
  
  
 

 :األخالق جمزوءة

 :احلرية درسحماور 

  .واحلتمية احلرية: احملور األول

  .اإلرادة حرية: احملور الثاين

  .والقانون احلرية: احملور الثالث
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 :الطرح اإلشكايل

 هلذه ، ونظرا…اجتماعية  أو نفسية أو بيولوجية طبيعة من كانت سواء اإلكراهات، خمتلف من بالتخلص احلرية مفهوم يرتبط

 ذلك فإن للحتمية، عنيدا خصما احلرية كانت فإذا الصعوبات، من الكثري يطرح حتديده فإن احلرية، مفهوم عليها حييل اليت املتباينة اجلوانب

 تستدعي فاإلرادة تساؤل، موضع اإلرادة مسألة سيطرح فهذا ما، لقانون خاضعة كانت إذا أما والصدفة، العفوية أحضان يف ا سيلقي

 الفلسفية اإلشكاالت خالل من عنه نعرب أن ميكن ما وهذا اإلرادة، حرية يف التحكم ميكن ال مسؤولية بدون إذ املسؤولية، عن احلديث

 :التالية

 واحلتميةّ؟ احلرية بني العالقة طبيعة ما 

 اإلرادة؟ حرية جتليات هي ما 

 احلرية؟ القانون يؤطر كيف 

 :واحلتمية احلرية: احملور األول

 :واحلتمية احلرية بني التوازن –أ 

 والشر اخلري فعل ما يستطيع وإرادة قدرة له فاإلنسان احلتمية، عن فصلها ميكن ال – رشد بن الوليد أبو نظر يف – احلرية إن

 ال وهكذا اهللا، طرف من املخلوقان اجلسد وقوى الطبيعة، قوانني مثل بضرورات حمكوم الوقت نفس يف ولكنه األخرى، األضداد وباقي

 والقدرة االختيار حرية من يتركب فعل إنه مطلق، بشكل مقيدا وال مطلق، بشكل حرا – رشد ابن حسب – اإلنساين الفعل تصور ميكن

 اهللا خلقها اليت الطبيعة بقوانني ومشروط البدن بقدرات حمدود أنه إال واإلرادة،

 :النسبية احلرية –ب 

 اخلارج، من بالضرورة تأيت أن ينبغي أفعالنا أن إىل يذهب للكائن املوضوعي الوجود من ينطلق الذي املوضوعي التفكري كان إذا

 حرية فحريتنا وهكذا الداخل، من تنبع إمنا أفعالنا بأن يقر للوعي، دراسته عند التأملي التفكري كان إطالقا، وإذا للحرية وجود فال وبالتايل

 العامل مع مندجمون أننا لنا يبني الظواهر نظام على التعرف ألن نسبية، حرية هي اإلنسان عند احلرية أن يعترب مريلوبونيت موريس مطلقة، فإن

 الوضع هذا ويف ايته، وعند الفعل بداية عند املطلقة احلرية تلغي فيها، نكون اليت الوضعية فإن عليه، وبناء ينفصل، ال وثيقا اندماجا والغري

  .املعطى وضعه على واعية إرادية تعديالت يدخل أن اإلنسان يستطيع

  :اإلرادة حرية: احملور الثاين

 :احلرة واإلرادة األخالق -أ 

 على اعتمادا يستطيع عاقال كائنا بوصفه فاإلنسان لفعلنا، احلرة اإلرادة ممارسة جمال هو األخالق جمال كانط إميانويل اعترب لقد

 على والقدرة اإلرادة حبرية يتمتع كائن هو عاقل كائن فكل القواعد، هلذه واخلضوع اإلنساين، للفعل العقلية القوانني وضع احلرة إرادته

 .اإلرادة حرية من األخالق تشتق هكذا -كانط  حسب -احلرية  غياب يف األخالقي للفعل معىن وال األخالقي، بالفعل القيام

 :احلياة إرادة -ب 
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 لذلك نيتشه، فريدريك حسب غاية أو هدف أي لوجوده يكن مل الكون، هذا يف حياة كإرادة اإلنسان -احليوان  وجد عندما

