مفهوم الوعي و الالوعي
 ) Iالوعي واإلدراك:
 )1المقترب العلمي للوعي تصور شونجو
هدف المحور :أن نتعرف عن مفهوم الوعي وعالقته باإلدراك والشعور والذاكرة.
سؤاله اإلشكالي :هل يمكن تحديد مفهوم الوعي؟
تحليل النص :ص  14ل ج.ب.شونجو).... 1936/
صاحب النص :عالم بيولوجيا فرنسي من مؤلفاته " العقل واللذة واألسس الطبيعية لألخالق.
إشكال النص :كيف يمكن تحديد الوعي؟ وبأي معنى يعد نشاطا عصبيا فزيولوجيا؟ كيف تتأسس المقاربة العلمية للوعي؟
أطروحته:
الوعي نشاط عصبي مشروط فيزيولوجيا ،وأنه يرتد إلى الطابع المادي للصور العقلية.
حجاجة:
ينتقد الفالسفة والال هويتين ليعتبر أن البحث في الوعي هو من اختصاص العلم ومن تم تكون الحاجة إلى التخلص من
الخطابات األدبية.
باعتباره عالم بيولوجيا ،يقدم لتحديده الوعي من حيث هو نشاط عصبي عقلي مشروط بالبنية الفزيولوجية ( االستثناء
على سلطة علمية بالنسبة لي)
يقدم استشهاد للبيولوجي الفرنسي جاك مونو ( ) 10-1976ليبين أن العقل البشري هو نشاط تمثلي لموضوعات خارجية.
ليستند على وقائع علمية نفسية وفيزيائية لتؤكد على الطابع المادي الفيزيولوجي للصور العقلية ومن ثم الوعي باعتباره
نشاطا مشروطا للعمل الدينامي لخاليا الدماغ والسياالت العصبية.
استنتاج:
يتحدد الوعي في المقاربة العلمية بكونه نشاطا عقليا يرتد إلى النشاط العصبي للخاليا الدماغية .فسواء كان هذا النشاط
العقلي تفكيرا أو انفعاال أو شعورا أو وعيا بالذات فهو في آخر المطاف نشاط عصبي مشروط فيزيولوجي وهذا ما يتأكد
من خالل الوظيفة التمثلية) للعقل في عالقته مع األشياء الخارجية .كما يتأكد أيضا من خالل الطابع المادي للصور العقلية
من منطلق أن هذه بمثابة نتائج أو مفعوالت للعمل الدينامي المتعلق بالخاليا والسياالت العصبية.
إال أن ما يمكن مالحظته على هذا التحديد العلمي هو عدم تمييزه بين اإلدراك الحسي الذي يكون مرتبطا بمقولتي المؤثر
واالستجابة ،بمعنى أنه يظهر في شكل ردود وأفعال أو انفعاالت مباشرة وبين الوعي باعتباره نشاطا منعكسا يتمثل في
تلك المعرفة التي تتحصل لدى اإلنسان بصدد أفعاله وأحاسيسه مما يعني أن هذه األفعال واألحاسيس ليست مجرد إدراكات
حسية مباشرة  .فكيف يتحدد إذن الوعي المنعكس؟
 )2المقترب الفلسفي للوعي " تصور ديكارت"
نص  :1يقول ديكارت
بقدر ما أننا نميز بين الرؤية المباشرة والرؤية المنعكسة بأن تلك األولي تتوقف علي األشعة وتتوقف هذه علي الثانية
بقدر ما أن األفكار البسيطة واألولى ( الذين يشعرون باأللم ألن الريح نفخ أمعاءهم أو يشعرون باللذة ألنهم تغذو بمزاج
الئق) يمكنها أن تسمى أفكارا مباشرة وغير منعكسة  ،لكن عندما يشعر الرائد بشيء ما ،ويدرك في الوقت نفسه بأنه لم
يشعر فقط بالشيء ذاته فإنني أسمي هذا اإلدراك الثاني انعكاسا .رسالة amauld (2)29 juillet 16481648
نص :2
نجد أن الفكر محمول يرتبط ب وهو الوحيد الذي ال يمكنه أن ينفصل عن أناي .أنا كائن ،وأنا موجود .هذا أمر يقيني ،لكن
كم من الوقت؟ بقدر ما أنا أفكر.
ديكارت ،تأمالت ميتافيزيقية
نص :3
أعني بالفكر كل ما يختلج فينا بحيث نكون واعين به ،وحيث نكون به وعي.
مبادئ الفلسفة:
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نستطيع أن نميز لدى ديكارت بين الفكر أو الوعي المباشر وبين الفكر أو الوعي المنعكس وذلك على غرار مثل تمييزنا
بين الشعاع الساطع مباشرة وذلك الذي يكون منعكسا على مرآة ويرتد إلى نقطة انطالقه.
يكون الوعي مباشر إذا كان وببساطة ،وعيا بشيء ما ويكون وعيا منعكسا إذا كان يحيل في الوقت نفسه إلى أنا مفكر
كالتي يتحسر لديها الوعي بذاتها .وبالفعل فالوعي المنعكس يتضمن عملية اعتراف أو تعرف ( يتعرف الوعي على ذاته
أو يحصل للذات االعتراف بذاتها من حيث هي ذات واعية أو مفكرة) ويمكن لنا القول على وجه الخصوص بأنه وعي
منعكس بما أنه ال يتحدد فقط بالفعل المباشر الذي يكون للماضي في الحاضر ،بل بعودة الوعي الذي يتعرف في انطباع
الحاضر على ذكرى انطباع الماضي .والحال أن الوعي المباشر ال يكون واعيا سوى بموضوعه الحاضر ،إنه وعي لحظي،
فيما يكون الوعي المنعكس أو الوعي الذاتي هو الوحيد الذي يكون واعيا باالستمرارية النفسية.
لقد اكتشفت الديكارتية في ( األنا أفكر) أو الذات المفكرة المبدأ األول للميتافيزقا باعتباره أساسا كل يقين والحال ،أن العودة
إلى الذات أو االنعكاس هذا الذي بواسطته أفكر أنني أفكر هو الذي يسمى وعيا .فالفكر هو الشرط الضروري والكافي
لمعرفة وجود اآلنة الواعية ،إنه يشكل طبيعة الذات من حيث هي ذات واعية وبهذا العنى يتماهى عند ديكارت -الفكر
والوعي إن لم يكن الفكر هو عين الوعي.
وبذلك فالوعي يغدو خاصة إنسانية فهو صفة تخص الذات هذه التي تثبت كينونتها بالفكر وحده وبمعزل عن الحس والخيال
أو أي موج ود حسي آخر .وبرغم ارتباط الفكر أو الوعي بالزمان بحيث إن االنقطاع من التفكير هو انقطاع عن الوجود
فإن ذلك ال يعني ارتباطه بالتاريخ وإذا كان الوعي غير متوقع عن التاريخ فإن هذا يفضي إلى تحديد جوهري ما هوي
بمفهوم الوعي /،حيث يكون الوعي جوهرا قائما بذاته وهذا يسقط في نوع من اآلنا األحاذية  solipsismeواالنغالق أو
العزلة الجذرية
هذا التحديد الجوهري للوعي سيؤدي إلى ظهور انتقادات تحاول إخراجه من االنعالق وفتحه على العالم من أمر هذه
االنتقادات ما ننفيه لدى هوسرل الذي يسعتبر كل " أنا أفكر" وكل حالة من حاالت الوعي إنما تقصد شيئا ما ،ويتضمن
الوعي للقصدية باعتبارها عالقة فاعلة للفكر مع أي موضوع كان ،فإن السمة العامة التي تصبح للوعي هو أن كل وعي
إنما هو عي بشيء ما وأنه ذو طابع مزدوج نثبت من خالله الذات والعالم ،واألمر الذي سيخلصه من انغالقه وعقمه
