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الفلسفة  تصورات  �عض  عن  �عيد  غ��  وهو  األنانية،  بمفهوم  املعاصر  العر�ي  العقل   �� الفردانية  مفهوم  ارتبط 

الغر�ية ال�ي انتقدت اللي��الية وال�ي حاولت ا�حد من تمددها االجتما��، وهو تأو�ل خاطئ لشعار "اليد ا�خفية"  

�� كالمھ ص 
َ

امل�خ آدم سميث،  الكالسيكية  اللي��الية  ال�حام، صا�ع    ملؤسس  �� عطف  ا 
َ
ننتظر عشاءن "ال  الشه��: 

ا�جعة أو ا�خباز، ولكن من اهتمامهم بمص�ح��م ا�خاصة". بذلك تم اختصار الفردانية �� األنانية �� صورة نمطية 

  �� الفرد  ال��جوازي املنشغل فقط بمصا�حھ املباشرة. إال أن آدم سميث �ان يقصد من وراء كالمھ أن  لل�خص 

العامة، هذه بحثھ عن م �� تحقيق املص�حة  جوانب عديدة �ساههم  مباشر و��  ا�خاصة هو �ش�ل غ��  ص�حتھ 

 مجموع املصا�ح ا�خاصة.    
ً
 األخ��ة ال�ي �� أيضا

أن     توكفيل  دي  فحسب  وقديم،  سابق  مصط�ح  �ونھ  األنانية  دالالت  �عض  يحمل  الفردانية  مصط�ح  جعل  ما 

األن غ��  �عرفون  ي�ونوا  لم  "��  اعتَ و   1انية"،"أجدادنا  تقديم   ��  األنانيةتوكفيل  إ��  املؤدي  للذات  املفرط  ا�حب 

ظاهرة قديمة، بينما الفردانية ظاهرة حديثة، وعرف الفردانية  و��  ع�� ما عداها،    املص�حة الذاتية وال�خصية

عائلتھ وأصدقائھ، ثم االكتفاء بح��    واالبتعاد عن يدفع املواطن إ�� العزلة واالنطواء    بأ��ا سلوك متبصر ومسالم،

العالقات  من    ضيق 
ً
تار�ا واستقالليتھ،  راحتھ  فيھ     يجد 

ً
أيضا توكفيل  ور�ط  الكب��.  بصعود   ا�جتمع   الفردانية 

ا�حظوظ  �� والقانونية  االجتماعية  املساواة  نحو  االتجاه  بمع�ى   خال   الديمقراطية، 
ً
أو   للمجتمع  فا التقليدي 

 2".القديم

�لما       حيث  الهو�ا�ي؛  والتفكك  الفردانية  و��ن  االجتما��  والتضامن  الفردانية  ب�ن  جد��  �ش�ل  الر�ط  يتم  لهذا 

ارتفعت قيمة الفردانية �لما قلت قيم التضامن والت�افل ال�ي جاءت ��ا الديانات واألعراف التقليدية ال�ي وطد��ا  

اال  ما  الروابط  واإليثار.  واإلخاء  التضامن  مبدئ   �� املتمثلة  وقيمھ  للدين  ضرب  هو  للفردانية  تناٍم  وأي  جتماعية. 

جعل الفردانية �ع�ي لدى البعض تفكك الروابط االجتماعية واهتمام الفرد بنفسھ دون غ��ه، وفهمت الفردانية �� 

من وضعف حب الغ��. ف�ي �ع�ي �ش�ل انزال�� هذا السياق أ��ا أدت ملوت املشاعر االجتماعية وموت أخالق التضا 

 ن وزوال �ل العالقات االجتماعية.وضعف التضام روابط االجتماعيةا�جتمع وتفكك ال سيادة الفو�ىى و��اية

يمكن      كيف  ؛ 
ً
علما  

ً
تفس��ا التالية  الظواهر  نفسر  أن  يجب  فإنھ  األنانية  بمع�ى  الفردانية  �انت  إذا  أنھ  إال 

ت�ون  أن  السيا�ىي   للفردانية  الشأن  واالقبال ع��  الغرب،   �� العامة  ا�حياة  ع��  الكب��  اإلقبال  نرى  ونحن  أنانية 

