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 ادللخص
ييدؼ ىذا البحث إلى الدراسة التحميمية المقارنة النقدية لفيمسكفيف مف     

فبلسفة ىذا التيار الممحد في مسألة الكجكد، خاصة كأف ىذا التيار قد دعا 
إلى عزؿ اإلنساف عف خالقو كشكو في كجكده تعالى، كعمى اعتبار أف 

، لمكجكدية في ألمانيا كأكثرىـ تأثيران  ىيدجر يعتبر مف أكثر الفبلسفة تمثيبلن 
كعمى أف سارتر يعتبر ببل منازع أكثر الفبلسفة الكجكدييف أىمية، كأف 

 انعكاساتو الفمسفية الكجكدية ظاىرة في كتاباتو جميعان. 

 : قسـ ىذا البحث إلى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة. خطة الثحث

 : في أىمية المكضكع كأسباب اختياره كخطة البحث فيو.  ةادلقذه

 : التعريؼ بالكجكد كالكجكدية... كفيو مطمباف: األًل ادلثحث

 المطمب األكؿ: التعريؼ بالكجكد. 

 المطمب الثاني: التعريؼ بالكجكدية. 

 : الكجكدية عند ىيدجر... كفيو تمييد كثبلثة مطالب: الثاني ادلثحث
 تعريؼ بييدجر )حياتو كمؤلفاتو(. المطمب األكؿ: ال

الكجكد مف  –الكجكد مع اآلخريف  –المطمب الثاني: الكجكد في العالـ 
 أجؿ المكت. 

المطمب الثالث: العدـ عند ىيدجر كنقده، ثـ تعقيب عمى المبحث الثاني 
 كفمسفة ىيدجر. 
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 : الكجكدية عند سارتر... كفيو تمييد كثبلثة مطالب: الثالث ادلثحث  
 المطمب األكؿ: التعريؼ بسارتر )حياتو كمؤلفاتو(. 

 المطمب الثاني: الكجكد في العالـ كالكجكد مع اآلخر. 

 المطمب الثالث: مفيـك الحرية كالقمؽ كالحاجة عند سارتر. 

 ثـ تعقيب عمى المبحث الثالث كفمسفة سارتر. 

 ثـ مقارنة بيف ىيدجر كسارتر في مسألة الكجكد. 

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج التي تـ استخبلصيا مف خبلؿ البحث.  اخلامتةثـ 
 كاهلل كلي التكفيؽ،،،
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Department of colonel and Philosophy Search title: 
Existentialism between Heidegger and Sartre is a  

comparative study. 
 

Research aims to comparative study and criticism for 
philosophers of philosophers this atheist trend in the 
question of existence. 

Search plan: This research is divided into and 
Three papers and a conclusion. 
- Introduction to terminology.  
- This first topic: the problem of presence at 
Heidegger. 
- The second topic: The problem of being at Sartre.  
- Comparison between Heidegger and Sartre. 
- The conclusion includes the most important results. 
- The research approach is: comparative analysis.  
- Purpose of the study: the critical orientation of this 
existential thought. 
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 تسن اهلل الشمحن الشحين
 ادلقذهة                                  

الحمد هلل الكاحد األحد، الفرد الصمد، الذم لـ يتخذ صاحبة كال كلد، كلـ   
يشاركو في ممكو أحد، يا مف تعالت أسماؤؾ، كتقدست صفاتؾ، تعطي كتمنع، 
ال مانع لما أعطيت، كال معطي لما منعت، يا مالؾ الممؾ، تؤتي الممؾ مف 

طفيتو لخير تشاء، كتنزع الممؾ ممف تشاء، كالصبلة كالتسميـ عمى مف اص
رسالة، كأنزلت عميو خير كتاب، لخير أمة أخرجت لمناس، سيدنا محمد بف 
عبد اهلل، خاتـ األنبياء كالمرسميف، كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى نيجو 

 إلى يـك الديف. 

 ًتعذ...                                  
قد تؤدم بمف ،  (1)فإف الكجكدية تعتبر أسمكبان أك طريقة في التفمسؼ   

يستخدميا إلي مجمكعة مف اآلراء التي تختمؼ فيما بينيا أشد ما يككف 
االختبلؼ، حكؿ العالـ كحياة اإلنساف فيو، كلكف بالرغـ مف ىذا التبايف 
كاالختبلؼ في كجيات نظرىـ، إلي أنيا تجمع عمى أف اإلنساف ىك: "الكائف 

                                                           

مف الصكاب أف نقكؿ: إنو ال تكجد نظرية عامة ينتمي إلييا سائر الكجكدييف كيمكف  - 1
في مدارس خاصة  مقارنتيا مثبلن بالمعتقدات الرئيسة التي تجمع المثالييف أك التكمائييف

بيـ، كليذا السبب فإني لـ أصؼ الكجكدية بأنيا فمسفة، بؿ قمت: إنيا أسمكب في 
مراجعة د.فؤاد زكريا  -التفمسؼ. الكجكدية، جكف ماككرم، ترجمة د.إماـ عبد الفتاح إماـ

 .11ـ ، ص 1986، ط. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع بالقاىرة سنة 
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الكاقع اليقيني األكؿ الذم يسبؽ كجكده ماىيتو، كعمى أف ىذا الكجكد ىك 
 . (1)لمفمسفة" 

، أكؿ مف قادىا (2)كىي مذىب ظير لمكجكد كرد فعؿ عف الفمسفة الييجمية   
الدنماركي كيركيجكرد، كذلؾ بعد أف ذاؽ العالـ مرار نيراف حربيف ككنيتيف أدت 
إلى مقتؿ أكثر مف خمسيف مميكف إنساننا، مما أدل لمتفكير في مصير الكجكد 

جدية، كالذم يتيدد كجكده أسمحة فتاكة يمكف أف تقضي عمى اإلنساني ب
 الحياة خبلؿ ثكاف. 

إذان ىي مذىب يقـك عمى: "إبراز الكجكد كخصائصو، كجعمو سابقنا عمى     
الماىية، عمى أنو كجكد الماىية، كيؤمف بالحرية التي تمكف الفرد مف تحقيؽ 

الذم يبلئمو، كلذا فقد  ذاتو، كأف يمتع نفسو بنفسو كيمؤل كجكده عمى النحك
  صرفت الكجكدية النظر عف البحث في الكجكد الميتافيزيقي بشكؿ عاـ الذم 

                                                           

مراجعة د.  –تية، ركزنتاؿ، يكديف، ترجمة: سمير كـر المكسكعة الفمسفية السكفي - 1
 . 504جكرج طرابيشي، ط. دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، صػ  –صادؽ جبلؿ 

مف المعمـك أف الكجكدية كالماركسية خرجت كرد فعؿ عف التيار العقبلني الذم قاده  - 2
ديد، ىي مبادئ ـ، فظيرت ثبلثة كتب تعبر عف إرىاص عصر ج1830 – 1770ىيجؿ 

ما/ أك لكير كيجارد. يراجع في  فمسفة المستقبؿ لفيكرباخ، كنقد فمسفة ىيجؿ لماركس، كا 
ذلؾ: كيركيجارد )رائد الحرية(، د. إماـ عبد الفتاح، ط. دار الثقافة بالقاىرة، ط. األكلى 

 .8، 7ـ، صػ 1982سنة 
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قاؿ بو أرسطك قديمنا، كركزت بحثيا عمى اإلنساف الكاقعي المشخص، 
 . (1)فالكجكد سابؽ عمى الماىية"

كمف ىنا فإف الحديث عف الفمسفات الكجكدية يتضمف شيئنا ال يجب الغفمة    
كىك أنيا فمسفات فردية في أساسيا، تقـك عمى الفرد أكالن كأخيرنا،  عنو،

 كتنظر إلى كؿ منا عمى أنو يمثؿ قمعة مف الفردانية مغمقة عمى نفسيا. 

حقنا إنيا: "تتحدث عف اآلخريف كعف األغيار، لكف حديثيا عف ىؤالء 
الفرد اآلخر، اآلخريف يدكر في دائرة معينة، ىي دائرة أنا كالغير، أك دائرة أنا ك 

لكننا نعمـ أف كراء ىذه الدائرة دائرة أخرل، يحركيا ديالكتيؾ مف نكع آخر ىي 
دائرة أنا كالمجتمع، كنحف نفتقد ىذه الدائرة كذلؾ الديالكتيؾ في كؿ الفمسفات 

 . (2)الكجكدية بما فييا فمسفة سارتر"

كيبدك مف السطكر السابقة أف الكجكدية كتيار فمسفي قد اتخذت مف 
الكجكد اإلنساني محكرنا لمدراسة كالبحث، أك بمعنى آخر اتفقت عمى أف 

 اإلنساف ىك محكر تفكير اإلنساف. 

صانع كجكده كرب أفعالو، كال كجكد لقكة  –عند الكجكدييف  –فاإلنساف 
خارجية تفرض نفسيا عميو كتجبره عمى السير في طريؽ غير الطريؽ الذم 

                                                           

د عبد المنعـ مجاىد، سارتر بيف الفمسفة كاألدب: مكريس كرانستكف، ترجمة: مجاى - 1
 . 68ـ، صػ 1981ط. الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط. األكلى، سنة 

دراسات في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة، د. يحيى ىكيدم، ط. دار الثقافة لمنشر  - 2
 . 340ـ، صػ 1991كالتكزيع بالقاىرة، سنة 
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ف كاف ىك نفسو يعجز في كثير مف األحياف عف تبرير اختياره  اختاره ىك، كا 
 تبريرنا عقمينا. 

كليذا: "فقد حاكلت الكشؼ عف سره مف كجية نظر ذاتية بحتة، باعتبار 
أنو فرد لو كجكده الخاص، كلو تجربتو الذاتية الخاصة، كما ساعدت الحركب 

اتو نحك مستقبؿ مشرؽ كحياة التي أنيكت قكل اإلنساف كحطمت آمالو كتطمع
أفضؿ، بؿ كلدت لديو اإلحساس بخيبة األمؿ كالضياع، كأشاعت في المجتمع 
الخكؼ كالرعب كالفزع كالقمؽ، كانييار القيـ، مما أدل إلى رفض الفكر  
المجرد كاألنساؽ الفمسفية الجامدة، كدعت إلى الحرية كالنزعة الفردية، 

 . (1)ب اإلنساف"كتعميؽ مشاعر القمؽ كالحيرة كعذا

كتعتبر الكجكدية مدرسة فمسفية معاصرة ذات ثبلث شعب: الكجكدية 
النصرانية عند كيركيجكرد، كمؤداىا أف القمؽ اإلنساني يزكؿ باإليماف باهلل، 
كالكجكدية اإللحادية عند ىيدجر كسارتر، تجعؿ لئلنساف مطمؽ الحرية في 

ية المسيحية )النصرانية( التي االختيار مما يترتب عميو قمقو كيأسو، كالكجكد
ينشدىا مارتياف كيقيميا عمى فمسفة تكما اإلككيني، كيقكؿ: إف اإليماف باهلل 

 يحد مف الرغبة في الكجكد كالخكؼ مف العدـ. 

أما األساس المشترؾ بيف الشعب الثبلث فيتركز في أف: "الكجكد اإلنساني 
لككف كمشكبلتو، كأف ىك المشكمة الكبرل، فالعقؿ كحده عاجز عف تفسير ا

                                                           

ر الكفاء لمطباعة كالنشر نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى إبراىيـ، ط. دا - 1
 . 237ـ، صػ 1999باإلسكندرية، سنة 
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اإلنساف يستبد بو القمؽ عند مكاجيتو مشكبلت الحياة، كأساس األخبلؽ قياـ 
اإلنساف بفعؿ إيجابي، كبأفعالو تتحدد ماىيتو، إذف كجكده الفعمي يسبؽ 

 . (1)ماىيتو"

ذا كاف قد شاع كجاؿ حكؿ الكجكدية تياراف ىما: تيار الكجكدية  كا 
سبرز كمارسؿ، كىك التيار الذم يتجو نحك المؤمنة، كيمثمو كيركيجكرد كيا

اهلل، كيرل أف ىناؾ عبلقة حقيقية بيف اإلنساف كاهلل، فإف ىناؾ ما يسمى 
 . (2)بتيار الكجكدية الممحدة، كيمثمو نيتشو كىيدجر كسارتر

كمف أجؿ ىذا فقد آثرت ألف أتعرض بالدراسة المقارنة كالنقد، لفيمسكفيف 
في مسألة الكجكد، خاصة كأف ىذا التيار قد  مف فبلسفة ىذا التيار الممحد

دعا إلى عزؿ اإلنساف عف خالقو، كشكو في كجكده تعالى، كعنايتو اإلليية 
لمبشرية، كعمى اعتبار أف ىيدجر يعتبر مف أكثر الفبلسفة تمثيبلن لمكجكدية 
في ألمانيا كأكثرىـ تأثيرنا، كعمى أف سارتر يعتبر ببل منازع أكثر الفبلسفة 

ييف أىمية، كأف انعكاساتو الفمسفية الكجكدية ظاىرة في كتاباتو الكجكد
 جميعنا. 