يفتحه على الموجودات والتاريخ وبما في ذلك الجسد وما يخترقه من اندفاعات ورغبات قد تكون ال واعية
 ) IIفي عالقة الوعي والالوعي:
هدف المحور :أن نتعرف من طبيعة العالقة بين الوعي والالوعي ومفعول كل منهما ومن تم أيهما يتحكم في الذات.
السؤال اإلشكالي :ما العالقة بين الوعي والالوعي وأيهما يتحكم في الذات؟
 )1المنظور العلمي السيكولوجي:
تحليل النص :ص  18لسيجموند فرويد )(1939-1856) (frend
صاحب النص :طبيب نفساني من مؤلفاته مدخل إلى التحليل النفسي.
إشكاله :ما عالقة الوعي بالالوعي ؟ وكيف نفسر تحكم هللا وعي بالالوعي في الحياة النفسية للذات؟
أطروحته :الالشعور هو أساس الحياة النفسية وواقعها الحقيقي.
حجاجة :يحذر من المبالغة في أهمية الشعور أو الوعي ،ليفترض أن الالوعي هو الواقع النفسي الحقيقي وأن الوعي
مجرد جزء منه.
إبرازه لمفعول الالشعور الذي ينكشف بمقنع في الحلم ،هذا الذي يعد انعكاسا رمزيا للتخيالت الالشعورية المرتبطة
باالندفعاعات الجنسية.
 كشفه للوجه المضلل للنشاط الشعوري الذي من شأنه يحجب كل نشاط سواه وباألخص النشاط الالشعوري.استنتاج:
انطالقا من نظريته في التحليل النفسي يرى فرويد أن الالشعور هو األساس الحقيقي للحياة النفسية ومن تم فهو يدعو
إلى عدم المبالغة في تقدير أهمية الشعور الذي لن يعدو عن كونه جزءا ضيقا من الالشعور  .وحتى يؤكد فرويد الوجود
النفسي الالشعوري ،فهو يعتبر الحلم عالمة على تلك االندفاعات الغريزية ذات الطابع الجنسي وعلى كل األفكار أو
األشياء التي تركبتها لعدم تالؤمها مع مبدأ الواقع ،وبذلك فإن الحلم بمثابة الطريق الملكي الالشعور والذي يسمح بتحقق
رمزي تخيلي لبعض مكونات هذا الجانب النفسي الالشعوري طالما أن الشعور ال يسمح بتحققها مباشرة.
وبتأكيد فرويد على أن المحدد :الرئيس الشخصية هو الالشعور فإن هذا يدفعها إلى التساؤل عما تبقى للذات باعتبارها
واعية ومفكرة ومديرة وحرة.
 )2المنظور الفلسفي (:استتما نص ص ) alain 19
مقابل األطروحة الفرويدية التي تؤكد على حتمية المحددات الالشعورية وأهميتها القصوى في الحياة النفسية
بلور  Alainأطروحة مضادة تعتبر أن ما يعتمل ( يختلج في أنفسنا) في ذواتنا من أفكار وتصورات غنما يرتد ( يرجع)
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إلى الذات الفاعلة والواعية ومن تم رفض هذا الكيان السيكولوجي ( النفساني) الغريب الذي أبعد عنه النظرية
الفرويدية.
هكذا يعتبر  Alainأنه إذا كان افنسان غامضا وتخترقه ظواهر ملتبسة فإن هذا ما يتعين معرفته والبحث فيه بدال من
زعم افتراضات خاطئة المؤسسة على مفهوم الالشعور  .وخاصة حينما يتحول هذا الالشعور إلى أنا آخر غريب يسكننا
على نحو غريب ليتأكد لدى Alainأن اإلنسان ال يفتأ يمارس ذاته الفاعلة والحرة والمريدة.
ومهما تبدت أهمية الوعي وفاعليته ال يمكن له أن يعمل على تزييف وتشويه حقيقة الواقع بدل تقديمه كما هو بمعنى
آخر ال يمكن أن يصبح هذا الوعي بفعل اإليديولوجيا والفهم وعيا زائفا ومشوها؟
 ) IIIالوعي واإليديولوجيا والمعنى:
هدف المحور :أن نتبين عالقة الوعي باإليديولوجيا وأهميته بالنسبة إلنتاج المعنى.
سؤاله اإلشكالي :إذا كانت وظيفة الوعي هي تقديم صورة حقيقية عن الواقع والذات أال يمكن أن يصير خاضعا لمفعوالت
الوهم واإليديولوجيا؟ وكيف يكون مؤسسا للمعنى.
إشكال النص:
ما هي اإليديولوجيا :وماوظائفها ؟ ويكف تكون وعيا زائفا يشوه الواقع؟
أطروحة نص ص  : 22اإليديولوجية عملية فكرية عامة تعمل بواسطتها التمثالت الخيالية على تزييف وتشويه الواقع.
العناصر الحجاجية - :يقدم تعريفا لإليديولوجيا باعتبارها عملية فكرية عامة تعمل من خالل تمثالت خيالية على القلب.
الواقع المماثل إياها بالعلبة السوداءؤ في التصوير الفوتوغرافي على غرار استعارة ماركس.
 إبرازه لإليديولوجيا كظاهرة تجويفية وتزيينية ،بل أنهما تقوم أكثر من ذلك بوظيفة تبريرية مرتبطة بالسلطةوالسيطرة.
 تبيانه لوظيفة أخرى أهم وأعمق من الوظيفتين السابقتين وهي وظيفة اإلدماج التي تعمل بواسطتها جماعة بشريةعلى نقل وتخليد وعناصرها الثقافية واالجتماعية إلى أفرادها قصد تشكيل الهوية الجماعية.
استنتاج:
نستفيد من هذا النص الكيفية التي تتحول بواسطتها اإليديولوجية إلى وعي زائف يقلب الواقع ويشوه الحقائق  ،فسواء
تعلق األمر بوطيفة التشويه أو القلب أو وظيفة التبرير أو اإلدماج فإن الوعي هنا خاضعا لمفعول اإليديولوجيا من حيث
نسق من التمثالت واالعتقادات الخاصة بالمجتمع أو طبقة اجتماعية والتي ال تعكس الواقع الحقيقي.
لئن اتضح مع التحليل النفسي أن الوعي ال يصور سوى مكانة متواضعة ضمن الحاالت النفسية كما من شأنه أن يتحول
إلى وعي زائف يشوه الواقع ويقلب الحقائق نظرا لمفهوم الوهم واإليديولوجيا ،فهل ال زال للوعي إذن أهمية ودور في
الوجود البشري؟ مهما يعتور مفهوم الوعي من تشويه أو تزييف بسبب مفعوالت الوهم واإليديولوجيا فإن ذلك ال يعني
انتفاء الحاجة إليه ذلك ألن حالة الوعي وإن كانت تعكس الوجود من خالل عبارة " أنا موجود" فإن هذه العبارة ال معنى
لها من العبارة العلمية من منطلق أنها ال تفيد عالقة تابثة ومتالزمة بين شيئين أو ظاهرتين بيد أن الوعي المرتبط بهذه
العبارة هو وعي قبلي صادق لكل تجربة وتكمن أهميته القصوى في أنه يؤسس لكل معنى سواء كان معنى معرفيا أو
أخالقيا أو وجوديا ،وليصير من تمة شرط الوجود البشري ذاته والحامل لمعناه.
استنتاج عام:
إذا كان التحديد العلمي للوعي ينحصر في البعد الفيزيولوجي الذي يغدو معه الوعي مجرد نشاط عقلي متعلق بالوظائف
