامً خُث ًلفظ و ٌؿدبػض أي 
ُ
اللضًمت ح

الاؾخلالٌ غً الجماغت . فالُىهان مثال عغم ظهىع  فغص ٌؿعى ئلى الخفغص و الخمحز و 

الضًملغاَُت و جأنلها غىضهم ئال أنهم أهملىا الجىاهب ؤلاوؿاهُت.. للض واهذ 

ت خىغا غلى الُبلت الاعؾخلغاَُت عغم وحىص الضًملغاَُت، ئال أنهم لم  الحٍغ

و كض  ٌؿمدىا للفغص بالخغوج غلى مػاًحر الجماغت وكُمها و غاصاتها و أغغافها.

ججلذ هظه الحلُلت في ئغضام الفُلؿىف ؾلغاٍ الظي خاٌو أن ٌػبر غً عأًه 

لي و هفظ فُه خىم ؤلاغضام و هى خىم  صًً مً كبل اإلاجخمؼ ؤلاغٍغ
ُ
ت , فأ بدٍغ

م عغم جأنل الػلل و الضًملغاَُت لضيهم،  ت الصخهُت. " فاإلغٍغ باغضام الحٍغ

 لىنهم أهملىا الجىاهب الضازلُت لإلوؿان. 

م الؿإاٌ اإلاغهؼي:" ماطا وػغف ؟ , وأحابىا غً هظا      للض َغح ؤلاغٍغ

الؿإاٌ بمىهجُت جفغى هفؿها ختى الػهغ الغاهً لىنهم أبضا لم ًُغخىا 

بمػنى أنهم ججاهلىا الظاث الػاعفت و  5الؿإاٌ: مً الظي ٌػغف ؟ , أومً هدً ؟"

م لم تهخم أهضوا غلى أهمُت مىيىع اإلاػغفت بظاتها و هظا ٌػني أن بالص  ؤلاغٍغ

ت واهذ خىغا غلى بػٌ الفئاث الاحخماغُت الاعؾخلغاَُت . و مؼ  الفغص اط الحٍغ

ت ئال اهه ال ٌؿمذ للفغص الخغوج غلى مػاًحر الجماغت و كُمتها و  وحىص هظه الحٍغ

 غاصاتها و أغغافها و جلالُضها. 
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 الفردانية في العصر الوسيط والحديث:

غغبُت اإلاؿُدُت مفهىم الفغصاهُت في الػهغ للض غغفذ اإلاجخمػاث ال    

أًًا , و لىىه لم ًبلغ غاًت هضجه و لم ًهل ئلى جمام هماله ." بل  الىؾُِ

غالبا ما وان ًدمل هظا اإلافهىم مًامحن ؾلبُت جخػلم بالغغباث و اإلاٌُى و 

جا إلاػاوي الؿلبُت  6الجزاغاث ألاولُت الفغصاهُت".  فالفغ صاهُت بهظا اإلاػنى جخٍى

لفغصاهُت التي وان اإلاجخمؼ ًداعبها مً احل الهفاء الغوخاوي و الىماٌ ألازالقي . ا

للض و لض مفهىم الفغصاهُت في أكفام ؤلاصاهت و الاتهام ئط ما ًخمحز به الفغص 

بىنفه هُاها مؿخلال هى ما ججب ئصاهخه ختى و ئن وان ًأزظ اججاهاث زحرة و 

غ اإلاجخمؼ مً الامخُاػاث الفغصاهُت هبُلت خُث جلط ي أزالق هظه اإلاجخمػاث جد ٍغ

التي ًجب الخسلو منها. و ًمىً اللٌى أن اإلاؿُدُت اهدكفذ الفغصاهُت و ئصاهتها 

في الىكذ هفؿه بىنفها خالت ؾلبُت غحر أزالكُت تهضص اإلاجخمؼ و جلىى صعحت 

ت الظي ٌؿمذ للفغص أن  جماؾىه . للض هاصث النهًت في بضاًتها ألاٌو باغُاء الحٍغ

غا ما ٌكاء و أن ًهىع الفىان ما ًسخاع ، و ان ًجهغ الفُلؿىف بما ٌػخلض.. ًل

 فأغلىذ أن الفغص ناع غاًت في طاجه هاكضا قياوا مدكىكا للمػغفت.

