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  :الوجودية 
  

  .نظرية فلسفية تعطي األسبقية أو األولوية للوجود على الماهية       
ن الوجود و الماهية، يعتبر مبدأ ميتافيزيقيا ال وجود له في الواقع، وال نعثر عن والمالحظ أن كال المبدئي

، كما أنه ال "الوجود"أيهما لو بحثنا عنه بين الموجودات الواقعية، فال شيء في عالم الموجودات يسمى 
اء العالم له فلو اتخذنا اإلنسان مثاال لتوضيح هذا األمر، وهو كغيره من أشي". الماهية"أثر لشيء يدعى 

، الستحال "اإلنسان"وجود وماهية، فإذا أخذنا في البحث عن هذين األمرين في هذا المثال وهو : بعدان 
، أما اإلنسان فال وجود له في )إلخ...عمرو، زيد، محمود(فالموجود هو األفراد . علينا إيجاد أي منهما

عقل، فال هذا وال ذاك يوجد في الواقع، حيث ال عالم الواقع، واألمر ذاته بالنسبة للماهية الحيوانية وال
أما . نعثر سوى على أجسام األفراد، وعلى ما يعبرون عنه في كالمهم وكتاباتهم من أفكار ومدركات

  .يمكن أن نجده بين الموجودات وأشياء الواقع" العقل"العقل، فال شيء يسمى 
كان أن يصير وجودهما واقعيا، وذلك بفضل      لكن وجود هذين المبدأين ال يفقد اإلمكان، أي باإلم

ويبدو ذلك في طريقة كالمنا عندما نميز بوضوح بين هذين . الوجود الذي يعطي الحضور للماهية
، كما أثبت الماهية "أنا"فإني أثبت الوجود بكلمة " أنا إنسان"فعندما أقول . المبدأين الميتافيزيقيين للكائنات

بين الوجود والماهية تنتفي في اهللا دون غيره، فهو وحده الذي ال ينفصل فيه هذه الثنائية ". إنسان"بكلمة 
. فاهللا هو الموجود أساسا أو ضرورة. حيث إن الوجود متضمن في ماهية اهللا. الوجود عن الماهية

وتصور اهللا إنما هو أساسا ما ال يمكن أال يوجد، والقول بالعكس، أي أن اهللا يمكن أال يوجد، هو تناقض 
  .رخ، فاهللا هو واجب الوجودصا
  

اإلشكالية  التي  تطرحها  الفلسفة  الوجودية  بالنسبة  إلى الفلسفة الكالسيكية، هي عندما :  اإلشكالية
الماهية أم الوجود : يتعلق األمر باإلنسان، فإلى أي المبدأين المذكورين سلفا تكون األولوية أو األسبقية 

  ؟
. ية أو القديمة حتى القرن التاسع عشر، ال تثير أي شك في أولوية الماهية     لقد ظلت الفلسفة الكالسيك

وعلى العكس من ذلك، فإن الفلسفة الوجودية، تعطي الوجود في حالة اإلنسان وحده من بين الكائنات 
  .جميعا األولوية التامة

يرة، أو بطريقة      لكن يالحظ أن االنتقال من تصور إلى آخر من هذين التصورين، يتم بسهولة كب
تكاد تكون ال شعورية، لذلك نجد الكثير من الفالسفة ممن يمكن اعتبارهم وجوديين أو ما هو يين، حيث 

فقالوا إن الوجود ". الوجود و الماهية"قاموا بوضع تركيب من المبدئين أو من النظريتين المتعارضتين 



 
ا يعتبرون أن قيمة اإلنسان تعود إلى ماهيته، يسبق الماهية عند اإلنسان، لكنهم يوافقون الماهويين عندم
وهكذا نجد من يصنف هؤالء الفالسفة من بين .أي إلى حقيقته، وليس إلى وجوده أو إلى مجرد وجوده
بل هناك من يجعلهم مزدوجي االنتماء، إلى . الوجوديين، وهناك من يصنفهم من بين الماهويين

  .الوجوديين وإلى الماهويين في ذات الوقت
  
اتخذ الفالسفة الوجوديين طريقة خاصة بهم في التعبير عن أفكارهم : طريقة التعبير الوجودية  

فاتخذوا من الرواية ومن المسرحية وسيلة للتعبير، وبذلك . ومواقفهم، هي طريقة التعبير غير المباشر
وء إلى األساليب يعتبرون فالسفة أدباء، وقد نجد من الفالسفة الوجوديين من عبر عن أفكاره دون اللج

وهذا . األدبية، إال أن أغلبهم، وخاصة منهم الفرنسيين، قد عبروا عن فلسفتهم بطريقة غير مباشرة
بطبيعة الحال، ال يمنع من ظهور مؤلفات لهم، تتناول قضايا فلسفية بطريقة مباشرة في التعبير، أي 

  .دون اللجوء إلى أساليب أدبية
في التعبير، استعمل معظم الوجوديين المقالة الصحفية، حيث اتخذوا     وإلى جانب الطريقة األدبية 

الجرائد والمجالت منابر للتعبير عن أفكارهم، وفي هذا النوع من الكتابة الحميمة، يظهر صدى حياتهم 
ويبدو أن هذه الطريقة األدبية والصحفية في التعبير، إنما هي موقف، أو منهج يرمي إلى . الخاصة

وعلى أية حال فإن .  بالواقع، واالحتياط من الوقوع في المثالية، التي يرفضونها رفضا تاماالتقيد التام
، الذي يعتبر أب الوجودية، قد " SOREN KIERKEGARDEسرين كركغرد"الفيلسوف الدانماركي 

يتعدى ترك لمن جاءوا بعده هذا التقليد في الكتابة، وال نظن أن التزامهم به ناتج عن مجرد التقليد، بل 
  .األمر ذلك إلى احتياطات منهجية، تضمن التعبير األنسب عن األفكار والمواقف الوجودية

     كما يبدو أن الوجودية ال تريد التعامل مع األفكار النظرية مباشرة، بل تريد االنخراط في الحياة 
ال للتعبير عن مقاصدها، و من ثم فإنها في حاجة إلى استعمال الخي. الواقعية بكل تفاصيلها و تعقيداتها

مما شكل صعوبة كبيرة في فهم تلك المقاصد، حيث إن استعمال الخيال يؤدي إلى غموض كبير في 
بلورة تلك األفكار والمواقف، اللهم إال إذا كان ذلك هو نوع تصورهم للواقع، أو أن الغموض هو طبيعة 

والخالصة هي أن . ، وطريقة إدراكهالواقع، ومن ثم ال يمكن التعبير عنه إال بما يوافق طبيعته
الوجوديين لجأوا إلى التعبير األدبي والصحافي عن أفكارهم، ووظفوا الخيال ربما ليوضحوا مقاصدهم، 

جان بول " حيث أن من مشاهيرهم الفرنسي . لكنهم وقعوا في غموض يصعب فك ألغازه
، الذي قيل عنه بسبب "الوجود والعدم"، ومن أشهر كتبه كتاب "  JEAN-PAUL SARTREسارتر