كما مف شؾ في أف مكضكع مثؿ ىذا ليك جدير بالبحث كالدراسة 
المقارنة المتبكعة بالنقد، خاصة كأف الفمسفة الكجكدية قد تعرضت لمكثير مف 

                                                           

المكسكعة العربية الميسرة، د. محمد شفيؽ غرباؿ، ط. دار القمـ كمؤسسة فرانكميف  - 1
 . 1945ـ، باب الكاك فصؿ الجيـ، صػ 1965لمطباعة كالنشر بالقاىرة، سنة 

 سيأتي التعريؼ بالشخصيات كالمصطمحات كؿ في مكانو مف البحث.  - 2
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ت في االنتقادات باعتبارىا نزعة معادية لمعمـ، عمى الرغـ مف أنيا قام
األساس لتكجيو النقد لمفمسفات السابقة عمييا، كأسميت ىذا المكضكع: 

 "الكجكدية بيف ىيدجر كسارتر دراسة مقارنة". 

 أسثاب اختياس ادلٌضٌع:    
إف الغرض مف ىذه الدراسة ليذا المكضكع، بالرغـ مف انتمائو إلى الفكر 
الغربي فيك التكجو النقدم لمثؿ ىذا الفكر، كالكقكؼ منو مكاقؼ تحميمية 

 كتقييمية، يمكف أف تسيـ في تفعيؿ األنشطة الفمسفية في العالـ العربي. 

يجابي في كلعؿ العرض المتبكع بالنقد أف يككف ىك إسيامي الحقيقي كاإل
ساحة الفكر الفمسفي، كالذم يعطي القارئ فكرة عف بعض ما يدكر في 
الساحة الفمسفية الغربية مف دراسات كمشكبلت كقضايا، البد مف اإللماـ بيا 
كالتعرؼ عمييا كاتخاذ المكاقؼ منيا، بحيث يؤدم ذلؾ إلى إثراء الحياة 

 الفكرية كالرقي بيا بغية الكصكؿ إلى نيضة حقيقية. 

 ىذا، كقد دفعني إلى الكتابة في ىذا المكضكع عدة أسباب مف أىميا: 

: تعتبر مسألة الكجكد مف أىـ المشكبلت التي تناكلتيا الفمسفة عمى  أًلا 
امتداد تاريخيا، سكاء أكاف ذلؾ في المحاكالت الفمسفية األكلى في الشرؽ 

قتو كأصمو، أك القديـ كاإلغريؽ، كالتي انصبت عمى تفسير الكجكد لمعرفة حقي
في الفمسفة اإلسبلمية كالمسيحية كالكسيطة، أك في الفمسفة الحديثة 

 كالمعاصرة التي عالجت تمؾ المشكبلت. 
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: يعتبر ىيدجر الممثؿ اآلخر لمكجكدية األلمانية، كاألكثر شيرة مف ثانياا 
سمفو كارؿ ياسبرز، كىما المذاف تأثرا بكيركيجكرد، كأضافا إليو كأخرجا 

 الكجكدية مف الكجكد الذاتي بمعناه الضيؽ إلى الكجكد العاـ. فمسفتو 

: تعتبر الكجكدية الفرنسية ىي التيار اآلخر لمفمسفة الكجكدية، كقد ثالثاا 
انقسـ ىذا التيار إلى تياريف متعارضيف، أحدىما: ديني كاثكليكي كيمثمو 
ـ جابريؿ مارسيؿ، كاآلخر ممحد كتزعمو سارتر، كمع ذلؾ فإف مارسيؿ ل

يؤسس نظامنا فمسفينا، كلـ يترؾ سكل تأمبلت عمى شكؿ يكميات، كلـ يكف لو 
شيرة كال تأثير سارتر الذم تجاكز تأثيره ساحة الفكر الفرنسي إلى بمداف 

 أخرل كثيرة. 

: بالرغـ مف حدكث نكع مف االنحسار لمفكر الكجكدم بعد مكت كؿ مف ساتعاا 
سارتر في ككنيا أعماالن أدبية، ىيدجر كسارتر، إال أنو بقيت قيمة فمسفة 

كبقيت قيمة فمسفة ىيدجر في أنيا تكلدت عنيا فمسفات أخرل أثارت الكثير 
مف الجدؿ، كأحدثت تغيرنا جذرينا في مسار التفكير الفمسفي في الثمث األخير 
مف القرف العشريف، كعمى كجو الخصكص تأثيره عمى كؿ مف فمسفة التأكيؿ 

 كالنزعة التفكيكية. 

: بالرغـ مما كتب عف ىيدجر كسارتر في المغات األجنبية، كظير ساا خاه
ليما مؤلفات عدة، كترجمت لكؿ منيما بعض الكتب إلى العربية، إال أف 
المكتبة العربية مازالت تفتقر إلى الدراسات الجادة التي تتناكؿ بالتحميؿ 

 كالعرض فمسفة كبلن منيما. 
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ض رجاؿ الفكر العربي، فقد حاكؿ : تأثير التيار الكجكدم عمى بعسادساا 
بعض المشتغميف بالفمسفة تأصيؿ التيار الكجكدم في الفكر العربي بالعكدة 
إلى التراث، كمحاكلة تطبيؽ الكجكدية، كبخاصة مفيـك القمؽ عمى الفكر 
العربي، كما فعؿ عبد الرحمف بدكم في كتابيو: )اإلنسانية كالكجكدية في 

 قة في اإلسبلـ(. الفكر العربي(، ك)شخصيات قم

مف أجؿ ىذه األسباب التي ذكرتيا كغيرىا أردت أف أتناكؿ ىذا المكضكع 
 بالبحث كالدراسة. 

 : الثحث ىزا يف هنيجي
كبعد استقصاء مناىج البحث المصطمح عمييا في مثؿ ىذه المكضكعات، 
كجدت أف أنسب المناىج التي تتفؽ كمكضكع بحثي ىذا ىك المنيج: 
)التحميمي المقارف( المتبكع بالنقد، خاصة كأف كبلن مف ىيدجر كسارتر يمثبلف 

 جانبنا أساسينا مف ىذا التيار الممحد في مسألة الكجكد. 

ت ما استطعت أف أضع ىذه المسألة )مف خبلؿ ىذه النظرة كلذلؾ حاكل 
الكجكدية اإللحادية( كأقيميا مف خبلؿ المنظكر اإلسبلمي، ألف الباعث عمى 
قبكؿ أم مسألة أك رفضيا ىك النظر إلييا مف خبلؿ الكجية الشرعية، ليعرؼ 

 مدل تطابقيا فنقبميا، أك اختبلفيا فنردىا. 

أف أعطي صكرة  –إف شاء اهلل تعالى  –كسأحاكؿ في ىذا البحث  
كاضحة عف ىذه المسألة عند كؿ مف ىيدجر كسارتر كدراستيا دراسة تحميمية 
مكضكعية مقارنة، معتمدنا في ذلؾ عمى الكتب التي ترجمت لكؿ منيما، أك 
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بعض الترجمات العربية ليما، غير ميمؿ لمكتب الفمسفية األخرل التي تطرقت 
 ألة. لمكتابة حكؿ ىذه المس

 كقد قسمت ىذا البحث إلى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة. 

 : في أىمية المكضكع كأسباب اختياره كخطة البحث فيو.ادلقذهة

 التعشيف تالٌجٌد ًالٌجٌدية.: األًل ادلثحث

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بالكجكد.

 المطمب الثاني: التعريؼ بالكجكدية.

 عنذ ىيذجش. ادلثحث الثاني: الٌجٌدية
 كفيو تمييد كثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بييدجر )حياتو كمؤلفاتو(.

  الكجكد مف  –الكجكد مع اآلخريف  –المطمب الثاني: الكجكد في العالـ 

 أجؿ المكت.                 

 المطمب الثالث: العدـ عند ىيدجر كنقده. 

 تعقيب عمى المبحث الثاني كفمسفة ىيدجر. 

 ادلثحث الثالث: الٌجٌدية عنذ ساستش. 
 كفيو تمييد كثبلثة مطالب:  
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 المطمب األكؿ: التعريؼ بسارتر )حياتو كمؤلفاتو(.

 المطمب الثاني: الكجكد في العالـ كالكجكد مع اآلخر. 

 المطمب الثالث: مفيـك الحرية كالقمؽ كالحاجة عند سارتر. 

 تعقيب عمى المبحث الثالث كفمسفة سارتر. 

 أخيرنا عقدت مقارنة بيف ىيدجر كسارتر في مسألة الكجكد. ك 

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج التي تـ استخبلصيا مف خبلؿ البحث.  اخلامتةثـ 
ا لكجيو الكريـ، كأف يرفع بو    كاهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن

درجاتي، إنو سبحانو كلي ذلؾ كالقادر عميو، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب 
لعالميف، كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو ا

 أجمعيف. 
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 ادلثحث األًل
 التعشيف تالٌجٌد ًالٌجٌدية

 ادلطلة األًل
 التعشيف تالٌجٌد

يطمؽ بمعنييف: أحدىما كمصدر كىك  Being – Etreلفظ الكجكد 
كاألكؿ: يعني فعؿ الكجكد أك الكجكد  –أم المكجكد  –الكجكد، كالثاني كاسـ 

بالفعؿ، كقد يعني ما يعنيو االسـ نفسو )أم المكجكد(، أما الثاني: كىك االسـ 
الحاصمة عمى الكجكد أك التي يبلئميا الكجكد  (1)أك المكجكد فمعناه الماىية

ا الكجكد حاصبلن أك ممكننا  .(2)فيمكف أف تكجد، كقد يعني أيضن

، كبيذا المعنى يجب تميزه (3)مف أكثر المفاىيـ تجريدناكيعتبر لفظ الكجكد 
عف الكاقع كالكجكد اإلنساني كالحقيقة الكاقعية، كالتي ىي تعريفات أكثر 

                                                           

أم ما ىك؟ مف كضع المدرسييف الذيف  quid:المفظ البلتيني quiddityالماىية  - 1
ترجمكا مؤلفات ابف سينا، لئلجابة عف سؤاؿ: ما ىك؟ في مقابؿ مطمب ىؿ، أم ىؿ 

ر قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المكضكع مكجكد. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، ط. دا
 . 599ـ، صػ 1998سنة 

المكسكعة الفمسفية العربية، غانـ ىنا، ط. معيد اإلنماء العربي بيركت، ط. الثانية،  - 2
 . 515، صػ 2ـ، ج1988سنة 

: لغة التعرية، كفي المغات اإلفرنجية المفظ مأخكذ مف الفعؿ Abstractionالتجريد  - 3
كيعني االنتزاع كىك المعنى الكارد عند ابف سينا بقكلو: انتزاع  abstrahereالبلتيني 

== النفس الكميات المفردة عف الجزئيات عمى سبيؿ تجريد لمعانييا عف المادة كعف 
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عينية كأكثر عمقنا لمعمميات كالظكاىر المكضكعية حيث ترتب المعاني فيما 
ذا بينيا تبعنا لدرجة التجرد، فتنتظـ تبعنا لذلؾ العمـك الطبيعية كالرياضي ة، كا 

استطردنا أكثر في التجريد نصؿ إلى أعـ المعاني إطبلقنا كىك معنى الكجكد 
 مبرئنا مف أم تخصيص كتعييف. 

كمف المبلحظ أف أكثر الفبلسفة يركف أف الكجكد ال يعرؼ ال بحد كال 
، كما مف معنى أكضح مف معنى الكجكد يرسـ بو، كما مف شيء (1)برسـ

في الحقيقة أك في الذىف، فكؿ ما يعرض لمكجكد يدرؾ إال كيدرؾ مكجكدنا إما 
فيك مكجكد، لذا صار الكجكد أكؿ المعاني لبساطتو كأكؿ ما يقع في اإلدراؾ 

 لعمكمو الشامؿ. 

                                                           

عبلئؽ المادة كلكاحقيا، كىك منيج يقـك عمى الصياغة الرياضية لمقكانيف الخاصة ==
 . 175، 174ىبو، صػ بالظكاىر الحسية. المعجـ الفمسفي، د. مراد ك 

الحد التاـ، كىك بالفصؿ كالجنس القريبيف، كتعريؼ  –المعرؼ أربعة أقساـ: األكؿ  - 1
الحد الناقص، كىك بالفصؿ القريب كحده مثؿ  –اإلنساف بأنو حيكاف ناطؽ، كالثاني 

تعريؼ اإلنساف بأنو ناطؽ، أك بو كبالجنس البعيد كتعريؼ اإلنساف بأنو جسـ ناطؽ، 
الرسـ التاـ، كىك بالخاصة كالجنس القريب كتعريؼ اإلنساف بأنو حيكاف  – كالثالث

الرسـ الناقص، كىك بالخاصة كحدىا كتعريؼ اإلنساف بأنو ضاحؾ، أك  –ضاحؾ، كالرابع 
بيا كبالجنس البعيد كتعريؼ اإلنساف بأنو جسـ ضاحؾ. تجديد عمـ المنطؽ في شرح 

دم، ط. المطبعة النمكذجية، نشر مكتبة الخبيصي عمى التيذيب، عبد المتعاؿ الصعي
 .52اآلداب كمطبعتيا بالجماميز، ط. الخامسة، صػ 
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: "المكجكد ال يمكف أف يشرح بغير (1)كفي ىذا المعنى يقكؿ ابف سينا
 االسـ ألنو مبدأ أكؿ لكؿ شرح فبل شرح لو، بؿ صكرتو تقـك في النفس ببل

  (2)تكسط شيء".