نفسر   وكيف  املدنية؟  واملنظمات  األحزاب  داخل  الكب��  االنخراط  نفسر  وكيف  املكثفة؟  السياسية  واملشاركة 

 �؟ ازدياد العمل التطو�� واستمراره إن �انت الفردانية تقلل من التضامن االجتما� 
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املؤشرا    تدل    ت إن �ل  العامة  ا�حياة  الذا�ي و��ن  ا�خاصة واالستقالل  ا�حياة  ب�ن  با�جمع  ال�ي ذكرت، واملتعلقة 

ع�� الفرق الشاسع ب�ن الفردانية واألنانية، عكس ا�جتمعات التقليدية وا�جتمعات النامية ال�ي تِقل ف��ا املشاركة  

 االجتماعية. السياسية والعمل التطو�� رغم قوة الروابط

 �� ذاتھ،   ةإن اللي��الي   
ً
 متفردا

ً
تتمركز �� صيغ��ا االجتماعية ع�� الفرد بدل ا�جتمع وتحاول أن تجعل منھ نموذجا

بالتقليل من �ل السلطات املمارسة عليھ، حيث ضمن اللي��الية "ال توجد تبعية طبيعية للبشر، و�ل �خص هو 

مواج  �� تخصھ  ال�ي  قراراتھ   �� حر  �لها،  سيد  السلطات  وجھ   �� دينية،  أم  �انت  أخالقية  �لها،  السلطات  هة 

ع��  ترتكز  الالمحدودة  السياسة  هذه  تخضعھ.  أن  تحاول  ال�ي  الطغيان  سلطات  وجميع  سواها،  أو  السياسية 

  3مفهوم الطبيعة البشر�ة ال�ي �� فردانية قبل أن ت�ون اجتماعية.

الفردانية هو      وا�جماعو�ة، فسياق ظهور  ا�جماعة  �� مقابل  أن نضعھ  الفردانية علينا  لفهم جيد ملصط�ح  إنھ 

تؤكدها   "كما  الفرد،  سيادة  ا��  الالهوت  سيادة  من  االنتقال  إطار   �� الكنيسة  طغيان  ومن  الكهنوت  من  التحرر 

البشر�ة    ة برو�ستانتي ال�ائنات  خلقت  حيث  عشر،  السا�ع  والعقل القرن  اإلرادة  وامتلكت  هللا،  صورة  ع��  �افة 

الطبيعة". حالة   �� ال�ي وصفها هو�ز  البدئية،  بالسيطرة ع�� شهوا��ا  لها  �سمحان  ال�الفينية   4اللذين  وسمحت 

ال��و�ستانت القيم  االستبدادية. وساهمت  السلطات  �غي��  إ��  أدى  مما  العبودية  أخالق  وأدانت  الضم��   يةبحر�ة 

ماك  يرى  بما  كما  الرأسما��  النظام  إنتاج   �� الرأسمالية"  وروح  ال��و�ستانتية  "القيم  أطروحة  خالل  من  في��  س 

تحتو�ھ من نزعة فردية وقيم علمانية متصا�حة مع ا�حر�ات الفردية، ال�ي �عطي قيمة كب��ة للفردانية من خالل  

َد أن اإللھ ير�د من املؤمن املسي�� أداًء  مفهوم ا�خالص الفردي وتحو�ل العمل إ�� قيمة اجتماعية واقتصادية، "بي

"
ً
 .5اجتماعيا

يذكر جورج ز�مل أن التحدي الذي يواجھ اإل�سان �عد نزع ال�حر عن العالم هو تنظيم العالم �� هذا الصدد     

 وفق قوان�ن مدنية تنت�ي إليھ وليس خارج
ً
  عنھ، حيث يو�ح أن الذهنيات ال�ي يجب أن تتولد داخل املدينة البد ة

مؤثرات   عن  �عيدة  نفسها،  املدينة  إنتاج  من  ت�ون  ليس  سلطة  أن  فا�جتمع  الالهوت،  أنواع  و�ل  وال��اث  الدين 

 آخر غ��  
ً
، "إن ا�جتمع هو الوحدة املوضوعية ال�ي ال تحتاج إ�� مالحظ مجموع األفراد �� تصورهم ألنفسهمشيئا

