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طبيعة الوجود عند سارتر

م.د .حنان علي عواضه
جامعة بغداد  -كمية اآلداب
قسـ الفمسفة

الملخص :

الوجود الحقيقي عند سارتر ىو الوجود اإلنساني  ..أما الوجود العاـ فيو ال قيمة لو
 ،ألنو يخمو مف الشعور كالجماد والحيواف  ....وقد وصؼ الوجود بأنو ناقص  ،لذلؾ كاف

عالـ الوجود اإلنساني في صراع دائـ لموصوؿ إلى ما يريده  .بؿ اإلنساف ال يمتمؾ طبيعة
جوىرية ثابتة يتشكؿ بيا وجوده لذلؾ يكتسب صفاتو مف خالؿ أفعالو التي اختارىا  .وأىـ

مف كؿ شيء فإف الوجود ىو الحرية نفسيا .

تمهيد :

تتمثؿ طبيعة الوجود  existenceعند " جاف بوؿ سارتر " Jean – Paul Sartre
( ، )5>=9 -5>9:في أف الوجود اإلنساني ىو الوجود الحقيقي  ،أما الوجود الطبيعي فيو
ثانوي جداً قياساً بػو  .والوجود اإلنساني عنده ال ماىية لو إال الحرية وىي الشرط األساس

لوجوده .وفي ىذا المقاـ فإف موضوعنا يتضمف طبيعة " الوجود اإلنساني " مف حيث أسبقية
الوجود عمى الماىية  ،وعالقة الوجود بالحرية ؛ فضالً عما يتضمنو الوعي الذي يعني في
النياية عند " سارتر " أف اإلنساف ىو خالؽ نفسو وحده  .وما يعنينا في ىذا الموضوع ىو

أف طبيعة الوجود اإلنساني ليا خصائص عند "سارتر " وكميا تؤكد إنسانية اإلنساف  ...إذ

أف اإلنساف يمتمؾ طبيعة جوىرية ثابتة  ..تتصؼ  ،إذف  ،بالحرية والوعي  ،والوعي مرتبط
بالعدـ  ...وسيتبيف لنا ىذا الترابط المنيجي الذي يؤدي بنا إلى فكرة الذاتية التي تعني أف

اإلنساف ىو خالؽ نفسو  ،كما أشرنا .

الوجود الحقيقي :

يميز " سارتر " بيف نوعيف مف الوجود  :األوؿ – وىو الوجود اإلنساني الذي يسميو
" الوجود لذاتو " وىو الوجود الحقيقي  . Real presenceوالثاني – وجود األشياء وىو
" الوجود في ذاتو "  ،وىو الوجود الثانوي  ،والوجود األخير ىو في ىويتو دائماً مع نفسو ،
ألنو يخمو مف الشعور  .أما الوجود األوؿ فيو الذي يستطيع بو الوجود اإلنساني أف يصبح

شيئاً آخر غير نفسو .

()5

وفي كتابو " الكينونة والعدـ " شرح " سارتر "الوجود  ،والمشروع

الذي افترضو أو أخذه عمى عاتقو أف يكوف في عالـ الخبرة اإلنسانية  .وىو يشير إلى ىذا

في شرحو األنطولوجي  ،وتميزه عف الميتافيزيقا  ....وقد أكد بأف الميتافيزيقا تتعامؿ مع

عالـ فوؽ خبرة اإلنساف .

()2
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والفكرة األساسية في كتابو " الكينونة والعدـ " ىي تمييزه بيف الوجود في ذاتو

والوجود لذاتو  ،بطريقة تختمؼ عما يعرفيا " ىيجؿ " (.)5=85 - 5<<9

()8

" ويذىب

سارتر إلى أف الوجود لذاتو فيو ثالثة أنواع مف التخارج ىي  :النزوع إلى العدـ  ،والنزوع إلى
الغير  ،والنزوع إلى الوجود  .والتخارج األوؿ خاص بالوعي والحرية  .والوعي عند سارتر

ليس وعياً تأممياً  ،بؿ أنو ذلؾ النوع مف الوعي الذي يصاحب كؿ معرفة " .

()9

إذ إف الوجود

يعبر عف ىذه
ألجؿ ذاتو ىو وجود حر في اختيار ماىيتو إذ أف وجوده ىو حريتو  ،وسارتر ّ
الفكرة بقولو  " :أف الوجود والحرية يتناسباف تناسباً عكسياً " ):(.وسارتر يؤكد عمى الوجود
لذاتو ألنو ىو الوجود الحقيقي أي الوجود اإلنساني – أما وجود األشياء األخرى فال قيمة ليا

مقارنة مع الوجود اإلنساني – واف تكف ىذه األشياء في خدمة اإلنساف  ،إال أف التقويـ
المقصود ىو أف وجود اإلنساف ىو األساس  ،بينما وجود األشياء األخرى ثانوي  .فوجود

األشياء ال معنى لو وال سبب يفسر وجوده وال عمة وال خالؽ ....في حيف أف الوجود
اإلنساني يعطي لألشياء قيمتيا  .لذلؾ قبؿ أف يأتي الشعور ليذا العالـ  ،كاف العالـ في

فوضى عارمة ال معنى ليا  .وأيضاً بظيور الشعور أصبح وجود العالـ في نقص وعدـ ،
وحرية مطمقة  ،التي ىي أصؿ العدـ  ،والعكس أيضاً العدـ ىو أصؿ ىذه الحرية .

(;)

اإلنساف ع ند " سارتر " أي " الوجود لذاتو " ىو وجود بال سبب وال تفسير  ،فقد

قذؼ في ىذا العالـ مف دوف أف يعمـ  ،إذ أف اإلنساف بوجوده ىذا مسئوؿ عف كؿ شيء ،
إال أنو في المقابؿ غير مسئوؿ عف مسؤوليتو  ،ألنو ليس ىو األساس في وجوده  ،إذ أف

اإلنساف – وفقاً لسارتر – يولد بال سبب  ،ويموت بمحض المصادفة  ،بؿ ىو حماسة ال

فائدة منيا (<) .ويعرؼ "سارتر" :الوجود بأنو الوجود الجوىري العيني ىنا واآلف
ىناؾ أنطولوجيا Antohlogy

(>)

(=)

.