العصبية للدماغ فإن البعد اإلشكالي لهذا المفهوم لن يتبدى ( يظهر) سوى مع المقاربة الفلسفية حيث يصير الوعي
مؤسسا للوجود البشري ذاته فهو جوهر اإلنسان وقوام عالقته مع العالم .وبالرغم مما يتعلق بهذا الوعي من
محدودية ) (finitudeتظهر تارة في إبراز الثقل السيكولوجي لال وعي ،وبإبراز التحريف أو التزييف الذي يلحقه
تحت مقعول اإليديولوجيا تارة أخرى فإن ذاتية اإلنسان كذات فاعلة من شأنها أن تنفلت من كل احتواء وأن تتجاوز كل
محدودية طالما أنه بالوعي ذاته يتحصل الوعي بشروط إمكان هذه الذات وفاعليتها.
المفاهيم:
الالموتthéologie
من األصل االستقاقي اإلغريقي ) (theasوتعني إاله و logosوتعني خطاب ومن الناحية الميتافيزيقية فالتيولوجيا
تعني الخطاب الذي يعالج وجود وصيفات هللا باالعتماد فقط على العقل .أما بالنسبة لألديان التوحيدية فالالموت نسق من
المعتقدات اإليمانية المنزلة عبر الوحي.
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األنا األحاذية :هي موقف أو مذهب من ينفصل عن العالم ويرد كل حقيقة أو واقع إلى األنا الفردية
الطوطم :هو تقدسي لحيوان باعتبارجد لقبيلة ما.
اإليديولوجيا :هي مجموعة أو نسق من االعتقادات أو التمثالت ( صور وأساطير وأفكار وتصورات) الخاصة بمجتمع أو
طبقة اجتماعية معينة .واإليديولوجيا في الماركسية هي مجموعة التمثالت الجماعية ( .األخالقية والفلسفية والدينية)...
التي يترجم بواسطتها الناس من شروطهم الواقعية للوجود.
أكسيولوجي :علم القيم
أنظولوجي :علم الوجود
أبسيتمولوجي :دراسة نفدية للمعرفة العلمية.
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مفهوم الرغبة
مدخل إشكالي:
كثيرا ما اعتبرت الرغبة مشكلة في الفلسفة الكالسيكية وذلك ألن طبيعتها متناقضة ،أو أنها في جميع األحوال ملتبسة
والواقع أن الرغبة بحث عن موضع نعرف أو نتصور أنه مصدر إشباع ،ومن تم فهي تكون مصحوبة بالعناء أو
بإحساس الفقد والحرمان .ومع ذلك تبدو الرغبة كما لو أنها ترفض إشباعها مادام أنها بالكاد تشبع ،وتستعجل ميالدها
من جديد .إنها تعقد وتبقى على عالقة غامضة مع موضوعها :فالرغبة تريد أن تشبع وال تريد.
وبانتقالها من موضع إلى موضوع تكون الرغبة غير محدودة أو أنها مضطرة إلى نوع من الالإشباع جذري وهذا دون
شك هو ما جعل تقليدا فلسفيا يدينها أو يرفضها غير أن الفلسفة المعاصرة ستعاود إعطاء الرغبة مكانة تامة ،وستنيطها
بقيمة إيجابية .فمن حيث إن الرغبة قوة إثبات ،فإنها ستعبر عن ماهية اإلنسان ذاته ،إذ أنها مصدر إبداع لذاته
وألعماله.
هكذا يمكن أن نخلص إلى جملة من المفارقات التي تكشف عن هذا البعد اإلشكالي لمفهوم الرغبة:
إشباع  #ال إشباع
واعية  #ال واعية
رغبة  #ال إرادة
رغبة #حاجة
واحدة #متعددة
محدودة #ال محدودة
سعادة #شقاء
متناهية #ال متناهية
ثبات #تغير
لذة #ألم
إثبات  #نفي
تأسيا على هذه المفارقات يمكن صياغة اإلشال اآلتي:
ما طبيعة الرغبة؟ وكيف تتحدد عالقتها بالحاجة؟
وهل يمكن للحاجة أن تتحول إلى رغبة؟ وإذا كانت الرغبة ميال حول موضوع يكون مصدر إشباع ،فهل هو ميل واعي
إرادي أم ال؟ هل يمكن لإلنسان أن يعي رغباته؟ وإلى أي حد يمكن الوعي بالرغبة؟ وهل إشباع الرغبة يحقق السعادة أم
الشقاء؟ وإلى أي مدى تتوقف سعادة اإلنسان على إشباع الرغبات؟
 ) IIالرغبة والحاجة:
هدف المحور :أن تتعرف على عالقة الرغبة والحاجة ،وكيفية تحول الحاجة إلى رغبة ال شعورية.
سؤاله اإلشكالي :ما طبيعة الرغبة؟ وكيف يمكن أن تتحول الحاجة إلى رغبة ال شعورية؟ .وهل العالقة بين الرغبة
والحاجة عالقة اتصال أم انفصال؟
تحليل نص ص  30ل ميالني كالين
صاحبة النص )1882-1960( :محللة نفسانية نمساوية متخصصة في علم نفس الطفل من أعمالها " علم نفس
الطفل"
إشكال النص :كيف تتحدد عالقة الرغبة والحاجة؟ وهل يمكن أن تتحول الحالة الطبيعية الجسدية إلى رغبة نفسية ال
شعورية ؟ وما أثر ذلك في تكوين شخصية الطفل مستقبال.
أطروحته :تحول الحاجة إلى رغبة نفسية ال شعورية ،وأثر التوتر بين الرغبة وإشباعها في تكوين شخصية الفرد
مستقبال.
العناصر الحجاجية :تبيانها أن عالقة الرضيع بأمه ال تقتصر على إشباع الحاجة إلى الطعام بل تتعداها إلى رغبة التخلص
من الدوافع التدميرية مستندة على واقعة علمية لدراسة الراشدين الراغبين في أم حامية حاضنة.
 مقارنتها بين طريقتين من اإلرضاع ( إحداها تلتزم بالمواعيد المحددة لإلرضاع واألخرى مفتوحة ومرتهنة إلى رغباتالطفل ،لتبرز أنه في الطريقتين معاال يتمكن الطفل من تلبية رغباته أو تحقيقها،
 استنادها على الواقع ( واقع الراشدين) لتؤكد على أن على أن اإلحباط غير المبالغ فيه الرغبات الطفل يمكنه منالتكيف السليم مع العالم الخارجي وتطور مفهوم الواقع لديه ،بل إن من شأن الرغبات غير المشبهة ( المكبوتة) أو أن
تفتح الطريق التصعيد ومت تم القدرة على اإلبداع.
 تأكيدها على أن غياب الصراع أو التوثر بين الرغبة وإشباعها سيمنع الفرد من تكوين شخصيته وإغنائها وتأكيد أناهمن منطلق أن ذلك الصراع قد يشكل أساس الفعل اإلبداعي لديه.
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استنتاج:
يتضح أنه نتيجة لنوعية العالقة بين الحاجة والرغبة ،وما يطبع هذه العالقة من توثر وصراع ضمن فعل اإلشباع يتحدد
تكوين الشخصية وقدراتها اإلبداعية في المستقبل .فيتضح كيف أن العالقة بين الحاجة والرغبة تأخذ طابعا نفسيا ال
شعوريا فإذا كانت الحاجة مرتبطة بإثارة فيزيولوجية تتميز بالضرورة  ،أال يمكن لهذه الحاجة أن تتحول أيضا إلى رغبة
ثقافية أو أنها تخضع للبعد الثقافي في اإلنسان.
 )IIالحاجة والرغبة
( استثمار النص :الف لينتون ص )31
اللباس
وظيفة ثقافية

