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مفھوم الرغبة

الرغبة واإلرادة:المحورالثالث

إشكال المحور:

كیف تتفاعل الرغبة واإلرادة في اإلنسان؟

:تحلیل نص إرنست بلوك*

:إشكال النص-1

بین األمل واإلرادة؟ وھل اإلرادة رغبة قابلة للتنفیذ؟كیف تتحدد عالقة الرغبة بكل من األمل واإلرادة؟ وكیف یمكن التمییز 

:أطروحة النص-2

فاألمل یجعل الرغبة حبیسة الخیال وغیر . یمیز إرنست بلوك بین سلبیة الرغبة حینما تقترن بمجرد األمل، وبین إیجابیتھا حینما تقترن باإلرادة
إن اإلرادة إذن . وفر اإلرادة للرغبة شروط وعناصر التحقق الفعلي على أرض الواقع، كما تجعلھا معقولة في ذاتھامعقولة أحیانا، في حین ت

.ھي رغبة قابلة للتنفیذ

:البنیة المفاھیمیة للنص-3

]الرغبة، اإلرادة، األمل، العقل، الواقع، الخیال[

.مل تظل بعیدة عن العمل والنشاط الفعلي، وتبقى في حدود التمني والحلمحینما تقترن الرغبة باأل:األمل↔ الرغبة * 
اإلرادة الرغبة قابلة للتنفیذ وتوفر لھا تأجج الرغبة من حماس اإلرادة وتمثل طاقة نفسیة لتحریكھا، بینما تجعل:اإلرادة↔ الرغبة * 

.أسباب التحقق واإلنجاز الفعلیین
.لبي ویرتبط بالخیال والتمني كما ال یكون معقوال أحیانا، بینما اإلرادة إیجابیة وتتضمن العمل والنشاط الواقعياألمل س:اإلرادة↔ األمل * 

):(Foulquieیقول فولكیي* 
.”تعني اإلرادة ملكة یملكھا الكائن المفكر من أجل أن یقرر فعل شيء وفق أسباب مختلفة، الشيء الذي یفترض الوعي والتأمل “ 
المعقولیة والواقعیة؛ فھي تفترض عنصر العقل والوعي مما یجعلھا خاصیة إنسانیة، كما : تتمیز اإلرادة إذن بعنصرین أساسیین ھما← 

.تتطلب األسباب والشروط الكفیلة بتحقیقھا على أرض الواقع

:األسالیب الحجاجیة-4

:تمییز بین األمل واإلرادةاعتمد صاحب النص على أسلوبین حجاجیین رئیسیین من أجل ال

:أسلوب المثال-أ

:وقد قدم صاحب النص ثالثة أمثلة رئیسیة
وقد أراد إرنست بلوك أن یوضح من خالل ھذا المثال طبیعة األمل، وكیف أنھ یظل :مثال الشخص الذي یتمنى أن یكون الطقس جمیال غدا*

.في نطاق التمني وال یتحقق واقعیا
.أراد صاحب النص أن یوضح لنا في ھذا المثال المعقولیة األمل:مثال الشخص الذي یتمنى عودة میت إلى الحیاة*
فالغرض من ھذا المثال إذن ھو . فھؤالء ذوو آمال وتمنیات، لكن تنقصھم اإلرادة: مثال ألناس ضعاف الشخصیة أو مترددین ومتخاذلین*

.یظل األول حبیس التمني والخیال، بینما ترقى الثانیة إلى مستوى الواقع والتحقق الفعليالتمییز بین األمل واإلرادة؛ إذ

www.lycee1.online.fr


2011

:أسلوب المقارنة-ب

:حیث نجد في الفقرة األخیرة مقارنة بین األمل واإلرادة، یمكن توضیحھا كما یلي
:خصائص اإلرادة*:خصائص األمل*

القلة- الكثرة- 
توفر الوسائل- انعدام الوسائل- 
القصر- الطول- 
الواقع- الخیال- 
رغبة قابلة للتنفیذ- رغبة غیر قابلة للتنفیذ- 
إیقاع سریع- إیقاع بطيء- 
رغبة محددة بدقة- رغبة غیر محددة بدقة- 
رغبات معقولة- رغبات غیر معقولة في الغالب- 

ففي الوقت الذي نجد أن اآلمال . یتبین من خالل الجدول االختالفات الموجودة بین األمل واإلرادة في مجموعة من الخصائص التي تمیزھما← 
قلیل، كما قد تطول فترة األمل ألنھا غیر محددة بدقة من جھة، وألن اإلیقاع الذي تتحرك فیھ سعیا نحو التحقق كثیرة، فإنھ ال یتحقق منھا إال ال

ھو إیقاع بطيء، في حین أن إیقاع اإلرادة سریع ألنھا تحقق ھدفھا في وقت وجیز، والسبب في ذلك ھو أن اإلرادة توفر لنفسھا األسباب 
تحقیقھ على أرض الواقع، في حین تغیب تلك الوسائل واألسباب في األمل وتظل الرغبات المقترنة بھ راقدة والوسائل الضروریة إلنجاز الفعل و

.وحبیسة الخیال
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