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"ميولنا كلها غيرية"
1

_اشرحي هذا القول مبينة اشكاليته (  9عالمات)

2

_ناقشي هذا القول في ضوء نظريان اخرى عالجت موضوع الميل ( 7عالمات )

3

ماذا يحصل اذا نعرض الميل لعوائق تمنع اشباعه هوردي امثلة على ذلك ( 4عالمات )

إمتحان
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إمتحان

أسس التصحيح
 .1هناك اجماع على ان الميول قوى كامنة قصدية غير مرئية التظهر اال من خالل حركة او حالة عاطفية انفعالية مماا جعال الا عر يردهاا
الى احد هذين االمرين في حين جعلها " رادين" كلها " غيرية"ال تكتمل اال من خالل موضوع خارجي .هذا الراي يتعارر ايضا مع ما
ذهب اليه اخرون من ان في صلب اهتمامات االنسان " االنا " الذي يستقطب كل ميوله والسؤال هنا هل ميولنا كلها غيرية ام انها تعاود
الى اصل واحد اخر هو االنانية؟

يرى "برادين" ان كل ميل يدفع باالنسان خارج ذاته وميز بين الميل بمعنى النزوع عن والميلل نحلو هلدو وهلو الميلل الحقيقلي
.فمن يميل الىالغذاء يتعاطى مع الطبق المقدم له كقيملة ...فلي هلذا المثلل قلد يصلح القلول ان الموضلوع هلو وةليلة الشلباع ر بلة
،لكن ما القول بالميول التي تعتبر الموضوع اية ،نتواصل معه نتعاطى معه كشخص اخر؟
وبالتلي فان "برادين " يرى ان الميل يختلف عن الجهد وكانه يعترض على ما اشار اليه "ريبلو" وعللى االمبيريقلي "كونلديا "
الذي يرى ان الميل ينشأ من اختبار اللذات.

 .2مقا ل رأي " رادين" هناك من يرد الميول الى اصل واحد :االنانية ":فرويد ،شو نهاور ،نيتشه":االنسان يحب ميوله وي حث في المواضيع
التي يالحقها عن اش اع لميوله الخاصة،عن نفسه ،عن لذته ،عن مصلحته ،اما الموضوع فال يقيم له اعت ارا اال كونه وسيلة امثلة :

المواد االةتهالكية ما هي اال وةائل الشباع حاجاتنا الغريزية والحب اال يرتبط بالحاجة الجنسية؟ والتي تعتبر االخر كوةيلة؟
"الروشفوكو" اوضح ان افعالنا االكثر اخالقيةتصدر عن حب الذات وكل شيء من اجل الذات امثلة...
اما "ريبو "فلم يعر الموضوع اهمية ":ليس الميل بالشيء الغامض هوحركة  ...وكذلك "كونديا ".....
بالر م من ان نظرية "برادين"تبدو قادرة على تفسير الميول فاننا نتساءل  :اذا كان كل ميل يهدو الى قيمة فكثرة القيم
االتفرض وجود عدة ميول؟...انانية (عضوية) -يرية –مثالية.

 .3تحوالت الميول ــ راي التحليل النفسي ــ راي علم النفس المعاصر.