عند "سارتر" عمى الرغـ مف أف وجوديتو مرتبطة

بظواىر الوجود البشري أكثر مما ىي عند الفيمسوؼ "يسبرز" ( )5>;>-5==8و"ىيدجر"

(>== " )5><;-5إذا كاف يظؿ مف الممكف أف يتحدث المرء عف " وجودية " وما يزاؿ مف
الصواب أف نقوؿ أننا نمتقي عند " سارتر " باالنفصاؿ األنطولوجي  ،وبشيء يشبو الوحي

أو اإللياـ  ،كثي اًر ،لكنو ال يصؿ قط إلى محاولة المصالحة بيف الوجود البشري والوجود العاـ
التي نجدىا عند فالسفة الوجود األلماف "

()59

ويقوؿ " سارتر " في كتابو  " ،الوجودية

مذىب إنساني "  :جؿ ما نستطيع أف نقولو في بدء كالمنا أننا نفيـ بكممة الوجودية ( نظرية

تجعؿ الحياة اإلنسانية حياة ممكنة ) "

()55

 .والوجودية  Existentialismفي نظره تعطي

اإلنساف الكرامة  ،فيي تجعؿ مف اإلنساف وسيمة أو موضوعاً  ،إذ أف الوجودية عمى العكس
مف المادية  Materialismالتي تعامؿ اإلنساف بوصفو موضوعاً  ،كاألشياء  ،مثؿ الحجر
والكرسي  ..الخ  .الوجودية تجعؿ اإلنساف يقرر ماذا يكوف ىو  ،وماذا يكوف اآلخروف(. )52
9<9
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مف ىنا تظير لنا وجودية " سارتر " أنيا شقت لنفسيا طريقاً جديداً  ،تاركة

الموضوعات الفمسفية التقميدية  ،مثؿ مشكالت المنطؽ  ،والمعرفة  ،إف " سارتر " ركز عمى

الموضوعات المستمدة مف معاناة البشر بشكؿ مباشر  ،ومنيا موضوع الحرية  ،والمسؤولية
 ،Responsibilityوالقمؽ  ،والموت  ، ...فيذه الموضوعات تشكؿ جوىر اإلنساف وتميزه
عف غيره مف المخموقات .عمى الرغـ مما سبؽ نجد أف الوجود اإلنساني وجود ناقص  ،ىذا
النقصاف ال وجود لو في عالـ األشياء  ،لذلؾ كاف عالـ الوجود اإلنساني في صراع دائـ

لموصوؿ إلى ما يريده  ،أي أف يصبح وجوداً في ذاتو كما ىي األشياء .

()58

ولكف محاولة

أف يصبح وجود اإلنساف وجوداً في ذاتو تفشؿ دائماً  ،ألنو إذا تـ ليا النجاح ووصمت إلى
الكماؿ أصبح اإلنساف إلياً أو كائناً خرافياً – وفقاً لسارتر . -

()59

الوجود والماهية Existence and essence :

عد الوجود اإلنساني شيئاً يمكف أف نجرده ونعرفو مف الخارج ،
يرفض " سارتر " ّ
وبطريقة موضوعية  ،ألف صيغتو األساسية ىي صيغة ذاتية تمس اإلنساف ذاتو  ،لذلؾ يؤكد
عمى مسألة ميمة إال وىي أف الوجود يسبؽ الماىية  ،والماىية ىي كؿ ما يحققو الفرد مف

إمكانات عف طريؽ وجوده  ،لذا الوجود يوجد أوالً ثـ تأتي الماىية  .إف لألشياء وجود
موضوعي  ،والوجود الذاتي متناه  ،بسبب تداخؿ الزماف في تركيبو .

()5:

ليذا فطبيعة الوجود

اإلنساني تتصؼ بأسبقية الوجود عمى الماىية خالفاً لتاريخ طويؿ في الفمسفة التي كانت

تقرر أف الماىية أوالً ثـ الوجود  . ...والوجود اإلنساني عنده مثؿ ثقب صغير في جدار  .أو
مثؿ السكيف الذي يصن عيا اإلنساف إف لديو فكرة أو ماىية محددة عف السكيف مسبقة قبؿ أف

" يوجدىا "  .أي أف ىناؾ شروط أو مواصفات لمسكيف قبؿ صنعيا  ،وىذه المواصفات ىي "
الماىية " قبؿ وجودىا ىذا ينطبؽ عمى األشياء كميا  .واإلنساف عند " سارتر " ليس لو

ماىية محددة ومسبقة عمى وجوده (; .)5ال توجد ماىية لدى اإلنساف قبؿ أف يوجد  ،ألف
ماىيتو تتكوف بعد أف يوجد  ،فيي صفات الحقة لموجود  .لذلؾ لسارتر مقولة مشيورة أال

وىي " وجود اإلنساف يسبؽ ماىيتو "  .Human existence precedes what it isولكف

ما المقصود بالماىية ؟

إف اإلنساف يعطي ذاتو ماىيتو  ،أي أف الوجود عنده ال ماىية لو  ،فيو ليس إال ما

يوجده ىو عف ذاتو  ،فكؿ ما يوجد يظير بوجوده عمى ما ىو عميو حقيقة  ،وليس ىناؾ أي

سبب وال ىدؼ لو  ،إنما يكتب المعنى فقط بوجوده (< .)5ىي تمؾ الطبيعة التي تميز جوىر
أي شيء وال يعرؼ إال بيا  .اإلنساف يختمؼ عف بقية الكائنات فيو ال يمتمؾ طبيعة جوىرية

ثابتة تتشكؿ بيا حياتو ووجوده  ،بؿ لو طابعاً معيناً  ،ويظؿ يكتسب صفاتو المميزة مف

خالؿ أفعالو التي اختارىا (=.)5
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" فاإلنساف يوجد أوالً غير محدد بصفة  ،ثـ يمقي بنفسو في المستقبؿ  ،ويشعر أنو

يمقي بنفسو في المستقبؿ [ أي عف وعي يقوـ بذلؾ ] ذلؾ باألفعاؿ التي يؤدييا  .وليذا فإف

اإلنساف ىو أوالً مشروع وتصميـ يحيا حياة ذاتية  ،وال شيء يوجد قبؿ ىذا المشروع  ،بؿ
اإلنساف ىو الذي يصمـ مستقبمو ثـ يحقؽ ىذا التصميـ ما يستطيع "

(>)5

ولما كاف الوجود يسبؽ الماىية  ،لذا فإف اإلنساف مسؤوؿ عف نفسو  ،ومف ثـ ىذه

المسؤولية تجعمو مسؤوؿ عف الجميع  ،إذ أنو في كؿ اختيار يختاره  ،وفي كؿ عمؿ يقوـ بو
فيو يقدمو لإلنسانية جمعاء  ،لذا عمينا أف ال نختار األسوأ  ،إذ أف المسؤولية ىنا أعظـ مما
نتصور ،ألنيا تضـ اإلنسانية جمعاء  ،والفعؿ الفردي إنما ىو فعؿ لإلنسانية كميا  ،ألننا

خالؿ االختيار نختار " اإلنساف " وىذا ىو معنى القمؽ  Anxietyالذي يصاحب اإلنساف

في اختياره .

()29

ومف ىنا فإف " سارتر " وضع فكرتو عف الوجود والماىية وأكد عمى أف

اإلنساف يوجد أوالً ويواجو حياتو  ،ويقذؼ بو في ىذا الوجود  ،ثـ بعد ذلؾ يعرؼ نفسو أو "
يعرؼ اإلنساف فيو غير قابؿ
ماىيتو "  ،لذلؾ مف الصعب عمى الفيمسوؼ الوجودي أف ّ
لمتعريؼ  ،ألنو في البداية ال يكوف شيئاً  ،ومف ثـ يصبح المرء شيئاً  ،وعندئذ سيكوف ما
يصنعو بذاتو  .فالماىية أىـ مف الوجود عند " سارتر " إذ ىي التي تشير إلى الطبيعة
الحقيقية لألشياء فيي تحدد إنسانية اإلنساف  -أي ماىيتو  -ويمكف النظر إلييا بصورة
مجردة .أما الوجود  ،بشكؿ

المعيف الذي أعرفو .