حاجة بيولوجية الحماية
من القر والحر

الحصول على منزلة اجتماعية

نشاط الجنس

نشاط الثقافة

اإلثارة معتقدات الحشمة أو الحياء
تحريك رغبات جنسية

ميوالت جمالية ( الحصول على اإلعجاب)

كبت الشهوات

إشكالية النص :كيف تتحول الحاجة البيولوجية إلى رغبة ثقافية؟ ( قبل الخطاطة)
أطروحة النص :تتأثر الحاجة بالثقافة وتخضع لتوجيهها.
استنتاج:
إذا كان اإلنسان كائنا ذا وجود مزدوج طبيعي وثقافي فإن من شأن حاجاته البيولوجية المرتبطة بخصائصه الجسمانية أن
تتحول إلى رغبات ثقافية وتخضع لتوجيه البعد الثقافي واالجتماعي لإلنسان.
خالصة للمحور:
يأكد من خالل هذا المحور أن هناك عالقة اتصال بين الحاجة والرغبة .لكن هل يمكن تصور حدود فاصلة بينهما؟ الواقع
أن الحاجة عبارة عن إثارة فيزيولوجية مرتبطة بطبيعة الذات ،وبهذا المعنى فهي تتعارض مع مفهوم الرغبة التابع
إلرادة الذات ،ويعبر نتيجة لذلك عن عرض إال أن نقد ضرورة الحاجة في مقابل عرضية الرغبة سيؤدي إلى إعادة النظر
في الحدود الفاصلة بين المفهومين فإذا استثنيا بعض الحاجات األساسية المرتبطة بطبيعة الكائن الحي ،فإنه باإلمكان
القول أن كل حاجة لدى اإلنسان هي رغبة من الناحية العملية ،ليتضح أن التمييز بين هذين المفهومين ال يمكن تصوره
سوى على المستوى النظري خاصة مع إمكانية تحول الحاجة إلى رغبة نفسية ال شعورية أو إلى رغبة ثقافية.
إذا كانت الرغبة ميال واعيا نحو موضوع يحقق اإلشباع  ،فكيف تتحدد عالقة الرغبة مع اإلرادة؟
وهل بمقدور اإلنسان أن يحصل الوعي برغبات؟
 )IIIالرغبة واإلرادة:
هدف المحور :التعرف على طبيعة العالقة بين الرغبة واإلرادة؟
سؤاله اإلشكالي :ما طبيعة العالقة بين الرغبة واإلرادة وهل بمقدور اإلنسان أن يحصل الوعي برغباته؟
تحليل النص :سيفوز ا( باروخ ) ص35 :
صاحب النص :فيلسوف هولندي ()1632-1677من مؤلفاته ( األخالق ورسالة االهوت واألخالق.
إشكال النص :إذا كان اإلنسان ذات واعية فإلى أي حد يعي رغباته؟ وما عالقة الرغبة بالوعي واإلرادة؟
أطروحة النص :يعي اإلنسان رغباته التي تحفظ وجوده لكنه يجهل كلها.
العناصر الحجاجية - :إبراز صاحب النص للجهد الذي تبذله النفس من أجل استمرار بقائها.
 يقدم تعريفا للرغبة باعتبارها شهوة مصحوبة بوعي ذاتها. -إيضاحه أن المرغوب فيه أو المشتهي ال يمكن إال أن يكون طيبا ما دام أنه مشتهى ومرغوب فيه.
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 يقدم مثال ( السكن) ليؤكد أن اإلنسان قد يعي رغباته  ،لكنه يجهل عللها.عموما فألنه يعي رفاته ولعل هذا هو السبب في تعريف الرغبة بكونها شهوة واعية بذاتها ليتسنى بذلك للفيلسوف قلب
التصور التقليدي للرغبة بقوله أننا ال نرغب في شيء ألننا نعتقد أنه جيد بل هو جيد ألنه مرغوب ومشتهي إال أن
اإلنسان وهو يعي رغباته فهذا ال يعني علمه بعلل وأسباب هاته الرغبات ألن الرغبة ال تقتصر على قوانين العقل البشري
بل تتعداها إلى قوانين النظام الطبيعي األزلي برميه  .فليس اإلنسان سوى جزء ضئيل من هذا النظام وال تكون معرفته إال
معرفة جزئية يمكنها من معرفة غايات األمور.
لكن خالف هذا التصور الذي يربط الرغبة بالوعي واإلرادة  ،ستبلور مدرسة التحليل النفسي تصورا يعتبر أن الرغبة
إنما يقترن وجودها بوجود الالشعور وأنها تنفلت من سلطة الذات ووعيها وإرادتها فإذا كانت الرغبة بمغابة لذة أو
استمتاع جسدي ،فإن ذلك يتحقق بكيفية استهامية ترتد إلى التوترات واألشياء المكبوتة خالل المرحلة الطفولية المبكرة
وهكذا فإن المحدد الرئيس للرغبة هو الجانب الالوعي.
غير أن هذا الموقف قد يجعل موضوع إشباع الرغبة موضوعا خياليا يبدو كما لو أنه خارج التاريخ ،فهل في ذلك ما
يبرر أن هذا الموضوع غير واقعي؟
موقف التحليل النفسي
 موضوع الرغبة هو موضع استيهامي غير واقعيويتحدد بالغياب
 إنتاج الرغبة هو إنتاج استيهامي تعويض الموضوع الواقعي للرغبة بموضوع خيالي -عالقة الرغبة بموضوعها هي

موقف الفكر الفلسفي المعاصر ( دولوز)
 موضوع الرغبة هو موضوع واقعي يتحدد بالحضور إنتاج الرغبة هو إنتاج واقعي لموضوع يتماهى معها فلدالرغبة وموضوعها يكونان شيئا واحدا.
 الحاجات هي التي تستند إلى الرغبة وليس العكس ارتباط الرغبة بالحقل االجتماعي وتماهيهامعه فإنتاجها  .هو إنتاج فعلي تاريخي مرتبط بالمجتمع