كيؤكد ىذا المعنى صاحب المعجـ الفمسفي فيقكؿ: "الكجكد مقابؿ لمعدـ، 
 .(3)كىك بدىي فبل يحتاج إلى تعريؼ إال مف حيث إنو مدلكؿ لمفظ دكف آخر"

 ة، كلذلؾ فإف ػػػػمقابؿ لمماىي (4)ييفػػػػفة المدرسػػػػكد عند الفبلسػػػكالكج 

                                                           

ابف سينا: ىك الشيخ الرئيس أبك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف  - 1
ىػ، كاف أبكه رجبلن مف أىؿ بمخ، كانتقؿ منيا إلى بخارل، كاشتغؿ 370سينا، كلد عاـ 

كالمغة دراسة كافية في سف ال يتجاكز العشر سنكات، كفي سف بالتصكؼ، كدرس األدب 
السادسة عشر أخذ في قراءة الكتب عمى نفسو، كطالع شركحيا، فقرأ في اليندسة كتاب 
إقميدس، ثـ رغب في عمـ الطب كقرأ الكتب المصنفة فيو، كأىـ كتبو: القانكف في الطب، 

ىػ. أخبار العمماء بأخبار 428كتكفى عاـ المجمكع، النجاة، الشفاء، اإلشارات كالتنبييات، 
 .272: 269الحكماء، القفطي، ط. مطبعة السعادة بمصر، صػ 

النجاة، ابف سينا، تحقيؽ د. ماجد فخرم، ط. دار اآلفاؽ الجديدة، ط. األكلى، سنة  - 2
 .236ـ، صػ 1985

ـ، 1988المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا، ط. دار الكتاب العربي المبناني، ط. سنة  - 3
 .558صػ 
: يطمؽ ىذا المفظ عمى الفبلسفة الذيف Scholastic philosophyالمدرسييف  - 4

الذم يعني  Scholaseinكانكا يعرفكف بالدكاترة المعممكف، كىذا المفظ بدكره مشتؽ مف 
أف لديؾ كقت فراغ، ككاف أكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح ىك ثيكفراسطس، ثـ عاد إلى 

== التاسع، كأطمؽ عمى المذيف يدرسكف الفنكف الحرة السبعة أك عمـالظيكر في القرف 
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، (2)يعرؼ الماىية بأنيا مجمكع الصفات التي تجعؿ الشيء ما ىك (1)أرسطك
في  (4)، فيرل أف الكجكد عرض(3)كيفرؽ ابف سينا بيف الكجكد كالماىية

                                                           

البلىكت، كىكذا أصبح لفظ مدرسية يشتمؿ في معناه الكاسع عمى جميع المناشط  ==
الفمسفية كالفنية كالبلىكتية التي اعتمدت في تككينيا عمى دكر سابؽ يمتد مف القرف 

كبكيس، كاكتمؿ تككينيا في الفترة مف الثالث إلى التاسع كيشتير فيو القديس أكغسطيف 
 . 629القرف التاسع حتى الثالث عشر. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 

ؽ.ـ( بف نيقكماخكس، طبيب أمينتاس الثاني ممؾ  322 – 384أرسطك ىك: ) - 1
مقدكنيا، كلد ببمدة سطاغيرا شمالي اليكناف، كفي السابعة عشر رحؿ إلى أثينا تمميذنا 

ؽ.ـ، كلفت إليو نظر أستاذه فمقبو العقؿ لشدة ذكائو،  367يمية أفبلطكف نحك بأكاد
كالقراء لسعة إطبلعو. المكسكعة الفمسفية، د. عبد المنعـ الحفني، ط. دار ابف زيدكف 

 . 36: 35ببيركت، كمكتبة مدبكلي بالقاىرة، ط. األكلى، صػ 
قمـ ببيركت، ط. األكلى، سنة منطؽ أرسطك، تحقيؽ د. عبد الرحمف بدكم، ط. دار ال - 2

 . 435، صػ 2ـ، ج1980
كلذلؾ فإف ابف سينا يرل أف: الماىية ىي الطبيعة المعقكلة لمشيء، كالكجكد ىك  - 3

التحقؽ الفعمي لو، كككف الشيء حاصبلن في التجربة غير ككنو ذا طبيعة معقكلة كمف ىنا 
 فإف الماىية أسبؽ مف الكجكد. 

ريع الزكاؿ، كينقسـ إلى المقكالت التسع، كىك مبلـز لمجكىر، العرض ىك: الشيء الس - 4
فالعرض ما يعرض في الجكىر مثؿ األلكاف كالطعـك كالذكؽ كالممس كغيره مما يستحيؿ 
بقاؤه بعد كجكده، كعمى ىذا فيك تابع لمجكىر في التحيز، بمعنى أف تحيزه إنما ىك بتحيز 

د الشريؼ الجرجاني عمى المكاقؼ، الجكىر الذم ىك محمو. اإللييات مف شرح السي
تعميؽ. د. سميماف سميماف خميس، ط. دار الطباعة المحمدية بالقاىرة، ط. األكلى سنة 

 . 450، كالمعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ7ـ، صػ 1966
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، محمكؿ عمييا خارج عف تقكيـ (1)األشياء ذكات الماىيات المختمفة
الماىية بأنيا القكة، كالكجكد بأنو  (3)، كيصؼ اإلككيني(2)ماىيتيا
..، كلكف الكجكدييف ىـ الذيف أضفكا كؿ األىمية عمى ىذه العبلقة، الفعؿ....

ككصفكا الماىية بأنيا مجمكع الخصائص الثانية لممكضكع، كالكجكد بأنو 
الحضكر الفعمي في العالـ، ككاتب الفكرة أف الماىية تسبؽ الكجكد، فكؿ ما 

ف اإلنساف في الحياة يكجد كفؽ فكرة مسبقة عنو، غير أف الكجكدييف قالكا: إ
ىك الكحيد الذم يسبؽ كجكده ماىيتو، حيث إنو يحدد ماىيتو تدريجينا، 

 .(4)كيختار أفعالو، كتظؿ ماىيتو مفتكحة حتى يمكت

                                                           

كلذلؾ فإف ابف سينا يرل أف: كجكد الشيء زائد عمى ماىيتو، خبلفنا لمف يقكؿ: إف  - 1
ماىيتو، ككجكد اإلنساف فيك نفسو ككنو حيكاننا ناطقنا. يراجع في كجكد كؿ شيء عيف 

 . 559، 558ذلؾ: المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا، صػ 
منطؽ المشرقييف كالقصيدة المزدكجة في المنطؽ، ابف سينا، ط. القاىرة، سنة  - 2

 . 22ـ، صػ 1910
د في مدينة ـ، مف فبلسفة العصكر الكسطى، كل1274: 1225تكما اإلككيني:  - 3

رككاسيكا بالقرب مف أككنيك الكاقعة بيف ركما كنابكلي بإيطاليا عمى الحدكد الشمالية مف 
أسرة إيطالية أرستقراطية ذات نفكذ سياسي، فيك قريب لفردريؾ الثاني، ككانت أسرتو 

=كتدكر فمسفتو عمى أف المعرفة اإلنسانية تبدأ مف المنظكر كترقى --مبرزة في خدمتو، 
، كمف ثـ فالمعرفة اإليمانية فائقة لمطبيعة، كاهلل مدرؾ باالستدالؿ، اقتنع بصحة بالعقؿ

 . 237فمسفة أرسطك فبلءـ بينيا كبيف الديف. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 
 . 25المكسكعة الفمسفية، د. عبد المنعـ الحفني، صػ  - 4
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كفي الفكر اإلسبلمي فإف ىناؾ ألفاظان أخذت بمعنى الكجكد مع الداللة  
 . (3)، كاليكية(2)، كاآلنية(1)عمى معنى آخر أك أكثر، كمفظ الذات

الفمسفة المادية فيطمؽ الكجكد عمى العالـ المكضكعي أم المادة أما في 
التي تكجد مستقمة عف الكعي، كىك مفيـك يضاد مفيـك الفمسفة المادية 

 . (5)، عمى أنو شيء يكجد قبؿ المادة مستقبلن عنيا(4)لمكجكد

                                                           

ذات الشيء إذا استعممت مضافة فإنما يعني بو ماىيتو. تمخيص ما بعد الطبيعة، ابف رشد،  - 1
 . 9ـ، صػ1958تحقيؽ د. عثماف أميف، ط، سنة 

اآلنية: ىذه الكممة تعني حرفينا الكجكد، كلذلؾ يقكؿ الجرجاني: اآلنية تحقؽ الكجكد العيني  - 2
ـ، صػ 1938، ط. مصطفى الحمبي بالقاىرة، سنة مف حيث مرتبتو الذاتية. التعريفات، الجرجاني

، كالزماف الكجكدم، د. عبد الرحمف بدكم، نشر مكتبة النيضة المصرية، ط. الثانية سنة 49
 . 5، 4ـ، صػ 1955

اليكية: األمر المتعقؿ مف حيث امتيازه عف األغيار، كتقاؿ بالترادؼ عمى المعنى الذم ينطمؽ  - 3
. كالمعجـ الفمسفي، د. 52، التعريفات، صػ 11ا بعد الطبيعة، صػ عميو اسـ المكجكد. تمخيص م

 . 720مراد كىبو، صػ 
ربما كاف الماديكف أكؿ مف فسر الكجكد، فطاليس الذم بدأت معو الفمسفة ذىب إلى القكؿ  - 4

بأػف جكىر األشياء أك مبدأىا ىك الماء، ككذلؾ كاف األمر عند انكسيمانس، حينما أرجع الكجكد 
نكسيماندريس الذم فسر الكجكد بالبلمحدكد أك البلمتناىي، كىيراقميطس الذم إلى ع نصر الماء، كا 

قرر أف مبدأ الكجكد العاـ ىك النار، كيمكف أف نجد ممثميف أقكياء لممادية في العصكر الحديثة، 
فمقد أرجع تكماس ىكبز الككف بأسره إلى المادة، كما أعطى إسحاؽ نيكتف دفعة قكية لتطكر 

مذىب اآللي المادم، كجعؿ التفسير المادم لممكجكدات متمشينا مع التفكير العممي، كرد الظكاىر ال
الكجدانية كالركحية إلى كظائؼ إنسانية ذات طبيعة مادية. مقدمات فمسفية، د. عمي عبد المعطي 

 . 21، 20ـ، صػ 2002محمد، ط. دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية سنة 
 . 577مسفية، ركزنتاؿ، صػ المكسكعة الف - 5



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 الوجودية بين هيدجر وسارتر
 "دراسة مقارنة"

 
 

1389 

كأما المقكلة الرئيسة لمكجكد المجرد عند الكجكدييف فقد أدخميا إلى 
، الفمسفة الكج كدية المؤسس الحقيقي لمفمسفة الكجكدية عمى كجو العمـك

، كالذم يرل أف (1)كلمكجكدية المسيحية عمى كجو الخصكص كيركيجارد
الكجكد ىك الكجكد العيني الفريد لشخصية المكجكد البشرم الفرد، ىك جزئي 

 عارض ال يندرج ضمف مذىب أك نسؽ يبنيو الفكر العقمي.

و كينكنة اإلنساف الداخمية التي لـ تتحقؽ كيفيـ الكجكد بذلؾ عمى أن
 تميزنا لو عف كجكده التجريبي كىك ليس كجكده الحقيقي. 

يقكؿ ىيدجر: "بالرغـ أف كجكدم ممكي منذ مكلدم إلى يـك كفاتي، 
فبل شيء في مجراه الرتيب ممكي حقنا بشكؿ حقيقي كمناسب كأصيؿ كقاصر 

 . (2)ر غيرم"عمى، إف كجكدم ممككـ كممكيـ كممؾ أم شخص آخ

                                                           

كيركيجارد: كلد الفيمسكؼ كاألديب البلىكتي البركتستانتي سكريف آبام كيركيجارد في  - 1
ـ، كيعتبر المؤسس الحقيقي 1855، كتكفى سنة 1813مدينة ككبنياجف الدنماركية سنة 

ياة لمفمسفة الكجكدية، كرأل أف الكظيفة األساسية لمفمسفة ىي التعبير عف تجربة الح
الفردية التي يعيشيا اإلنساف، كليس بناء أنساؽ أك مذاىب فمسفية تصكرية مجردة، كأىـ 
مؤلفاتو: إما/ أك، كىك في مجمديف، الشذرات الفمسفية، الحاشية الختامية غير العممية، 
المرض حتى المكت، كجية نظر، طيركا قمكبكـ. المكسكعة الفمسفية المختصرة، فؤاد 

 . 366، 365كامؿ، صػ 
ىيدجر )راعي الكجكد(، مجاىد عبد المنعـ مجاىد، ط. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  - 2

 . 15، صػ 1988سنة 
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كمعني ىذا: أف ىيدجر يريد أف يفيـ الكجكد بصفة عامة، إال أنو يرم أف    
كينكنة المكجكد البشرم ىي السبيؿ المشركع لفيـ حقيقة الكجكد بكجو عاـ، 
فالعبلقة بيف اإلنساف كالعالـ ما ىي إال عبلقة كجكدية قكاميا الشعكر، كلذلؾ 

 طبلؽ لفمسفة ىيدجر.فإف الكعي أك الشعكر يعتبر نقطة ان

رادتو، فاإلنساف عند      كالكجكد باعتباره كينكنة يحدده اإلنساف بنفسو كا 
نما ىك الذم يحدد  ىيدجر كسارتر ىك: "مجرد مشركع لـ يستكمؿ بعد، كا 
ماىيتو، فالكجكد سابؽ عمى الماىية، كاعتبرت الكجكدية )الكاقع( أنو ما ىك، 