ع��ا" ومتعدد  .6خارج  املدينة  داخل  مختلفون  فالناس  تؤسس  لهذا  عامة  قوان�ن  ضمن  منتظمون  لك��م  ون 

 للمواطنة والعيش املش��ك.  
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ً
لقد أنجزت اللي��الية ابتداء من طوماس هو�ر ثورة علمية من خالل �غي��ها مفهوم ال�ائن البشري ليصبح فردا

 عن النظام ال�و�ي وعن النظام االجتما��، لتؤكد �عد ذلك �ل الفلسفا
ً
 ومنفصال

ً
 مستقال

ً
ت بضرورة انتقال  سيدا

القوة اإللهية إ�� اإل�سان، وع�� ضمان قدرتھ الفرد ع�� التصرف من تلقاء نفسھ ومن صميم ذاتھ. حيث استمد 

الفردانية من حركية األجسام لدى مي�انيكية غالي��، أي أن �ل قدرة فردية �� عالم قائم بذاتھ،  هو�ز "مفهوم 

 . 7وذرة متحركة"

التشابھ ب�ن �سود �� األو��  حيث  "  ؛وحداثية  تقليدية  ب�ندور�ايم ا�جتمعات  الفر��ىي إميل  عالم االجتماع  يقسم      

األ  بنفس  ا�جوانب، فيقومون  �� �ل  الهموم األعضاء  الذي  االختالف    �سودها يثة  وحِد   8."عمال و�تقاسمون نفس 

العمل.  إيؤدي   الفرد من  ف�� التخصص وتقسيم  التقليدية يتم ضبط  التنشئة االجتماعية، في ا�جتمعات  خالل 

عن  مجموعة  ا�جتمع    عليھ  فيفرض خروج  وأي  صارمة،  ��  معاي��  املتجذرة  املعاي��  �عت��  هذه  ا�جم��  الوجدان 

 عن ا�جماعة. فمثال "الفرد �� ا�جتمع اإلسالمي ليس لھ حياتھ ا�خاصة واملستقلة، بل إ��ا امتداد 
ً
 وخروجا

ً
ارتدادا

 .9ل�حياة العامة"

و لهذ     املعاي��  لنفس  ا�خضوع  �سودها  التقليدية  ا�جتمعات  �انت  إذا  داخلها  نفس  ا  واألفراد  والعادات،  القيم 

بالتعددية ومساحة أوسع ل�حر�ات الفردية. حيث  متشا��ون والسلطة استبدادية، فإن ا�جتمعات ا�حديثة تتمتع  

دو  األغلبية  حكم   �� بما  الديمقراطية  طر�ق  عن  اختالفها  تدب��  األقليةيتم  بحقوق  اإلضرار  ��   .ن  ح�ن   ��

ا�جتمعات التقليدية الناس متشا��ون لهم نفس األف�ار و�التا�� لهم نفس األهداف، لهذا يحكمهم �خص واحد 

 أو نخبة واحدة متجا�سة.  

ا�حداث     القيم  تيتختلف  الثانية  بينما  واالستقاللية  الفردانية  من  �ع��  فاألو��  التقليدية،  القيم  عن  نتصر  ة 

و  األخ��ة  ��دف حيث  ا�خضوع،  قيم  ل�جماعة  جماعو�ة،   هذه  وقيم  بمعاي��  مؤطر  جم��  عقل   �� الفرد  إلدخال 

قبَ  �انت  وا�حرامسواء  ا�حالل  مع�ى  ع��  املبنية  الدينية  فالقيم  عرقية.   أو  دينية  أو  عائلية  أو  بمفهومھ    لية 

قيم تنت�ي للعقل ا�جم�� املوحد، حيث �عزز من وصاية ��    املقيدة لتحر�ات األفراد،، أو القيم العرفية  التقليدي 

االخر�ن العتبارات أخالقية    موضو�� وعقال�ي معيصعب ع�� الفرد املتعلق ��ا بناء موقف  ف  ا�جماعة ع�� الفرد.