()25

عاـ  ،فيو التحقؽ الفعمي لإلنساف  ،أي ىو ىذا اإلنساف

إف الماىية عند سارتر ىي مجموع صفات اإلنساف  ،فإذا صار ىذا

اإلنساف مدرسا أو سارقا ...الخ  ،فإف ذلؾ يشكؿ ماىيتو – إذ أف ىذه الصفات جاءت بعد

أف وجد – ألف سارتر ال يؤمف بوجود شيء  ،أو صفات تسبؽ الوجود سواء أكانت فطرية أـ

وراثية – إنما كؿ صفات اإلنساف تأتي بعد أف يوجد في ىذه الحياة فتتكوف ماىيتو  .أي أف

اإلنساف صانع نفسو – وفقاً لسارتر .ولكف ىناؾ نوعاف مف الماىية عامة وخاصة  ،وما
ييمنا ىنا ىو الماىية الخاصة فيي " الحقيقة الفعمية التي يوجد عمييا اإلنساف في الواقع ،

خي اًر أـ شري اًر  ،وكونو مثقفاً أو جاىالً  ،وكونو عالماً أو طبيباً  ...فيذه كميا
فيكوف اإلنساف ّ
تشكؿ ماىية اإلنساف الخاصة وحينما يتحدث الوجوديوف  Existentialistsعف أف الماىية
ال تسبؽ الوجود فإنيـ بالطبع يقصدوف ىذه الماىية الخاصة " .

()22

منا يصنع ماىيتو الخاصة  ،بطريقة فردية ال يشترؾ بيا مع غيره ،
إذ أف كؿ واحد ّ
والماىية تصنع في كؿ لحظة مف لحظات حياتنا  .فنحف نكتسب ماىيتنا حتى لحظة موتنا ،

عند ذلؾ يتوقؼ االختيار ويكوف المشروع قد تـ عند اإلنساف  .ومف ثـ فإف عم اًر كامالً مف

مر قبؿ تشكيؿ ماىيتنا  .وحتى حينما نكوف قد أكممنا المشروع بالموت ،
الوجود يكوف قد ّ
واكتسبنا ماىيتنا  ،فإف ىذه الماىية تظؿ فردية  ،ومف المستحيؿ أف تصبح مف ماىية الجنس
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()28

واذا كاف الوجود يسبؽ الماىية  ،فاإلنساف مف ثـ

مسؤوؿ عف كؿ ما ىو كائف  .ومسؤوؿ مسؤولية كاممة عف وجوده ؟ اإلنساف يولد ويحيا

عمى ىذه األرض سنوات عديدة  ،ولكف تصبح لو داللة معينة كأف يصير وزي اًر أو مؤلفاً أو

محامياً أو فيمسوفاً وىذا ىو الجوىر أو الماىية بعد أف يوجد في ىذه الحياة .

()29

ولكف ىناؾ

خالؼ بيف الوجودييف بشأف مسألة الوجود والماىية إذ أف "ىيدجر" يرى أف " ماىية اإلنساف "

كامنة في وجوده  ،في نجد " سارتر " يرى أف الوجود يسبؽ الماىية .

()2:

الوجود والحرية Existence and freedom :

يرى " سارتر " أف ماىية اإلنساف مرتبطة بحريتو  .فال يوجد إنساف في البداية  ،ثـ

يصبح ح اًر فيما بعد  ،ولكف ليس ىناؾ مف فرؽ بيف وجود اإلنساف و" كونو ح اًر " .

"سارتر " ال يتفؽ مع" المذىب الحتمي" Determinism

(<)2

(;)2

و

فيو يؤمف بأف لإلنساف حرية

كاممة  ،بؿ حرية مخيفة  ،واإلنساف ال يكوف إنساناً حقيقياً إال إذا كاف شاع اًر بيذه المسؤولية
وما يتبعيا مف نتائج.

(=)2

فيو يرفض أف ينظر إلى أف ىناؾ تسمسؿ منطقي محدد سمفا وفؽ

قوانيف محددة  ،سواء أكانت قوانيف في الطبيعة أـ قوانيف إليية  .يبحث " سارتر " في الحرية

 ، Freedomإال أنو يريدىا حرية تامة  ،أي أنو يريد أف يكوف ح اًر بصورة كاممة ومطمقة
في المجاالت كميا في ىذا الوجود  ،في انفعاالتو وعواطفو فضالً عف إرادتو .و " سارتر "

متمسؾ بالحرية الالنيائية  .واذا سألنا ماذا يقصد بالحرية  .فإنو يجيبنا :أنيا العفوية  ،أي

الشيء الذي يكوف بذاتو .

(>)2

ويربط بيف الحرية واالختيار  ،Free willوالوجود أمر مرادؼ لالختيار  ،بؿ مرادؼ

لمحرية أيضاً  ،وحينما يتوقؼ االختيار الحر  ،يتوقؼ الوجود الحقيقي  ،إذ أف وجودنا ال يتـ
إال بواسطة التقدـ والرقي نحو وجود حقيقي وحر  ،نحققو عف طريؽ حرية االختيار  .الوجود

الحقيقي المرادؼ لمحرية مرتبط بشكؿ مباشر بالفعؿ اإلنساني  ،وبعممو وبحريتو في طريقة

االختيار والسموؾ  ،وليس مرتبطاً بالتفكير في الوجود  .ألف اإلنساف ميما فكر في وجوده

فإنو لف يصؿ إلى تعريؼ ىذا الوجود أو إدراؾ  ،ألف الوجود ليس شيئاً مف األشياء التي
يمكف إدراكيا أو تعريفيا  ،بؿ ىو قوة متجددة دائماً  ،تتبدى خالؿ االختيار الحر في الطريؽ
نحو التقدـ المتواصؿ( .)89ولكف " اإلنساف عند سارتر يتمتع بمكانة تختمؼ عف كؿ
الموجودات في ىذا الكوف  ،إذ أنو يممؾ الكرامة  ،ولو طبيعة خاصة في الحرية واالختيار .

لذلؾ فاإلنساف عنده " :كحضور صرؼ في العالـ  .إنو موجود ألنو يتمتع بكرامة  ...واذا
ليس لو طبيعة وال جوىر  ،لذا ينبغي القوؿ أف  " :الوجود يسبؽ الجوىر" ( .)85واذا كاف
الوجود الحقيقي مرادؼ لمحرية  ،فاف الوجود اإلنساني ال يتحقؽ وال يمكف القدرة عمى الوعي

إال مف خالؿ االختيار الحر  . ..واستناداً إلى ما سبؽ فإف الحرية اإلنسانية ىي كالوجود
9<8

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

سابقة عمى الماىية  ،يقوؿ " سارتر "  :إف ماىية اإلنساف متعمقة بحريتو  .وكؿ ما نسميو

حرية ال يمكف تميزه عف وجود " الحقيقة اإلنسانية "  .فاإلنساف ال يوجد أوالً ليكوف بعد ذلؾ

ح اًر  ،بؿ ليس ثمة فرؽ بيف وجود اإلنساف و وجوده ىو وجودا حر .