 .(1)ىك" أما الكجكد فيك ما لـ يكف أبدنا ما
فمع ذلؾ يرل أف الكجكد لو جذكره المتمثمة في )تعاؿ  (2)أما كارؿ ياسبرز  

نما يمكف فقط إضائتو في  غامض( أم في اهلل، كالكجكد ال يمكف إدراكو، كا 
لحظات حرجة مثؿ السكينة كالفعؿ البطكلي كالمكت... فكميا لغات تشير إلى 

                                                           

 . 1504المكسكعة الفمسفية العربية، غانـ الينا، صػ  - 1
كارؿ ياسبرز: يعتبر الممثؿ األكبر لمكجكدية األلمانية بعد ىيدجر، كلد بمدينة أكلد  - 2

ـ، كتعمـ بيا يدلبرج، كحصؿ عمى الدكتكراه في الطب العقمي، كعيف 1883سنة  نبرج
ـ، ثـ أقصتو الحككمة 1921ـ، ثـ أستاذنا لمفمسفة سنة 1916أستاذنا لعمـ النفس سنة 

ـ بدعكل أف زكجتو ييكدية، كيعد ياسبرز مف 1937النازية عف التدريس بالجامعة سنة 
ا،  حتى لتربك مؤلفاتو عمى الثبلثيف، أىميا: طب األمراض أغزر الفبلسفة الكجكدييف إنتاجن

ـ، كفمسفة 1919ـ، سيككلكجية النظرات الفمسفية العامة عف الحياة 1913النفسية العاـ 
ـ، كمستقبؿ 1948في ثبلث مجمدات، كالمنطؽ الفمسفي، كالمجاؿ الدائـ لمفمسفة 

ية، د. الحفني، صػ ـ. المكسكعة الفمسف1957ـ، كالفبلسفة العظاـ 1957اإلنسانية 
531 . 
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تناىي، كأنو ال قياـ لمكجكد أف اإلنساف متفتح لممتعالي، كأنو يريد البلم
الزماني المتناىي دكف دعامة أزلية ال متناىية، كأنو ال كجكد بدكف حرية، 
كأف التكاصؿ ال غنى عنو لئلنساف، كأف اهلل خمؼ كجكد اإلنساف كالعالـ، 

 . (1)كيسمى ياسبرز ىذا الضرب مف اإليماف باإليماف الفمسفي

ف كاف قد رفض األنطكلكجيا بالمعني التقميدم،  كىنا ندرؾ أف ياسبرز     كا 
إال أف مكقفو ىنا يعتبر مكقفان ميتافيزيقيان أنطكلكجيان، كذلؾ حينما قرر أف 
العالـ كالنفس كاهلل مجرد أفكار ال قياـ ليا إال في العقؿ كأطمؽ عمييا اسـ 

 الشكامؿ الثبلثة. 
لتبريرىـ النزعات ىذا، كيستخدـ الكجكديكف )عامة( ىذه المقكالت     

 . (2)البلعقبلنية، كنزعة النسبية األخبلقية

كمف ىنا يمكننا أف نخمص إلى أف مفيـك الكجكد في الفكر الكجكدم ىك     
الذم يرتكز عمى الكجكد ال الماىية، كما أنو ىك الذم يتخذ مف ذلؾ الكجكد 

ك الكجكد نقطة بداية لتأمبلتو األنطكلكجية، كالكجكد الذم نعنيو ىنا ليس ى
نما الكجكد العيني الفردم  العاـ، أك الكجكد مف حيث ىك كجكد فحسب، كا 
الشخصي، كقد تدعـ ىذا التفسير منذ كقت كيركيجارد، حيث تعارؼ الناس 

                                                           

 . 534المصدر السابؽ، صػ  - 1
النسبية األخبلقية: ىي كجية النظر التي تقكؿ بأف صكاب أم فعؿ أك حكـ إنما يككف  - 2

بالنسبة لمظركؼ أك المكاقؼ التي جرل فييا الفعؿ أك صدر في إطارىا الحكـ. المكسكعة 
 . 482الفمسفية، د. الحفني، صػ 
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بيذا التفسير عمى أف الكجكد اإلنساني كالمكقؼ اإلنساني الفرد ىما نقطة 
ر في الذات البداية في كؿ فكر كجكدم، كأف الفكر الكجكدم ىك تفكي

المكجكدة، كمف ثـ فإف ىذا النمط مف التفكير ييتـ كيركز عمى الكجكد الفردم 
 . (1)ذاتو أكثر مف تركيزه عمى تصكر الكجكد

  

                                                           

 . 384ية، د. عمي عبد المعطي محمد، صػ مقدمات فمسف - 1
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 ادلطلة الثاني                                
 التعشيف تالٌجٌدية

: "لفظ مشتؽ مف لفظ الكجكد Existentialismالكجكدية     
Existence ،(1)كمنو جاءت صفة الكجكدم، ككما أنو في االشتراكية 
Socialism  تككف األكلكية لمصالح المجتمع التي تعمك عمى مصالح

تجعؿ حرية الفرد كمصالحو  Individualismاألفراد، فإف النزعة الفردية 
كممكيتو الخاصة، بينما جعمت الكجكدية األكلكية لمكجكد في مقابؿ الماىية 

Essence جكد سابؽ عمى الماىيةػ، كىذه ىي المقكلة األكلى في ، فالك
 .(2) الكجكدية عمى اختبلؼ اتجاىاتيا"

كبالرغـ مف أف الكجكدية تمثؿ أسمكبان فمسفيان يختمؼ أتباعو فيما بينيـ،     
إال أنيا تكاد تجمع عمى أف: "اإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يسبؽ كجكده 
ماىيتو، كعمى أف ىذا الكجكد ىك الكاقع اليقيني األكؿ لمفمسفة، فتنطمؽ منو 

ؿ بمبدأ أك فكرة أك معرضة عف القكؿ بثنائية الذات كالمكضكع، كعف القك

                                                           

اشتراكية: ىي االسـ المعركؼ لمنظاـ االجتماعي الذم يدعك إلى تأميـ كسائؿ االنتاج  - 1
كامتبلكيا اجتماعينا، كيفضؿ كثير مف أساتذة الجامعات العربية عمى ىذا المذىب اسـ 

 . 46المذىب االجتماعي. المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ 
 . 230، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى إبراىيـ، ج - 2
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تخيؿ يفيـ كيفسر الكجكد كالكاقع مف خبللو، كاعتبرت الكاقع أنو ىك ما ىك، 
 . (1)أما الكجكد فيك ما لف يككف أبدنا ما ىك"

كالكجكدية أنكاع: فيناؾ كجكدية مسيحية يمثميا كيركيجارد كجبرييؿ     
بيف ىذا  ، ككجكدية يمثميا ىيدجر كسارتر، كىناؾ مف يتأرجحكف(2)مارسيؿ

 التيار أك ذاؾ. 

كعرفت الكجكدية إلى جانب تأثيرىا عمى الفكر الفمسفي بتأثيرىا تأثيرنا     
مباشرنا ككاسعنا عمى مظاىر الحياة االجتماعية خاصة لدل الشباب، كما أثرت 

 في أكج ازدىارىا عمى بعض العمـك االجتماعية كعمـ النفس كالتربية. 

جده في: "مجالي الركاية كالمسرحية كخاصة عند أما حضكرىا األشد فعالية فن
 ر ػػػػػػػػػػار ىيدجػػػػػػػة، فقد اختػػػػػػػػسارتر، بؿ ككانت ليـ مكاقؼ في مسائؿ السياس

 

 

                                                           

 . 504المكسكعة الفمسفية السكفيتية، ركزنتاؿ، صػ  - 1
جبرييؿ مارسيؿ: مف أعبلـ الكجكدية الفرنسية، اقترف اسمو بالكجكدية، كآثر أف  - 2

ـ( ككتابو 1925تسمى فمسفتو السقراطية المحدثة، كيعتبر مقالو )الكجكد كالمكضكعية 
ـ( أكؿ كتابات كجكدية تظير في فرنسا. المكسكعة 1927)اليكميات الميتافيزيقية 
 . 409الفمسفية، د. الحفني، صػ 
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، كتقـك (3)، ككاف ياسبرز ليبراليا(2)، كانحاز سارتر إلى الشيكعية (1)النازية
ف كاف عمبلن  فردينا إال أف  فمسفتيـ السياسية عمى أساس أف االختيار كا 

 . (4)مضمكنو سياسي"

                                                           

: اسـ شائع غير رسمي يطمؽ عمى ألمانيا Nazideutschiandالنازية باأللمانية  - 1
ازم عندما ـ نسبة إلى اسـ الحزب الن1945ـ حتى عاـ 1933في الفترة الممتدة مف عاـ 

إلى  –تحت حكـ نظاـ ىتمر  –كاف ىتمر كحزبو يحكماف ألمانيا دكتاتكرينا، تحكلت ألمانيا 
دكلة فاشية استكلى فييا الحزب النازم عمى الببلد، كسيطر بشمكلية عمى جميع جكانب 

ـ، 1945الحياة تقريبنا، انتيى النظاـ النازم بعد أف ىزمت دكؿ الحمفاء ألمانيا في مايك 
أنيى الحرب العالمية الثانية في أكربا. يراجع في ذلؾ: معجـ المغة العربية المعاصر، مما 

 كقامكس المعجـ الكسيط. 
الشيكعية: نظاـ اجتماعي ال طبقي، الممكية فيو عامة، كالعمؿ لكؿ الناس بحسب  - 2

قدراتيـ، كلكؿ فرد نصيب مف الثركة العامة بحسب حاجاتو، كيعتبر كتاب )جميكرية 
 . 269ؽ.ـ( أكؿ مصنفات الشيكعية. المعجـ الفمسفي، د. الحفني، صػ  370طكف أفبل
: نظرية اقتصادية تقـك عمى مبدأ المنفعة الشخصية بدعكل أنو Liberalismلبرالية  - 3

المحرؾ الرئيس لمنشاط اإلنساني، كأف المنفعة العامة ىي جممة المنافع الشخصية، كقد 
لقرف الثامف عشر كخاصة في انجمترا، كىي نظرية سياسية نشأت ىذه النظرية في نياية ا

ا ترقي إلى مستكل األيديكلكجيا إذ تزعـ أف الحرية أساس التقدـ، فتعارض السمطة  أيضن
 . 579، 578المطمقة سكاء أكانت دنيكية أك دينية. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 

 . 526المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ  - 4
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كىذا ىك ما حمؿ البعض عمى القكؿ بأدب كجكدم سيطر فترة مف الزمف     
عمى حمبة الفكر في أكركبا، كأدل إلى تضخيـ بعض المكضكعات كااللتزاـ 

 كالقمؽ كاالغتراب كالحرية الميددة. 

كجعمو سابقنا الكجكدية إذف مذىب يقـك عمى: "إبراز الكجكد كخصائصو،     
عمى الماىية، أم عمى أنو كجكد الماىية، كيؤمف بالحرية التي تمكف الفرد 
مف تحقيؽ ذاتو كأف يمتع نفسو بنفسو كيمؤل كجكده عمى النحك الذم 

 . (1)يبلئمو"

كلذا: "فقد صرفت الكجكدية النظر عف البحث في الكجكد الميتافيزيقي     
كركزت بحثيا عمى اإلنساف الكاقعي  بشكؿ عاـ الذم قاؿ بو أرسطك قديمنا،

 . (2))المشخص(، فالكجكد سابؽ عمى الماىية"

كيجدر بنا أف نفرؽ ىنا بيف فمسفة الكجكد، كبيف الفمسفة الكجكدية، أم     
، كبيف (3)بيف دراسة الكجكد في الفمسفة التقميدية حتى نياية فمسفة ىيجؿ

 دراسة الكجكد في الفمسفات الكجكدية. 
                                                           

سرت، ط.  –ما الفمسفة، رجب أبك دبكس، ط. الدار الميبية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف  - 1
 . 52ىػ، صػ 1434األكلى، سنة 

 . 68سارتر بيف الفمسفة كاألدب، مكريس كرانستكف، صػ  - 2
 14ـ، كمات بالككليرا في 1770آب،  27: فيمسكؼ ألماني كلد في Hegelىيجؿ  - 3

 ==ـ، استدعى لمتدريس بجامعة1816برليف، كفي عاـ ـ، في 1831تشريف الثاني 
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"فالكجكد عند الفبلسفة األكائؿ، كحتى ىيجؿ كاف ىدفنا لتأصيؿ مذىب أك     
ا لمبناء فكقيا، كحاكؿ ىيجؿ  فمسفة أك فكرة، أم كاف يعتبر كمف يميد أرضن

"  . (1)تفسير الكجكد كمو بنظاـ عقمي صاـر

 : "إف ىيجؿ كاف آخر فيمسكؼ مف ىذا (2)كفي ىذا المعنى يقكؿ جاف فاؿ    

 

                                                           

عاـ  ىايدلبرج حيث عيف أستاذنا لمفمسفة بجامعتيا، كىناؾ بدأ بتككيف مدرستو، كفي==
ـ، 1821برليف، كىناؾ اشتير كظير كتابو فمسفة الحؽ ـ، عيف أستاذنا بجامعة 1818

س في فمسفة التاريخ، كفي أثناء سنكاتو البرلينية أصدر مبادئ فمسفة القانكف كالدرك 
كيعتبر ىيجؿ مف أشد جميع الفبلسفة الكبار عسرنا عمى الفيـ، أك كما قيؿ: إف أسمكبو 
غاية في التعقيد كحافؿ بالمصطمحات. يراجع في ذلؾ: معجـ الفبلسفة جكرج طرابيشي، 

، كتاريخ 664ـ، بيركت، صػ 1987ط. دار الطميعة لمطباعة كالنشر، ط. األكلى سنة 
ترجمة محمد فتحي الشنيطي، ط. الييئة العامة لمكتاب،  -الغربية، برتراند رسؿ الفمسفة
، ط. دار المعارؼ، ط. السادسة، صػ 352صػ  ، كتاريخ الفمسفة الحديثة، يكسؼ كـر
274 . 