وغلُه، ئطا واهذ الفغصاهُت حكيل واخضة مً ألاؾـ الىبري ليل مً        

ت و  اللُبرالُت و مً البراغماجُت فان الىخاةج اإلافخىخت إلاثل هظه الفغصاهُت هي الحٍغ

الضًملغاَُت، في مػىاهما الؿُاس ي أوال و الاكخهاصي والضًني و ألازالق بػض طلً 

ت الفغصًت أو الفغصاه ت . و الحضًث غً الحٍغ ُت ًلىصها ئلى حظوع هظه الحٍغ

الؿُاؾُت، و هي الجظوع التي حكحر فلِ ئلى أنها جبضأ باللُُػت مؼ الىىِؿت، و 

اث الضًيُت التي جىالذ la réformeطلً مما كض ٌػغف باإلنالح ) ( و جيخهي بالىظٍغ

بػض هظا ؤلانالح و ال جؼاٌ جخىالى ئلى الُىم، و التي ًمىً جلخُو مداوعهما في 

 ًٍ:مدىع 

ت الحم اللاهىوي أو الؿُاؾُت الظي مثله "جىماؽ هىبؼ      " tomas Hobbesهظٍغ

ت الحم  (Léviathan)مً زالٌ ملىلخه الكهحرة " اللفُخان"  6822-6161 و هظٍغ

ت اإلاىهىكغاَُت  le choix naturelالُبُعي   la théorie monocratiqueاو هظٍغ

ت الجمػُ ت الضًملغاَُت و طلً مً زالٌ فغوٍض و حىن حان عوؾى، أي الىظٍغ

ت الحم   le contrat social .7مىكفه اإلاػغوف " الػلض الاحخماعي"  و ئن واهذ هظٍغ
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ت اؾدبضاصًت ألنها ال جغي للفغص أو للفغ  اللاهىوي أو الؿُاس ي جىنف بأنها هظٍغ

صاهُت مً جلضم احخماعي أو ؾُاس ي ئال مً زالٌ جلضم أو اهبػار الضولت و 

ت الػلض زًىغه لها أ وال لدكىُل خُاجه الؿُاؾُت و لًمان أمىه، فان هظٍغ

 laالاحخماعي أو الخػاكض اإلاىلض لها مً زالٌ ما اؾماه "عوؾى" باإلعاصة الػامت 

volonté générale جىنف بضوعها بأنها ئعاصة مجغصة مثل مفاهُمها هظه خُث ،

ش و مً زالٌ اإلاجخمؼ اإلاخىاحض فُه، و لِـ غً ٍَغم  ؤلاوؿان ًىلض غبر الخاٍع

ت الػلض هظه لم جفغق بحن اإلاجخمؼ و بحن  غلض ٌؿُم اإلاجخمؼ. و لظلً فان هظٍغ

للض ُوحض مفهىم الفغصاهُت في مغاخل      8الضٌو هما ًًُف البػٌ مً هلاصها.

و  Lockeولىن  Hobbsالخلت صازل خلل الغغاًت الفلؿفُت ألاوعوبُت مؼ هىبؼ

ىُت مؼ آصم ؾمُث  باغخباعهم َالتػُحن في جىاٌو مفهىم   Smithالغغاًت ألامٍغ

الفغصاهُت بالضعاؾت و الخدلُل . و هم في أَغوخاتهم واهىا ًىظغون ئلى ؤلاوؿان في 

  9صاةغة جفغصه و ًلابلىن بِىه و بحن الضولت .