()82

لذلؾ يمكننا القوؿ أف فكرتو عف الحرية تتوضح في عبارتو البارزة  " :اإلنساف

محكوـ عميو بالحرية "  ،أي أف اإلنساف موجود في ىذا العالـ وال بد أف يكوف ح اًر دائماً " .
ولقد شغمت ىذه الفكرة – فكرة الحرية – حي اًز كبي اًر مف مذىبو  ،بؿ نستطيع أف نقوؿ أف

وجودية " سارتر " دارت كميا حوؿ فكرة الحرية  .وفكرة سارتر عف الحرية تختمؼ كؿ
االختالؼ عف أية فكرة سابقة عف الحرية  ،فيي تعني لديو الوجود اإلنساني بأسره ..

وأعجب مف ذلؾ أنيا تعني العدـ أيضاً".

()88

ويحاوؿ بكؿ تفكيره أف يحطـ فكرة " الضرورة "

 ، Necessaryإنو ال يريد شيئاً يتـ فرضو عمى اإلنساف مف الخارج  ،سواء أكاف نظاـ
أخالقي مف قبؿ المجتمع أـ غيره  ،ألنو يرى أف الفرد ىو الذي يخمؽ ماىيتو التي تميزه عف
غيره  .فيو بطبيعة الحاؿ يعيش الواقع ،لذلؾ حينما يقوؿ بالحرية أو االختيار الحر  ،فإنو

يرى ذلؾ أف نختار في حدود إنسانيتنا إذ أننا نختار أف نكوف جبناء أو شجعاناً  ،عمماء أو

جيالء  ..ويرى أف فرصة اختيار اإلنساف كبيرة ..واذا لـ نكف نستطيع اختيار والدينا
والمجتمع الذي نولد فيو  ،والعصر الذي ولدنا فيو  ،فإننا نستطيع أف نختار " الموقؼ "

 Situationمف ىذه األشياء المفروضة .

الوجود والعدم :

يشرح لنا "سارتر" العدـ

()89

 Nothingnessبأنو يوجد داخؿ الوجود

()8:

. Being

فيو ي ّشبو لنا العدـ مثؿ الديداف التي تتقوـ داخؿ األرض  .أو العدـ يشبو بحيرة صغيرة
داخؿ أرض كبيرة مترامية األطراؼ .

(;)8

ويجب أف يأتي الوجود أوالً ثـ " العدـ " والعدـ

مشتؽ مف الوجود  ،ولػو عبارة مشيورة ىي  " :إف العدـ كامف في قمب الوجود وىو أشبو
بالدودة " .

(<)8

إف الخوؼ مف العدـ  ،واإلحساس بعبثية الوجود  ،يخمصاف اإلنساف مف أف

يظؿ غارقاً في اىتماماتو اليومية .إذ أف يدفعو إلى تحويؿ اىتمامو مف الوجود الخارجي إلى

الوجود الداخمي (الباطف)  ،الذي ىو الوجود األصيؿ عند الوجودية عامة  ،لذا فإف ىو
أساس الوجود عندىـ  .إف الحرية عنده مرتبطة بمسألة العدـ  ،فالحرية شرط ضروري

لوجوده  ،إف ىذه العالقة بينيما تبيف كيؼ أف " سارتر " ينظر إلى الحرية بوصفيا تركيباً

ميما في صميـ الوعي  ،والى التوحيد بيف الحرية وقدرة الوعي عمى إظيار العدـ .

(=)8

إف العدـ ىو الذي يحث اإلنساف عمى الحرية  ،ويدفعو إلى المستقبؿ المفتوح – إذ

أف العدـ ىو ذلؾ النقص األزلي في طبيعة الوجود اإلنساني – أي أف ىناؾ إمكانيات ال

متناىية في الوجود اإلنساني ومف ثـ فإف اإلنساف ال يستطيع أبداً مف إكماؿ ذاتو أو وجوده ؛
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فيظؿ ناقصا يمفو القمؽ الدائـ  .وىذا القمؽ ىو الذي يعطي الوعي بالحرية  .يرى أف ىناؾ
عالقة بيف مبدأ العدـ وحرية اإلنساف  .وال يوجد شيء يستطيع أف يشغمني بطريقة عف أخرى

 ،واذا كاف المستقبؿ مفتوحاً فالعدـ يواجيني في ىذا المستقبؿ  ،لذا حينيا مف الطبيعي أف
(>)8

أشعر بالقمؽ الذي يكشفو العدـ وىذا دليؿ عمى حريتي .

إف الحرية ىي العدـ الذي يكوف

في صميـ وجود اإلنساف  ،والعدـ ىو الذي يدفع الحقيقة اإلنسانية إلى أف تخمؽ ذاتيا.

يرى " سارتر " أف العدـ عميؽ في الوجود  ،وتأثيره ينعكس عمى األشياء  .واإلنساف

يحاوؿ أف يخرج مف العدـ إلى العالـ  ،أي يحاوؿ أف ينفصؿ عف كينونتو  ..وعمى أية حاؿ

فالوجود والعدـ مترابطاف دائماً  .إف الوجود والعدـ ىما محاولة لبناء أنطولوجيا (عمـ الوجود

العاـ المجرد) وفينومينولوجيا (عمـ الظواىر) .واالنطولوجيا وصؼ لبناءات الوجود  ،وىي
تختمؼ عف الميتافيزيقا التي تبحث في أصؿ الوجود  .فتأثر " سارتر " بأنطولوجيا " ىوسرؿ

" (> )5>8=-5=:و " ىيدجر "  ،ورفض الثنائية الكانطية  ،ثنائية الوجود والظاىر  ،إذ أف

الوجود عنده ىو مجموعة الظاىر  ،إذ ليس ثمة وجود آخر يختمؼ عنيا  .إف إدراؾ الحرية
ووعييا ىو الخطوة األولى في مبادئ سارتر الوجودية  ،فضال عف أف استخداميا والتصرؼ

بيا ىو الخطوة الثانية  .إذ أف اإلنساف قبؿ أف يفيـ ىذه الحرية ويعييا ىو عدـ أي بمعنى

آخر ىو ليس كائناً حياً  .ولكف اإلنساف بعد أف يعي حريتو يسمى " مشروعاً " لو قيمة.

()99

" إف الحرية السارترية قد ارتبطت في ذىف صاحبيا بذلؾ " العدـ " الذي يفصؿ

اإلنساف دائماً عف ماىيتو  ،وكأف اإلنساف ىو الموجود الوحيد الذي يممؾ القدرة عمى إفراز
ذلؾ " العدـ " الذي مف شأنو أف يعزلو عف باقي الموجودات ! " .