 . 232، 231نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى، صػ  - 1
: مؤرخ فرنسي أكؿ مف صنؼ الفمسفة المعاصرة إلى فمسفة Jean valجاف فاؿ  - 2

تحميمية، تغمب عمييا الكضعية، كفمسفة قارية بمضمكف ظاىراتي ككجكدم، كيعد كتابو 
الفمسفة الفرنسية مف ديكارت إلى سارتر كتاب تاريخي فمسفي يؤرخ إلى تاريخ الفمسفة 

ا مبادئ كؿ فيمسكؼ كتطكر  الفمسفة الفرنسية بداية مف كالفبلسفة الفرنسييف مستعرضن
 ديكارت كانتياء بفيمسكؼ الكجكد كالعدـ سارتر. 
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 .(1)الطراز"

أما الكجكدية: "فقد تحكلت فييا الفمسفة إلى منيج يضيؼ أبعاد التجربة     
، التي ظيرت عند ىيجؿ بعمؽ، (3)، بعيدنا عف التصكرات الذىنية(2)الذاتية

فبينما كانت الفمسفة القديمة تيتـ بالبحث في الكجكد كالتعرؼ عمى عممو 
مثميا في ذلؾ مثؿ  البعيدة كمبادئو األكلى كتضحى بالفرد في سبيؿ المجمكع

                                                           

تاريخ الكجكدية، جاف فاؿ، ترجمة فؤاد كامؿ، ط. الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 1
 . 56ـ، صػ 1987سنة 

يحتكم ىذا المصطمح عمى لفظيف ىما: التجربة كالذات، كالتجربة أك الخبرة تعني في  - 2
يا العاـ أم شيء يمارس أك يمر بو اإلنساف في عبلقتو مع اآلخريف، كالسيما إذا استعمال

كانت ىذه العممية تتضمف كعينا ما، أم ليست عشكائية، كيختمؼ استخدامو مف مذىب 
: فيي تدؿ عمى األنا الذم يمر بالتجارب، كفي عمـ النفس Selfإلى آخر، أما الذات 

كما يراىا اآلخركف، ككاف ليذا  Personalityأصبح استخداـ المفظ يعني الشخصية 
المفظ مف الناحية التاريخية معنى ميتافيزيقينا في كثير مف األحياف، فيك مبدأ الكحدة 
الكامنة كراء التجربة الذاتية، كلذلؾ فالذات أىـ مككنات المذاىب المثالية. نقد المذاىب 

 . 260، 259المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى، صػ 
يمكف تعريفيا بأنيا نزعة تجعؿ مف األفكار أك التصكر طريقنا إلى معرفة األشياء،  - 3

كبيذا المعنى تقابؿ المذىب التجريبي، كأحياننا تحؿ األفكار محؿ األشياء مع حذؼ األشياء 
المادية، كبيذا المعنى تقابؿ المادية، كأحياننا تتحدد األفكار كاألشياء اتحادنا ال يدع بيف 

اقع، كبيذا المعنى تقابؿ الكاقعية، كأحياننا تقـك األفكار مثبلن مفارقة باعتبارىا أشياء فكر كك 
في ذاتيا، كىي بيذا تقابؿ عالـ الحس أك الظاىر، كتكجد عند كانط عمى أنيا معاني 
كأفكار قبمية. مع الفيمسكؼ، د. محمد ثابت الفندم، ط. دار المعرفة الجامعية 

 . 177، 176صػ  ـ،1987باإلسكندرية، سنة 
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فمسفة ىيجؿ، نجد الكجكدية المعاصرة كقد انحصر اىتماميا في الكجكد 
 . (1)اإلنساني الكاقعي المفرد"

أم أف الكجكدية ال تيتـ إال بالكجكد الفعمي لمفرد، كما يكاجيو مف     
مشكبلت تمس كجكده الكاقعي، فالكجكدية تطمؽ عمى كؿ مجيكد يبذلو الفكر 

ي ليجعؿ مف اإلنساف محكرنا لو في مقابؿ التفكير المجرد الذم العيني الكصف
يتسمسؿ كفقنا لممنطؽ كيؤلؼ نسقنا مف األفكار يشمؿ الككف كمو في تفسير 

 متبلحـ. 

كبمفيـك أدؽ نستطيع القكؿ بأف: "التفكير المجرد ييتـ باإلنساف كعنصر     
رفة، بينما مف عناصر الككف، كأنو ينظر إليو مف كجية نظر مكضكعية ص

يرتبط الفكر الكجكدم ارتباطنا أساسينا كرئيسينا باإلنساف محاكالن الكشؼ عف 
 .(2)سره مف كجية نظر ذاتية صرفة، كباعتباره فرد لو كجكده الخاص"

حقنا إنيا تتحدث عف اآلخريف كعف األغيار، لكف حديثيا عف ىؤالء     
كالغير، أك دائرة أنا كالفرد اآلخريف يدكر في دائرة معينة، ىي: "دائرة أنا 

اآلخر، لكننا نعمـ أف كراء ىذه الدائرة دائرة أخرل، يحركيا ديالكتيؾ مف نكع 
 . (3)آخر، ىي دائرة أنا كالمجتمع"

                                                           

الفمسفة أصكليا كمبادئيا، د. محمد عمي أبك رياف، ط. دار المعرفة الجامعية  - 1
 . 42ـ، صػ 1978باإلسكندرية، سنة 

فبلسفة كجكديكف، فؤاد كامؿ، ط. الدار القكمية لمطباعة كالنشر بالقاىرة، سنة  - 2
 . 6ـ، صػ1967

 . 240يحيى ىكيدم، صػ دراسات في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة، د.  - 3
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كفضبلن عف ذلؾ فإف الكجكدية تعتبر أسمكبنا أك طريقة في التفمسؼ قد     
بينيا أشد ما  تؤدم بمف يستخدميا إلى مجمكعة مف اآلراء التي تختمؼ فيما

 يككف االختبلؼ، حكؿ العالـ كحياة اإلنساف فيو. 

"كالكجكديكف الثبلثة )كيركيجارد كىيدجر كسارتر( خير شاىد عمى 
ىذا التبايف، لكف رغـ ما قد يككف ىناؾ مف تبايف كاختبلؼ في كجيات 
نظرىـ، فإننا نجد بينيـ كذلؾ التشابو المكجكد في األسرة الكاحدة في الطريقة 

لتي يتفمسفكف بيا، كىذه المشاركة في أسمكب التفمسؼ ىي التي تسمح لنا ا
 . (1)بأف نطمؽ عمييا اسـ الكجكدييف"

كمف ىنا يمكف أف نخمص إلى أف الكجكدية مدرسة فمسفية معاصرة 
ذات شعب ثبلث: الكجكدية النصرانية عند كيركيجارد، كمؤداىا أف القمؽ 

كجكدية اإللحادية عند ىيدجر كسارتر تجعؿ اإلنساني يزكؿ باإليماف باهلل، كال
لئلنساف مطمؽ الحرية في االختيار مما يترتب عميو قمقو كيأسو، كالكجكدية 

كيقيميا عمى فمسفة تكما  (2)المسيحية )النصرانية( التي ينشدىا ماريتاف

                                                           

 . 240الكجكدية، جكف ماككرم، صػ - 1
ـ، دعى في أكاخر حياتو ليككف أستاذنا في 1882ماريتاف جاؾ: فرنسي كلد سنة  - 2

جامعة برنستكف، كاف في األصؿ مف أنصار برجسكف، غير أنو صار فيما بعد مف أشير 
ـ، 1932درجات المعرفة  عارضي التكماكية المحدثيف، كأشير أعمالو الفمسفية كتابو

كفيو يفرؽ بيف المعرفة الطبيعية كالميتافيزيقية كالصكفية، كىك ينظر إلييا جميعنا عمى 
ا. المكسكعة الفمسفية المختصرة، فؤاد  أنيا صكر صحيحة لممعرفة يكمؿ بعضيا بعضن

 . 403: 398كامؿ، صػ 



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 الوجودية بين هيدجر وسارتر
 "دراسة مقارنة"

 
 

1401 

اإلككيني كيقكؿ: إف اإليماف باهلل يحد مف الرغبة في الكجكد كالخكؼ مف 
 العدـ. 

ا األساس المشترؾ بيف الشعب الثبلث فيتركز في أف الكجكد اإلنساني أم    
ىك: "المشكمة الكبرل، فالعقؿ كحده عاجز عف تفسير الككف كمشكبلتو، كأف 
اإلنساف يستبد بو القمؽ عند مكاجيتو مشكبلت الحياة، كأساس األخبلؽ قياـ 

عمي يسبؽ اإلنساف بفعؿ إيجابي، كبأفعالو تتحدد ماىيتو، إذف كجكده الف
 . (1)ماىيتو"

مما سبؽ يتضح لنا: أف الكجكدية كتيار فمسفي كاضح المعالـ لـ تظير     
، كاتخذت مف الكجكد اإلنساني محكرنا لمدراسة (2)إال في العصر الحديث

                                                           

  .1945المكسكعة العربية الميسرة، د. محمد شفيؽ غرباؿ، صػ  - 1
الكجكدية ليست فمسفة قديمة، كلكنيا فمسفة تختص بيا فترة الفمسفة الحديثة  - 2

كالمعاصرة كتيار كاضح، حيث لـ تيتـ الفمسفات السابقة بتعمؽ الكجكد الذاتي المفرد، بؿ 
اىتمت بالكجكد ككؿ، كحاكلت تقديـ تفسيرات مختمفة لو، فيذه النظرة لـ نؾ نجدىا لدل 

تى أكلئؾ الفبلسفة الذيف أحالكا تجاربيـ الذاتية إلى معاف فمسفية، كثير مف السابقيف، ح
ىػ( كالسيركردم المقتكؿ 309 – 244كفيـ سقراط في العصر اليكناني، كالحبلج )

ـ( في العصر اإلسبلمي الكسيط، بيد أف ما كاف لدييـ ال يعدك أف يككف 1191 -1155)
اتجاىاتيـ، كلكنيا ال تؤلؼ تيارنا   لمحات خاطفة كمكارد المعة خاصة انتشرت في ثنايا

ا يمكف أف نسميو مذىبنا أك نظرية، كليذا فإف المؤسس الحقيقي األكؿ لمكجكدية  كاضحن
ليس كاحدنا مف ىؤالء، بؿ البد أف نصؿ إلى النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر لنضع 

. المجمس أيدينا عميو كنجد أنو كيركيجكرد. الكجكدية في الميزاف، مصطفى غمكش، ط
 . 18، 17ـ، صػ 1985األعمى لمشئكف اإلسبلمية بالقاىرة، سنة 
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كالبحث، أك بمعنى آخر اتفقت عمى أف اإلنساف محكر تفكير اإلنساف، 
تة، باعتبار أنو فرد لو فحاكلت الكشؼ عف سره عف كجية نظر ذاتية بح

 كجكده الخاص كلو تجربتو الذاتية الخاصة. 
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 ادلثحث الثاني
 )الٌجٌدية عنذ ىيذجش(

 : متييذ   
قد تعددت كتباينت ( 1)بداية أحب أف أنكه إلى أف تيارات الفمسفة الكجكدية    

، باإلضافة (2)فيما بينيا، عمى الرغـ مف أنيا نبعت جميعنا مف مصادر كاحدة
إلى انتساب جميع فبلسفة الكجكد إلى كيركيجارد )األب الركحي لمفمسفة 

 الكجكدية(.

كأىـ أعبلـ التيار الكجكدم بعد كيركيجارد جابريؿ مارسيؿ، ككارؿ ياسبرز     
، كىناؾ اختبلفات أساسية فيما بيف (3)، كمارتف ىيدجر، كجاف بكؿ سارتر

                                                           

يرل مؤرخك الفمسفة أف أسباب نشأة كتطكر الفمسفة الكجكدية يرجع إلى سببيف ىما:  - 1
نقد الفمسفي المجرد، فمقد عارضت الكجكدية الفمسفات السابقة ذات االىتماـ  -أ

تعمؽ بفمسفة ىيجؿ ذات الطابع التصكرم الميتافيزيقي كاألنطكلكجي، كخاصة فيما ي
أسباب تاريخية كاجتماعية، فالكجكدية ليا جذكر اجتماعية تمتد إلى اآلثار  -المحض، ب

االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي نجمت عف الحربيف العالميتيف، فقد رسخ في 
 صيره. أذىاف الكجكدييف شعكرىـ بالقمؽ كالخكؼ عمى اإلنساف مف حيث حريتو كم

إلى جانب تأثير المنيج الظاىر ياتي عمى جميع فبلسفة الكجكد، فقد كاف لفمسفة  - 2
ا، كما كاف لممنيج الفينكمينكلكجي أكبر األثر عمى الفمسفة  الحياة بصماتيا الكاضحة أيضن

 الكجكدية، خاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
لمانية، كىما المذاف تأثرا بكيركيجارد، كأضافا يمثؿ ياسبرز كىيدجر تيار الكجكدية األ  - 3

== إليو كأخرجا فمسفتو الكجكدية مف الكجكد الذاتي بمعناه الضيؽ إلى الكجكد العاـ، 
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عب الحديث عنيـ تحت مسمى كاحد، أعبلـ ىذه االتجاىات تجعؿ مف الص
كلكف مع ذلؾ نستطيع أف نجمؿ بعض الخصائص المشتركة بيف الفبلسفة 

 الكجكدييف.