بهذا المعنى السيكولوجي ال تنتج سوى اإلسهامات ،وأن موضوع إشباعها إنما هو موضوع تخيلي قد يعوض الموضوع
الواقعي وذلك خارج وعي الذات وإرادتها .من هنا يرفض دولوز هذا التأويل ليؤكد على البعد الواقعي والتاريخي
للرغبة ،فهي متماهية مع موضوعها بل إن وجودها الفعلي هو الواقع ذاته .الواقع االجتماعي الذي يشكل منشأ الرغبة
ومجال فاعليتها وصراعها ".فيقترب دولوز بذلك من الطابع اإلثباتي واإليجابي للرغبة عند سبينوزا"
 )IIIالرغبة والسعادة:
هذه المحورة  :أن نتعرف عن وجه ارتباط الرغبة بالسعادة
سؤاله اإلشكالي :ما وجه ارتباط الرغبة بالسعادة وإلى أي حد يؤدي إرضاء الرغبات إلى تحقيق السعادة؟
وهل الرغبة واحدة أم متعددة؟
تصور ديكارت :تحليل نص ص 38
إشكال النص :هل الرغبة واحدة أم متعددة؟ وما طبيعة اعتبار هذه أعلى الرغبات وأسماها؟
أطروحته :إن الرغبات متعددة بحسب موضوعاتها واعتبار رغبة الحب المتولدة عن اإلحساس بالبهجة أقواها وأسماها.
العناصر الحجاجية :بيان صاحب النص أن الرغبة متعددة ومتنوعة بحسب تعدد موضوعاتها معتبرا أن أقوى الرغبات
هي تلك المتولدة عن البهجة أو النفور.
 تساؤله عن الرغبة المتولدة عن البهجة باعتبارها أعظم خير مبرزا تغاير البهجات من خالل تقديمه ألمثلة ليعتبر أنالبهجة الرئيسية هي المتأتية من الكماالت نعتقدها في شخص ما قد يصبح ذاتنا األخرى.
 إسناده على الواقع ،واقع الميل إلى شخص ما لديه ما يولد اإلحساس بالبهجة ليعتبر هذا اإلحساس هو المسمى بالحب.استنتاج:
نستطيع أن نتبين مع ديكارت ارتباط الرغبة بالسعادة ،فإذ يقر بتعدد الرغبات وتغيرها بحسب تعدد موضوعاتها فإنه
يفاضل بينها ،ليضع الرغبة المتولدة عن اإلحساس بالبهجة هي أقوى الرغبات هذه المتمثلة في الميل نحو شخص نعتقد
فيه صفات الكمال الذي بإمكانه أن يشكل ذاتنا األخرى ،والواقع هذا الميل هو الذي يعكس رغبة الحب.
 لكن هل هذه البهجة أو السعادة تتعلق أساسا بالرغبات الحسية الجسمانية ،ومن ثم إلى أي حد تتوقف السعادة علىتلبية الشهوات الحسية؟ أال يمكن أن يؤدي تحقيق الملذات المادية إلى الشقاء بدل السعادة؟
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 الواقع أن هناك موقفا فلسفيا كان قد تبلور منذ الفالسفة اإلغريق.هذا الموقف الذي يعتبر أن الرغبات المرتبطة بالجسد ال يمكنها إال أن تضع اإلنسان في الدرك األسفل من الحيوانية
كتحقيق هذه الرغبات يجعل النفس أسيرة للشهوات ولذلك ال يمكن أن يتحصل الكمال أو السعادة بتحصيل اللذات
الجسمانية ألن من شأن ذلك أن يجعل اإلنسان أسير أهواءه وشهواته ،والحال أن الرغبات ال ينبغي أن تكون مجرد
انفعال بل فضيلة أخالقية تترجم العيش وفق أوامر العقل واألفكار المطابقة على حد تعبير سيبنوزا .فالسعادة تكمل في
العيش وفق العقل الذي يجنب من اضطراب االنفعاالت ويمكن من تحصيل المعرفة من الدرجة حيث يرى من يعيش وفقها
أن كل حدث أو كل شيء إنما هو نابع من الطبيعة اإلالهية أو الضرورة الطبيعية فهو يعرف كل شيء ضمن تفرده وكليته
في الوقت نفسه.
المفاهيم:
اإلعالء  Sublimationأو التصعيد هو مفهوم مرتبط بالتحليل النفسي يشير إلى تحويل ميوالت وغوائر دنيا.
الطاقة الجنسية libido.
إلى مشاعر سامية وراقية ،مثال يمكن أن تصعد الميوالت الجنسية الجمالية أو الدينية.
العلة :هي قوة مولدة لمفعول  force qui produid un effortويمكن التميير بين أربعة علل.
علة مادية  :ما منه يكون الشيء
علة الصورية :ما به يكون الشيء
على لفاعله :ما عنه يكون الشيء العلة الغائية :ما ألجله يكون الشيء.
المصطلحات:
الليبدو :هي طاقة حيوية تسعى إلى اإلشباع أو اللذة وهي ترتبط عند فرويد باالندفاع الجنسي.