ا�جتمعات  كما يتم�� الفرد ��    . ، في�ون انتماؤه للدين أو قبيلة أو العائلة أك�� أصالة من انتمائھ للوطنعاطفيةو 

مما يقلل من تبعيتھ   لألسرة أو العش��ة  ع�� نفسھ دون الرجوع  باإلنفاق  �سمح لھا�حر�ة املالية    ا�حديثة بقدر من

 .لآلخر�ن وا�خضوع لهم

التوجهات كذلك        جميع  ع��  باالنفتاح  الفردانية  تدعم  ال�ي  ا�جتمعات   �� الفرد  وراء    ويس��،  واألف�ار  يتم�� 

القصوى   ا�حميميةإلشباعها،  األحاسيس  وا�حياة  الذات  ع��  واالعت�اف  اللذة  عن  ين�حب  والبحث  كما  من  . 

 لآل   مما   حركتھ.  مختلف أش�ال االل��ام ا�جما�� ال�ي تقيده
ً
 وقبوال

ً
 خر�ن واع��اف يولد لديھ انفتاحا

ً
��م �� ظل قيم   ا
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 سلو� لديھ    فيولداملواطنة،  
ً
 سياس  ا

ً
 وانتخاب  يا

ً
 ديمقراطي  يا

ً
  اصر ل�جماعة ع�� حساب األحزاب و�رامجه، فهو ال ينتا

 االنتخابية، بل يختار ما يخدم املص�حة العامة. 

حيث تفرض عليھ ،  التقليدي ضمن بنيات اجتماعية وثقافية ال �ستطيع ا�خروج ع��اا�جتمع  �عيش العضو ��      

جاهز  و ةقوالب  قيمها  عن  يخرج  من  مع  تتسامح  وال  ا�حر�ات  من  بمز�ٍد  لھ  �سمح  فال  الفرد  معاي��ها.  ،  ُيفقد  مما 

فإن   ا�حديثة  ا�جتمعات   �� أما  والفاعلية.  وا�حر�ة  صراع   تمثلية  انالفرداإلرادة  عمقها   �� 
ً
 دائم   ا

ً
الفرد    ا ب�ن 

منعھ ا�جتمع من ذلك و�ر�ده في   وا�جتمع، بحيث ير�د الفرد أن �ستقل لنفسھ بمجموعة من ا�حر�ات وا�حقوق 

يقيده لھ،   
ً
مطيعا  

ً
أمكن   خاضعا والتنشئة    ما  والرقابة  الضبط  آليات  تفرضها  ال�ي  واملعاي��  القيم  من  بمجموعة 

ُينتج دائما  . حيث التحرر املستمر للفرد من قيود ا�جواإلدماج تمع هو الذي يخلق لديھ االبت�ار واالخ��اع، الذي 

تؤدي ملز�د من   -بتعب�� دور�ايم-مواطن�ن غ�� متشا���ن، مما يؤدي ملز�د من تقسيم العمل وظهور وظائف جديدة

 االبت�ار واالبداع مما �ساهم �� تقدم ا�جتمع.  

الفردنة        عمليات  مرت  الغ   والتفرد  لقد  السياق  بداية  ��  االستقاللية،  من  طو�ل  بمسلسل  االستقالل  من  ر�ي 

الذي يرسمھ ا�جتمع، ثم االستقالل االقتصادي، ثم السيا�ىي، ثم فصل األسرة عن   الفكري وامل���� عن اإلطار 

ي امل�ون من األب واألم واألطفال، مما جعل ا�حدود و ا�جتمع بجعلها امل�ان املفضل ل�حياة ا�خاصة �� ش�لها النو 

ا�خا ت وا�جال  العام  ا�جال  ب�ن  أك��    صرسم 
ً
ارتباطا أقل  فردية  اختيارات  والقيم  املعتقدات  جعل  هذا  �ل   .