إن الذين كان لهم الصبر على قراءته يعدون على أصابع اليد الواحدة، : صعوبته وشدة غموضه وتعقيده
  .وأقل منهم أولئك الذين تمكنوا من فهم كل شيء فيه، أو اعتقدوا ذلك جازمين



 
لفات أدبية تعتمد      لقد تميزت الوجودية بالتعبير غير المباشر عن مقاصدها، حيث تناولت في مؤ

والمشكلة هي كيف يمكن . على الخيال وقائع الحياة اليومية عن طريق أشخاص الروايات والمسرحيات
التأكد من مقاصد هؤالء الفالسفة األدباء الذين ال يعبرون عن أفكارهم ومواقفهم بطريقة مباشرة، اللهم 

 خارج مؤلفاتهم ؟ إن الصعوبة هنا ال تتعلق إال تلك المواقف السياسية وغيرها التي أعلنوا عنها مباشرة
بغموض التنظير أو التجريد، كما كان األمر لدى بعض الفالسفة القدماء، الذي يصعب فهم مقاصدهم 
لهذا السبب، بل األمر يتعلق هنا بالتعبير غير المباشر والخيالي عن مقاصد تصبح بذلك عويصة الفهم 

  .م والتصورات والنظرياتوالتحديد بالدقة المطلوبة في المفاهي
  لكن لماذا اختار الوجوديون طريقة التعبير األدبي الروائي أو المسرحي ؟

  وما الضرورة إلى ذلك ؟
     في الواقع أن المذهب الوجودي الشديد الحرص على الواقعية، وعلى التعبير عن ماهية األفراد، 

ا المذهب على عدم الوقوع في التجريد، لم وعن حياتهم الداخلية كما يعيشونها بالفعل، وحرصا من هذ
إن الوجوديين يحاولون قدر . يجد أمامه من طريقة للتعبير سوى الرواية والمسرحية والمقالة الصحفية

مستطاعهم التحرر من تكوينهم الثقافي التقليدي، الذي يدفعهم دفعا إلى مالحظة ما في األفراد من 
إن تكوينهم الثقافي التقليدي يوجههم إلى . ن تجنبه بكل ثمنصفات مشتركة بين الناس، وهو ما يريدو

عكس ما يريدون، ولمقاومته بكل السبل، اتخذوا هذه الطريقة األدبية والصحفية للتعبير عن أفكارهم 
إن الوجوديين يسعون بكل الوسائل إلى حصر تفكيرهم في مالحظة أحوالهم الفردية الداخلية . ومواقفهم

ع، ويحاولون وصفها ونقلها حية كما هي دون أي تأويل أو تجريد نظري،ومثل هذه كما تحدث في الواق
األحوال النفسية الفردية كما تحدث في الواقع، ال يمكن التعبير عنها بالطرق المجردة النظرية الفلسفية 

ل أن يتدخل إن الوجوديين يريدون التعبير عن حياتهم الفردية الداخلية في أصالتها الواقعية، قب. العادية
إنهم يحاولون اإلفالت بقدر المستطاع من كل تجريد . الفكر ليجري عليها عملياته التجريدية والتنظيرية

فعوض أن يتدخل الفكر التجريدي من أجل الفهم التجريدي للواقع، يذهب المفكر . و من كل تنظير
ي للمجرد، أو جعل المجرد الذاتي أو الوجودي إلى العكس من ذلك تماما و يسعى إلى الفهم الواقع

واقعيا، وهي عملية مقلوبة على ما جرت عليه العادة في التفكير عموما، وفي التفكير الفلسفي على وجه 
وهذا هو السبب الذي جعل الوجوديين يعبرون عن أفكارهم بواسطة الرواية والمسرحية، . الخصوص

قع أنه إذا كان وصف الماهية يعود إلى ميدان والوا. أو يفضلونها على التعبير النظري الفلسفي المعتاد
الفلسفة، فإن الرواية أو المسرحية وحدها هي التي تستطيع تناول الماهية في واقعيتها التامة، وفي 

وهذا . حالتها الفردية، وفي زمانها المحدد، أي في حالتها األصيلة كما تسعى الوجودية إلى إدراكها
 المفاهيم والطرق الكالسيكية للتعبير عن الوضعيات المعيشة، و هي يعني أن الوجودية تتجنب استعمال

في هذا المعنى ليست مبدعة، بل متأثرة ومقلدة للمذهب الظواهري الذي يحصر اإلدراك والفكر كله في 



 
األشياء الواقعية المحسوسة، أما المجردات التي ال أصل لها في الكائنات المحسوسة، فهي أمر ال معنى 

  .ظواهريين ولدى الوجوديين بالتبعيةله لدى ال
   إن الوجودية تسعى إلى معرفة الكائنات الفردية في فردانيتها كما هي في الواقع، وال تتجاوز حدود 

وهذا ال يعني أن األمر يتعلق بتفكير . الماهية كما هي لدى فرد معين موجود في الواقع الحي المعيش
يؤدي إلى الوقوع في التجريد أو في المفاهيم المجردة، نظري ينصب على الوجود بصفة عامة، مما 

  .وجعل الوجود ذاته ماهية، وهو األمر الذي يتضمن تناقضا صريحا
    يمكن القول أن من معالم الفلسفة الوجودية المعاصرة هذا الجمع لدى عدد من أبرز المفكرين، بين 

" غابريال مارسيل"لقد عرض كل من . حيةالفلسفة وبين طرائق أخرى للتعبير، أخصها الرواية والمسر
في فرنسا آراءهما في روايات ومسرحيات، وفي مؤلفات، إن لم تجر على نظام " جان بول سارتر"و 

ويحلو لغابريال مارسيل أن يشير إلى أن قضايا . معين، فهي على األقل مؤلفات نظرية مجردة
إن أبطال روايته . ين أشخاص ورواياتهالوجودية قد نشأت في ذهنه في البداية، على شكل حوار ب

، يعيشون على نحو ما التسامي والحلول، كأزمة نفسية تنفجر من الداخل، لكأن "قصور من الرمال"
التسامي والحلول نغمة سائدة، تتهادى في الرواية التراجيدية، لتعبر عن واقع األشخاص، أشخاص 

بر الفكر الوجودي عن نفسه بالرواية أو المسرحية، وكان من الطبيعي أن يع. الرواية وحقيقتهم العميقة
فيختلف حاال بعض الشيء عن زميله، فقد انطلق من فكره " سارتر"أما . قبل أن يعبر عنها بالفلسفة

الفلسفي ليكون من ذلك رواياته ومسرحياته المأساوية، على أن هناك ما يجمع بين الفيلسوفين، وهو أن 
  .ا مأساويا في آن واحدلكل منهما فكرا فلسفيا وأدبي

  

  :خصائص الفلسفة الوجودية
  :هذه الخصائص صعبة التحديد، وإن كان بعض المفكرين قد حاولوا حصرها في اآلتي     