الحب :هو حركة القلب التي تقودنا نحو موجود ما أو موضوع أو قيمة كونية ويميز أفالطون في محاوره المأدبة le
 banquetبين درجات مختلفة للحب ،كالحب الذي يتعلق بفرد تتعين والحب المتعلق بفكرة عامة والذي يتعلق بنور
الحقيقة.
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ِف َٛٙاٌّدزّـ
ِ ) Iذخً إشىبٌ:ٟ
ّ٠ىٓ رحذ٠ذ اٌّدزّـ ثى ٗٔٛردّقب ٌألفشاد ِ١ٙىال ثٛاعغخ سٚاثظ رجق١خ ِزجبدٌخ ٠ٚزغٛس ٚفك شّ١بد ٚثٙزا اٌّقّٕ٠ ٝىٓ
اٌحذ٠ث فٓ ِدزّقبد حٛ١أ١خ غ١ش أْ ِف َٛٙاٌّدزّـ فِّٛب لذ اعزقًّ ثبفزجبسٖ خبطب ثبٌّدزّقبد اٌجشش٠خ ف٠ ٛٙش١ش
إٌ٘ ٝزا اٌىً اٌز ٞرٕذِح ف ٗ١ح١بح وً إٔغبْ.
ٚرٌه ثّق١خ أٔشغبالرٗ ٚسغجبرٗ ٚأفقبٌٗ.
إْ اٌّدزّقبد اٌجشش٠خ ٚفٍ ٝخالف اٌّدزّقبد اٌحٛ١أ١خ راد دٕ٠بِ١خ ٚلذسح وج١شح فٍ ٝاٌزغ١ش ٚاٌزغٛس ٚاالٔزؾبَ ِٓ
خالي ِؤعغبدٌ .ىٓ ٘زا اٌزحذ٠ذ ال رٕ (ٟال ٕ٠فه  ،ال ٠فزأ) ٠ح ً١فٍ ٝوث١ش ِٓ اٌّفبسلبد ٚاٌز ٟرىشف أْ اٌّدزّـ ٌ١ظ
ٚالقب ِقغ ٟثً ٠زضّٓ ثقذ إشىبٌ١بٔ ،زوش ِٓ ٘زٖ اٌّفبسلبد:
فشدِ #دزّـ ،ثمبف # ٟعج١ق ٟثشش #ٞحٛ١أٟ
عٍغخ #رحشس  ،رقبلذ #ضشٚس ٓ٠حش٠خ  #ل١ذ
ِذٔ # ٟفغش ،ٞاعٕدبَ#رفىه ،رأث١ش  #رأثش
ردّـ  #رشزذ ،و # ْٛفغبد  ،رفبُ٘ #اخزالف
حمٛق ٚ #اخجبد ،ثبثذ ِ #زغ١ش
أغاللب ِٓ ٘زٖ اٌّفبسلبد ّ٠ىٓ ط١بغخ اإلشىبي اٌزبٌ:ٟ
 فٍ ٝأ ٞأعبط ٕ٠شأ االخزّبؿ اٌجشش ً٘ ،ٞفٍ ٝأعبط عج١ق ٟضشٚسٞ؟ أ ٚفٍ ٝأعبط ثمبف ٟرقبلذٞ؟ و١ف رزم ٜٛفاللخ اٌفشد ثبٌّدزّـ ؟ ً٘ ٠غّح اٌّدزّـ ثزحمك رار١خ اٌفشد أَ عٍجٙب ( ّ٠ح٘ٛب)؟ ٚإرا وبْ اٌّدزّـ ِؤعغخ ٕ٠زؾُ ِٓ خالي لٛافذ ِٚقب١٠ش فى١ف ّ٠بسط عٍغزٗ؟ ِٚب ِظذس ِششٚف١خ ٘زٖ اٌغٍغخ؟ِٚب أّٔبعٙب؟
 )IIفٔ ٟشأح اٌّدزّـ:
٘ذف اٌّحٛس :أْ ٔزقشف فٍ ٝأعبط ٔشأح اٌّدزّـ اٌجشش.ٞ
عؤاٌٗ اإلشىبٌ :ٟفٍ ٝأ ٞأعبط ٠م َٛاالخزّبؿ اٌجششٞ؟ ً٘ فٍ ٝأعبط عج١ق ٟضشٚس ٞأَ ثمبف ٟرقبلذٞ؟
 )1ف ٟاألعبط اٌغج١قٌٍّ ٟدزّـّٛٔ ( :رج أسعغ)ٛ
ثخظٛص األعبط اٌغج١قٌٕ ٟشأح اٌّدزّـ دافـ أسعغ ٛفٓ األعشٚحخ اٌمبئٍخ ثأْ اإلٔغبْ ِذٔ ٟثغجقٗ  ،أ ٞأْ ٌإلٔغبْ
لبثٍ١خ فغش٠خ ٌالخزّبؿ ،فبٌّدزّـ ِٓ ح١ث ٘ ٛردّـ ٌٍٕبط ضّٓ خّبفخ ع١بع١خ ِٕؾّخ ثمٛأ ٓ١إّٔب ٕ٠ذسج ضّٓ
ِٕغك عج١ق ٟح١ث ٠حظً اٌزٕبِ ٟأغاللب ِٓ اٌخٍ١خ األعش٠خ ِٓ ح١ث ٘ ٟارحبد خٕغِ ٓ١خزٍف ِٓ ٓ١أخً اٌحفبػ فٍٝ
إٌٛؿ اٌجشش ٞفبٌمش٠خ ثبفزجبس٘ب ارحبدا ٌٍقذ٠ذ ِٓ األعش أ ٚاٌجٛ١د ٚأخ١شا اٌّذٕ٠خ ثىٙٔٛب ردّقب ٌٍمش ٜحٛي ِشوض
إداسِ ٞشزشن ،فئْ ع١شٚسح اٌزّشوض رزُ ف ٟشىً ّٔ ٛفض ( ٞٛعج١قِّ ) ٟب ٠دقً اٌّدزّـ ش١ئب عج١ق١بٚ .اٌٛالـ أْ
غب٠خ ٘زٖ اٌزدّقبد ٚرحظ ً١عقبدح اٌق١ش ضّٓ اٌدّبفخ ٚرحم١ك االوزفبء اٌزار .ٟإْ اٌمٛي ثأْ اإلٔغبْ حٛ١اْ
اخزّبف ،ٟإّٔب ٠جشص أْ وّبي اإلٔغبْ ال ٠زحظً ع ٜٛضّٓ اٌدّبفخ ٚثزٌه ٠غزد١ت اٌّدزّـ ٌحبخخ أ١ٌٚخً١ِٚ ،
أعبعٌ ٟذ ٜاإلٔغبْ ،ف١ؾٙش أْ اخزّبف١خ اإلٔغبْ ٘ ِٓ ٟاألعبط اعزقذاد عج١ق .ٟف ٟاٌغ١بق رارٗ ٠ؤوذ اثٓ خٍذ ْٚأْ
االخزّبؿ اٌجشش ٞأ ٚاٌقّشاْ ٘ ٛأِش ضشٚس ِٓ ،ٞح١ث إْ اإلٔغبْ ٠ى ْٛف ٟحبخخ إٌ ٝاٌزقبِ ْٚـ أثٕبء خٕغٗ ِٓ
أخً رحظ ً١اٌغزاء ٚاٌذفبؿ فٓ إٌفظ ،ث١ذ أٔٗ ٠قزجش ضشٚسح االخزّبؿ ردغ١ذا إلسادح إال٘١خ ف ٟإفّبس األسع
ٚاعزخالف اإلٔغبْ فٙ١ب ٘ٚزا ِب ّ٠ىٓ افزجبسٖ أعبعب ال٘ٛر١ب اخزّبف١بٌ ،ىٓ إرا وبْ اٌّدزّـ را أعبط عج١ق ،ٟفى١ف
ٔفغش رٍه اٌزٛرشاد ٚاٌظشافبد إٌبخّخ فٓ ردّـ إٌبط  ،أال ٠جذ ٚرٌه ِزٕبلضب؟  ِٓٚرُ أال ٠جشص رٌه إْ وبْ ٚخٛد
أعبط آخش ٌالخزّبؿ اٌجششٞ؟
 )2ف ٟاألعبط اٌزقبلذٌٍّ ٞدزّـ ( ّٔٛرج عِٛبط ٘ٛثض)
حانت انطبٍعت
 حانت حزب يشرٌت نهكم ضذانكم