()95

إذف سارتر منذ البدء كاف خصماً لكؿ ألواف الجبرية  ، Arrestفيو ربط بيف مفيوـ

" الحرية " ومفيوـ " العدـ "  ،ويرى أف اإلنساف ىو المخموؽ الوحيد الذي بمقدوره أف يقحـ

" العدـ " ويقدمو عمى الوجود  ،ويظف أف الحرية ما ىي إال مظي ار لوجوده الناقص الذي

يتخممو " العدـ " مف كؿ جانب .

()92

فدائماً يوجد بيف اإلنساف وذاتو مسافة ال يصؿ إلييا

أبداً حتى يصؿ إلى الموت الذي ىو قضاء عمى كؿ اإلمكانات .إف اإلنساف يخمؽ نفسو

وماىيتو مف خالؿ العالقة بيف الحرية والعدـ – وفقاً لسارتر – واذا تعذر عمى اإلنساف أف
يختار نفسو التي تقوـ عمى العدـ المطمؽ  ،فإف ىذه الحرية تصبح اختيار العدـ  .ومف ىذا

الكالـ ظير لػ " سارتر " نقاد كثيروف اتيموه بأف الحرية التي يدعو إلييا ليس ليا أي قيمة

حقيقية  ،ألنيا حرية تؤدي إلى العدـ والفناء  .لذلؾ ع ّد أف فمسفة " سارتر " الخاصة بالعدـ
ليست فمسفة لموجود  ،بؿ ىي فمسفة قائمة عمى التشاؤـ  ،غير قابمة لمحياة والعمؿ  )98(.إف
اإلنساف في نظره ىو المخموؽ الوحيد الذي ال يمكنو المحاؽ بنفسو  ،ألف ذاتو تفر منو دائماً
نحو المستقبؿ البعيد الذي ال يمكف الوصوؿ إليو أبداً  .أي أف ىناؾ مسافة وبعداً بيف
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اإلنساف وذاتو وىذا ما يسميو " سارتر " " العدـ "  ،أو " مرض الوجود " .

()99

الوجودية عنده

أيضاً ليا بعد اجتماعي  Socialال يمكف تجاىمو  .حتى واف ىي تنكر ىذا الشيء .عمى
الرغـ مف الحاالت التي تعبر فييا المفاىيـ الوجودية عف رفض المجتمع  ،أو عف تمردىا

عميو  ،إال أف ىذا يدؿ عمى أف ذلؾ رد فعؿ عمى ىذا المجتمع مف داخمو  .إذ أف الوجود ال

يعدو وجوداً  ،ونعني بو الوجود اإلنساني ما لـ تكف لو ماىية  ..واال أصبح وجوده كالحجر

والشجر إذ أنيا موجودة ولكنيا مف دوف ماىية  ،في حيف أف اإلنساف موجود وىو الذي
يصنع ماىيتو بنفسو .

الذاتية والوعي :

يقوؿ سارتر  " :اإلنساف ليس فقط موجوداّ كما يتصور وجود نفسو  ...بؿ كما يريد

وجود نفسو بعد أف تكوف ىذه النفس قد وجدت  .واإلنساف ىو خالؽ لنفسو ألنو وحده

متصور ليا .ذلؾ ىو المبدأ األساس لموجودية  .وىذا ما نسميو أيضاً الذاتية Subjectivity

 ...وما يؤخذ عمينا ألجؿ تمؾ التسمية  ...واف ما نريد أف نقولو مف وراء ىذا االعتقاد أف
لإلنساف كرامة أكثر مما لمحجر أو الطاولة مف كرامة  .فنحف نريد أف نقوؿ أف اإلنساف
موجود قبؿ كؿ شيء وىذا يعني أنو قوة تتطمع لممستقبؿ وىي تعني تماما أنيا تندفع نحو

المستقبؿ " .

()9:

وما ىو أكثر أىمية كاف عدائو العميؽ ألي تفسير لمعالـ يقوـ عمى األفكار

المجردة  ..في حيف أف األمر يتطمب االىتماـ بالوجود الفردي .. Existing individual
والوجود الفردي ىو نقطة البداية عند سارتر والفالسفة الوجودييف  ،وكؿ شيء مرتبط بالذات

اإلنسانية  ،وىـ ضد كؿ إنموذج يشبو النموذج الييجمي .

(;)9

إذ أف اإلنساف عند الوجودييف

موجود مادي يعيش وسط عالـ مادي  ،وىو يريد أف يغير العالـ  ،ومف ثـ يريد أف يغير

ذاتو .

(<)9

في حيف صاغ " ىيجؿ " قوانيف لمتطور في الطبيعة  ،وقوانيف لتطور المجتمعات

البشرية  ،ولكف عمى أسس مثالية  .وانو رأى أف التطور يخضع لقوة مفارقة لمطبيعة  ،عقؿ

كوني ،وكؿ أفكاره تتمركز في التناقضات التي تؤدي إلى التطور الديالكتيكي بصورة
موضوعية  ،وىذا ما ترفضو الوجودية  .وسارتر يرفض مثؿ ىذه النظريات التي ىي نظريات
يعموىا التفاؤؿ ولكنيا ال تستند إلى الحقيقة  .وسارتر ال يريد أف (يفسر) اإلنساف  ،بؿ أف

(يفيمو)  .إف عممية الفيـ تستند إلى حصيمة ثقافية أساسيا التحميؿ لمنفس المعارؼ
اإلنثروبولوجية جميعيا  .ويرى أف البشر ال يستطيعوف إال العيش في عالـ بشري مميء

بالعمؿ واإلنتاج والصراع  ،لذلؾ فإف الموضوعات جميعيا التي تحيط باإلنساف ما ىي إال
عالمات أو إمارات .

(=)9

يقوؿ سارتر  " :إف نقطة االنطالؽ عندنا ىو ذاتية الفرد وأف لذلؾ ما يبرره فمسفياً

واننا ال نقيـ لمذاتية ذلؾ الوزف ألننا برجوازيوف بؿ ألننا أصحاب مذىب يقوـ عمى أسس
;<9
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واقعية ويعتمد الحقيقة ركيزة لمبحث وال يبني صرحو عمى نظريات جميمة يضخميا األمؿ

ويعموىا التفاؤؿ وينقصيا األساس المتيف المعتمد عمى الحقيقة .وال يمكف أف نعتبر أف ىناؾ
حقيقة يصح أف ننطمؽ منيا غير حقيقية " أنا أفكر فإذف أنا موجود "  ...فإف تمؾ الحقيقة
ىي المطمقة التي يندفع إلييا الوجداف ليعي نفسو ويعي بذلؾ وجوده "

(>)9

واف كؿ شيء

يتصور خارج ىذه الحقيقة (أنا أفكر إذف أنا موجود) انو يقع في عالـ ليس لو عالقة بالواقع
عمى اإلطالؽ  ،وىو بذلؾ يذوب في العدـ ويصبح ىو والعدـ شيئاً واحداً  .إف مف شروط
إيجاد الحقيقة الواقعية  ،عمينا أف نعتمد حقيقة مطمقة  ،وىذه الحقيقة ىي في متناوؿ الجميع

 .فيي ببساطة تعني " أف نعي أنفسنا بأنفسنا " بعيداً عف أي سمطة  .ونجد أيضاً مف ناحية
أخرى أف الوجودية اإلنسانية ىي الوجودية الوحيدة التي تقيـ لإلنساف كرامة وشخصية

بوصفو وسيمة أو موضوعاً أو غرضاً .

