الشعب االدبية
الموضوع  :تحليل مقال فلسفي
نص المقال  :يقول فرويد  (( :إن فرضية الالشعور فرضية الزمة
ومشروعة  ،ولنا أدلة كثيرة على وجود الالشعور )) حلل وناقش
الطريقة  :جدلية
مقدمة :
إن الفكرة الكالسيكية التي كانت شائعة إلى العصور الحديثة حول النشاط
النفسي أن كل ما ال نشعر به فهو ليس من أنفسنا وال من ذاتنا  ،وأن ما
هو نفسي يرادف ما هو شعوري  ،وليس هناك حياة نفسية أخرى خارج
الروح إال الحياة الفيزيولوجية  ،ولكن الدراسات المتأخرة تكشف أن
الالشعور هو أساس الجهاز النفسي والمحيط الواسع الذي يحتل الشعور
جزءا محدودا من سطحه وأن الشعور والنشاط السيكولوجي ليسا
مترادفين  ،وأن كل ما هو شعوري فهو نشاط نفسي حتما ولكن العكس
ليس صحيحا فليس كل نشاط نفسي شعوريا بالضرورة  .واإلشكال
المطروح  :هل يمكن حصر النشاط النفسي في الحياة النفسية فقط ؟ وهل
فرضية الالشعور فرضية مشروعة ؟
التحليل :
الموقف األول  :يرى هذا الموقف أن الحياة النفسية مساوية للحياة
الشعورية  ،فكل نشاط نفسي هو بالضرورة نشاط شعوري  .فابن سينا قد
بين أن اإلنسان السوي إذا ما تأمل في نفسه يشعر أن ما تتضمنه من
أحوال في الحاضر هو امتداد لألحوال التي كان عليها في الماضي
وسيظل يشعر بتلك األحوال طيلة حياته  ،ألن الشعور بالذات ال يتوقف
أبدا  .كما أن الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت قد أكد على هذا الموقف
حين انطلق من مسلمة أولوية الفكر على الوجود  ،وبين أن النفس
البشرية ال تنقطع عن التفكير إال إذا انعدم وجودها  ،وفقدان الشعور بها
دليل قاطع على زوالها  ،كما ذهب الطبيب العقلي النمساوي ستيكال
( )stekelإلى أن األشياء المكبوتة ليست في الواقع غامضة لدى
المريض إطالقا إنه يشعر بها ولكنه يميل إلى تجاهلها خشية تطلعه على
الحقيقة في مظهرها األصلي وقد قال  (( :ال أومن بالالشعور  ،لقد آمنت
به في مرحلتي األولى  ،ولكنني بعد تجاربي التي دامت ثالثين سنة

وجدت أن كل األفكار المكبوتة إنما هي تحت شعورية ( تحجز الشعور)
وأن المرضى يخافون دائما من رؤية الحقيقة ))  ،كما يرفض الفيلسوف
الفرنسي جون بول سارتر أيضا فكرة الالشعور ويرى أن السلوك
اإلنساني يجري دائما في مجال الالشعور .
النقد :إن إنكار الالشعور وعدم التسليم به يبقى جزءا من سلوك اإلنسان
غامضا ومجهول األسباب  ،لكن هذا الغموض يزول حين نفرض له سببا
ال شعوريا حيث أثبتت التجارب فعاليته في السلوك  ،وبالتالي فمعطيات
علم النفس الحديث قد بينت أن الحياة النفسية ليست مطابقة دائما للحياة
الشعورية  ،بل هي أوسع من ذلك  ،وقد برهن علماء النفس على أن ما
هو نفسي قد يكون مطابقا لما هو شعوري في بعض األحيان لكن قد
يتطابق مع أمر آخر غير شعوري .
الموقف الثاني  :يرى هذا الموقف أن الحياة النفسية أوسع من الحياة
الشعورية  ،وكل نشاط نفسي ليس بالضرورة نشاطا شعوريا  ،بل
الشعور ال يشكل إال جزءا ضيقا ومساحة صغيرة من الحياة النفسية التي
يتحكم فيها الالشعور .ويعتبر الفيلسوف ليبنتز من الفالسفة األوائل الذين
أشاروا إلى وجود فكرة الالشعور حيث أكد أن هناك دالالت كثيرة تثبت أن
لدينا في كل لحظة عددا ال حصر له من اإلدراكات تفلت من قبضة تأملنا
وأن نفوسنا تنطوي على تغيرات ال ندركها إال بصورة مبهمة وهذ ا يعني
أن في نفوسنا أفكار تخفى على الشعور  .لكن مع ظهور الدراسات
التجريبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو الذي أدى إلى
اكتشاف الالشعور وإثبات وجوده ،وقد كان اكتشافه على يد الطبيب
النمساوي سيغموند فرويد  ،حيث رأى أن الكثير من مظاهر السلوك
كاألحالم  ،هفوات اللسان  ،أخطاء اإلدراك  ،النسيان ال يمكن تفسيرها إال
بافتراض الالشعور ،وقد وضع فرويد طريقة التحليل النفسي وكشف من
خاللها العالقة بين المكبوتات النفسية وظهور األعراض واختفائها وهذا
ما بين له أن الالشعور ليس غريبا عن مجال الحياة النفسية بل منبثق
عنها فهو مصدر أزمتها ومرضها النفسي وبالتالي فهو فرضية مشروعة
والزمة لتفسير مظاهر سلوكية عجز الشعور عن تفسيرها والكشف عن
أسبابها .

النقد  :حقا لقد تمكن فرويد من أن يكشف عن جوانب خفية من الحياة
النفسية  ،وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه الالشعور بالنسبة لنشاط
اإلنسان  ،لكن فرضية الالشعور ال ترتقي إلى مستوى الفرضية العلمية
ألنه ال يمكن التحقق من صحتها دائما  ،خاصة وأن تجارب فرويد
اقتصرت على المرضى ولم تمتد إلى األسوياء .
التركيب :
إن للحياةالنفسية جانبان متكامالن الشعور والالشعور  ،فالكثير من
مظاهر الحياة النفسية ال يمكن تفسيرها باالعتماد على الشعور وحده
لكون فرضية الالشعور سلطت الضوء على حاالت نفسية كثيرة لم تكن
مفهومة  ،إذن فالالشعور بالنسبة للعالج النفسي يعد مفتاحا يشعر
أصحابه أنه ال يمكنهم االستغناء عنه  ،ولكنه من الخطأ أن نجعل منه
مفتاحا عموميا (  ) passe partoutنفتح به جميع األبواب بحيث نفسر
كل سلوك إنساني على ضوء معطيات التحليل النفسي  ،وبناء على هذا
تكون الحياة النفسية مبنية على أساس التكامل بين الشعور والالشعور .
الخاتمة :
إن الالشعورال يمكنإنكاره في سلوك اإلنسان لكن المغاالةفي تقديره
وتأثير المكبوتات على تفكير اإلنسان وتصرفاته أمر ال مبرر له  ،فهذا
الرأي يهدم األخالق من أساسها مادام يجعل اإلنسان ضحية لغرائزه
وعبدا لميوله وأهوائه .
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