غ بضءا مً اللغن          لذ مهضا  62و في غهغ الخىٍى
َ
ت قي أيُفذ غُاءاث فىٍغ

الفغصاهُت و خلىق ؤلاوؿان . للض غمل مفىغي  لخُىع مفاهُم قتى ليل مً

غ ؤلاوؿان  غلال و فىغا ومماعؾت و اهخماء . فالػلل هما واهىا  غ غلى جدٍغ الخىٍى

ت حكيل  ٌػلىىن باؾخمغاع هى أصاة اإلاػغفت الصخهُت و الفغصاهُت في صاةغة الحٍغ

في مبضأ ؤلابضاع و الػُاء الفىغي بمسخلف ججلُاجه . فاغالن خلىق ؤلاوؿان 

غ ًإهض غلى أهمُت الفغص و الفغصاهُت لىً لم ًهل هظا اإلافهىم ئلى  غهغ الخىٍى

مؿخىي الىيىح الظي ًخجه ئلُه و بالخالي فاغالن خلىق ؤلاوؿان ًفخذ اإلاجاٌ 

ليل فغص أو مىاًَ بان ًماعؽ خله في الىحىص و ان ٌػِل خُاجه بىنفه هُىىهت 

الفغصاهُت أن جخلضم و جلضم  احخماغُت مخفغصة و خغة . و كض اؾخُاغذ فىغة

خًىعها اإلاتزاًض بهىعة مخىاؾبت َغصا مؼ جغاحؼ أهمُت الضًً و اهدؿاع كىجه في 

 الحُاة الاحخماغُت في اعوبا الغغبُت .

ت زانت في مجاٌ الفً  61و في اللغن       جؼصهغ الفغصاهُت و جدلم فخىخاث فىٍغ

في مجاٌ ؤلابضاع الفغصي و و ألاصب الغوماوس ي الظي قيل الحلل الاهثر أهمُت 

كض جبلىعث هظه الفغصاهُت في اإلاؿخىي الاكخهاصي و الاحخماعي مؼ الاهخهاع 

ت ئال أن "عغم هظا الخلضم بلُذ جىاحه  اإلاخىامي للغأؾمالُت و الُبلت البىعحىاٍػ
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لا  فًُا مً اللُم و ألافياع اإلاىاهًت لها مثل :الخبلىع , و اإلادغم و مُخافحًز

و للي مفهىم الفغصاهُت أًًا جُىعا و  10اث ما كبل الحضازت ".الخفىحر وغللُ

اػصهاعا في اإلاجاٌ الؿُاس ي هما ججلذ أهمُتها أًًا في مجاٌ البُىلىحُا التي 

أهضث في مجاٌ اهدكافاتها خالت الخفغص التي ًخمحز بها ول ئوؿان . للض بُيذ 

ان ، و بىاء غلى البُىلىحُا اهه ال ًىحض في اليىن زلُخان ئوؿاهِخان مخُابلخ

طلً، ال ًمىً أن ًىحض شخهان مخمازالن باإلاُلم في الػالم بأؾغه ، و ال جلل 

 ألاهمُت التي غغفها مفهىم الفغصاهُت في مجاٌ غلم الىفـ والخدلُل الىفس ي.

و في مجاٌ الػلىم ؤلاوؿاهُت بهىعة غامت، فاالزخالف بحن ألافغاص ًخجلى أًًا   

ت و ٌكمل غاصاث الافغاص و كُمهم و كضعاتهم و ؾلىوا في الحُاة الاحخماغُت والت ربٍى

تهم و عصوص أفػالهم. فالؿماث التي ًىفغص بها ول واةً أوؿاوي جإهضها غلالهُاث 

اإلاجخمػاث الحضًثت ، " فالحضازت ايافذ للفغصًت بػضا حضًضا ًخمثل في 

سُت ليل فغص و الحالت الخانت إلاؿخىي  جُىعه ، فالفغص وفلا  الىيػُت الخاٍع

ً وفلا لىيػُخه اللاةمت فدؿب، بل ًسخلف  لهظه الغؤٍت ال ًسخلف غً آلازٍغ

 11غنهم أًًا بازخالف ؾحرجه الحُاجُت و قغوٍ جُىعه الىفس ي و الاحخماعي ".