():9

إف تأكيد سارتر عمى الذاتية معناه ابتعاده عف

كؿ نظرية مادية – انو في األساس يرى أف نتائج كؿ نظرية ال أف تكوف وسيمة لإلنساف ،

نكوف العالـ اإلنساني كمجموعة قيـ
ألف اإلنساف ىو األساس مف كؿ مذىب " .إننا نريد أف ّ
تختمؼ تماماً وتتميز عف العالـ المادي  ....ولكف الذاتية التي نتوصؿ إلييا في ىذا

بينا في " أنا أفكر إذف أنا موجود " ال نعي
المضمار ليست ذاتية فردية خالصة  ،ألننا ّ
():5
أنفسنا فحسب ولكننا نعي اآلخريف ".

إف أنطولوجيا " سارتر " تتضمف محاولتو إلى إيجاد طريؽ وسط بيف المذىب المادي

 Materialismالذي يؤكد عمى الواقع المادي لمعالـ  ،والمذىب المثالي  Idealismالذي
يؤكد عمى أف العالـ المادي ىو نتاج العقؿ أو الروح  .إنو يتوافؽ مع المادييف في أف الوجود

المادي أو المدرؾ ىو جزء مف خبرة اإلنساف  ..واف اإلنساف يعيش في عالـ الطبيعة  ،وأف
اإلنساف مصنوع مف الطبيعة .

():2

" أنا أفكر " ال تجعمني أعي نفسي كما اعتقد " ديكارت "

(;> )5;:9-5:و" كانط " ( )5=99-5<29ولكنيا تجعمني أعي نفسي مواجياً اآلخريف ،
وتجعؿ اآلخر حقيقة أكيدة لي ووعي لو ال يقؿ قوة عف وعيي لنفسي  .فضالً عف إف مف

يتصؿ اتصاالً مباش اًر بنفسو " أنا أفكر  " ...يكتشؼ أيضاً اآلخريف بوصفيـ شرطاً لوجوده

 ...ألنو ال يصح أف يعد إنساف نفسو حاسداً أو فاسداً أو ذكياً إال إذا أقر اآلخروف لو بذلؾ
():8

أكوف لنفسي حقيقة عف نفسي يجب أف أمر باآلخريف .
 .فمكي ّ
إف الوعي ( Conscience ):9ال يوجد إال في جسد  ..ألف جسدي أنا – كما يقوؿ سارتر –
ىو بنية واعية بوعيي أنا  ..ليذا فالجسد ينتمي إلى وعي الذات  .والوعي بالجسد مرتد إلى

الماضي  ،أي أنو كامف في الجسد منذ بداية تطمع اإلنساف إلى الحياة ومف ثـ ظيور الوعي

بيا أي الحياة  .والجسد بطبيعتو ليس شيئاً آخر سوى أنو جسد أي مادة خاـ  ..والوعي ال

شؾ أنو موجود  ،واال لـ يكف لدينا إمكانية لمفيـ الذي تدؿ عميو األشياء . ..
<<9
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والوعي
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بيذا المعنى يعني الحضور في ىذا العالـ  ..ولكف ىؿ أستطيع أف أعمؽ الحكـ
الفينومينولوجي  ..إذ أف ىذا ييدؼ إلى وضع العالـ بيف ىالليف الكتشاؼ الوعي

الترنسندنتالي  Turansndntalaفي حقيقتو المطمقة .
ا

(;):

ونعود فنقوؿ كما يريد سارتر دائماً

في عودتو إلى الحرية التي ىي كؿ فمسفتو  ..بؿ أف فمسفتو ىي فمسفة الحرية – الوعي

بالحرية – واذا كانت الحرية ىي كينونة الوعي  ،فينبغي أف يكوف الوعي وعياً بالحرية ..

ما طبيعة التقاء الوعي في رأي سارتر؟ إف الحرية تمزـ الكائف اإلنساني أف يكوف في

الحرية ىو ماضيو مثمما ىو مستقبمو الخاص بو  ...إف اإلنساف يعي حريتو في حالة القمؽ

 ، Anxietyفالقمؽ ىو أسموب وجود الحرية مف حيث ىي وعي بوجودىا  ،وفي حالة القمؽ
تبرز فكرة الحرية وارتباطيا بكينونتيا أو وجودىا  .وداللة الوعي ىو القمؽ بذاتو .

(<):

واإلنساف الفرد عندما يعيش حالة القمؽ يشعر بحريتو  ،والوعي يأتي مف القمؽ – وىذا ىو
توجو الحرية – إذ أف اإلنساف يدرؾ حريتو مف خالؿ ىذا القمؽ المالزـ لو والذي ىو مف
طبيعتو  ،أي انو حالة ليست طارئة عمى اإلنساف بؿ ىو – القمؽ – ضمف الطبيعة الداخمية

لإلنساف .والكائف اإلنساني عنده شقي في وعيو ألنو  -كما ذكرنا  -كائف قمؽ والقمؽ مف
طبيعة وجوده  " ..وال يمكف لموعي أف يوجد إال ممتزماً بيذا الكائف الذي يحيط بو مف كؿ
ناحية  ،والذي يحركو بحضوره كشبح – والوعي ىو ىذا الكائف  ،وىو عمى الرغـ مف ذلؾ

ليس ىو  ...إنو كائف نسبي الرتباطو بالوعي " .

(=):

والوعي ىو الذي يصاحب كؿ معرفة ،

ولكف ليس أي معرفة  ،فإنني حيف أحصي سجائري مثالً ال يعني أف لي وعياً بؿ أف وعي

غير تأممي  ،وىذا الوعي ال محتوى لو ! وال ماىية لو  ،فيو وجود محض  .والوعي ليس
كائناً عمى اإلطالؽ....

(>):

والوعي الوجودي مرتبط دائماً بالحرية  ..واإلنساف يتطمع

بالضرورة إلى بموغ شيء لـ يوجد بعد  ..ليذا فإنو يستحيؿ عمينا فيـ الحرية بوصفيا إحدى

خصائص الوجود لذاتو  ..والحرية مطابقة لموجود ومتحدة بو  ...ويريد " سارتر " أف يوصمنا

دائماً إلى فكرة الحرية بؿ إلى الحرية نفسيا  ،كما يتصورىا أي  :الحرية المطمقة

 ،Absolute freedomفاإلنساف عند " سارتر " ال طبيعة لو وال ماىية محددة  ،بؿ إف

ماىيتو ىي الحرية نفسيا  ،والوجود يسبؽ الماىية دائماً  ..بؿ أف ماىية الوجود – لذاتو ىي
وجوده .