  تنبع الفمسفة الكجكدية مف تجربة حية معاشة تسمى تجربة  -" أ

 كجكدية، تحمؿ طابعنا شخصينا. 

 الكجكد ىك المكضكع الرئيسي لمبحث الفمسفي عند الكجكدييف.  -ب

 (1)ر الكجكديكف الكجكد عمى نحك فاعمي نشط.يتصك  -ج

 (2)يفيـ الكجكديكف الذاتية بمعناىا الخبلؽ. -د
  (3)يقكؿ كؿ المفكريف الكجكدييف بالتبعية المزدكجة. -ق

يرفض كؿ الكجكدييف التمييز بيف الذات كالمكضكع، بؿ ينبغي  -ك
اف أنو محدكد التعامؿ مع الكاقع الذم يتـ فيو تجربة القمؽ، كفيو يدرؾ اإلنس

  (4) . قاصر"
                                                           

ا: الكجكدية الفرنسية بشقييا المؤمف كالممحد، يمثؿ مارسيؿ التيار األكؿ، == كىناؾ أيضن
 كيمثؿ كؿ مف سارتر كميرلكنتي التيار الثاني. 

 عنى ال يككف الكجكد بؿ يصير. بم - 1
 بمعنى أف اإلنساف يخمؽ نفسو بنفسو.  - 2
 بمعنى تبعية اإلنساف لمعالـ كتبعيتو لمبشر.  - 3
الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، د. عطيات أبك السعكد، ط. اإلسكندرية سنة  - 4

 . 27ـ، صػ 2002
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كبالرغـ مف ىذه السمات المشتركة بيف الفمسفات الكجكدية، فإنو تكجد     
 اختبلفات عميقة بيف ممثمي الكجكدية، إذا أخذ كؿ منيـ بمفرده .

 : ىذا، كلقد شاع كجاؿ عف الكجكدية أنيا ذات تياريف مختمفيف ىما   

كيركيجارد كياسبرز كمارسيؿ، كىك تيار الكجكدية المؤمنة، كيمثمو  -"أ
التيار الذم يتجو نحك اهلل تعالى، كيرل أف ىناؾ عبلقة حقيقية بيف اإلنساف 

 كاهلل.

تيار الكجكدية الممحدة كيمثمو نيتشو كىيدجر كسارتر، كىك التيار الذم  -ب
  (1)دعا إلى عزؿ اإلنساف عف خالقو كشكو في كجكد اهلل تعالى".

ف ىذا األسمكب مف التفمسؼ يتميز بأنو يبدأ البحث كعمى أية حاؿ؛ فإ   
مف اإلنساف ال مف الطبيعة، فيك فمسفة عف الذات أكثر منو فمسفة عف 
المكضكع، كليذا فإف ىذا األسمكب مف التفمسؼ يبدك لمبعض مضادنا 
لؤلسمكب العقمي، فالكجكدم يفكر بانفعاؿ عاطفي كمف اندمج كمو في الكقائع 

 (2)الفعمية لمكجكد.

                                                           

 .  246، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى، ج - 1
في ىذا المعنى يصرح )ميجؿ دم أكنا مكنك( بأف: الفمسفة ىي نتاج إلنسانية كؿ  - 2

فيمسكؼ، فكؿ فيمسكؼ ىك إنساف مف لحـ كدـ يتكجو بالحديث إلى أناس مف لحـ كدـ 
ة، ميجؿ دم أكنامكنك، ترجمة. مثمو، فاإلنساف ىك الذم يتفمسؼ. المعنى المأسكم لمحيا

 . 28ـ، صػ 1954، سنة NYج. أ. س. فميتش، ط. 
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كبالرغـ مف أف الكجكدييف قد ركزكا انتباىيـ عمى مشكبلت تبدك مرتبطة     
عمى نحك مباشر بالكجكد البشرم العيني بدالن مف تمؾ المشكبلت النظرية أك 
المجردة، إال أنو يصعب عمينا اعتبار مثؿ ىذه المكضكعات تناسب 

 مكضكعات الفمسفة عمى اإلطبلؽ.

جميع الفبلسفة الكجكدييف ىي مكضكعات "فالمكضكعات السائدة عند     
مثؿ: الحرية، اتخاذ القرار، المسئكلية، كىي مكضكعات تشكؿ جكىر الكجكد 
الشخصي، ألف ما يميز اإلنساف عف جميع المكجكدات األخرل التي نعرفيا 
عمى ظير األرض ىك ممارستو لمحرية، كقدرتو عمى تشكيؿ مستقبمو، فمف 

 (1)لمسئكلية، يحقؽ اإلنساف ذاتو الحقة ".خبلؿ اتخاذ القرار الحر، كا

: "إف الذات بكصفيا فاعمة john macmurrayيقكؿ جكف ماككرم     
تزكدنا بالمكضكعات األساسية في الفمسفة الكجكدية في حيف أف تراث 

 ، قد ركز االنتباه عمى الذات الداخمية (2)الفمسفة الغربية ال سيما منذ ديكارت

                                                           

 . 15الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 1
ـ( رينيو ديكارت، فرنسي كلد بمقاطعة تكريف، كتعمـ 1650 – 1596ديكارت: ) - 2

ـ، ككاف ديكارت فيمسكفنا 1616بكمية الفميش اليسكعية، كناؿ إجازة الحقكؽ مف بكاتيني 
كعالمنا رياضينا يرل أف العمـ الطبيعي في صميمو ىك الكشؼ عف العبلقات التي يمكف 
ا لممعرفة اليقينية كمنيج تحصيميا،  التعبير عنيا رياضينا، كأف الرياضة تقدـ لنا أنمكذجن
كيبرز المنيج بكصفو منيج الشؾ المشيكر، كىك يعمف أنو ينكم الشؾ حتى يرل ما الذم 

فما بقى فيك اليقيف الذم ال يرقى إليو الشؾ. المكسكعة الفمسفية،  يمكف أف يصمد لمشؾ،
 . 192: 189د. الحفني، صػ 
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 (1))الذات المفكرة(".

ىذا، كىناؾ مجمكعة أخرل مف المكضكعات التي تتكرر لدل الكجكدييف     
مف بينيا: التناىي، كاالغتراب، كاليأس، كالمكت، كىي مكضكعات لـ تناقشيا 

 الفمسفة بإسياب؛ في حيف أنيا تعالج بالتفصيؿ عند الكجكدييف.

ؿ إسياماتيـ لمثؿ ىذه المك      ضكعات كمف ىنا نرل أف الكجكدييف قدمكا  جي
المستمدة في الغالب مما في الحياة الشخصية مف عناصر نزكعية ككجدانية، 
كالكجكدم ىك الذم يظؿ في النياية عمى اتصاؿ كثيؽ باالىتمامات الشخصية 

 األساسية.
 

  

                                                           

، جكف ماككرم، ط. نيكيكرؾ كلندف، سنة  - 1  . 84ـ، صػ 1957الذات بكصفيا فاعبلن
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 ادلطلة األًل
 التعشيف تييذجش )حياتو ًهؤلفاتو(

بفرايبكرج، ـ، كتعمـ 1889فيمسكؼ ألماني معاصر، كلد ببادف سنة    
كيعتبر كاحدنا ممف يعدكف اليـك في الفمسفة الغربية ركادنا لمحركة الفمسفية 

 المكسكمة باسـ الكجكدية تارة، كفمسفة الكجكد تارة أخرل. 

، في (2)صاحب الفمسفة الفينكمينكلكجية (1)تتممذ عمى يد إدمكند ىكسرؿ    
 جامعة فريبكرج، ثـ خمفو أستاذنا لمفمسفة فييا. 

                                                           

ـ إدمكند ىكسرؿ ييكدم ألماني، مؤسس Husserl :1859 – 1938ىكسرؿ  - 1
تحكؿ إلى الفمسفة بتأثير برنتانك، ككاف قد رحؿ إلى فيينا  فمسفة الظكاىر، بدأ رياضينا، ثـ

لمتمقي عميو، كقرر أف يكرس حياتو لمفمسفة، كاشتغؿ بتدريسيا في جامعات ىاؿ كجكتنجف 
ـ، 1891كفرايبكرج، كعانى مف اضطياد النازم لو لييكديتو، أىـ كتبو فمسفة الحساب 

ـ، كالمنطؽ 1913األفكار ـ، ك 1910ـ، الفمسفة كعمـ صاـر 1900بحكث منطقية 
ـ. المكسكعة 1931ـ، كالتأمبلت الديكارتية 1929الصكرم كالمنطؽ الترنسندنتالي 

 . 508الفمسفية، د. الحفني، صػ 
فينكمينكلكجيا: ىي فمسفة الظكاىر، أك عمـ كصؼ الظكاىر، كىي مذىب فمسفي  - 2

تقتصر عمى الكصؼ ينسب ليكسرؿ، راـ أف تصبح الفمسفة عممان دقيقان، فدعاىا ألف 
التفصيمي لمظاىرة كما تعطي لمكعي شريطة أف يتخمص الذىف مف االفتراضات كاالنحيازات 
المسبقة، كحينئذ تككف المعرفة كاقعة عمى ماىيات بخصائصيا الثابتة، كفيمة بتأسيس 

، كنقد المذاىب 517عمـ بمعني الكممة كالرياضيات. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، ص 
 .254، ص 1صرة، د. إبراىيـ مصطفي إبراىيـ، جالمعا
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"كبالرغـ مف أنو مف المفكريف المعدكديف في القرف العشريف، إال أنو شديد    
التعصب لكطنو كلغتو، كيعتقد أف الفمسفة ال يمكف أف تككف بدكف المغة 
نقاذه مف  األلمانية، كأف شعبو ىك الكحيد القادر عمى تجديد الفكر الغربي كا 

ىـ الركس بربرية القكتيف الكبيرتيف المحصكرة بينيما ألمانيا، ك 
 . (1)كاألمريكيكف

ـ في: "مجمة الدليؿ السنكم 1929ثـ نشر ىيدجر بحكثو حتى سنة    
لمفمسفة كالبحث الفينكمينكلكجي، التي كاف ىكسرؿ يشرؼ عمييا منذ سنة 

ـ، كلكنو آثر البقاء في فريبكرج 1935ـ، كدعاه ىتمر إلى برليف سنة 1919
 . (2)ـ"1946كلبث أستاذنا بيا حتى سنة 

ففي ىذه األثناء قبؿ ىيدجر منصب مدير جامعة فريبكرج، كرحب بتكلي     
ىتمر السمطة باعتبار ذلؾ فجر عيد جديد، كأثنى عمى إلغاء الحرية 

 األكاديمية، كقطع كؿ عبلقة تربطو بيكسرؿ ألنو ييكدم. 
"كلقد أثير جدؿ طكيؿ عما إذا كانت فمسفة ىيدجر تستبع النازية    

قع أف النازية ال تمـز عف تمؾ الفمسفة بالضركرة، غير أف بالضركرة، كالكا
براىينو المزيفة التي أكردىا في خطبتو تكليو لرئاسة الجامعة ىي مف ذلؾ 
النكع الذم تزخر بو طريقة المناقشة في كتاباتو الفمسفية الخاصة، فبذلؾ 

                                                           

 . 497المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ  - 1
في الفمسفة كالشعر، مارتف ىيدجر، ترجمة د. عثماف أميف، ط. الدار القكمية  - 2

 . 9ـ، صػ 1963لمطباعة كالنشر بالقاىرة، ط. األكلى، سنة 
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النكع مف المنطؽ أك باألحرل انعداـ المنطؽ، الذم يميز مؤلفات ىيدجر 
 .(1)ستطيع المرء أف يثبت أم شيء"ي

كفي كتاب الكجكد كالزماف يدرس ىيدجر الكجكد اإلنساني باعتباره شكؿ     
 الكجكد الذم يعرفو اإلنساف معرفة أفضؿ مف معرفتو باألشكاؿ األخرل.

"كبذلؾ يمكف أف نعتبر الزمانية ىي المقكلة الرئيسة في فمسفة ىيدجر،    
خمية لئلنساف كاألكلى في نظره ىي المزاج، أم شكؿ عمى أنيا االنفعاالت الدا

الكعي التمقائي الغير منظكر كاليـ كالقمؽ.... إلخ، أشكاالن قبمية لمشخصية 
اإلنسانية، كتككف ىذه األشكاؿ الكجكد الذاتي لئلنساف الذم يسميو ىيدجر 

 . (2)الكجكد في العالـ"
ؿ إلى كنو الكجكد، كىكذا يمضي ىيدجر في تحميمو كاستقصائو حتى يص    

الكجكد في عمكمو كعمى أنحائو، كالقمؽ كاليـ كالضيؽ كالسأـ كالحرج 
 كالغربة كالدىشة: فمثؿ ىذه المشاعر ىي عنده الكاشفة عف ماىية العالـ. 