 تنطوي هذه النزعة الفلسفية دائما على عداء للنظر أو الفكر المجرد الذي يطمس ويخفي ما في - 1
راد، حيث نجد في الحياة الفعلية األفراد دون سواهم، الحياة الفعلي من حاالت االختالف، وعدم االط

أما الفكر المجرد فيتحدث عن اإلنسان، ويحدد مفهومه بالحيوان العاقل، . فهناك سعيد وزينب ومنير
وهذا ما ال يقبله الوجوديون الذين يبحثون عن الماهية الخاصة الفردية لفرد معين يعيش فعال في الواقع، 

لذلك قد يتخذ هذا . كل ما هو غير محسوس ويرفضون الفكر المجرد أو النظريو يعادون كل العداء 
العداء صورة التحليل الذاتي العميق، أي التأمل الذاتي الصميم الذي يحاول الوصول إلى فهم الذات و 
تحديد ماهيتها، و ليس ماهية النوع اإلنساني برمته الذي هو تجريد نظري تعارضه الوجودية كل 

 إن الوجود عند اإلنسان يسبق الماهية التي يصنعها كل فرد لنفسه، وليس العكس كما هو .المعارضة
إال أن الوجوديين . األمر في الفلسفة األخرى غير الوجودية التي ترى أن الماهية أسبق من الوجود



 
ه يميزه يؤكدون وجود صلة بين االتجاهات الوجودية في الفلسفة، وبين اهتمام سقراط بعلم األخالق، ألن

من التأمل في النظام الكوني، ربما ألن طريقة سقراط في علم األخالق قد اعتمدت إلى حد كبير على 
  .تأمل السلوك الفردي ومحاولة فهمه باعتباره فرديا

    إن الوجودية، فيما يظهر من تاريخها، هي اسم لنزعة فلسفية أكثر مما هي اسم لمجموعة من 
  .المبادىء

قارب بين عمل الفيلسوف األخالقي وبين عمل الروائي أو الكاتب المسرحي، وهذا ما  هناك ت-2     
 . العالقة التي أقرها الوجوديون بين علم األخالق عند سقراط و بين مذهبهم- ربما –يفسر 

قد " سارتر"و " مارسيل"     لقد أبرز الفكر الوجودي المعاصر هذا الجانب، إذ رأينا رجاال مثل 
ن حيث هم أدباء مؤلفون للمسرح والرواية، كما اشتهروا في ذات الوقت من حيث هم اشتهروا م

ويستطيع المرؤ أن يميز اليوم في هذا التقارب تواصال بين التفلسف الوجودي وبين النقد الذي . فالسفة
فه ذالك أن الوجودي يقف دائما موق. وجهه مذهب الظواهرية إلى األخالق الصورية التي أخذ بها كانط

التي أراد بها وضع " كانط"المتحيز للجزئي والحسي ويهاجم كل محاولة لوضع مبدإ كلي، مثل محاولة 
غير . مبدإ كلي تندرج تحته األفعال األخالقية جميعا، وهو األمرالمرفوض كل الرفض لدى الوجوديين

مذهبه عندما يقرر ، بل يميلون بعض الميل إلى "كانط"أن الفالسفة الوجوديين ال يرفضون كل فلسفة 
  ".كانط"أولوية العقل العملي على العقل النظري، أي أنهم يقبلون ما يوافق مذهبهم عند 

هناك الوجودية المؤمنة، وهي التيار الوجودي الذي يؤمن بالديانة المسيحية ممثلة في :  الدين-3      
اك التيار الوجودي الملحد الذي وهن. أحد مذاهبها، أي في الكاثوليكية مثال، كما هو األمر في فرنسا

في هذه " نيتشه"، المتأثر بالفيلسوف األلماني "جان بول سارتر"ينكر وجود اهللا أصال، كما هو األمر عند 
  .المسألة، أي الموقف من الدين واإليمان أو اإللحاد

الدانماركي، " ردكيركغا"          لذلك يقال إن الفكر الوجودي عميق التدين أحيانا كما هو الحال عند 
بيد أننا نستطيع أن ". سارتر"وأحيانا ملحدا إلحادا صريحا كما هو الحال عند . أبو الوجودية كما يسمونه

نميز لدى بعض المالحدة الوجوديين نغمة دينية تكاد تستغرق فكرهم، فهي تختلف تماما عن تلك النغمة 
فما هو . سكسونيين في رفضهم للدين رفضا قاطعااإللحادية الحادة، التي نجدها لدى التجريبيين األنجلو

وهكذا نلمس . لدى الوجوديين نغمة تشبه تلك التي كانت لدى رجال عصر التنوير في النهضة األوروبية
 وهي الرواية التي ساهمت في فوزه –" ALBERT CAMUSألبير كامو"الطاعون لـ"في رواية 

 تشبع فكره بقضية القداسة، في ذات الوقت الذي يتلون في األدب ، نلمس في هذه الرواية" نوبل"بجائزة 
وإن كان في ذلك من الغرابة ما . فيه باإللحاد، ويتردد في هذه الرواية صدى نغمات دينية ال غبار عليها

فيه، أو قل إنه ليس من السهل على من أعلن اإللحاد لقناعات فكرية معينة أن يتخلص من رواسب 
  .وأن يمحو آثارها كل المحوالشعور الديني في أعماقه 



 
نفسه واضعا إلصالح ديني وفلسفي، وهما قبل كل شيء تصحيح لنزعة " كيركغارد" لقد عد -4    

ويمكن القول إن الفالسفة سيجدون دائما في كتابات . الجدلية العقلية، وتأويلها للدين المسيحي" هيجل"
. ددة الضيقة التي توضح اإلنسان في فعله وفكرهالمفكرين الوجوديين معينا لهم على تعديل النماذج المح

" وروايات " أوغسطين" ما لوحظ في اعترافات - على سبيل المثال–ويمكن أن نذكر في هذا الموضوع 
ومما يساعد على اكتشاف ما في تجربة اإلنسان وحياته من متاعب، هو االستعانة . من مرارة" تولستوي

  .ت الوجوديين المسهبة والتي تفتقد إلى االتزان أحيانابالنظرات الثاقبة الشائعة في كتابا
  

  أفكار و تصورات وجودية
  التبرير  المنطق  الفكرة أو التصور

هي فكرة أساسية و محورية في الفلسفة : الحرية 
الوجودية، وهي قضية مهمة في الفلسفة عموما منذ 

 . ظهورها

المعيار في وجود 
  اإلنسان و حقيقته

و  وماهيته الخاصة ه
فاإلنسان . الحرية

جوهريا هو حرية، 
وكأن اإلنسان يعادل أو 

  .يساوي الحرية
 

فقد ظهرت الوجودية في أوروبا 
  وخاصة في ألمانيا 

وفرنسا أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبعدها، وقد تعرضت 
أوروبا الزاحفة نحو التطور 
والتحرر الطموح إلى محنة 
النازية والفاشية المعاكستان 