();9

إذ تأتي حريتو تأتي عف طريؽ ىذا الوعي .

واستناداً إلى ما سبؽ  ،فإف الوجود عند سارتر ىو الوجود اإلنساني  ،أوالً وأخي اًر ،

منطمقاً مف فكرة الوجود يسبؽ الماىية – فاإلنساف ىو الذي يصنع وجوده – وليذا أكد سارتر

عمى الوجود لذاتو الذي ىو األساس  .والوجود لذاتو وجود بال سبب  ،إذ قذؼ باإلنساف في

ىذا العالـ مف دوف أف يعمـ لماذا ،بوصفو اإلنساف الفرد ليس مسؤوالً عف وجوده – ليذا قاؿ
" سارتر" في " الغثياف "  :كؿ موجود يوجد بال سبب  ،ويموت بمحض الصدفة .
=<9
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وفي الخاتمة نستخلص ما يأتي :

 -5الوجود الحقيقي عند " سارتر ىو " الوجود اإلنساني " وليس وجود العالـ أي الطبيعة ..
إذ أف وجود األشياء ال معنى لو  .وليذا ق ّسـ الوجود إلى وجوديف وجود لذاتو ووجود في
ذاتو  ..أي وجود اإلنساف ووجود العالـ .
 -2أكد سارتر عمى أف الوجود الحقيقي ىو الوجود لذاتو ؛ بوصفيا الوجودية عند سارتر
إنسانية قبؿ كؿ شيء ؛ أما وجود اآلخر " الوجود في ذاتو" أي وجود األشياء في

الطبيعة فال شأف ليا عند سارتر الف ىمو متركز عمى اإلنساف في معاناتو التي تتصؼ
بالحرية و المسؤولية – والموت -مع استحالة الوصوؿ إلى الكماؿ في الوجود .

 -8إف وجوديتو  ،وجودية الفرد اإلنساني بما يعانيو مف اغتراب وآالـ لكونو يممؾ كرامة،
وىو يختمؼ عف الفمسفة األنطولوجية عند " ىيدجر " الذي ينظر إلى الوجود نظرة عامة

مجردة  ،في حيف يرى " سارتر " لموجود اإلنساني نظرة مجسدة وفردية .

 -9ارتكزت فمسفة " سارتر عمى فكرة تأسيس الماىية  ..لذلؾ اشتير بقولو  :الوجود يسبؽ
الماىية ..ألف الماىية ىي ما سيكوف عمى اإلنساف بعد أف يوجد  ..فيؿ سيكوف شجاعاً
أـ جباناً  ،طبيباً أـ ميندساً  ...الخ إذ أف كؿ واحد منا يصنع ماىيتو الخاصة بو .

 -:وجود اإلنساف مرتبط – في فمسفة سارتر – بالحرية  ،وبطريقة االختيار  ..واف اإلنساف
حر حرية مطمقة  ،ألنو ىو الذي يصنع ماىيتو بمحض اختياره .

; -يرى " سارتر " أف العدـ مشتؽ مف الوجود  ..إذ أف العدـ يواجو اإلنساف وىو يتطمع
إلى المستقبؿ  ..ألف مفيوـ العدـ عنده  :ىو تمؾ المسافة التي تفصؿ اإلنساف عف ذاتو

وكمما حاوؿ ذلؾ فإنو ال يمكنو أبداً وذلؾ ألف أماـ اإلنساف إمكانيات ال متناىية  ..لذلؾ
يبقى اإلنساف ناقص في وجوده .

< -الوجود في رأي سارتر  :يعني بو الكائف البشري ؛ انو حينما يوجد في الطبيعة ويظير ؛
يبدأ بتكويف وجوده  ،إذ أف اإلنساف ىو خالؽ نفسو وىو المتصور ليا – واستناداً ليذا

فإف اإلنساف " موجود " قبؿ كؿ شيء  ،وىو مشروع لتحقيؽ ذاتو – أي تأسيس وجوده.
الهوامش :

 -5فؤاد كامؿ عبد العزيز  :فالسفة وجوديوف  ،الدار القومية لمطباعة والنشر  ،القاىرة  ،مصر  ،دوف
تاريخ  ،ص=.9
2- Norman N.Greene: The Existentialist Ethic , Jan-Paul Sartre university of
Michigan press, 1960,p.62 .
 -8جاف فاؿ  :مف ديكارت إلى سارتر  ،ترجمة فؤاد كامؿ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،مصر
 ،دوف تاريخ  ،ص.;2

><9

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

 -9أ.ـ  .بوخنسكي  :تاريخ الفمسفة المعاصرة في أوروبا  ،ترجمة عبد الكريـ الوافي  ،مؤسسة الفرجاني ،
طرابمس  ،ليبيا  ،ص=;.2

 -:جوف ماكوري  :الوجودية  ،ترجمة إماـ عبد الفتاح إماـ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،مصر
 ، 5>=; ،ص.>8
; -فؤاد كامؿ عبد العزيز  ،فالسفة وجوديوف  ،ص=.9

< -موسوعة الفمسفة  :عبد الرحمف بدوي ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،ج ، 5ط ، 5بيروت ،لبناف
 ،5>=9 ،ص=;.:
= -جوف ماكوري  :الوجودية  ،ص.>8
> -أنطولوجيا  :مبحث في الوجود المجرد  ،معناىا  :الوجود  ،موجود  .مذىب فمسفي في الوجود بصفة

عامة  ،الوجود بما ىو موجود  .إنو عمـ الوجود المجرد ( الخالص )  ،فيو وجود مجرد مف

الخصائص الحسية أو الجزئية  .وىو عمـ وجود بغض النظر عف ما فيو مف موجودات  .فاالنطولوجيا
ىي العمـ الذي يدرس الواقع النيائي  ultimate realityالذي يكمف خمؼ الظواىر المحسوسة ،
ومعنى ذلؾ أف االنطولوجيا ىي العمـ الذي يبحث عف العمؿ األولى المجردة بعيداً عف العالـ المادي
أو المحسوس .