اتها الاحخماغُت  فاإلوؿان الفغص هخاج لكغوٍ مػلضة بالغت الخىىع في مؿخٍى

بأؾبابه . و غلى هظا الاؾاؽ والىفؿُت. و مً هىا فؿلىن ؤلاوؿان ًضعؽ غلمُا 

اإلاجخمػاث الحضًثت اإلاىدغف ًهلح و ال ٌػاكب أو ٌػظب، الن هظه اإلاجخمػاث 

جأزظ بػحن الاغخباع مىظىمت الكغوٍ الاحخماغُت و الىفؿُت و جدضًض الُابؼ و 

 اإلاؿإولُت ال حػؼي ئلى الفغص وخضه بل هي أًًا مؿإولُت الجماغت و اإلاجخمؼ .  

 الفردانية :عوامل قيام 

 22ئلى غاًت مىخهف اللغن  61غاف اإلاجخمؼ الغأؾمالي مىظ نهاًت اللغن     

ؾلؿلت مً ألاػماث الاكخهاصًت و الؿُاؾُت و عافم جلً ألاػماث انهُاع مظاهب 

فلؿفُت و نػىص مظاهب و جُاعاث مخػضصة ووان هي مػظمها حػبحرا ناعزا غً 

ث قػغ ؤلاوؿان بالًُاع و غاوى مً اػمت ؤلاوؿان في اإلاجخمؼ الغأؾمالي، خُ

اهىاع الاغتراب . مثال : اغترابه غً مىخىحاجه ووؾِ مجخمػه الظي ناع ال ٌػحره 

ت في اإلاػامل و اإلاهاوؼ  اي اهخمام. فهى آلت حػمل يمً مالًحن آلاالث  البكٍغ

ٌؿخغلها الغأؾمالُىن، و اصاة كخل ٌؿخػملها الاؾخػماع في خغوبه الخىَؾػُت ؾىاء 



422 
 

ل أو زاعج خضوص اعوبا. للض الخظ ؤلاوؿان والفالؾفت بكيل زام يُاع صاز

ؼ لللُم و اإلاػخلضاث الؿُاؾُت. فهى غهغ  ؤلاوؿان، هما الخظىا الخغحر الؿَغ

الاػماث و مغخلت والصة عوح حضًضة.. و هىظا قػغ اإلافىغون و الفالؾفت بأفٌى 

ةضة ختى مىخهف اللغن الحًاعة الغغبُت وأفٌى اإلاظاهب الػلالهُت التي واهذ ؾا

." فدملىا مػاٌو الهضم لخدُُم جلً اإلاظاهب التي قيلذ كُىصا للغوح  61

سُت و  ؤلاوؿاهُت و قلذ ئعاصة الحُاة خُث أصزلذ يمً غالكاث مىيىغُت وجاٍع

  12خخمُت".

للض أعاصث الفلؿفت اإلاخمغصة الثاةغة أن تهضم الفىغ الؿاةض و أن جإؾـ 

ش . و ٌػُض لإلوؿان طاجه غلى أهلايه فىغا حضًضا ٌػُ ض ؤلاوؿان مياهخه في الخاٍع

التي فلضث فياهذ مػظم جُاعاث الفلؿفت اإلاػانغة جإطن بمجيء كىي َلُػُت 

حضًضة خاملت لىاء اإلاظهب ؤلاوؿاوي و كض مثلث كىي مخػضصة و جُاعاث مسخلفت . 