ا الجارف، و خرجت من لطموحه
هذه المحنة منتصرة، فراحت 
تطلق عنان الحرية بال قيود وال 
حدود وصار الفرد هو مقياس كل 

 . شيء

يرى أن الشرط األول للعقل هو : سارترالحرية عند 
الحرية، واإلنسان حر ضرورة، ما دام  وجوده يسبق 

اإلنسان ...اإلنسان حر: "يقول سارتر . ماهيته
س وراءنا و ال أمامنا في المجال و لي...حرية

و هذا ما أعبر . المضيء للقيم تبريرات أو معاذير
". إن اإلنسان محكوم عليه أن يكون حرا: "عنه فأقول

محكوم عليه ألنه لم يخلق نفسه بنفسه، و هو مع ذلك 
حر، ألنه متى قذف به في العالم، فإنه يكون مسؤوال 

تفسير الحرية عند 
سارتر هنا يستند إلى 

فأسبقية . مبدإ السببية
الوجود على الماهية 
هي السبب في كون 
اإلنسان حرا بعد 
وجوده حرية تامة، 
ومن ثم فهو مسؤول 

 به في اإلنسان ملقى به أو مقذوف
العالم، ومحكوم عليه بالحرية، 
كأنه مجبر على الوجود، وهذه 
الحرية مشكلة عوض أن تكون 

عن هذه النظرة . ميزة ونعمة
يرى البعض في الوجودية نزعة 
تشاؤمية وسوداوية، ترى وجود 
اإلنسان في العالم وجودا متعبا 



 
و شاملة فإن و ألن الحرية مطلقة . عن كل ما يفعله

الفيلسوف الوجودي ال يعترف  بسلطات االنفعاالت و 
تأثيرها في السلوك خارج الوعي و اإلرادة، و ال يقر 
بأن االنفعال الوجداني الجميل، مثل العواطف، هو 
بمثابة سيل جارف مدمر يسوق اإلنسان حتما إلى 
. أفعال معينة، وأنه لذلك يكون عذرا لذلك السلوك

بر اإلنسان مسؤوال مسؤولية كاملة حتى فالوجودية تعت
عن السلوك الناتج عن انفعاله الوجداني، بل مسؤول 

  . عن انفعاله ذاته
إني أؤكد أن حرية االختيار ال تعني : " يقول سارتر

." الحرية ال تختار إال نفسها. إال اختيار الحرية
ومن ثم فله . فاإلنسان ليس شيئا آخر سوى الحرية

األخالقية          والوجودية، أو حرية وضع القيم 
  . لنقل أن الحرية هي أساس القيم

    إن اإلنسان ليس إنسانا إال بحريته، ولذلك يصح 
لذلك عندما نجعل . اعتبار الحرية تعريفا لإلنسان

حريتنا هدفا نسعى إليه، فليس في وسعنا إال أن نجعل 
حرية الغير هدفا نسعى إليه، ما دام هذا الغير هو 

  .ضا إنسانأي
    وما دام الوجود يسبق الماهية في اإلنسان، أو 

 – إذا صح التعبير –باألحرى لدى الفرد البشري، فهو
مجبر على سلوك طريق الحرية في سائر شؤون 
حياته ومراحلها، وفي كل مواقفه، ولنفس السبب، فإن 
اإلنسان أو الفرد مجبر على اختيار حرية الغير، مثل 

  .اختياره لحريته
وعلى أولئك الذين يحاولون التنكر لجوهر وجودهم، 

  أحكاما فاصلة  و قاسية، " سلرتر"أي لحريتهم، يصدر 
 فئة المتسترين وراء ستار -: ويقسمهم إلى فئتين

األوائل يحاولون إخفاء ما .  فئة الجبناء-". الجدية"

مسؤولية كاملة عن 
أفعاله   وحياته وحتى 

إنه هو . عن انفعاالته
الذي يصنع ماهيته 
  .الخاصة بكل تفاصيلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المعيار المنطقي 
هوتعريف اإلنسان 

بالحرية، تعريفا جامعا 
لذلك فكل شيء .مانعا

يتصل باإلنسان فأساسه 
الحرية، من ذلك القيم 
األخالقية     والقيم 

ومن . الوجودية عامة
ثم فإن هدف اإلنسان     

وغايته القصوى في 
حياته هي الحرية، إنه 

  .ومزعجا وقلقا وعبثا
 لذلك نجد عندهم في مؤلفاتهم 

 األدبية، هذا البروز وخاصة منها
الملفت ألحوال القلق والعبث 
المحيطة بحياة اإلنسان ووجوده 

هذا ناتج عن اإللحاد . في العالم
لدى التيار الملحد في الوجودية، 
وناتج أيضا عن الحياة االجتماعية 
الغربية المعاصرة المطبوعة 

  .بطابع األنانية والنفعية الفردية
  
  
  
  

رى غير ال شك أن الفلسفات األخ
الوجودية، وبالتحديد الوجودية 
الملحدة، مهما كانت مواقفها من 
الحرية، ال يمكن أن تبلغ هذا 
المستوى، مستوى تعريف اإلنسان 
. بالحرية وجعله حرية محضة

هذه الحالة التي تنفرد بها 
الوجودية الملحدة هي سبب النقد 

. انصب عليها قويا قاسياالذي 
وهي الصيغة التي تعطي لهذه 
الوجودية أصالتها وطابعها 

إنها التعبير . اإلبداعي المجدد
الصادق عن بيئتها وعن إنسان 
أوروبا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية، ذلك اإلنسان الذي 



 
. يعانون بداخلهم من تناقضات، هي طبيعة الوجود

يختلقون أعذارا ألفعالهم و وآلخرون، أي الجبناء، 
مواقفهم وأحوالهم، فيدعون أننا مسيرون ال نستطيع 
أن نتصرف أي تصرف و لو بسيطا نتيجة خضوعنا 

غير أن هؤالء . التام لسطوة القدر و سلطانه المهيمن
الجبناء أو القذرين هم كذلك بشر، وهم كذلك أحوال 

يير من أحوال الوجود، وال يمكن الحكم عليهم إال بمعا
فمهما كانت األخالق متغيرة، فال مفر من . وجودية

هنا " سارتر"وال يخفي . وجود مظهر عام و شامل لها
، رغم معارضته له الحادة بوصفه "كانط"التأثر بـ

يصرح أن " كانط"إن ": سارتر"يقول . فيلسوفا مثاليا
فكأن ". الحرية تريد نفسها، وتريد حرية اآلخرين

 . واحدحريتي وحرية اآلخر شيء

يختار نفسه أي يختار 
  .الحرية
الذين يحاولون هؤالء 

التنكر للحريةمن 
الجبناء والقذرين، هم 

في الحقيقة ينفون دون 
جدوى حقيقة اإلنسان 

إنهم . وحقيقة أنفسهم
يعانون تناقضاتهم 
الوجودية الداخلية، 

لكنهم ال يريدون 
االعتراف بها جبنا و 

  قذارة 
ونفاقا وهذا هو تعريفهم 

 .الناتج عن مواقفهم

روعته الحرب  وأرهبته النازية 
والفاشية، فذهب يعاكسها إلى 

ود، وراح يصيح أقصى الحد
بأعلى ما لديه من صوت مناديا 
الحرية، بل معلنا بلسانه الذي هو 
الوجودية على انه هو والحرية 
شيء واحد، بل إنه هو الحرية، 
وأن اآلخر أي اإلنسان، ال يمكن 