االجتماعية. واملؤسسات  �لما    بالتقاليد   إننا 
َ
وقل إال  ا�حديث  ا�جتمع  اتجاه   �� التقليدي  ا�جتمع  من  ت  انتقلنا 

ا روابط   �� تتمثل  العضو�ة  حيث  الفردانية.  وازدادت  "إ��ا  العضو�ة  �لها؛  أو  �عضها  أو  املذهب  أو  الدين  أو  لدم 

الروابط ال�ي تر�ط الطفل بأمھ، أو املشاعية البدائية بالقبيلة والطبيعة، أو رجل العصور الوسطى بالكنيسة أو 

االجتماعية"، األ   10الطائفة  ب�ن  الهو�ة  تختفي  ح�ن  دور�ايم  بتعب��  اآل��  اإل�سان  ينشأ  فيختفي لهذا  والعالم  نا 

ا�جماعةال توفره  الذي  وال�جز  با�خوف  تر�طھ .  شعور  ال�ي  والنظم  األف�ار  من  اإل�سان  حرر 
َ
ت ف�ي  الفردانية  أما 

   ات األولية، و�� خروج من دائرة األمان لالنفتاح ع�� حياة جديدة.با�جماع

وذلك      والفردانية؛  األنانية  ب�ن  الفرق  يتج��  املنطلق  هذا  باملسؤولية  ��  من  الفرد  اتجاه   إحساس  ا�جتمعية 

 ا�حر�ة، ف�ي ليست معطًى استقاللي
ً
اتجاه القضاَيا الك��ى املتعلقة  �� ال��ام أخال��وليس نزوات سي�ولوجية، بل  ا

بالعيش املش��ك و�الغ��ية. عكس األنانية ال�ي �� نرجسية و�حث دائم عن املص�حة ا�خاصة و�ن �انت ع�� حساب  

العامة تر ف   .املص�حة  ال     تبطاملسؤولية 
ً
امل��رات    دائما تحددها  بل  الدولة،  طرف  من  للقانون  التعسفي  بالتطبيق 

، و�� منطلق املعتقدات  االجتماعية وتحقق مصا�ح الفئات الهشةال�ي ترتبط بالعدالة    وفلسفة الواجب  األخالقية

 .  اسيةداخل املدارس ا�حديثة و�� التنظيمات السي  ال�حيحة وال��بية السليمة ال�ي يتلقاها األفراد 

و��       �� الفردانية  و إن  بذاتھ  استقالل  اتھتصرف �الفرد  لھ  �خص  وتفك��ه كب��ة    يةباعتباره  أحاسيسھ   ��

�� تقدم    الذي يؤدي إ��ص مساهمة الو�� ا�جم�� وكثافتھ لفائدة الضم�� الفردي،  يتقل  ياتھ، مما يؤدي إ��وسلوك

 
. ص 1972مجاھد عبد المنعم مجاھد. بیرت المؤسسة العربیة للدراسـات والنشـر فروم اريك. الخوف من الحرية. ترجمة   10
28. 



   الفرق ب�ن األنانية والفردانية

 
 
 

2022 نونبر  04   
 

2022 نونبر  04   
 

6 الصفحة     

وتمايز  العمل  وكثاف  تقسيم  االجتماعية  ��  الوظائف  جد��  �ش�ل  �ساهم  والذي  وعيا  ��ا،  األفراد    كسب 
ً
ذاتيا

الهو�ة ا�جماعية. كما تؤدي حر�ة الضم�� وحر�ة   ��خصيا��م التقليدية مختفية وسط  �� ا�جتمعات  ال�ي �انت 

ديدة املعتقد إ�� اح��ام عقائد اآلخر�ن و��� التعددية الدينية والتسامح. و�غي�� املعتقدات واالنفتاح ع�� ثقافات ج

ل مهيؤ  الفرد  ا�جديدةالنفتاح  يجعل  واألف�ار  التوجهات  جميع  واختيار    ،ع��  وميوالتھ  قناعاتھ  لتغي��  ومستعد 

أما    األف�ار ا�خالفة و�ؤسس للمواطنة.للتعا�ش والتسامح مع أ�حاب    مواقف واتجاهات جديدة. �ل هذا يؤدي 

 من اال�غالق ع�� ا�جماعة.  التصنيفات الدينية واأليديولوجية القْبلية، فإ��ا تؤدي إ
ً
 �� الطائفية وا�حز�ية ومز�دا

 

ظهور      إ��  أدى  ا�جانبية  االقتصادية  التنمية  ومشاريع  العر�ية  ا�جتمعات  عرفتھ  الذي  الفو��  التحديث  أن  إال 