يبزر فٍّ االَتقال
انًبزر :انتخصم يٍ حانت
انخٕف انذائى يٍ انًٕث.

حانت انًجتًع
إَشاء يؤسست اصطُاعٍت تتًثم
فً انذٔنت.

 سٍادة انحق انطبٍعً انذي ٌُتج انكٍفٍت :تُاسل نكم شخص عٍسهطتّ ٔقٕاِ انخاصت نصانح
نكم شخص
شخص أٔ يجهس ٌتٕنى فً
أٌ ٌفعم يا ٌشاء نحفظ بقائّ
ضًاٌ األيٍ ٔانسالو
 األْٕاء انطبٍعٍت انًتًثهت فًانًٍُٓت ٔانخٕف انذائى يٍ انًٕث  -غٍاب انًصانح انًادٌت

 تُظى انعالقاث بٍٍ األفزاد ٔفققٕاعذ أٔ قٕاٍٍَ ٔحفظ انًصانح.

ٔغزغ١ـ أْ ٔزجِ ٓ١ـ ٘ٛثض اٌزأو١ذ فٍ ٝاٌغبثـ االطغٕبفٌٍّ ٟدزّقبد ٚرٌه ثبٌٍدٛء إٌ ٝأعظ أخش ٜرزّثً فٟ
اٌّ١ىبٔضِبد اٌغج١ق١خ ٌأل٘ٛاء اٌجشش٠خ ( ٔمظذ اٌشغجخ ،اٌىجش٠بء ،اٌخٛف ِٓ اٌّٛد) ٘زٖ اٌز ٟرفض ٟإٌ ٝحشة ِغزّشح
ال رذؿ ٚال رضش.
فّب ٘ ٛأ ٌٟٚثبٌٕغجخ ٌٍغج١قخ ٌ١ظ ٘ ٛاٌّدزّقبد ثً ٔضفخ اإلثجبربد اٌفشد٠خ ٌٍمٛحٚ ،اٌز ٟال ّ٠ىٕٙب إال أْ رزقبسع
ٚرزظبدَ فّ١ب ثٕٙ١ب ٘ٚزا ٘ ٛاٌغجت ف ٟأْ ٌقجخ األ٘ٛاء اٌغج١قخ إٌ ٝاٌزذِ١ش اٌزارٌٍٕٛ ٟؿ ،إرا ٌُ ٍ٠دأ اإلٔغبْ " ٌحفؼ
رارٗ" إٌِ ٝؤعغخ اطغٕبف١خ ٘ ٟاٌذٌٚخ ثبفزجبس٘ب خٙبصا أفٌٍ ( ٝإلوشا٘بد) اٌضّٕخ ٌألِٓ ٚاٌغالَ ث ٓ١إٌبط فٟ
إعبس ِدزّقبد ِٕؾّخ
رشو١ت:
ِّٙب وبْ ٕ٘بن رقبسع ث ٓ١األعبط اٌغج١قٚ ٟاٌثمبفٌ ٟالخزّبؿ اٌجشش ٞفئْ ِٓ شأْ ٘ز ٓ٠األعبع ٓ١أْ ٠زىبًِ فٍٝ
افزجبس أْ اإلٔغبْ ِحىِٛب ثبالعزقذاد أ ٚلبثٍ١خ فغش٠خ ٌالخزّبؿ ٌىٓ رٌه لذ ال ٠ى ْٛوبف١ب ٌزحم١ك ِدزّـ ِٕغدُ ِّب
٠فشع اٌزقبلذ حٛي لٛافذ ٚلٛأ ٓ١رحظٓ اٌّدزّـ ٚرضّٓ إِٔب ٚعالِخ ٚأفشادٖ ٌىٓ و١ف رزم َٛاٌقاللخ ث ٓ١اٌفشد
ٚاٌّدزّـ؟
 ) IIIف ٟفاللخ اٌّدزّـ ٚاٌفشد :رحٍٔ ً١ض ص  50ي إٌ١بط
٘ذف اٌّحٛس  :أْ ٔزقشف فٍ ٝعج١قخ اٌقاللخ ث ٓ١اٌفشد ٚاٌّدزّـ
عؤاٌٗ اإلشىبٌ :ٟو١ف رزم َٛفاللخ اٌّدزّـ ٚاٌفشد؟ ً٘ ٠غّح اٌّدزّـ ثزحمك رار١خ اٌفشد ٚ؟؟؟؟؟؟أَ ٠غٍجٙب؟
طبحت إٌض ٛ٘ :فبٌُ أٌّبِٔ ٟقبطش عٛعٌٛٛ١خ)1990-1887 ( ٟ
إشىبي إٌض :و١ف رزحذد فاللخ اٌفشد ٚاٌّدزّـ ؟ ّ٠ ً٘ٚىٓ ٌٍّدزّـ أْ ٛ٠خذ ثذ ْٚأفشاد ٚاٌقىظ؟
أعشٚحزٗ :إْ فاللخ اٌّدزّـ ثبألفشاد ٘ ٟفاللخ خزٌ١خ رالصِ١خ.
اٌقٕبطش اٌحدبخ١خ٠ - :غزقشع طبحت إٌض اٌغدبي ( اٌدذاي)  Poléniqueاٌمبئُ ث٠ ِٓ ٓ١مٛي ثأعجم١خ ِٚشخق١خ
اٌّدزّـ  ِٓٚثمٛي ثبٌقىظ  ،أ ٞث٠ ِٓ ٓ١ؤوذ فً فقبٌ١خ اٌفشد ٠ ِٓٚؤوذ فٍ ٝإششاط اٌّدزّـ.
 إلشاسٖ ثقاللخ اٌزأث١ش ٚاٌزأثش اٌحبطٍخ ث ٓ١اٌفشد ٚاٌّدزّـ ِشجٙب اٌفشد ثمغقخ ٔمذ٠خ ِٕغجقخ ٚف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ آٌخعبثقخ.
 رأو١ذٖ فٍ ٝفاللخ اٌزشبسن اٌّزجبدي ث ٓ١اٌفشد ٚاٌّدزّـ ألّٔٙب ٌ١غب خ٘ٛشِ ٓ٠زّب٠ض ٓ٠لبئّ ٓ١ثٕفغّٙ١ب.اعزٕزبج:
ٔغزغ١ـ أْ ٔزجِ ٓ١ـ ٔٛسثشد إٌ١بط اٌقشلخ اٌدذٌ١خ اٌزٕبصٌ١خ ث ٓ١اٌفشد ٚاٌّدزّـ ألْ ٚخٛد أحذّ٘ب ٠مزضٚ ٟخٛد ا٢خش
إرا وبْ اٌّدزّـ ّ٠بسط ِفق ٌٗٛفٍ ٝاٌفشد ٠ٚششط رى ٓ٠ٛشخظ١زٗ فئْ ٘زا ال ٠قٕ ٟأْ اٌفشد ِدشد ِٛضٛؿ عٍّ.ٟ
٠مزظش فمظ فٍ ٝرمجً إششاعبد ٚحزّ١بد اٌٛخٛد اٌّدزّق ،ٟثً إٔٗ ِب ٠فزئ ٕ٠جثك داخً اٌّدزّـ ٠ٚثجذ فقبٌ١زٗ حز ٝإرا
وبْ اٌفشد ثّثبثخ اٌمغقخ إٌمذ٠خ اٌزٕ٠ ٟغجـ فٍٙ١ب اٌّدزّـ فئْ اٌفشد ٠ى ْٛف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ثّثبثخ اٌ٢خ اٌغبثقخ ِّب
٠ثجذ فاللخ اٌزأث١ش ٚاٌزأثش اٌمبئّخ ثٚ ٕٗ١ث ٓ١اٌّدزّـ.
ٌىٓ إرا وبْ اٌّدزّـ ٠فقً ف ٟاٌمشد ٠ٚؤثش ف ٗ١فقٍ ٝأٔ ٞح٠ ٛزُ رٌه ٚٚفك أ ٞآٌ١خ.
اٌحبطً ِٚب ف ٗ١أْ اٌّدزّـ ّ٠بسط رأث١شا ٍِحٛؽب فٍ ٝأفشادٖ ِٓ خالي اٌزٕشئخ االخزّبف١خ  socialisationثبفزجبس٘ب
فٍّ١خ رى١ٕ٠ٛخ رذس٠د١خ ٠غزذخً ِٓ خالٌّٙب اٌفشد خٍّخ ِٓ أّٔبط اٌزفى١ش ٚاٌغٍٛن ٚاإلحغبط اٌّىٔٛخ ٌٍشخظ١خ
األعبع١خ ٌّ la personnalité de baseدزّـ إٔٙب اٌمٕبح األعبع١خ اٌز٠ ٟزُ ِٓ خالٌٙب ٔمً اٌثمبفخ ِٓ خ ً١إٌ ٝخ.ً١