عوح غهغ حضًض ٌؿعى ئلى زلم فلؿفت حضًضة غً  61ومً زم قهض اللغن 

م ج ً ال ٍَغ فخِذ الىدُجت التي اهتهذ ئليها الهُجلُت. و جمثلذ  هظه الغوح في جُاٍع

التي جغجىؼ  أؾاؾا   الوجوديةًؼالان ًخلاؾمان ؤلاوؿان اإلاػانغ ختى ًىمىا. و هي 

التي عهؼث اهخمامها غلى الحُاة الاكخهاصًت والاحخماغُت  املاركسيةغلى الفغص . و 

مىيىعي حماعي و  الثانيي و صازلي. و الخُاع طاحي فغص ألاول لإلوؿان. فالخُاع 

خي و هاصث  زاعجي. فاإلااعهؿُت ججاوػث الهُجلُت بخأهُضها غلى مىهج ماصي جاٍع

ت و اإلاؿاواة ا الثىعاث الاقتراهُت التي جلتها مخضاصا إلاباصب الثىعة الفغوؿُت و بالحٍغ

ٌػِكه و مً  .   للض صغذ اإلااعهؿُت ئلى جدغع ؤلاوؿان مً الاغتراب اإلااصي الظي

الاؾخلالٌ الاكخهاصي و الؿُاس ي و الاحخماعي.  و " لىً في هظه ألازىاء ظهغث 

جُاعاث فلؿفُت حضًضة عفًذ اإلااعهؿُت ألنها أصزلذ ؤلاوؿان في اغتراب حضًض 

. 61و عأث فيها امخضاصا مىُلُا للجزغت الجماغُت التي ؾاصث ختى نهاًت اللغن 

صالخاي " و" هُدكه "و " اقبىجلغ " و "بغغؿىن فظهغث فلؿفت الحُاة و ًمثلها " 

 ." 

ت الحُاة غلى الػلل " أعاصث    ، 13هظه الفلؿفت الخأهُض غلى أولٍى

فالػلل غىضها ًخػاعى مؼ ؤلاعاصة الن الػلل مىيىعي و ؤلاعاصة جمثل الجاهب 

ا يض هظه اإلاظاهب  الظاحي لإلوؿان . و لهظا أوكئذ هظه الفلؿفاث اججاها فىٍغ
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ُت و آلالُت و الحخمُت و عفًذ غبىصًت اإلاجخمؼ غلى الفغص ؤلاوؿاوي الػلاله

مإهضة غلى ئعاصة الحُاة هي هضف ؤلاوؿان . فللبذ الفىغة الهُجلُت عأؾا غلى 

غلب . للض عأث اإلااعهؿُت أن هُجل حػل ؤلاوؿان ًمص ي غلى عأؾه، و عأث اهه 

للحُاة ؤلاوؿاهُت . و في البض مً ئغاصجه ٌؿحر غلى عحلُه فاهخمذ بالبيُت الخدخُت 

هظا ألامغ عفًذ فلؿفت الحُاة وعأث أن ما ًدغن ؤلاوؿان و ًضفػه ئلى الخلضم 

والاعجلاء لِـ عأؾه و ال عحلُه، بل غىاَفه و اهفػاالجه و اغخلاصاجه . و في النهاًت 

ئعاصجه التي جمثل ئعاصة الحُاة. و غلى صعوب هُدكه و صعوب فلؿفت الحُاة جظهغ 

جُت لخإهض الاججاه هفؿه الظي أهضجه فلؿفت الحُاة فُإهض "ولُم حُمـ البراحما

و أهض غلى صوع الاغخلاص و الػاَفت بغفًه إلاسخلف  14 غلى " ؤلاعاصة والفغصًت.

 أقياٌ الحخمُت.

للض خاٌو فالؾفت الحُاة وفالؾفت البرحماجُت ان ًغحػىا الاهلؿام بحن       

الظاث و اإلاىيىع ئلى ش يء ٌؿبلهما مػا و هى الحُاة. و ان ًفؿغوا الػالم 

اإلاخمىيؼ باغخباعه " ؾلبا طاجُا للحُاة الخالكت " مً بحن هإالء الفالؾفت صالخاي 

الفلؿفت البراغماجُت ، فلؿفخان  ففلؿفت الحُاة و  15, بغغؿىن , ولُم حُمـ . 