 -59جوف ماكوري  :الوجودية  ،ص;.8:
 -55سارتر  :الوجودية مذىب إنساني  ،ترجمة كماؿ الحاج  ،بيروت  ،لبناف  ،دوف تاريخ النشر ،
ص<.8
 -52موسوعة الفمسفة  :عبد الرحمف بدوي  ،ج ، 5ط ، 5ص<;.:
-58

فؤاد كامؿ عبد العزيز  ،فالسفة وجوديوف  ،ص=.9

 -59المرجع نفسو  :والصفحة .
 -5:أمؿ مبروؾ  :فمسفة الوجود  ،التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،لبناف  ،2955 ،ص>=
; -5مصطفى غالب  :سارتر والوجودية  ،ط ، 2مكتبة اليالؿ  ،بيروت  ،لبناف  ، 5>=2 ،ص.2:

< -5الموسوعة الفمسفية العربية  :غانـ الينا  ،تحرير معف زيادة  ،ـ ،2ط ،5معيد اإلنماء العربي ،
==> ،5ص.5:55
= -5سعد عبد العزيز حباتر  :مشكمة الحرية في الفمسفة الوجودية  ،مكتبة األنجمو المصرية  ،القاىرة ،
مصر  ، 5><9 ،ص.92
> -5موسوعة الفمسفة  :عبد الرحمف بدوي  ،جػ ، 5ط ، 5ص=;.:
 -29فؤاد كامؿ عبد العزيز  ،فالسفة وجوديوف  ،ص>.9

 -25محمد ميراف رشواف  :مدخؿ إلى دراسة الفمسفة المعاصرة  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،الفجالة ،
مصر  ،5>>2 ،ص. 598
 -22المرجع نفسو  :ص.599

 -28ىنتر ميد  :الفمسفة أنواعيا ومشكالتيا  ،ترجمة فؤاد زكريا  ،ط<  ،مكتبة األنجمو المصرية ،
القاىرة  ،مصر  ، 5>=; ،ص>. 99
 -29مصطفى غالب  :سارتر والوجودية  ،ص< .
 -2:جوف ماكوري  :الوجودية  ،ص.599

9=9

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

; -2سارتر  :الكينونة والعدـ  ،ترجمة نقوال متيني  ،ط ،5مركز دراسات الوحدة العربية ،
لبناف  ،299>،ص.<9

بيروت ،

< -2المذىب الحتمي  : Determinismفرضية فمسفية تقوؿ  :أف كؿ حدث في الكوف خاضع لسبب
محدد سمفاً ضمف سمسمة غير منطقية مف الحوادث وفؽ قوانيف محددة  .ىناؾ مف يؤمف أنيا قوانيف
الطبيعة  ،وىناؾ مف يؤمف بأنيا قضاء اهلل .

= -2ىنتر ميد  :الفمسفة أنواعيا ومشكالتيا  ،ص=.99
29- F.H .Heinemann, Existentialism and the modern predicament, chattels
Black , London , 1958p.127 .
.
 -89محمد ميراف رشواف  :مدخؿ إلى دراسة الفمسفة المعاصرة  ،ص;.59<-59
 -85دومونيؾ فولشيد  :المذاىب الفمسفية الكبرى  ،ترجمة مرواف البطش  ،ط ، 5مجد المؤسسة
الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،لبناف  ،2955 ،ص=;.5

 -82حبيب الشاروني  :فمسفة جاف بوؿ سارتر  ،منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية  ،مصر  ،دوف تاريخ ،
ص.588
 -88العدـ  :يعني فقداف الشيء  ،أي غير موجود  ،والعدـ ليس مطمقاً  ،وىو يقابؿ الوجود  .وعند "
ىيجؿ " العدـ ىو محرؾ الديالكتيؾ  ،وىو مزيج بيف الوجود والالوجود  ( .المعجـ

الشامؿ  :عبد

المنعـ الحفني  ،مكتبة مدبولي  ،ط ، 8القاىرة  ،مصر  ،2999 ،ص).:29-:28

 -89الوجود  :الوجود يساوي العدـ " باعتبار أنو ليس شيء في الوجود قابؿ لمتفكير فيو  ،فيو خاؿ مف
كؿ اختالؼ  ،باطنو كخارجو  ،بال مضموف وال تحديد  ،وال يميزه شيء  ،وليس فيو ما ينظر إليو  ،وأي
تفكير فيو ىو تفكير في خواء  ،وىو إذف عدـ ال أكثر وال أقؿ "  ( .المعجـ الشامؿ  :عبد المنعـ
الحفني  ،ص. ) >8:

 -8:فؤاد كامؿ عبد العزيز  ،فالسفة وجوديوف  ،ص.99
; -8أ .ـ .بوخنسكي  :تاريخ الفمسفة المعاصرة في أوروبا  ،ص<;.2
< -8موريس كرانتسوف  :سارتر بيف الفمسفة واألدب  ،ترجمة مجاىد عبد المنعـ مجاىد  ،مكتبة الحياة
 ،بيروت  ،لبناف  ، 5><: ،ص;; .

= -8حبيب الشاروني  :فمسفة جاف بوؿ سارتر  ،ص.589
> -8موريس كرانتسوف  :سارتر بيف الفمسفة واألدب  ،ص<;.
 -99ابراىيـ الزيني  :تاريخ الفمسفة مف قبؿ سقراط إلى ما بعد الحداثة  ،كنوز لمنشر والتوزيع  ،القاىرة
 ،مصر  ،2955،ص.998
 -95زكريا إبراىيـ  :دراسات في الفمسفة المعاصرة  ،جػ ، 5دار مصر لمطباعة  ،مصر ،5>;= ،
ص.9>5

 -92المرجع نفسو  :والصفحة .
 -98فؤاد كامؿ عبد العزيز  ،فالسفة وجوديوف  ،ص>.9
 -99المرجع نفسو  :ص=.9

 -9:سارتر  :الوجودية مذىب إنساني  ،ص .9:
Norman N.Greene : The Existentialist Ethic Jan-Paul Sarter,p.5.
زكريا إبراىيـ  :دراسات في الفمسفة المعاصرة  ،جػ ،5ص.9=9
<-9

9=5

46-

) (حزيران212  العدد/ جمةل الآداب

 هـ2418 /  م1027

.9=< ص: المرجع نفسو

-9=

.<5-<9  ص: المصدر نفسو

-:9

.<9 ص،  الوجودية مذىب إنساني: سارتر

-9>

.<5 ص: المصدر نفسو
-:5
52- Norman N.Greene: The Existentialist Ethic Jan-Paul Sarter,p.21-22.
.<2 ص،  الوجودية مذىب إنساني: سارتر
-:8

 في قدرتو،  أي وعي اإلنساف لذاتو كشخصية:Self-consciousness وعي الذات

-:9

( المعجـ.  والوعي يظير أف اإلنساف يعي العالـ الذي يحيط بو، عمى اتخاذ ق اررات مستقمة
. ):9< ص،5>=;،  موسكو،  دار التقدـ،  ترجمة توفيؽ سموـ: الفمسفي المختصر
.98= ص،  الكينونة والعدـ: سارتر

-::

.<= ص: المصدر نفسو

-:<

.5:9 ص: المصدر نفسو

-:=

.2;= ص،  تاريخ الفمسفة المعاصرة في أوروبا:  بوخنسكي. ـ.أ

-:>

.2;> ص: المرجع نفسو

-;9

.8<5 ص: المصدر نفسو

-:;

The nature of existence when Sartre
hanan. awada@yahoo.com
DR . Hanan Ali Awada
Instructor
University of Baghdad / College of art
Department : philosophy
Abstract
The general existence has no value, because it is devoid of feeling as
the solid and animal . And he described the existence as an
incomplete , for that the world of human existence is in constant
struggle to get to what he wants . But the human does not have fixed
fundamental nature which consist of his existence . So the human
acquires his qualities by his actions which he choose it . The most
important thing the existence is the freedom itself.
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