قيم   انتشارنفتاح ع�� السوق و اال   حيث أدى   ب�ن الفرد وا�جماعة،واالجتما��    األنطولو��  من االغ��ابنمط جديد  

االجتما�� الذي لم �عوضھ التضامن العضوي والتضامن املؤسسا�ي ألجهزة   قيم التضامن  إ�� فقداناالس��الك  

الن�جسيةالدولة من   
ً
نوعا األفراد  لدى  ولد  مما  موجهة    واألنانية  ،  عقالنية  قيم  غياب  القيم ��  �عوض  ومؤطرة 

 . ة ا�حق والقانون و�� غياب دول  غياب مؤسسات اجتماعية مكملة�� والتقليدية، 

 �عميم التعليم ليشمل اإلناث والذ�ور كما أن الفارق ب�ن س��ورة الفردانية ال�ي �ش�لت �� الغرب، حيث أدى        

،
ً
املن�ل فتْ و   معا خارج  العمل  باب  العللمرأة  ح  الفضاء  وفتح  أمامها،  تقاليد مومي  من  اال�عتاق  ع��  ��جيعها  بل   ، 

 عن تدخل الزوج أو األب  
ً
الوصاية، أدى إ�� استقاللية مادية للمرأة، و�التا�� إم�انية تدب��ها لشؤو��ا ا�خاصة �عيدا

لفائدة  العرف،  وعن  املؤسسا�ي  الدين  وعن  ا�جماعة  ع��  الفرد  فصلت  الص��ورة  هذه  �ل  املمتدة.  األسرة   ��

نفس املسار �� ا�جتمعات التقليدية و�الش�ل التسلس�� مركز�ة جديدة اإل�سان محورها. و�� س��ورات لم تتم ب

 مشوهة من الهو�ات �انت األنانية أحد 
ً
من ثورة معرفية إ�� اقتصادية إ�� سياسية إ�� اجتماعية، مما أنتج أش�اال

 تجليا��ا.  

وفرضيات كث��ة    هواجسبحزمة    �علق  إن التخوف من فكرة الفردانية ا�جردة �� العالم العر�ي ور�طها باألنانية   

��اية  تحقق  م��ا؛  األخالقية  رافق��ا،  وا�حدود  الضوابط  وتبدد  الفو�ىى  ا�جتمع  الصالتوسيادة  وتفكك   ،  

االجتماعية. كما ارتبط ا�خوف لدى األنظمة مختلف أش�ال الرقابة   ، واالنفالت من نوضعف التضام   االجتماعية 

 املصا�ح االجتماعية والسياسية. القائمة بفقدان الشرعية التقليدية وفقدان امل�انة و 

حيث      ا�جماعة،  عن  باالنفصال  مص�ح��ا  عن  وا�حث  النفس   
ً
اعتمادا بالذات  أك��  اهتمام   �� الفردانية  إن 

الزواج  فمثال  حر�تھ.  من  وتقيد  الفرد  مص�حة  مع  أحيانا  تتنا��  ال�ي  واألخالقية  العاطفية  اعتبارا��ا  ل�جماعة 

 العتبار 
ً
ات عائلية إما مصا�ح رمز�ة للعائلة أو زواج من داخل العائلة أو العتبارات دينية. بينما  التقليدي يتم دائما

العالقة   تدب��   �� العقالنية  االستعدادات  وع��  املص�حة  تحقق  معيار  ع��  �عتمد  املعاصر  أو الزواج  والية  دونما 

   وصاية من أي �ان
ً
دونما تدخالت    ر ا�حر لشر�ك�ن راشدين االختيا   ع��. حيث يرتكز الزواج املعاصر  بالوالدين  بدءا

اعتبارا��  لها  واملادية.    اخارجية  ياألخالقية  ال  بالضرورة  ؤدي كما  القرابة  محيط  خارج  من  صلة   إ��  الزواج  قطع 
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النوو�ة  الرح األسرة  تزور  الغر�ية  ا�جتمعات  ففي  أنانية،  إ��  ليتحول  معها  التضامن  وعدم  املمتدة  األسرة  مع  م 

 األسرة املمتدة �� املناسبات واالحتفاالت، و�ساعدها ع�� �عض ت�اليف ا�حياة إن دعت الضرورة لذلك.  

 