كجكداف: "كجكد فردم معيف، كجكد في غمار العالـ:  كالكجكد عند ىيدجر    
أك  (3)ذلؾ كجكد كؿ كاحد منا، ألف كؿ كاحد إنما يحيا في جماعة مع )إنيات(

                                                           

 . 520المكسكعة الفمسفية، فؤاد كامؿ، صػ  -1
تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، ترجمة محمد عبد الكريـ الكافي، ط.  -2

 . 252ليبيا، ط. الثانية، صػ  -منشكرات جامعة بنغازم
: لفظ محدث في العربية يدؿ عمى تحقيؽ الكجكد، كىي تدؿ عمى الكجكد العيني اإلنية - 3

ا في مقابمة الماىية، كأعنى ما يعقؿ عف الشيء،  المتحقؽ أماـ الحس، كذلؾ خصكصن
 ==فاإلنية إذف ىي ككف الشيء مكجكدنا كجكدنا يستمد قكتو مف أنو كاقع مشاىد. المعجـ
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ذكات أخرل، كىك يعاني بعد ذلؾ مف طغياف الحياة كتفاىات المعاش، إنو 
ممقى في العالـ بغير نصير أك مجير، ككجكده ىذا كجكد زائؼ يتخمى فيو 

كينكنتو كال يحقؽ فيو ذاتو، أما الكجكد الصحيح فيك ذلؾ الذم المرء عف 
تسمـ فيو اإلنية بمصيرىا، كتدرؾ أف كؿ شيء باطؿ، كلكنيا مع ذلؾ تكاصؿ 

 .(1)ميمتيا اليكمية دكف تكقؼ كتنمي إمكانياتيا الكامنة عمى الدكاـ"

نة( كليذا فقد اختار ىيدجر )مف أجؿ أف يقيـ عمـ الكجكد عمى دعامة متي    
أف يفيـ الكجكد اإلنساني مف حيث إف اإلنساف ىك الكائف الذم ينكشؼ مف 
 خبللو معنى الكجكد، كمف ثـ عكؼ عمى دراسة البناء األنطكلكجي لئلنساف. 

"كاإلنساف في نظر ىيدجر ال يستطيع أف يدرؾ أىمية كاكتماؿ كؿ لحظة     
ؼ كالمثؿ في الحياة كالتخمص مف أكثاف الكجكد االجتماعي كاألىدا

كالتجريدات العممية إال بالشعكر بأنو يقؼ دكمنا أماـ المكت كجينا لكجو، 
كفمسفة ىيدجر تربط النزاعات البلعقمية عند كيركيجارد بفمسفة الحياة كفمسفة 
الظكاىر ليكسرؿ، إف التشاـؤ العميؽ كالعداء الشديد لمعمـ كامناف في 

 .(2)كجكدية ىيدجر"

                                                           

ا: رسائؿ الكندم الفمسفية، تحقيؽ د. محمد ، 118الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ == كأيضن
 . 26ـ، صػ 1950عبد اليادم أبك ريدة، ط. دار الفكر العربي بالقاىرة، ط. األكلى، سنة 

 . 13في الفمسفة كالشعر، مارتف ىيدجر، صػ  - 1
 . 565المكسكعة الفمسفية السكفيتية، ركزنتاؿ، صػ  - 2
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كؿ: إف ىيدجر مف بيف جميع الفبلسفة المعاصريف كمع ذلؾ يمكننا أف نق   
قد تعرضت فمسفتو ليجمات شديدة كما استيدفت الكثير مف التحريؼ 

 كالتشكيو كسكء الفيـ. 

 كأىـ مؤلفاتو سبعة: 

 . (1)1927ىالو سنة  –( الكينكنة كالزماف 1

 . (2)ـ1929( كانط كمشكمة الميتافيزيقا، بكف 2

 .(3)ـ1929سنة ( ما الميتافيزيقا، بكف 3

 ـ. 1937ميكنخ سنة  –( ىمدرلف كماىية الشعر 4
 ـ. 1943فرانكفكرت سنة  –( ماىية الحقيقة 5

 . (4)ـ1953تكبنجف سنة  –( مدخؿ إلى الميتافيزيقا 6

سمسمة محاضرات ألقاىا في الجامعة إباف السنة  –( ما التفكير 7
 . (5)ـ1954ـ كنشرت في تكبنجف سنة 1952 – 1951الدراسية 

                                                           

دكارد ربنسكف، سنة ترجـ إلى اإلنجميزية بقمـ جكف ما - 1  ـ. 1962كارم كا 
ـ، كترجـ إلى 1953ترجـ إلى الفرنسية بقمـ الفكنس دكفايمنز كفالتر بيمؿ، سنة  - 2

ا بقمـ جيمس تشرشؿ، سنة   ـ. 1960اإلنجميزية أيضن
 ـ. 1938جاليمار سنة  –ترجـ إلى الفرنسية بقمـ ىنرم كرباف  - 3
 ـ.  1959جامعة ييؿ سنة  – ترجـ إلى اإلنجميزية بقمـ رالؼ منيايـ - 4
 ـ. 1959مطابع فرنسا الجامعية سنة  –ترجـ إلى الفرنسية بقمـ بيكر كجرانؿ  - 5
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ىذه المؤلفات تشتمؿ عمى خبلصة لفكر ىيدجر كالبحكث القصيرة أك     
المستفيضة التي كتبيا بعد ذلؾ قؿ أف نجد فييا جديدنا: فيي إما أنيا تعيد 
القكؿ في أشياء قد قاليا مف قبؿ، أك تضيؼ أنيننا كشككل جديدة مف 

استخفاء الكجكد استخفاءن مستديمنا
(1) . 
  

                                                           

 . 14في الفمسفة كالشعر، مارتف ىيدجر، صػ  - 1
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 ادلطلة الثاني
 الٌجٌد هن أجل ادلٌت( –الٌجٌد هع اآلخشين  -)الٌجٌد يف العامل      

 )أ( الٌجٌد يف العامل :
ىي )الزمانية( عمى أنيا  تعتبر المقكلة الرئيسة في فمسفة ىيدجر 

االنفعاالت الداخمية لئلنساف كاألكلى في نظره ىي المزاج، أم شكؿ الكعي 
التمقائي الغير منظكر كاليـ كالقمؽ...إلخ ىذه األشكاؿ القبمية لمشخصية 
اإلنسانية، كتككف ىذه األشكاؿ الكجكد الذاتي لئلنساف الذم يسميو ىيدجر 

 .(1)الكجكد في العالـ
د انطمؽ ىيدجر مف الكجكد اإلنساني المشخص لفيـ الكجكد المجرد كلق    

بشكؿ عاـ؛ ألنو في متناكؿ أيدينا، كيطمؽ ىيدجر عمى ىذا الكائف 
لمداللة عمى الكجكد اإلنساني، كيفسرىا بقكلو: إنو  Dasein (2)بالمتكاجد

الكجكد الذم أككنو أنا، أم أنو كجكد اإلنساف القادر عمى التساؤؿ عف 
، (3)كجكده، كىك ليس شيئنا مقاببلن لمعالـ، بؿ ىك ممتزج في العالـ مكجكد فيو

                                                           

 . 252تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، صػ  - 1
كتبة مصر، القاىرة، ط. دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، نشر م - 2

 . 425ـ، صػ 1968األكلى، سنة 
كىك نفس المعنى الذم يشير إليو سارتر بقكلو: الكجكد لذاتو، كما سيأتي في مكانو  - 3

 مف البحث. 
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ىي كجكدنا نفسو بكصفو  (1)كبيذا المعنى يمكف القكؿ بأف األنطكلكجيا
  (2)ة عمى الكجكد.كينكن
كيبدأ ىيدجر بحثو عف الكجكد األصيؿ، مسقطنا بذلؾ مشكمة كجكد العالـ     

الخارجي؛ ألف المكجكد ىناؾ بطبيعتو مكجكد في العالـ، كبحثو عف كجكده 
 الخاص يرتبط ببحثو عف الكجكد العاـ.

في تحميبلتو األنطكلكجية لمكجكد اإلنساني مف الحياة  "كينطمؽ ىيدجر    
اليكمية أك المكقؼ الطبيعي الذم نحياه جميعنا، كيؤكد عمى أف المنيج الكحيد 
المبلئـ لمتحميؿ الكجكدم ىك المنيج الفينكمينكلكجي، كلكنو لـ يأخذ بمفيـك 

ككينية تصؿ في مراحميا الت (4)كفمسفة ترانسند نتالية (3)ىكسرؿ لمظاىريات

                                                           

أنطكلكجيا: تقاؿ عمى المكجكد مف حيث ىك كذلؾ، فتعـ جميع المكجكدات، فيي قسـ مف  - 1
أقساـ ما بعد الطبيعة، كفي الفمسفة المعاصرة ىي عمـ المكجكد مف حيث ىك مكجكد. المعجـ 

 . 114الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 
شر المركز الثقافي الزماف كالكجكد، ىيدجر، ترجمة. محمد سبيبل كعبد اليادم مفتاح، ن - 2

ا: دراسات في الفمسفة 91ـ، صػ 1995العربي بالدار بالبيضاء، ط. األكلى، سنة  ، كينظر أيضن
 . 425المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ 

الظاىريات ىي: أحد التيارات اليامة في فمسفة القرف العشريف التي سادىا االعتقاد بأف  - 3
، كلعؿ ما الفمسفة ليست كالعمـك الطبيعية أك  الكاقعية، كأنيا ال يمكف أف تستخدـ مناىج تمؾ العمـك

أسفر عنو ىذا المنيج ىك نكع جديد مف المثالية، أطمؽ عميو المثالية الذاتية المتعالية، كيعد 
ىكسرؿ أكؿ مف أطمؽ ىذا المفظ عممنا عمى فمسفة بأكمميا تأخذ عمى نفسيا أف تصؼ الظكاىر 

 . 517. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ بكؿ دقة، كترتبيا بكؿ إحكاـ
ترانسندنتالية: مف كضع المدرسييف يدلكف بو عمى بعض معاف تسمك عمى مقكالت أرسطك،  - 4

== كتبلئـ جميع المكجكدات، كىي الكجكد كلكاحقو: الكاحد كالحؽ كالخير كالقكة كالفعؿ كغيرىا، 
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الخالص الذم يبقى كلك فنى العالـ كمو  (1)األخيرة إلى رد كؿ شيء إلى األنا
فمسفة كاتجاىنا، كاستفادتو منيا  (2)... كلكنو يعمف تنصمو مف الظاىريات

ا كطريقنا لمكشؼ عف أشكاؿ الكجكد".  (3)منيجن

كالكجكد في العالـ عند ىيدجر يعني أف الكجكد البشرم قذؼ بو  
ادتو في عالـ ليس مف صنعو، كفي محاكلة المكجكد البشرم عمى غير إر 

المستمرة لمخركج مف ذاتو يصطدـ بعالـ األشياء كاألدكات ليحقؽ إمكانياتو 
 كيككف مالـ يكنو.

كحينما يقرر ىيدجر أف اإلنساف مكجكد في العالـ، فإنو ال يعني بذلؾ أنو     
نما تكجد بيف اإلنساف كالعالـ عبلقة (4)مكجكد كجكدنا مكانينا في العالـ ، كا 

                                                           

ىذا المصطمح في معاف عديدة منيا: أنيا كصؼ لممعرفة التي يتألؼ منيا  استعمؿ كانط كقد==
عمـ األمكر األكلية، أك نظرية األكليات، كىي بيذا االعتبار تدؿ عمى العمـ بإمكاف المعرفة األكلية 

 . 190، 189كبطبيعتيا كحدكدىا. المصدر السابؽ، صػ 
جميعيا كجدانية كانت أك عقمية أك األنا: ىي الذات التي ترد إلييا أفعاؿ الشعكر  - 1

 .101إرادية. نفسو، صػ 
تقـك فمسفة الظاىريات عند ىيدجر بمثابة دكر عمؿ التأكيؿ، كىي تدرس الكينكنة  - 2

مف أجؿ تفسير تركيبيا كتككينيا، كميمة التحميؿ األنطكلكجي إذف عند ىيدجر ىي 
 الكشؼ عف الكجكد اإلنساني بصفة عامة. 

 . 28مسفي لمقرف العشريف، د. عطيات أبك السعكد، صػ الحصاد الف  - 3
، أك عمى نحك ما يكجد عكد الكبريت في  - 4 عمى نحك ما يكجد الكرسي في الغرفة مثبلن

 العمبة.
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كثيقة تجعؿ مف المستحيؿ أف نتصكر إنساننا بدكف عالـ، أك عالمنا بدكف 
 إنساف .

كالكاقع أف: "العبلقة بيف اإلنساف كالعالـ ليست مجرد عبلقة بيف     
نما ىي  مكجكديف كائنيف في المكاف، أك مجرد صمة بيف ذات كمكضكع، كا 

اميا الشعكر باالىتماـ، كمعنى ىذا أف مجرد ارتباط المكجكد عبلقة كجكدية قك 
ميمكمنا، يحمؿ دائمنا عبء  البشرم بالعالـ ىك الذم يجعؿ منو مكجكدنا

 (1)".كجكده

كميما يكف مف شيء، فإف ىيدجر يقرر أف اإلنساف كثيؽ الصمة بالعالـ،     
ؿ إلى اآلخر كما أف العالـ كثيؽ الصمة باإلنساف، ال ألف كبلن منيما يحي

فحسب، بؿ ألف الكجكد في العالـ ىك نفسو بمثابة تحديد أنطكلكجي مف 
ا.  تحديدات المكجكد البشرم أيضن

فييدجر يعمف بصراحة أف: "كؿ المناقشات الفمسفية التي طالما دارت     
حكؿ كجكد العالـ الخارجي إنما ىي مجرد لغك فارغ: إذ ال يمكف أف يككف 

ـ إال إذا كانت الذات مرتبطة ارتباطنا أكلينا جكىرينا ثمت كجكد بشرم، المي
بحقيقة خارجية ىي العالـ، كليس ثمت مكضع لمقكؿ بكجكد أم ضرب مف 
ضركب االنفصاؿ بيف اإلنساف كالككف، مادامت الكينكنة البشرية متفتحة منذ 

 (2)البداية لمعالـ".