  .تصوره إال مثله
أما أن يأتي شخص ويعلن عن 
عدم موافقته لهذا التعريف 
لإلنسان بأنه حرية، فالتفسير 

منطقي الوجودي لموقفه ال ال
يكون سوى الجبن أو القذارة، 
ألنه ال يستطيع أن يتخلص من 
حقيقة عالقته بالعالم، ولكنه 
بموقفه هذا يحاول أن يتملص 

 .ويتهرب مما ليس منه مهربا

  
 أشهر الفالسفة الوجوديين

  )Jean Paul Sartre)1905-1980جان بول سارتر
  

توفي أبوه الضابط في البحرية الفرنسية بعد عام .  الوجودي الملحدفيلسوف وأديب فرنسي تزعم التيار
بعد حصوله على البكالوريا في باريس، التحق بمدرسة . فكفلته والدته ووالديها. واحد من ميالد ولده

المعلمين الشهيرة، حيث كان من زمالئه فيها مجموعة من الطلبة سوف تكون من مشاهير الفكر والعلم 
وبعد عامين .بعد حصوله على شهادة التبريز، عين أستاذا للفلسفة في التعليم الثانوي. نساواألدب في فر

وفي تلك الفترة بدأ يقرأ للفيلسوف األلماني . أصبح عضوا بالمعهد الفرنسي ببرلين عاصمة ألمانيا
غير أن سارتر لم  يبق سوى فترة . مؤسس المذهب الظواهري وأحد المؤثرين في سارتر" هوسرل"

قصيرة في ألمانيا، وعاد إلى عمله في تدريس الفلسفة في نفس الثانوية التي كان فيها بفرنسا، وفي هذه 



 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، دعي إلى ". الغثيان"المدة وضع مسودة روايته الذائعة الصيت 

  رنسا  وقع في األسر بعد هزيمة ف1940حمل السالح، فانخرط  في الجيش  وفي عام 
وبعد عام أطلق سراحه بين بعض . و وضع في معسكر اعتقال، ألن األلمان لم يعرفوا صفته العسكرية

عاد إلى التدريس بعدها حيث عين أستاذا للفلسفة في ثانوية باستور بباريس، وهناك . المدنيين الفرنسيين
قاومة ضد  خلية م "MERLEAU-PONTYميرلو بونتي"كون مع الفيلسوف الوجودي هواآلخر 

 بدأت مرحلة التأليف المكثف 1942في عام ". اإلشتراكية والحرية"االحتالل األلماني أطلقا عليها اسم 
بباريس، تلك المقاهي التي ستصبح فيما بعد مقرا ألنصار الوجودية يلتقون " سان جرمان"في مقاهي 

  . فيها
 Les temps األزمنة الحديثة"لة   أسس مجلته المعروفة بالتعاون مع آخرين نعني مج1944وفي عام 

modernes " التجمع الديمقراطي الثوري" حيث أسس حزب أسماه 1948وقام بمحاولة سياسية عام."  
وفي فترة الحقة أخذ يتقرب إلى .مؤلفات سارتر كلها في القائمة السوداء" الفاتكان"وفي ذلك العام أدرج 

منصب نائب رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الماركسية وإلى المعسكر الشرقي الشيوعي، وشغل 
   احتج على الغزو 1956في عام . السوفيتية

 احتج على عمليات التعذيب التي كانت السلطات العسكرية والبوليسية  1957وفي عام . السوفيتي للمجر
 تظاهر 1958وفي سنة .الفرنسية تمارسها على الوطنيين الجزائريين،وحتى على المواطنين المدنيين

  . التي أتى به العسكريون إلى الحكم،ورضوخ البرلمان لذلك اإلنقالب" دي غول"ضد 
في اآلداب، غيرأنه رفض استالمها رغم المبلغ المالي الضخم الذي " نوبل" فاز بجائزة 1964وفي عام 
  . شخصي وموضوعي: وقد برر رفضه بسببين. تتضمنه

ب ذلك تصوره لمهمة الكاتب، فهو ال يريد كونه رفض دائما التشريفات الرسمية وسب:  الشخصي–
  .تحميل قرائه ضغطا غير مناسبا وغي مرغوب فيه وخارج عن إنتاجه الفعلي

هو أن سارتر كان يعتقد أن المعضلة الوحيدة التي تستوجب المواجهة في ذلك الوقت في : الموضوعي-
أوروبا (و ثقافة الغرب )  الشيوعيالمعسكر(مجال الثقافة هي التعايش السلمي بين ثقافتين، ثقافة الشرق

  ). الغربيةو أمريكا الشمالية
كانت تمنح كامتياز خاص بالمفكرين الغربيين والمتمردين من كتاب ومفكري " نوبل"و جائزة 

المعسكرالشيوعي، وهذا ما ال يقبله سارتر، ألن المواجهة الثقافية ينبغي أن تتم بين الناس والثقافات وال 
  . مؤسسات فيهادخل لألنظمة وال

حيث " ربيع براغ"فيما عرف بـ" تشيكوسلوفاكيا" أدان سارتر غزو اإلتحاد السوفياتي لـ1968وفي عام 
  .تم قمع حركة التحرر هناك



 
الذي أصدرته الحكومة الفرنسية وكان كارثة على " قانون التوجيه الجامعي" هاجم 1969وفي سنة 

  .التعليم العالي
 . ى حيث أصابه المرض، ولم  يلبث أن فارق الحياة دخل المستشف1980وفي عام 

  إسـتـنتاج
 التبرير المنطق الموضوع

الوجودية المؤمنة أو  :  الوجودية تياران-
  .المسيحية والوجودية الملحدة

  . الوجود يسبق الماهية هو المبدأ الوجودي األساسي-
  .ية للمبدأ السابق الحرية هي نتيجة حتمية و منطق-
  . اإلنسان ليس حرا فقط بل هو الحرية ذاتها-
 ماهية اإلنسان، أو حقيقته، التي يصنعها بنفسه هي نتيجة حتمية -

  .ومنطقية لحريته المطلقة
 ماهية اإلنسان ال حدود لها، وال تكتمل، ألنها متطورة باستمرار -

  .ما دام على قيد الحياة
  سؤولية تامةاإلنسان مسؤول على أفعاله م

  . وأيضا على أفعال غيره من الناس، أي البشرية جمعاء
  اإلنسان مسؤول كذلك عن مصيره الشخصي، 

  .وعن مصير البشرية كلها، وهذا كذلك بسبب حريته المطلقة
 اإلنسان ال يخلق نفسه ولكنه مقذوف به في العالم، ليجد نفسه -