فغصًخان ٌكىالن نغزت ؤلاوؿان يض الاغتراب الظي ٌػاهُه اإلاجخمؼ الغأؾمالي و 

يض التهمِل الظي ًماعؾه اإلاجخمؼ يض الفغص . وغلى زُاهما جظهغ فلؿفت 

ئوؿاهُت و فغصاهُت حضًضة جإاػع الاججاهحن الؿابلحن، ئنها الفلؿفت الىحىصًت . ئط 

اإلاغحؼ ألاٌو و الغةِس ي ليل الضعاؾاث التي جدىاٌو   B.CONSTANTٌػخبر 

ت اإلادضزحن.  ت اللضماء و خٍغ الفغصاهُت ئط ًلُم جمُحزا بحن ما ٌؿمُه بدٍغ

ت اللضماء ٌػىص  ئلى الضًملغاَُت الالجُيُت لُظهغ في   CONSTANTفباليؿبت لحٍغ

للفغص في غهض نهاًت اإلاُاف أن الفغص لم ًىً مىحىصا ئال ئًضًىلىحُا ولم جىً 

م أًت اؾخلاللُت ؾىاء غلى مؿخىي الغأي الحغ ، أو الاغخلاص الضًني ، وان  ؤلاغٍغ

ً الاحخماعي .  هىان غُاب جام للفغص و فغصاهِخه واهذ ولها مىظفت مً احل الخيٍى

م واهذ خؿب  ت الفغصًت لضي ؤلاغٍغ ت   CONSTANTو الحٍغ ال جىفهل غً الحٍغ

ت الجماغُت و ًهػب بأي خاٌ مً  ألاخىاٌ الحضًث غً أي قيل مً أقياٌ خٍغ

 الفغص زاعج ئَاع الجماغت . 
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ت       ت بلُمها الجضًضة جىبثم خٍغ مؼ بضاًت الػهغ الحضًث و ظهىع البىعحىاٍػ

غلى الىدى الخالي : " ألي شخو الحم في   CONSTANTاإلادضزحن التي ًدضصها 

 ٌػضم أو ٌؿاء ئلُه بأي قيل أال ًسًؼ ئال لللىاهحن اإلاخفم غليها ، أال ًلمؼ ، أال 

مً ألاقياٌ.. و وفلا لإلعاصة الاغخباَُت لصخو أو مجمىغت أشخام ، ألي 

شخو الحم في الخػبحر غً عأًه، في أن ًسخاع مهىخه أو خغفخه و أن ًماعؾها ، في 

أن ًخهغف في ممخلياجه ، في أن ًخدٌى صون مغاكبت مؿبلت لىىاًاه أو صوافػه ، 

أن ًجخمؼ مؼ أشخام للحضًث غً مهالحه أو لتروٍج ألي شخو الحم في 

الُلىؽ التي ًخبىاها هى و قغواؤه أو إلاجغص الدؿلُت ، أزحرا ألي شخو الحم في 

ئنها ألاعيُت ألاولى للفغصاهُت اإلاػانغة التي  16أن ًإزغ غلى ؾُاؾت الحيىمت ". 

