
  ل"ــة تحـة وليست مشكلــة شعوريــة واقعــ" الحري رغسونـقول بـي                           

املوقف الذي   ♦؟ال  أميعرف هل هو حر  أن وأرادلة احلرية يف مسأ اإلنسان،لقد جيد  إلزام أو وإكراهكل قيد   احلرة اخلالصة من إرادتهصدر الفعل عن  إذاحر  اإلنسانيكون  ♣
كاف على انه حر وحنن نتساءل على انه حر هل فعال الشعور ابحلرية دليل على دليل   إرادته ضيشعر انه صاحبها وان قام هبا مبح أبعمالمادام يقوم  إلنسانأبن ابرغسون يرى ميثله 

ة عنده واقعة عند برغسون حرا فاحلري اإلنسانورا حقيقا وليس ومها ؟ جنعل الشعور ابحلرية شع أنننفي وجود احلتميات احمليطة بنا كيف ميكن  أننستطيع   كنا ال  إذالكن  وجودها ؟
الشعور عنده   إن ؟ ال ؟ وشعوره هبا عند قيامه ابلعمل شهادة كافية على وجودها أمحر  هو هل اإلنسانيتساءل على  أن برغسونكيف ميكن حسب   إنكارها حقيقة وال سبيل إىل

برغسون على الذين ينفون وجود   يرد الشك، ال إليهايتسرب  ال أوليةحرة وهذا الشعور واقعة  أبهناتشعر الذات  إنيف التجريب ،  األوىل اإلنسانكل ملكة املالحظة ووسيلة 
،  نقطة البداية يف الربهان  هو أويلهو  تقبل الربهان عنده الن ما ال أوليةطرحوها كمشكلة فاحلرية واقعة  أنوجودها بعد  إثباتالذين عملوا على  أيضايعارض  وإمنااحلرية فحسب 

نثبت وجود احلرية لنقيضها ، هكذا تكون احلرية عند برغسون موضوعا  أنميكن  الربهان ينطوي على عالقة ضرورية بني املقدمات والنتائج والضرورة هي نقيض احلرية والكما أن 
جتماعية وما يعانيه الفرد من رقابة يف حياته اال الظروف اليت يسببها ضغط السيكولوجي أمابحلتمية  السطحي املقيد األانعند برغسون مستواين  األانللشعور وليس موضوعا للعقل ، 

نده واقعة ن الربهنة على وجود احلرية كما يرفض التنبوء بنتائجها الن احلرية عكن التنبوء بنتائجها ، يرفض برغسو مي ، واليت الاملتجددة  احلرة ابألفعالا العميق املتدفق اليومية، والن
قبله اثبت وجود احلرية ابلشعور كذلك  أوغسطنيمن الشعور دليال على وجود احلرية ، فالقديس  الوحيد من الفالسفة من جعل من كل الوقائع النفسية ليس برغسون أوضحشعورية 

، او رفضها كيف ماشاء ويعترب ديكارت هذه األمورتقبل  على  حرة قادرة ةإراد إهناعلى  دليلهبا  اإلنسانالتجربة النفسية دليل على وجود احلرية وان شعور  إنديكارت  رأي
نشعر هبا مبثابة قوة مسيطرة نقول للشيء كن فيكن ومن الفالسفة املسلمني  اليتهذه القوة الفاعلة  إن رأىو وضوحا وبداهة ، كذلك فعل وليام جيمس حني األمر  أكثراحلقيقة من 

 إلجيادوال صالحية القدرة احلداثة  فال السكون سكن أراد وإذامن نفسه وقوع الفعل حسب الدواعي والصوارف فاذا اراد احلركة حترك حيس  نساناإلجند املعتزلة يقول احدهم ) 
، منها احلتمية االجتماعية واملتمثلة يف العادات والتقاليد اليت من كل جهة ابإلنسانالعلمية كشفت وجود حتميات كبرية حتيط  األحباث إنمن نفسه ذلك" . غري  أحساملراد هبا 

جانب احلتمية الفيزيولوجية واحلتمية الفيزايئية  إىلساحة الشعور  متتلئبصفته فردا يعيش يف وسط جمتمع ، واحلتمية النفسية املتمثلة خاصة يف العقد النفسية اليت        حتدد سلوكه 
صواات يسمعون أ النفسانينيالطب النفسي ابن الكثري من املرضي  تلقدا ثبفقد  ومها  إالفيكون الشعور ابحلرية  أمامهايصمد  يقول عنه برغسون العور الذي جيعل دليل الش األمر

املتاثر  موجود وهو يف احلقيقة من صنع خياله، وكأنهما واعتقاده القوي قد جيعله يشعر به  أبمرالشخص  إميانشدة  أناملريضة ، كما  أذهاهنموجود هلم  سوى يف  ال أشخاصاويرون 
يغض بصره على  ادىن شك ، موقف الدوغماتيك إليهيتسرب  بوجدها ال إميانه أساساحلرية على  إشكاليةون للطرح إن رفض برغسحبالته النفسية قد آمن برغسون ابحلرية فشعر هبا 

  ♦مبحض ارادته األرضاىل  نتوهم وجود احلرية. فاحلجر يعتقد عند اجلهل انه يسقط يقة اليت تسينران هو الذي جعلنا احلق ابألسبابحقيقة وجود احلتميات براي سبينوزا ان جهلنا 
احلتميات  إنليبنز: لة لتحقيقها يقول لقد ذرح النسان مشكلة احلرية واقر وجود احلتميات اليت حتدد سلوكه وحياته لكنها حتميات مناقضة للحرية كما كان يعتقد قدالر ماهي وسي

 اليت ةالثابتان جيد طريقة للتغلب على هذه احلتميات فانكب على دراستها ليكشف عن عالقتها بصفته شغوفا ابحلرية  اإلنسانتعطي لنا الوسيلة واليت هبا  ميكن رفعها" وكان على 
ود احلرية اوعدم وجودها ةمل يعد يتصور احلتمية كنقيضة للحرية لقد تعدى هذا الطرح وج إشكاليةاليوم يطرح  اإلنسانمتكنه من التحكم يف اسباهبا للتحكم يف النتائج ومل يعد 

من احلتميات لتحقيق حريته فاحلرية ليست موجودة لكي يبحث عنها وامنا احلرية تتحقق ابلعلم والعمل وجعل  التحرريبحث يف الطرق اليت متكنه من  أصبح وإمنا التقليديامليتافزيقي 
فكلما عمل االنسان على حتقيق خطوة يف عامل احلرية شعر هبا وكان شعوره هبا شعورا حقيقا انجتا عن العمل وليس ومها   اليت ينطلق منها لتحقيق حريته، فهكذا  اعدةمن احلتمية الق

وقعوا يف وهم  كذا استنتج ان برغسون ومن ذهب مذهبه قدوه ♥يبقى نسبيا نسبية معرفته ابسباب الظواهر  اإلنسانمسبقة متسكا مطلقا وان كان حترر  أبفكارانجتا عن التمسك 
يعرف االنسان ان هذه  إنميات بشرط وان الشعور ابحلرية ليس دليال على وجودها بقدر ماهي دليل على اجلهل بالسببا اال اذا كان هذا الشعور مسبوقا ابلعمل للتغلب على احلت

    وهم أخر ال خيتلف على الوهم وقع فيه برغسون .يف والواقعنسبية وليست مطلقة احلرية  اليت حيققها 