 و ال معين، وال متروكا لنفسه مهمال، ال راعي له،و ال معتني به،
لكنه حر حرية تامة على وضع ماهيته الخاصة، إنه صانع . ناصر

نفسه بعد الميالد، و هو واضع مشروع حياته، ليحقق منه ما 
يستطيع، وهو لذلك مسؤول مسؤولية كاملة عن مصيره، و ألنه 
يختار أحسن ما يمكن لنفسه، فهو يختار في ذات الوقت بسبب هذا 

ميع البشرية، ومن هنا فهو مسؤول على االختيار األفضل لج
  .مصيره، وعلى مصير البشرية جمعاء مسؤولية تامة

  ".هيدغر" مؤسس الوجودية هو الفيلسوف الوجودي -
  ".كيركغارد" المعتبر أبا للوجودية هو الفيلسوف الدانماركي -

البحث في 
الوجود هو 
أساس الفلسفة 

  الوجودية
وهم، أي . كلها

فالسفة 
الوجودية، 

يتفقون في 
  الموضوع 

وهوالوجود، أما 
المنهج فليس من 

وري أن الضر
وعلى . يتفقوا فيه

أي حال فإن 
القاعدة المنطقية 
عندهم هي 
السببية، كون 
اإلنسان حرا، بل 
هو عند بعضهم 
حرية، ومن ثم 
فهو سبب أفعاله، 
وسبب نمط 
حياته، وسبب 

إن حرية اإلنسان، وكونه 
  سبب حريته الخاصة، 

وسبب مصيره الشخصي  
والجماعي هي قضايا 

ناولها الفالسفة ت
الوجوديون بشيء من 

فالحرية . االختالف
المطلقة لإلنسان و من 
ثمة مسؤوليته المطلقة 
على نفسه و على جميع 
الناس، هي موضع خالف 
على األقل في الدرجة، 
ألسباب متنوعة و متعددة 
منها خاصة قضية اإليمان 

ذلك أن الحرية . واإللحاد
  وااللتزام 

لتيار وكذا المسؤولية في ا
  الملحد،

 وخاصة لدى سارتر هي 
بال حدود، ألنه ال يوجد 
أي مانع يقيدها، حيث أن 
البداية هي إعالن اإللحاد، 
حتى ال يتدخل أي اعتبار 



 
الفرنسي، " سارتر" أشهر الفالسفة الوجوديين على اإلطالق هو -

من الفالسفة األلمان، الوجوديين وغير الوجوديين، وفد تأثر بكثير 
أخذ الوجودية، لكنه انطلق إلى تشييد " كيركغارد"وعنهم وعن 

 .مذهب خاص به جعل لغته األدب

كل ما يترتب 
 .عن وجوده

ديني في تحديد حرية 
اإلنسان أو تقليصها وما 
يترتب على ذلك من نتائج 

 . شاملة

  

  :أمثلـة  
  
  

 الموضوع

جود
مو

جود 
مو

ير 
غ

اته 
ي ذ

ء ف
شي

 

يء
ش

اته
 لذ

 
  
 التبرير

تصور ميتافيزيقي غير واقعي، فالموجود هو    ×  الوجود
 .الموجود

تصور ميتافيزيقي غير واقعي، فالموجد هم    ×  اإلنسان
األفراد فقط، و عندما يتحدث الوجوديون عن 

اإلنسان فإنهم يقصدون األفراد و ليس التصور 
 .الكلي

 .تصور كلي غير واقعي   ×  الشجرة

 الليمون التي في شجرة
 حديقة منزلنا

  
× 

   
× 

 .موجود مشروط بوجود اإلنسان الذي يدركه 

 .تصور كلي غير واقعي   ×  التلميذ

 .موجود واقعي يشعر بنفسه ×   × هذا التلميذ

 .تصور كلي غير واقعي   ×  حجر

موجود واقعي مشروط بوجود اإلنسان أي الفرد   ×  × هذا الحجر
 .الذي يشعر به

 .تصور كلي غير واقعي   ×  الجندي

 .تصور كلي غير واقعي      الجندي الجزائري



 
× 

 .موجود واقعي يشعر بنفسه ×   × هذا الجندي

 .تصور كلي غير واقعي   ×  البيت

 .تصور ميتافيزيقي غير واقعي   ×  الجحيم

 .تصور كلي غير واقعي   ×  النجم

 .د الشخص الذي يدركهموجود مشروط بوجو ×   × نجمة الصباح

 .تصور كلي غير واقعي   ×  األخالق

   أخالق هذه التلميذة
× 

 .سلوك واقعي محسوس و مالحظ   

 .تصور كلي غير واقعي   ×  الفيلسوف

 .تصور كلي غير واقعي   ×  السلم

   ثورة التحرير الجزائرية
× 

  .حادث واقعي محسوس قابل للمالحظة   
السلوك ال توصف بأنها  إن األحداث و :مالحظة

 .شيء في ذاته أو لذاته ألنها صفات لموجودات

  
  

  :تطبيقات  
  

تبدو التطبيقات في مجال الوجودية وفيرة المعطيات، غير أنها دقيقة من حيث التحديد والتبرير، أو 
بعبارة أخرى من حيث محتويات الجداول، ومن حيث توظيفها وضبط مدلوالتها، لكنها في نهاية 

طاف ستمكن الدارس من التحكم في الغايات المستهدفة، ومن اكتساب الكفاءات المعنية في هذا الم
الموضوع، موضوع الوجودية، وقد الحظنا كل هذا في جدول األمثلة السابق، الحظنا كيف تعتبر 
الوجودية الموجودات موجودات وترفض غيرها، وكيف تبرر ذلك، كما الحظنا أن بعض الموجودات 

هي من قبيل األحداث والسلوك ال يمكن تصنيفها في مجال الشيء في ذاته أو الشيء لذاته، ألنها التي 
فال هي باألشخاص أو األشياء وإنما هي صفات . في الحقيقة ليست موجودات أصلية إن صح التعبير

، وألنها تتعلق بموجودات حقيقية، ومن هنا تعتبر موجودات أو هي من لوازم أو توابع موجودات حقيقية
كذلك ال يمكن أن تنسب إلى الشيء في ذاته أو الشيء لذاته، وقد اتضح هذا األمر بفضل التطبيق 

  .السابق في األمثلة



 
  1تطبيق 

 التبرير شيء في ذاته شيء لذاته غير موجود موجود الموضوع الرقم
      عمر زميلك 01

      الطبيب 02

      الشاعر 03

      شجرة البرتقال 04

      ابن رشد 05

  2تطبيق 
 التبرير شيء في ذاته شيء لذاته غير موجود موجود الموضوع الرقم

      الهندسة 01

      الرواية  02

      هذا االديب 03

      هذه التلميذة 04

      الطريق 05

  3تطبيق 
غير  موجود الموضوع الرقم

 موجود

شيء في  شيء لذاته
 ذاته

 التبرير

      اريخالت 01

      ابن خلدون 02

      الصحراء 03

      اإلنسان األوروبي 04

      الوعي 05

  
  
