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Abstract 

This research comes within the scope of research of 

modern philosophy and its doctrines related to ancient 

philosophical concepts. The research has always been 

based on the concepts of essence and existence, ancient 

and modern. 

It divided this research into an introduction, three 

topics, and a conclusion. 

In the introduction I talked about the reasons for 

choosing the research, its importance and objectives, 

and the research plan. 

The first topic in the definition was the vocabulary of 

the title of the research (essence - existence - sartre - 

study - criticism) and I spoke about each of these terms 

by clarifying brief words. 

The second topic was entitled Sarthe and Existence 

at Sartre (one and both of them), and I spoke about it, 

Mourad Sartre, with the concepts of essence, existence, 

and the limits of each of them in Sartre's philosophy, 

and what varied about them in his thought, and was 

exposed to the principle of existentialism that Sartre was 

known for a slight exposure to what is required for 

mailto:Wahba-mohsen@yahoo.com
mailto:Wahba-mohsen@yahoo.com


  

   

     

 املاهية والوجود عند سارتر 
 دراسة نقدية

 

research, since the research does not Existentialism 

directly discusses. 

In the third topic, a balance occurred between 

Sartre's thought of existence, what is Islamic, and 

Islamic thought, with a discussion in which I sought 

neutrality and fairness. 

Then the conclusion, in which the most important 

search results were recorded. 

Key words: Essence- Existence- sartar- study- criticism -

denomination- thougt- mental existence- 

existencealready - true existence - material philosophy- 

ultimate freedom - human essence 
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 خالصة تعريف املاهية:

 :)الوجود(

                                                           



  

   

     

 املاهية والوجود عند سارتر 
 دراسة نقدية

 

                                                           



  

   

     

 املاهية والوجود عند سارتر 
 دراسة نقدية

 

  
           

               
              

   
  :)سارتر( 

                                                           

            
        

 .



  

   

     

 املاهية والوجود عند سارتر 
 دراسة نقدية

 

 :)دراسة(

،الدرس مبعىن احملو

،الدرس مبعىن الدوس على الشيء

:الدرس مبعىن الرتويض
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 أنواع الوجود عند سارتر: 

 أما أنواع الوجود عند سارتر فهي نوعان:
 وجود يف ذاته:
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 :النوع الثاني: الوجود لذاته

   
            

"- "           
            

            
               

              
  

 :النوع الثالث: الوجود للغري
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 املبحث الثالث
 موازنة بني فكر سارتر والفكر اإلسالمي

 يف مفهومي املاهية والوجود
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   ِيِهم فَاقِ  ِف  آيَاتَِنا َسُنر  َوِف  اْل 
ِسِهم   ن فر

َ
م   يَتََبَّيَ  َحَّت  أ نَهر  لَهر

َ
َق   أ

 
َولَم   اْل

َ
ِف  أ نَهر  بَِربَِّك  يَك 

َ
ِّ  ََعَ  أ ء   كر  َشِهيد   ََش 

"      
          
              
             
       

وهنا ملحوظتان مهمتان:
أوالهما:

                                                           



  

   

     

 املاهية والوجود عند سارتر 
 دراسة نقدية

 

امللحوظة الثانية:
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 حرية االعتقاد: 

  َراهَ  َل ينِ  ِف  إِك   قَد   ادلِّ
در  تَبََّيَ  ر   َفَمن   ال َغِّ  ِمنَ  الر ش  فر ِمن   بِالَطاغروِت  يَك  َسَك  َفَقدِ  بِاّلَلِ  َويرؤ  َتم  َوةِ  اس  ر   بِال عر

ث َق   َعلِيم َسِميع   َواّلَلر  لََها ان ِفَصامَ  َل  ال ور
  َِق   َوقرل

 
م   ِمن   اْل  َربِّكر

ِمن   َشاءَ  َفَمن   ر   َشاءَ  َوَمن   فَل يرؤ  فر نَا إِنَا فَل َيك  َتد  ع 
َ
َحاَط  نَاًرا لِلَظالِِمّيَ  أ

َ
َها بِِهم   أ ادِقر َ  ُسر

َتِغيثروا َوإِن   لِ  بَِماء   يرَغاثروا يَس  ه  وِي ََكل مر وهَ  يَش  َتَفًقا وََساَءت   الََّشَابر  بِئ َس  ال ورجر ر   إِنَ  * مر
رَ  نرِضيعر  َل  إِنَا الَصاِْلَاِت  َوَعِملروا آَمنروا اََّلِينَ  ج 

َ
َسنَ  َمن   أ ح 

َ
وََلَِك  * َعَمًل  أ

ر
م   أ  لَهر

ن   َجَناتر  ن َهارر  ََت تِِهمر  ِمن   ََت رِي َعد 
َ نَ  اْل  َلَو  َساوِرَ  ِمن   فِيَها ُير

َ
ونَ  َذَهب   مِن   أ  َويَل بَسر

ًا ثَِيابًا ْض  س   ِمن   خر ن در َق   سر تَْب  َتِكئِّيَ  َوإِس  َرائِِك  ََعَ  فِيَها مر
َ مَ  اْل  نَت   اثلََوابر  نِع   وََحسر

َتَفًقا ر   مر
 حرية التنقل والبحث:

  َو مر  َجَعَل  اََّلِي هر ر َض  لَكر
َ روًل  اْل  وا َذل شر روا َمَناكِبَِها ِف  فَام   ِمن   َوُكر
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ورر  َوإََِل هِ  رِز قِهِ   الن شر

   وا قرل ر ِض  ِف  ِسرير
َ وا اْل  رر   َكي َف  فَان ظر

َ
َل َق  بََدأ

 
ةَ  يرن ِشئر  اّلَلر  ثرمَ  اْل

َ
أ ِخَرةَ  النَش   إِنَ  اْل 

ِّ  ََعَ  اّلَلَ  ء   كر   قَِدير   ََش 
   ِف  َبَعث َنا َولََقد  ِّ َمة   كر

ر
وًل  أ نِ  َرسر

َ
وا أ بردر َتنِبروا اّلَلَ  اع   َواج 

م   الَطاغروَت  م   اّلَلر  َهَدى َمن   فَِمن هر وا الَضَللَةر  َعلَي هِ  َحَقت   َمن   َومِن هر ر ِض  ِف  فَِسرير
َ  اْل 

وا رر بِّيَ  ََعقَِبةر  ََكنَ  َكي َف  فَان ظر َكذِّ  ال مر
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 اخلامتة
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 املصادر واملراجع
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