بحن ألاهاهُت  حػني الاوؿالر أو الخدغع مً ؾلُت الجماغت . وئال إلاا وحض هىان فغق 

والفغصاهُت اط ألاهاهُت حكحر ئلى هىع مً اإلاداًثت الاهُىلىحُت في خحن ال جخجاوػ 

بُا.  الفغصاهُت ما هى مىدؿب ججٍغ

 ثالثا: أشكال الفردانية : 

 l'individu الفردانية  املعبرة عن الفردهىان هىغان مً الفغصاهُت ،           

للىىع ؤلاوؿاوي و باغخباعها مىحىصة بأقياٌ  échantillonباغخباعه الػُىت اإلاثلى 

 leوهىان الفغصاهُت اإلاىاهًت للكمىلُت  17مسخلفت في ول مجخمؼ ئوؿاوي.

holisme  و للحكض و اإلاغجبُت باألها(ego)  و بالظاث(sujet) وبالفغصًت

(l'individualité) أي ممحزاث الفغص و بالصخهُت..la personnalité  الفردانية

: أي اإلاػبرة غً الفغص ,هياةً مؿخلل و خغ بلُؼ الىظغ غً جىاحضه أو  ألاخالقية

 غضم جىاحضه.

 الفردانية و الجمعنة :

الفغصاهُت ال حػني ألاهاهُت و الجرحؿت و الػؼلت فالؿماث الخانت  بيل فغص     

حكيل مىُللا لػملُت اػصهاع الجماغت . فالفغص اإلابضع ًىظف َاكاجه في زضمت 

اغت . و هظا ٌػني ان الخام ال ًخػاعى مؼ الػام الاحخماعي بل ًخيامال الجم

بهىعة مىيىغُت و الخىافم بحن الفغص و الجماغت ٌكيل مىُلم النهىى 

الحًاعي للمجخمػاث ؤلاوؿاهُت اللضًمت و اإلاػانغة . و بما ان ؤلاوؿان احخماعي 



422 
 

الفغصي في  بُبػه و ال ًمىىه ان ًيىن زالف طلً ، هظا ٌػني ان الجاهب

الجماغت ال ًخػاعى ابضا مؼ الجاهب الاحخماعي . وهظا ما ٌػبر غىه صوعواًم 

بلىله: "ان في ول مىا واةىان : واةً فغصي ٌػبر غً مىظىمت اإلاٌُى ئلى الفغصاهُت 

التي جسو الفغص صون ان ٌكترن فيها مؼ الجماغت ، و واةً احخماعي ًمثل حمُؼ 

 18لتي ٌكترن فيها الفغص مؼ الجماغت ".الحاالث والاججاهاث و اللُم ا

هما أن هىان حاهب آزغ في الفغصاهُت ًخمثل في الجؿض، فالفغصاهُت     

غ للجؿض أًًا . فامخالن  غ الىفـ و اإلاكاغغ فدؿب ، بل هي جدٍغ لِؿذ جدٍغ

الجؿض ٌػني الحم في الحُاة و الصحت. و هظا ٌػني أًًا ان هظا الجاهب ٌكيل 

لىكا مىُلم خلىق ؤلاوؿان الخانت بالفغص . فالحضازت صوهذ لإلوؿان خ

ت و ؾُاؾُت ,  وبفًلها انبذ لهظه الحلىق جلالُضا و اغغاف صولُت و فىٍغ

فالحضازت أوحضث اإلاضوهاث الحلىكُت و قُضث اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت و 