  
  
  
  



 

  أسئلة التقويم الذاتي
  

 : تصميم مقالة -الموضوع األول

  .       قيل ليس اإلنسان حرا فحسب، بل هو الحرية ذاتها
  :  تحليل نص-الموضوع الثاني

  الختيار، ال تعني إال اختيار الحرية، الحريةإنني أؤكد أن الحرية في ا    " 
  .    ال تختار إال نفسها

هذه الحرية، هي : و إذا اعتبر اإلنسان أن له حرية وضع القيم األخالقية و الوجودية، فإنه بالتالي يقر 
  .ذاتها، التي يجب أن تبقى في أساس القيم

 ال تعني إال الحرية الناصعة، و ال تعني إال       و هذا يعني أن أعمال اإلنسان، ذي اإليمان الصحيح،
فاإليمان الفاسد، موقف متناقض في ذاته، و هو ال يملك إال أن . الجري المضني، خلف هذه الحرية

  .يستقيم
و هذه .      إن اإلنسان الذي ينضم إلى نقابة شيوعية، أو ثورية، فهو إنما يسعى خلف أهداف ملموسة

إن سعينا خلف الحرية، ال يجب أن يتخذ أي .  المجرد بحثا عن الحريةاألهداف تستلزم من المجموع
و إننا في سعينا هذا، يجب أن يكون واضحا في أذهاننا، أن . إننا نبحث عن الحرية لذاتها. شكل آخر

  .حريتنا متصلة بحرية اآلخرين، و حرية اآلخرين مرتبطة بحريتنا
و إننا إذ نريد أن نجعل . ية يصح اعتبارها تعريفا لإلنسانفالحر.     إن اإلنسان ليس إنسانا إال بحريته

  .حريتنا هدفا نسعى إليه، ال يسعنا أن نعتبر حرية اآلخرين هدفا هو أيضا نسعى إليه
، و أن الفرد ال يستطيع في )الماهية(      فإذا اعتبرت أنه فيما يخص اإلنسان، الوجود يسبق الجوهر 

 أن أعتبر أن – بالتالي –قفه، إال أن يختار حريته سبيال، إذا صح مختلف مراحل حياته، و كافة موا
  جان بول سارتر. "                         اإلنسان ال يستطيع إال أن يختار حرية الغير

  
  أكتب مقالة حول النص، تبين فيها اإلشكال المطروح فيه،  : المطلوب

   نقدها، و موقف صاحب النص منه، و حجته أو حججه على ذلك، و
  .و استخالص النتيجة النهائية من التحليل

  
  
  



 

  اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتي
  

  .الطريقة جدلية:  تصميم المقالة-الموضوع األول 
I- بحرية اإلنسان المطلقة قول واقعي؟ و هل من الواقعيم ما ) السارتري(هل القول الوجودي : المقدمة

لقة لإلنسان على نفسه، و على غيره من الناس؟ و على مصيره يترتب على ذلك من المسؤولية المط
  الشخصي، و مصير اإلنسانية جمعاء ؟

II-التحليل  :  
 اإلنسان هو الحرية:  القضية -أ

 اإلنسان عند سارتر هو الفرد، فهو الموجود الحقيقي الوحيد، و من ثم فال شيء يحد حريته، بل هو -
  . الكونالحرية ذاتها، و هو الحر الوحيد في

  :الحجة -
  . مجموعة من المسلمات تستند إلى الواقعية في نظر سارتر-   
  . اإللحاد، أو نكران وجود اهللا، من أجل حماية الحرية المطلقة لإلنسان-  
  . إنكار الالشعور حتى ال ينقص من الحرية المطلقة لإلنسان-   
  .قة الحرية هي جوهر اإلنسان، و هي لذلك ذات أولوية مطل-   
  . العبد حر حرية مطلقة-   
  .. السجين حر حرية كاملة مطلقة-   
 لذلك فاإلنسان هو الحرية ذاتها، أو أن الحرية هي التعريف الصحيح لإلنسان، حيث إن الفرد -   

  .البشري هو الكائن الحر الوحيد في العالم
  :  نقد الحجة-

ا هي مصادرة على المطلوب، أي أنها هي في ـ حرية اإلنسان المطلقة، أو كونه هو الحرية ذاته   
 .ذاتها في حاجة إلى اإلثبات والبرهان

  .                     ـ مسلمة سارترهذه، تلزمه هو وأتباعه وحدهم، وليست أبدا بالبرهان
     ـ يقع سارتر وأتباعه في التناقض، عندما يعترفون بوجود الغير، بعد أن جعلوا اإلنسان الفرد، هو 

 .موجود الواقعي والحقيقي في الكونال

  .     ـ ينتج عن وجود اآلخر مشكلة عرقلة لحرية الفرد، أو اإلنسان، لم يستطع سارتر وأتباعه حلها
     ـ ليس من الواقعية في شيء القول بحرية العبد والسجين وما شابه ذلك من أحوال سلب الحرية 

  .قهرا



 
  .ية زعما ال برهان عليه     ـ في النهاية تبقى الحرية الوجود

  .الحرية نسبية، قابلة للزيادة والنقصان: ب ـ نقيض القضية 
  :الحجة -   

  .   ـ الحتميات النفسية واالجتماعية والطبيعية
  .   ـ اإلنسان حر بقدر ما تسمح الحتميات المتصلة به

  .    ـ تزيد الحرية أو تنقص بمقدار قدرة اإلنسان على التحكم في الحتميات
  .    ـ التحكم في الظواهر النفسية واالجتماعية والطبيعية إنما يكون باكتشاف قوانينها، بفضل العلم

  .    ـ إذن الحرية نسبية، وباإلمكان الزيادة والنقصان فيها
  .ـ كثيرا ما تستغل الحتميات، أو باألحرى ادعاء وجود الحتميات، في قمع الحريات:     نقد الحجة

 ـ الحتميات حقيقة ال جدال فيها، غير أن ما يترتب على االدعاء بها، ليس دائما                
  .موضوعيا

 الحرية نسبية، وال خوف من الحتميات، ألن االكتشافات العلمية تؤدي إلى مزيد من :ج ـ التركيب 
إن الحرية، وهو ما يسمى بالتحرر، فال وجود لحرية مطلقة، وال خوف من استغالل الحتميات، بل 

  .هناك قدرة لدى اإلنسان على التحرر، بال حدود، وال نهاية
ІІІ - االستنتاج( الخاتمة : (  

  .          ـ الحرية المطلقة، ال مبرر لها واقعيا، وال منطقيا
          ـ الحرية النسبية المحدودة بالحتميات، قد تعرقل بادعاء حتميات ال وجود لها، أو أن وجودها 

  .لة المقصودة لغايات التسلط واالستغاللال يبرر العرق
         ـ التحرر، هو القول بحرية قابلة للتطور، عن طربق تجاوز الحتميات بالعلم، الذي يكتشف 

