****الشخصية ****

هل يمكن للفرد أن يكتسب الشخصية التي يرغب فيها ؟؟؟؟ ـ لكل فرد شخصييت الخاةية

والتي تتمثل في جملة من الخصائص الجسمية والنفسية و األخالقيية و االجتماعيية الفطريية منهيا والمكتسيوة والتيي
يشعر من خاللها بتميزه عن اآلخرين وهي بهذا المعنى ملك للفرد باعتوارها يشير إلي دون غيره ـــ فهل يعني هذا
أن الفرد حرفي يحققها بحسب رغوت وميول ؟ ــ يرجع تكوين الشخصية إلى عاملين وراثي فطري يولي ميع الطفيل
واجتماعي مكتسب وإذا تناولنا هيذين الجيايوين عليى

يو اإلرادة والرغوية أدرنين أن الطفيل ال يولي ةيفحة بيايا

فهو
ليختييار اسييتع ادات الوراثييية و وبييذلك ال يختييار شييكل الفيزيولييوجي وترنيوي الويولييوجي ال ي دي والعصييوي باعتويياره
يتيجة
لتفاعييل الخصييائص الوراثييية يمييف فييي المرحليية الجينييية أي مييا قوييل الييوالدة و وميين جهيية أخيير فإيي بمجييرد والدتي
يستلم المجتمع فيشكل حسب المعطيات االجتماعية فيزوده بالل ة ويلقن األخالق ويشيوع بالموياد والقيي لتصيو
شخصيت يموذجا مص ر للمجتمع الذي ينتمي إلي وفيي نلتيا الحيالتين فيان الفيرد الدخيل لي فيي اختييار شخصييت أو
إنسابها
إن تعريفنا للشخصية بهذا المعنى لي ينتوي للتمييز واالخيتال

الجيوهري بيين شخصيية وأخير بيل تنياوا المو يو

بصورة عامة تص ق على الجميع فافرغ بذلك الشخصية من محتواها الذاتي الذي يتمثل في هويتنا و فما حقيقة هذه
الهوية ؟؟ ــ لق عرفنا أن الجايب الميتافيزيقي

روري في بنا الشخصية ويتمثل هذا الجايب في موقفنيا مين ذاتنيا

وشعوريا بها و وهو الذي يميز الفرد عين اآلخيرين مهميا تماثليف المعطييات الفطريية والمكتسيوة ( حالية النيو) ف فيإذا
نان الفرد يولي باسيتع ادات وراثيية معينية و فيان هويتي ت فعي إليى أن يوحي داخيل المجتميع عين النمياذل السيلونية
والقي والمعايي الفكرية التيي تعوير عين هيذه إال اسيتع ادات الوراثيية وتولورهيا وبالتيالي فيان التفاعيل بيين العواميل
الفطرية والمكتسوة اليت إال وفي إرادتنيا ورغوتنيا وبحسيب تطلعاتنيا و فالشخصيية إذا نييان وا وليي

مجيرد خليي

لعوامل فطرية ومكتسوة فال دخل لعامل الص اقة واالتفاق في بنا الشخصية بل أيها بنية متكاملة ومنسيجمة والي ليل
على ذلك أينا مسئولون عنها أي عما يص ر عنها من أقواا وأفعاا فال يح لنيا أبي ا أن ينكير ذليك تايرعا بيالمجتمع
وبالعوامل الفطرية حتى وليو ناييف ميةثرة أليهيا وبكيل بسيا ة تحي د قويل والدتنيا أي قويل وعينيا ليذاتنا وليذلك ال يةخيذ
عليها  .ــ ولكن هذا ال يعني بةي شخصيتنا هي تعوير ةادق وتحقي مستمر لها يرغب في أن يكيون عليي فيال يمكين
أن يحق

شخصيتنا بصورة ناملة  .ــ وبع استعرا نا لهيذه الحقيائ يمكننيا أن يي ر بكيل توا يع أينيا يسيتطيع أن

يكتسب غيرها و فشخصيتنا الخاةة بنا ليسف ميا يرغيب فيي وتةملي ولكين ميا يحققي بالفعيل ألن الشخصيية هيي ميا
يتجس عمليا في أفعالنا وسلوننا التي يفرض بها وجوديا داخل المجتمع فل اح يستطيع أن يكيون ميا يريي ولكني ال
يصنع إال ما يستطيع
نما أن الشخصية معطى مت ير في الزمان والمكان ولهيذا الو يع ايعكيا

مواشير عليى هويتهيا أي أيهيا تحقي دائميا

ذاتها باستمرار من خالا تجس ه من رغواتها  .ــ وبهذا يستطيع القوا بان الشخصية هي هيذه الرغوية المحققية التيي

تحافظ عليي اسيتمرارية اليذات وتسيم بتمييز الفيرد عين غييره وهيي بهيذه بحاجية إليى توطييت معطييات الطويع حتيى
تتفاعييل بصييورة بنائييية مييع معطيييات المجتمييع  .فييال يمكيين للفييرد أن يكتسييب إال الشخصييية التييي تحقي مييا يرغييب فيي
فالفرد ال يستطيع أن يكتسب شخصية أخر غير شخصيت

.