إال أْ ٘زا ال ٠قٕ ٟأْ اٌزٕشئخ االخزّبف١خ ثّثبثخ ثشِدخ ثمبف١خ ٠ى ْٛفٙ١ب اٌفشد ِدشد ِٛضٛؿ عٍج٠ ٟىزف ٟثزٍمٟ
ِؤثشاد ِدزّق١خ ثً إٔٗ رٔ ٚشبط ٚفقبٌ١خ ٚٚف ٟثبٌزاد ،األِش اٌز ٞلذ ّ٠ىٕٗ ِٓ رحٚ ً٠ٛرغ٠ٛش ِىزغجبرٗٚ ،اٌزأث١ش ثٙب
فٍِ ٝح١غٗ اٌّدزّقٚ ،ٟألْ وبٔذ اٌزٕشئخ االخزّبف١خ ِشاحً أعبع١خ رزّثً فِ ٟشحٍز ٓ١اٌشضبفخ ٚاٌغفٌٛخ ٚرٍه اٌزٟ
رغزّش إٌ ٝاٌجٍٛك فئْ ٘زا ال ٠قٕ ٟأْ اٌزٕشئخ االخزّبف١خ ٘ ٟفٍّ١خ ِحذٚدح  .ثً إٔٙب ِفزٛحخ ٚرغزّش ِذ ٜح١بح اٌفشد.
٘ىزا ٠زج ٓ١أْ فاللخ اٌفشد ثبٌّدزّـ ٘ ٟفاللخ رأث١ش ٚرأثش ثح١ث أٔٗ إرا وبْ اٌّدزّـ ّ٠بسط ِفق ٌٗٛف ٟرىٓ٠ٛ
شخظ١خ اٌفشد فئْ رٌه ال ٠قٕ ٟعٍت فقبٌ١خ اٌفشد اٌز ِٓ ٞشأٔٗ أْ ٠ى ْٛفبفال ١ٌٚظ ِدشد فضِٕ ٛفقً.
ِٓ ٕ٘ب إرا وبْ ٌٍّدزّـ ِفقٛي ٚعٍغخ فى١ف ّ٠بسط ٘زٖ اٌغٍغخ؟ ِٚب ٔزبئدٙب؟ ٚأّٔبعٙب؟
 IVف ٟاٌغٍغخ ٚاٌّدزّـ:
٘ذف اٌّحٛس :أْ ٔزقشف فٍ ٝاٌّدزّـ ثبفزجبسٖ عٍغخ ِقغٚ ٟفٍٔ ٝزبئدٙب ٚأّٔبعٙب؟
عؤاٌٗ اإلشىبٌ :ٟو١ف ّ٠بسط اٌّدزّـ عٍغزٗ؟ ِٚب ِفقٛالرٙب ؟  ِٓٚأ ٓ٠رغزّذ ِششٚف١زٙب؟ ِٚب أّٔبعٙب؟
اعزثّبس ٔض :
٠ؤوذ أٌ١ىظ دٚعٛوف ً١فٍٚ ٝخٛد عٍغخ اخزّبف١خ رخزٍف فٓ ّٔظ اٌغٍغخ اٌغ١بع١خ ِزّثٍخ ف ٟاالعزجذاد ٚاالضغٙبد
اٌز ٞوبْ عبئذا ف ٟاٌمذ٠ٚ ،ُ٠قزجش أْ رٍه اٌغٍغخ اٌّدزّق١خ ٘ ٟأشذ لٛح ِٓ ح١ث إٔٙب رقًّ فٍ ٝرّٕ١ظ األفشاد ٚخقٍُٙ
حشٛدا ِزشبثٙخ ِٕقضٌخ ِٚزغب٠ٚخٚ ،ال ٠فىش ع ٜٛف ٟاالعزّزبؿ إٔٙب اٌغٍغخ اٌز ٟردقً األفشاد ِٕشغال فمظ ثزٚارُٙ
ٚحظش دائشح اال٘زّبَ ٚاٌزٛاطً ٌذ ُٙ٠ف ٟاألعشح ٚاألطذلبء ثبفزجبسُ٘ ّ٠ثٍ ْٛوً إٌٛؿ اٌجشش٘ٚ ٞزا ِب ٠غّٗ١
دٚعٛوف ً١ثبٌٕضفخ اٌفشد٠خ إٌبردخ فٓ ع١بدح إٌؾبَ اٌذّ٠مشاعٚ ٟإرا وبٔذ رٍه اٌغٍغخ اإل٠دبث١خ ٌ١غذ عٍغخ اخزّبف١خ
أ ٚثغش٠ى١خ فف ٟأوثشِٓ رٌه ردقً األفشاد ف ٟحبٌخ لٛس دائّخ ح١ث ٕ٠حظش اٌقبٌُ ٌذ ُٙ٠ف ٟسغجخ االعزّزبؿ ٚرحم١ك
اٌغقبدح.
اعزٕزبج :
 ٘زٖ اٌغٍغخ اٌزٕ٠ ٟقزٙب دٚعف ً١ثبٌدجبسح ال ّ٠ىٓ إال أْ رم َٛفٍ ٝعٕذ ٠جشس ِششٚح١زٙب ف ٟاٌّدزّـٚ ،ثزٌه فّب ِٟ٘ظبدس ِششٚف١خ ٘زٖ اٌغٍغخ؟
 ف ٟع١بق اإلخبثخ فٓ ٘زا اٌغؤاي ٠مش فبٌُ االخزّبؿ األٌّبِٔ ٟبوظ ف١١جش ثٛخٛد ٔٛؿ ِٓ اٌغٍغخ راد اٌغبثـاٌغ١بعٚ ٟاٌز ٟرّبسط ف ٟاٌّدزّقبد اٌحذ٠ثخ اٌذّ٠مشاع١خ ِٓ خالي ِؤعغخ اٌذٌٚخ ٘برٗ اٌز٠ ٟخٌٙٛب اٌّدزّـ
 حك احزىبس اٌقٕف اٌّبدِّٚ ٞبسعخ ث١ذ أْ ٘زا اٌقٕف ٠غزّذ ِششٚف١زٗ أغاللب ِٓ  3أعظ أِ ٚغٛغبد اٌز٠ ٟحذد٘بف١جشا أٚال فّ١ب ٠غّ ٗ١ثبٌغٍغخ اٌزمٍ١ذ٠خ اٌز ٟرقىظ ٔفٛر أ ٚعٍغخ اٌقبداد ٚاٌزمبٌ١ذ ٚاألفشاف ثُ اٌغٍغخ اٌىبسصِ١خ
اٌّزقٍمخ ثّضا٠ب ٚلذساد ٠شخض ٍِِٚ ُٙزّ١ض ثُ ِب ٠غّ ٗ١اٌغٍغخ اٌششف١خ اٌقمالٔ١خ اٌز ٟرم َٛفٍ ٝرشش٠قبد ٚلٛأٓ١
اٌز ٟرزحذد فٍ ٝأعبعٙب اٌحمٛق ٚاٌمٛأ ٓ١رٕؾ ُ١اٌقاللبد ث ٓ١األفشاد ٚاٌّؤعغبد ٌىٓ شش٠غخ أْ رى٘ ْٛزٖ اٌمٛأٓ١
ِٛضٛف١خ فٍ ٝأعبط رقبلذ.ٞ
اٌّفب٘:ُ١
رٕشئخ اخزّبف١خ SOCIALISATION :فٍّ١خ رى١ٕ٠ٛخ ثٛاعغزٙب ٠زقٍُ أ٠ ٚغزٕزح اٌفشد أّٔبط اٌزفى١ش ٚاٌغٍٛن
ٚاإلحغبط ٚوً اٌقٕبطش اٌثمبف١خ ٚاالخزّبف١خ اٌغبدح فِ ٟدزّقٗ إٔٙب اٌمٕبح اٌز ٟرُ ِٓ خالٌٙب رٕزمً اٌثمبفخ ِٓ خً١
إٌ ٝآخش.
اٌثمبفخ٠ :قشفٙب ثأٔٙب رٌه اٌىً اٌّشوت اٌز٠ ٞشًّ اٌّقبسف ٚاٌّقزمذاد ٚاٌفٓ ٚاألخالق ٚاٌمٛأٚ ٓ١اٌزمبٌ١ذ ٚوً
األفشاف ٚاٌقبداد اٌّىزغجخ ِٓ عشف اإلٔغبْ ثبفزجبسٖ فضٛا ف ٟاٌّدزّـ.
اٌذٌٚخِ ٟ٘ :دّٛؿ اٌّؤعغبد اٌغ١بع١خ ٚاٌمضبئ١خ ٚاٌقغىش٠خ ٚاإلداس٠خ ٚااللزظبد٠خ اٌز ٟرٕؾُ اٌّدزّـ فِ ٟدبي
رشاثِ ٟقغ.ٟ