  .القوانين، ويمكن اإلنسان من التحكم المتنامي في الظواهر المتصلة به داخليا وخارجيا
ة، ولكن تحررا، متطورا، تبعا للتطور الذي يتحقق         ـ إذن ال حرية مطلقة، وال جبر يلغي الحري

  .في مجاالت العلوم الطبيعية واإلنسانية
  

  تحليل النص :  الموضوع الثاني
І طرح اإلشكال( المقدمة: (  

  )ارجع إلى الدرس، حيث تجد تعريفا كافيا به (  أ ـ التعريف بصاحب النص
  :  ب ـ شرح المصطلحات والمفردات الغامضة

المجتمع، وهو عبارة عن فكرة خيالية، أي أنه وهم، : عايير والمقاييس ـ المجموع المجردالم: القيم
األساس الثبات، أو : فالحقيقة الواقعية هي الفرد، وهو الموجود الواقعي الوحيد، أي الفرد ـ الجوهر



 
 إنسان بغير الصفات األساسية الثابتة، التي من غيره، ال يمكن أن يوجد غالمتصف بها، فمثال، ال يوجد

  .الحيوانية والعقل، هذه الصفات الجوهرية للشيء هي ما هبته: صفتيه الجوهريتين
 هل اإلنسان هو الحرية حقا؟ كيف يمكن لإلنسان أن يحافظ على وجوده، أي على :ج ـ اإلشكال

  حريته؟
  

    ІІ  اإلنسان هو الحرية:الموقف   
  .لوجوديةـ اإلنسان هو واضع القيم األخالقية وا: ـ الحجة

  .          ـ أعمال اإلنسان دليل على حريته
  .          ـ البحث عن الحرية لذاتها، في غاية الغايات

  .          ـ حرية الشخص، تتضمن حرية الغير
  .         ـ الوجود يسبق الماهية، أي أن الفرد هو الذي يرسم حياته كما يشاء

  . حرية الغير، ال مفر منه                ـ جرية الفرد،وبالتالي
  .                ـ اإلنسان مجبور على الحرية

ـ حجج سارتر على موقفه، هي عبارة عن مصادرات على المطلوب، فضال عن : ـ نقد الحجة
  .تناقضها

         ـ اإلنسان أحيانا هو الحرية، وأحيانا أخرى يجب عليه، يكون حرا، بل إنه مجبر على 
  .قمة التناقض، التي يستحيل تبريرهاالحرية،وهذه هي 

  .         ـ مسلمات سارتر وتناقضاتها، ومصادراته على المطلوب، ال تصلح للبرهنة على موقفه
  .         ـ إذن موقف اإلنسان من الحرية هو ادعاء ال مبرر له

ІІІ االستنتاج( الخاتمة : (  
  .اب منطقية واضحة ووجيهة      ـ حجج سارتر على موقفه من الحرية مرفوضة، ألسب

      ـ هناك مبررات تاريخية واجتماعية، أوقعت سارتر في مزاعمه المتناقضة والمتطرفة والمبالغ 
  .فيها عن الحرية

     ـ هذه الظروف التي أملت على سارتر مواقفه الوهمية الخيالية، باسم الواقعية، يمكن أن تصلح 
  .رير تلك المواقف منطقيالفهم مواقف سارتر، لكنها ال تصلح لتب

  
  
  
  



 
  ... الدارس أيها تدرب

  
  مقال للتصميم:الموضوع األول 

  هل ترى أن وجود الغير، يحد من ممارسة الحرية؟: الموضوع
 

  نص للتحليل: الموضوع الثاني
  ما هي الوجودية؟

تين      تعريف الفلسفة الوجودية، تعريف بسيط للغاية، ولكن ما يعقد األمور، هو وجود مدرس
  :وجوديتين تختلف الواحدة منهما عن األخرى، وبالتالي وجود نوعين من الوجودية

كارل ياسبيرس أولهم الوجوديون المسيحيون، وفيهم الفيلسوف األلماني المعاصر كارل ياسبيرس  
KARL YASPERSو الفيلسوف الفرنسي غابريال مارسيل   GABRIEL MARCEL و اإلثنان 

  .كاتوليكيان
  ...لفئة الثانية من فئة الوجوديين الملحدين، وبينهم يجب أن يوضع هيدغر، وأنا أيضا وأنا وا

) الماهية"  (أن الوجود يسبق الجوهر"هاتان الفئتان الوجوديان، تلتقيان على صعيد واحد، وتتفقان على 
  : ، وسنحاول أن نرى ماذا نفهم بما تقدم"الذاتية"أو بعبارة أخرى يجب أن نبدأ من 

  ) :الماهية(د يسبق الجوهر الوجو
 عندما نعتبر شكال تم صنعه، كالكتاب، أو كقاطعة األوراق مثال، نجد أن مثل هذه األشياء لم يقم 
بصنعها التقني إال اعتمادا على فكرة تخيلها، وأخرج هذه األشكال على صورتها، التي في ذهنه، 

" الوصفة" بمثابة تتمة للفكرة األصلية، أو بمثابة مستعينا بالطرق العلمية التي تؤمن اإلنتاج الجيد، وتكون
  ....الطبية، أو أوامر وتعاليم الطبيب التي ال نملك أن نعدل فيها أدنى تعديل 

 إذن فقاطعة األوراق، هي شكل يصنع بطريقة خاصة محددة المعالم، وهي أيضا شكل صنع لفائدة 
 أوراق، دون أن يكون على علم كامل واستعمال معينين، وال يمكن أن نتصور رجال يصنع قاطعة

  .بالفائدة التي سوف يجنيها من وراء ذلك أو دون أن يكون على بينة من طرق استعمال هذه القاطعة
  فيصح القول ـ إذن ـ أنه فيما يختص بهذه القاطعة، فإن الجوهر يسبق وجود القاطعة فالفكرة في 

وجوهر الكتاب سابق لوجوده كما هو في شكل . رأس التقني قبل أن تصبح القاطعة وجودا بين يديه
  .كتاب

للكون ويصبح باستطاعتنا أن نعتبر أن اإلنتاج ) Technique( وهكذا تتضح في أذهاننا النظرة التقنية 
  .يسبق الوجود

  جون بول سارتر



 
1980 – 1905 JEAN PAUL SARTRE  

  )الوجود والعدم (هو فيلسوف فرنسي معاصر ـ زعيم المذهب الوجودي الملحدمن مؤلفاته
  التخيل ـ االنفعاالت ـ  مسرحيات وروايات عديدة

اشتهر خاصة بمؤلفاته األدبية المسرحية والروائية وبمقاالته الصحافية حيث جعل من األدب والصحافة 
  وسيلة للتعبير عن فلسفته

  
 أو من أكتب مقالة حول النص، تبين فيها اإلشكال، وموقف صاحب النص منه، وحجته، : المطلوب

  .حججه على موقفه، ونقد تلك الحجة أو الحجج، واالستنتاج المناسب
 