ونلذ هظه الحلىق غلى نىعة كُم 
ُ
الاحخماغُت اللاةمت غلى خلىق ؤلاوؿان و أ

لها هدى الغوح .  للض بلغ جلضًغ أزالكُت ئوؿاهُت ججغي في الىعي و جأزظ ٍَغ

الفغصاهُت والاغالء بكان الفغص الحض الاكص ى في الحًاعة اإلاػانغة ، فالفغصاهُت 

جخًمً مىظىمت مً الحلىق الفغصاهُت مثل : الازخُاع الحغ للمهىت ، ازخُاع 

ت الاغخلاص ...... الخ . و مثل هظه  ت الخملً و خٍغ الؼوحت و ميان الؿىً ، خٍغ

اث لم حػغف في اإلاجخم  ػاث الخللُضًت اللضًمت أو ما ًىدىا هدىها. الحٍغ

و بمػنى آزغ ان الفغصاهُت جخًمً وؿم  مً الؿلىواث الخانت و      

خه ، و ال  اث و اإلاياؾب الاحخماغُت التي حػلي مً قان الفغص و هغامخه و خٍغ الحٍغ

ت الفغص  ًمىً لإلوؿان اإلاػانغ ان ٌػِل مً غحرها . و هي غُاءاث جإهض أولٍى

ماغت . و غلى الغغم مً اهمُت الػُاءاث التي مىدذ ؤلاوؿان بىنفه غً الج

فغصا فان الفغصاهُت لِؿذ للغوح الجماغُت طلً "ان الغوح الجماغُت هي في 

النهاًت هخاج و غُاء لخفاغل الافغاص الظًً ٌكيلىنها و بالخالي فان اإلاجخمؼ ًيىن 

ت و مخماؾىت". ا اطا واهذ ميىهاجه الفغصاهُت كٍى و غُاء ول فغص ًثري و   19كٍى

ٌغني اإلاجخمؼ و زانت اطا اؾخُاغذ الجماغت ان حؿدثمغ الخىىع و الخفغص 

والجماغاث التي ال جدترم زهىنُاث أفغاصها و جفغى غليهم واحباث و 

اكاتهم. هي حماغاث حػاوي الػلم في مسخلف  مخُلباث جخجاوػ خضوصهم  َو
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اتها  و ججلُاتها . " فالفغصاهُت أنبدذ في اإلاجخمػاث اإلاػانغة خخمُت  مؿخٍى

ت حػاصٌ مً خُث اإلابضأ خخمُت الحضازت هفؿها ، طلً انها جخجه  سُت و خًاٍع جاٍع

 20هدى اػصهاع ؤلاوؿان وهمى اللضعاث الُبُػُت الخالكت لضًه".

اث الفلؿفُت مً للػضًض الخدضًضاث هالخظ ئن مثل هظه وفي ألازحر،       الىظٍغ

"حىن لىن" و "صوع واًم" جدضًضاث يبُذ مؼ هي لفغ صاهُت و إلافهىم ازانت 

Durkheim 6282-6166  و مثلها الُىم حىن عاولؼ ،J'Rawls  6126-2222  و

زالٌ   les droits  de l'hommeىلض خلىق ؤلاوؿان بمثابت صغامت إلاغحره، هي 

ما قهضجه هظه الحلىق مً جُىع ليل و  6192ؤلاغالن الػالمي لحلىق الاوؿان

، أخُاها  الىدُجت ألاولى التي هسغج منها مً مثل هظه اإلافاهُم اإلاخػاعيت و  وجىؾؼ.

ت الفغصًت و للضًملغاَُت في مفهىمها  الفلؿفُت و الؿُاؾُت للفغ صاهُت و للحٍغ

صون قً اللُبرالي الجضًض ، الؿُاس ي مىه و الاكخهاصي اللاهىوي  . جفخذ الباب 

ؿُاس ي مىه والاكخهاصي، الضًني و غلى مهغاغُه أمام الُغُان أو الاؾدبضاص ال

ت "ؤلاعاصة الػامت" أو "الػلض الاحخماعي" ، هي التي لظٌ هجض أن ألازالقي.  هظٍغ

الكذ كبىال مً َغف اللُبرالُت و اللُبرالُحن ، ال غلى مؿخىي ملخًُاث جلً 

ت وفي الحم في فالفغصاهُت فدؿب، و هي اإلالخًُاث اإلاخمثلت زانت  ي الحٍغ

هظلً التي ال جهىع الحضًث .   l'état ًت بل و غلى مؿخىي الضولتاإلالىُت الفغص

ت في غُابها هظغا ألنها هي اإلادضصة أو اإلاىظمت هما وػلم إلاثل جلً  غً اي خٍغ

 اث بحن الافغاص صازل اإلاجخمؼ و الحامُت مبضةُا لها هظلً.ٍالحغ 
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