الشعب االدبية
(( هل فكرة الحرية تنسجم مع مفهوم الالشعور ؟ ))
مقدمة  :تعد مشكلة الحرية من اعقد المشاكل الفلسفية
حاال الفالفاااافاة إيجاادهاا حال لها لكلل
الالشااااعور الاالر يعلبرض البع

هو الحا مع

عااامال للفسااااير الحياااة

النفساية لإلنسان فهل هناك عالقة بينهما؟لبعبارة أخرى
ألضح هل فكرة الحرية تنسجم مع مفهوم الالشعور؟
ق :1يوجد انسااجام بين الحرية لالالشااعور لهلا ما يؤكدض
فرلياد الالر يرى انا إذا كاان القيم االجلمااعية هو جملة
األفاعااا

لالاربابااال لالميو

اللي للي لم تلحقق نظرا

لخضاااوعها ألننا األعلى ل القيم االجلماعية لاألخالقية فان
ظهورها خارج فاحة الشعور هو تحققها لفق فكرة الحرية
كما أن الشاااعور هو لعي السااالوك للعي لألفااابا

لهو

شااعورر بعدم الحرية في القيام باألفعا لإذا كان الشااعور
ال ينسااجم مع الحرية فهي تنسااجم مع مفهوم الالشااعور
لتعد الحرية مفهوم ملناقضا للحلمية لهلض األخيرة الحلمية
مفهوم معقو أر تعي لتشاااعر ب ل الحلمية تنساااجم مع
الشااااعور لإذا كاان األمر كاللا
الالشعور.

فاان الحرية تنسااااجم مع

نقد :عدم الشعور بدلافع السلوك ( الالشعور) ال يعني أبدا
أن الساااالوك يحدك بشااااكل عفور لال يعني عدم لجود
لهلا السلوك .
ق :2ال يوجد انسااااجام بين الحرية لالالشااااعور على رأس
هالا الرأر هو ديكاارل الالر يقو  :إنناا جاد ملأكدلن من
الحرية فينا بحيث ليس هناك أر شااي نعرف بوضوح أكثر
نعرفهاا إذ يعلقاد ديكاارل أن اللجرباة النفسااااياة تبين لنا
شاااعور بالحرية يمللك اإلنساااان يجعل قادرا على القيام
باأر فعال يراض مللوباا يملنع عن أر فعل ال يرى في فائدة
لهو في هالا ال يحس باأر إكراض خارجي باإلضااااافة إلى
موقف المادرفااااة الكالفاااايكية اللي تعلقد أن القو بان
الشااااعور هو لعي الالال باأحوالهاا لأفعالها يلناق

تماما

للقو بان النفس ال نشعر بما يجرر فيها كما أن الالشعور
بير قابل للمالحظة الداخلية بأن الشاااعور لبلال
ل

ال لجود

ثم ان ال توجد حيا ة خارج الحياة النفسااااية إال الحياة

الفيزيولوجيااة لباااللااالي إذا لجاادل حريااة يجااب أن تكون
مصاااحبة لالشااعور الن كل ما هو نفسااي شااعورر لما هو
شعورر يرافق ما هو نفسي لباللالي فالحرية بير مشعور
بها ال قيمة لها أصال .
نقد :ركز ديكارل على العوامل الداخلية النفساااية لأهمل
العوامال الخارجية اللي تلحكم في فعل اإلنسااااان كما أن

العلم يؤكد أن كل ما هو شااعورر هو نفسااي لال يؤكد بان
ما هو نفسااي هو شااعورر لليس كل مال يمكن مالحظل
بير موجود.
تركيب :إذا كانت الحلمية تلنافااب مع الشااعور فان يجب
أن تلوافق الحرية مع الالشعور.

اسأل هللا لكم التوفيق و السداد
لمزيد من الملخصال للدرلس لحلو لللمارين زلرلا :
منلديال عين تموشنت

www.temouchent.com