 من ذاا احلياة نفي على عمل األخالقي، الكمال إىل للوصول رغبته ويف معىن، حلياته يعطي لكي كاملة، أخالقا باعتباره الزّهدي املثل أبدع

 وتدافع احلياة تطلب حرة، بإرادة الزّهدي املثل مقاومة إىل تشهين دعا لذلك ،اإلنسان يف حسي -  غريزي مادي، هو ما كل إقصاء خالل

  .احلياة إرادة أي اإلنسانية، التجربة يف إنساين هو عما

 :والقانون احلرية: احملور الثالث

 :للحرية كضامن الدستور -أ 

 مواطن كل كان فإذا القوانني، به تسمح ما بكل القيام يف احلق هي -مونتسكيو حسب - الدميقراطية  األنظمة يف احلرية إن

 احلرية إن يشاءون، ما فعل على القدرة نفس أيضا هلم اآلخرون دام ما حرية املستقبل يف له تكون فلن القوانني، متنعه بفعل القيام يستطيع

 حمدودة نفسها السلطة جتد حبيث األشياء تنظم أن ينبغي التعسف، إىل متيل سلطة كل أن ومبا املعتدلة، احلكومات يف إال توجد ال السياسية

 القيام عدم حبق مواطن لكل يسمح وبأن للقانون، مناف بفعل أحدا يلزم ال حبيث الدستور يصاغ أن السياق هذا يف وميكن أخرى، بسلطة

  .القانون له خيوله بفعل

 :احلرية ملمارسة كمجال السياسة -ب 

 أن املؤكد من أرندت، حنا حسب -  السياسة جمال هو اليومية احلياة يف فعلية ممارسة باعتبارها احلرية فيه عرفت الذي اال إن

 معرفة ميكن ال غامض، مكان الناس قلوب أن غري ،…طموح  أو أمنية، أو إرادة، أو رغبة، باعتبارها الناس أفئدة تسكن أن مبكن احلرية

 يسمح الذي احلر لإلنسان وضعا باعتبارها غرينا، مع عالقة يف ندخل عندما إال نقيضها أو احلرية ندرك ال إننا ،الداخلية ظلمته يف جيري ما

 الفعل مبمارسة يسمح الذي العامل يف فعلي حتقق للحرية يكون فال بغريه، وااللتقاء العامل يف وبالتجول مرتله من وباخلروج بالتنقل فيه له

 عمومية حياة فبدون عمومية، حياة ميالد بذلك ومتنع الضيقة، بيوم داخل رعاياها تعتقل اليت االستبدادية اتمعات مثل والكالم،

 .العام اال وهو لظهورها الالزم الشرط ينقصها إذ تتجلى، أن للحرية ميكن ال سياسيا، مضمونة

 :استنتاجات عامة

 الذي احليوان عكس تأجيلها، خالل من فيها التحكم بل لغرائزه، خضوعه عدم يف تتمثل كثرية جتليات اإلنسان عند للحرية إن

 بالفعل القيام على قدرته إىل إضافة اختياره، حسب "ال" أو "نعم" للشيء يقول أن ميكن كونه يف تتمثل كما ،ضروريا خضوعا هلا خيضع

 ،)…بيولوجية فيزيائية،( املادية وبالقوانني اآلخرين، حريات حبدود حمدودة تبقى احلرية هذه لكن ،إرادته وحرية رغبته حسب ونقيضه

  .الفرد ضمنها يتموضع اليت ،)…السياسية االقتصادية، االجتماعية،( التارخيية والظروف

 حيدد بقانون تقنينها على اتمع عمل لذلك فوضى، إىل تتحول األخرية هذه غياب ففي باملسؤولية، ترتبط اإلنسانية احلرية نإأ

  .والواجبات) احلريات( احلقوق

 فيها تسود حالة الفوضى كانت وإذا واحلريات، احلقوق فيه وتغيب الواجبات، إال فيه توجد ال سياسي نظام االستبداد كان إذا

 بني التوازن على ينبين حيث والفوضى االستبداد بني يوجد معتدل سياسي نظام الدميقراطية فإن الواجبات، غياب يف املطلقة احلريات

  .عادل قانون مبوجب والواجبات احلقوق