                                                           

 . 428، 427دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ  - 1
 . 430المصدر السابؽ، صػ  - 2
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بالمعنى  (1)اميكيكبذلؾ فإنو يتصكر الكجكد في العالـ عمى أنو كجكد دين    
األصمي ليذه الكممة، فينسب إلى المكجكد البشرم إمكانيات عينية إيجابية 
ىي بمثابة قدرات عمى التعامؿ مع العالـ الخارجي كميارات تنجمي في 

 استخداـ ما فيو مف أدكات.

ىك: "نجاح اإلنساف أك فشمو في تحقيؽ  فالكجكد اإلنساني عند ىيدجر    
، كىك عمى (2)إمكانياتو، فاإلنساف ال يممؾ اإلمكانيات، بؿ ىك عيف اإلمكانيات

مسافة دائمنا مف ذاتو، ذلؾ ألنو كجكد اإلمكانيات التي تعمك دائمنا عمى ذاتو، 
ككجكد اإلنساف في العالـ ىك عبلقة أنطكلكجية تربطو بإمكانياتو، فاإلمكاف 

ى مف الكاقعية، بالنسبة إلى ذلؾ المكجكد الذم يتصكر كجكده دائمنا عمى أعم
 (3)أنو مشركع كجكد".

كبذلؾ يصبح كجكد اإلنساف بالنسبة لييدجر مشركع لتحقيؽ إمكانيات قد     
كمف ثـ يعمك عمى ذاتو كيتسامى عمى األشياء ذاتيا، كبذلؾ  –ينجح المتكاجد 

                                                           

لحركة بمعناىا العاـ، كىي إحدل فركع الرياضيات الديناميكا: عمـ يبحث في ا - 1
التطبيقية التي تختص بدراسة القكل كتأثيرىا عمى حركة األجساـ، كقد كضع نيكتف 
القكانيف الفيزيائية األساسية الحاكمة لعمـ الديناميكا كالتي تعرؼ باسـ قكانيف نيكتف 

 لمحركة. 
غفار مكاكم، ط. دار الطباعة كالنشر نداء الحقيقة، مارتف ىيدجر، ترجمة د. عبد ال - 2

ا: تاريخ الفمسفة المعاصرة في 61ـ، صػ 1977بالقاىرة، ط. األكلى، سنة  ، كينظر أيضن
 . 254أكركبا، بك خنيسكي، صػ 

 . 431دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ  - 3
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كقد يفشؿ؛ كبالتالي يقع في خطر  –كت يحيا كجكده األصيؿ في مكاجية الم
السقكط في األشياء )التشيؤ( كيفقد كجكده األصيؿ؛ فاإلنساف ليس ما ىك 

ا.  كائف كما كاف فحسب، بؿ ىك ما سيككف أيضن

لقد صرح ىيدجر بأنو: "لما كاف الكجكد اإلنساني في كؿ حالة ىك مف      
عينو أف يختار نفسو الناحية الجكىرية إمكانياتو، فإنو يستطيع بكجكده 

 (1)كيكسب نفسو كحيدنا إال نفسو".

في فمسفة ىيدجر، إذ إنو يرل اإلنساف  (2)كىنا تبدك النظرة التشاؤمية    
كجد نفسو في الكاقع ممقى بو في العالـ، كليس لديو أم عبلمة عمى األرض 
تيديو، يسعى لتحقيؽ آنيتو متعالينا عمى األشياء يقذؼ بنفسو دائمنا نحك 

لمستقبؿ كالعمؿ كالمكت، كالكجكد أدكات تحت الطمب، كال ينكشؼ لئلنساف ا
عمى صكرة مكضكع يتأممو، بؿ ىك ينكشؼ لو مف البداية عمى صكرة تكتر 

 يثير في نفسو االىتماـ كاليـ كاالكتراث .

اإللحاد كالبعد  –مف كجية نظرم  –كمثؿ ىذه األفكار التشاؤمية أساسيا     
عف المناىج الدينية، كالتكجييات الربانية، كتتعارض مع قكؿ اهلل تبارؾ 

                                                           

، ط. دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، سنة مع الفيمسكؼ، محمد ثابت الفندم - 1
 . 128ـ، صػ 1994

: حالة نفسية تقـك عمى اليأس كالنظر إلى األمكر مف الكجية السيئة،  - 2 التشاـؤ
كاالعتقاد أف كؿ شيء يسير عمى غير ما يراـ، كىي نظرية ترجع إلى أبي العبلء المعرم 

لى شكبنيكر حديثنا، كتدكر عمى أف ا لعالـ ردمء بالذات، كأف األلـ قانكف الحياة قديمنا كا 
 . 195كنسيجيا. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 
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ىرأًض آيىاته لِّمأميكًقًنيفى كتعالى: ) ًفي األأ ـأ . كى ًفي أىنفيًسكي ( أىفىبلى  ۚ  كى كفى تيبأًصري
(1) ،

كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ فيما ركم عف صييب الركمي رضي اهلل عنو أف 
عميو كسمـ قاؿ: )عجبنا ألمر المؤمف، إف أمره كمو خير،  النبي صمى اهلل

،... إلخ، ىذه اآليات كاألحاديث (2)كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف ... الحديث(
التي تحث الفرد عمى ترقبو لعبلمات اليداية كتحقيؽ ذاتيتو مف خبلؿ الفطرة 

لتشاـؤ السميمة، كالنظرة التي تحث الفرد عمى التفاؤؿ بالخير، كتحذره مف ا
 كاليـ كالقمؽ كاليأس...إلخ. 

يقكؿ جكف ماككرم: "كىكذا فإف الكجكد البشرم مف حيث عبلقتو      
بالعالـ، ككذلؾ مف جكانب أخرل كثيرة، يجد نفسو محاطنا بالتكتر، كعميو أف 

  (3)يكاصؿ حياتو في كجو ضغكط متعارضة".

كبالتالي فإف الكجكد البشرم مف خبلؿ ىذه النظرة الكجكدية عند ىيدجر     
يككف قد ترؾ ليضع لنفسو معاييره الخاصة كيحدد قيمو بنفسو، كما سيصبح 
عميو، كيحؽ لنا أف نفسر عبارتو التي تقكؿ: إف ماىية الكجكد المتعيف تكمف 

  ء. في كجكده، بأنيا كما لك كانت تعني أف اإلنساف مقياس كؿ شي

                                                           

 . 21، 20سكرة الذاريات، اآلية رقـ  - 1
صحيح مسمـ، اإلماـ مسمـ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، ط. الحمبي بالقاىرة، ط.  - 2

حديث رقـ  –ـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب المؤمف أمره كؿ خير 1955، سنة األكلى
5323 . 

 . 125، 124الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 3
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 )ب( الٌجٌد هع اآلخشين: 
يرل أف الكجكد البشرم يستحيؿ بمعزؿ عف  رأينا فيما سبؽ أف ىيدجر    

العالـ، فكما أنو ال يكجد كجكد بشرم بدكف العالـ، فإف الكجكد البشرم ىك 
أساسنا كجكد جماعي في طبعو، فبدكف اآلخريف ال أستطيع أف أكجد، أك أف 

 الكجكد البشرم ىك كجكد مع آخريف. 

ذلؾ، البد أف يؤكد  كمع ذلؾ فإف التحميؿ الكجكدم عندما يمضي أبعد مف    
ا أىمية الطابع الجماعي لكجكد اإلنساف، إذ مف المستحيؿ أف نقكؿ:  أيضن
"الكثير عف الكجكد البشرم دكف أف نصطدـ باستقطاباتو كبمفارقاتو، كأم 
تأكيد نقكؿ بو البد أف يتـ في سياؽ جدؿ يسمح كذلؾ بتأكيد القطب اآلخر 

كجكد البشرم كطابعو الجماعي المضاد، عمى أف االستقطاب بيف خصكصية ال
  (1)ىك أعمؽ استقطاب لكجكد اإلنساف يغكص في كياننا كمو".

فكما أف الكجكد في العالـ مف مقكمات الكجكد اإلنساني، كذلؾ الكجكد مع     
اآلخريف ىك مف مقكمات ىذا الكجكد، كليذا فإف الذات البشرية ال تعيش في 

كدات، بؿ البد ليا أف تعيش عزلة أك عالـ  خاص بيا عف باقي المكج
 كتنخرط مع آخريف. 

"فالذات البشرية غير منطكية عمى نفسيا، بؿ ىي مكجكدة مع آخريف،     
لكف اإلنساف في ىذا العصر قد أصبح في حالة اجتماعية زائفة، فمف خبلؿ 

                                                           

 . 150، 149الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 1
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كجكده مع الحشد المجمكع تنازؿ عف كجكده الحقيقي، كخضع لحكـ كذكؽ 
 (1)المجمكع".

نساف إذف كائف اجتماعي ال يحيا لكحده، بؿ يكجد كيعيش مع آخريف، اإل     
أك أف الكجكد اإلنساني باعتباره كجكدنا مع اآلخريف مف طبيعتو أف يفيـ أنو 

 يستطيع أف ينصت لآلخريف. 

يقكؿ ىيدجر: "إف الكجكد اإلنساني يفقد نفسو في الحشد كفي الحديث     
ذا أراد أف يتـ ذلؾ الكسكؿ )لمحشد( يفشؿ اإلنساف في ا إلنصات لنفسو، كا 

مف خبلؿ ذاتو عميو أكالن أف يتمكف مف أف يجد نفسو كشيء قد فشؿ في 
اإلنصات إلى ذاتو، كالذم يفشؿ في اإلنصات في ذاتو في ىذا إنما ينصت 
لمحشد كىك يتباعد، كىذا اإلنصات المتباعد يجب تفكيضو بقكؿ آخر، إف 

ذم يكقفو يجب أف يعطيو الكجكد اإلنساني إمكانية نكع آخر مف اإلنصات ال
  (2)مف نفسو".

 كمف ىنا فإف ىيدجر يفرؽ بيف كجكديف: 

 كجكد حقيقي أصيؿ.  -أ

  (3)كجكد زائؼ. -ب
                                                           

 . 13نداء الحقيقة، مارتف ىيدجر، صػ  - 1
 . 87الزماف كالكجكد، ىيدجر، صػ  - 2
ا: 448، 447ثة كالمعاصرة، د. يحيى ىكيدم، صػ دراسات في الفمسفة الحدي - 3 ، كأيضن

 . 13نداء الحقيقة، صػ 
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مبناىا عمى أساس التمييز بيف ذات حرة تأخذ  كىذه التفرقة مف ىيدجر    
عمى عاتقيا مسئكلية كجكدىا، كذات غريبة عمى ذاتيا قد فقدت حريتيا 

 فأصبحت تحيا عمى حساب اآلخريف. 

فالكجكد األصيؿ في نظر ىيدجر إنما ىك: "ذلؾ الكجكد الحقيقي الذم     
نو قد خمى بينيا تشعر معو الذات بأنيا قائمة بنفسيا، مسئكلة عف ذاتيا، كأ

كبيف حريتيا، كأنو البد ليا مف أف تأخذ عمى عاتقيا تبعة كجكدىا، كأما 
الكجكد الزائؼ فيك ذلؾ الكجكد العيني الذم تيبط فيو الذات بنفسيا إلى 
مستكل المكضكع، فتميؿ إلى االنغماس في المجمكع، آممة مف كراء ذلؾ 

تخمص مف شعكرىا التيرب مف حريتيا، كالتنصؿ مف مسئكليتيا، كال
  (1)بالقمؽ".

ذا أراد اإلنساف أف يصؿ إلى مرتبة الكجكد األصيؿ، فإف ىيدجر يرل أنو      كا 
البد مف أف نرتد إلى ذكاتنا لكؿ نأخذ عمى عاتقنا مسئكلية كجكدنا، فبلبد 
 لئلنساف مف أف يجد نفسو مضطرنا إلى مكاجية ىذا االختيار األصمي الحاسـ. 

لذات، كانحدار إلى مستكل الشيئية، كتنازؿ عف "فإما اغتراب عف ا
ما استمساؾ بالذات الحقيقية، كالتزاـ بالحرية  الكجكد الحقيقي األصيؿ، كا 

  (2)كالمسئكلية، كتساـ إلى مستكل الكجكد الحقيقي األصيؿ".

                                                           

 . 432دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ  - 1
 . 433المصدر السابؽ، صػ  - 2
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ذا كاف المكجكد البشرم بطبيعتو مكجكدنا كاقعينا عرضينا، فإنو معرض في      كا 
سقكط في التشيؤ، كبالتالي فإنو ميدد لخطر االغتراب عف كؿ لحظة لخطر ال

الذات كالسقكط في عالـ المكضكعات، إال أنو في كسعو عف طريؽ الحرية أف 
 يسترد ذاتو الحقيقية، كأف يعمؿ عمى تحقيؽ كجكده األصيؿ. 

 )جـ( الٌجٌد هن أجل ادلٌت: 
، كىيدجر (1)يحتؿ مكضكع المكت مكاننا بارزنا في كتابات الكجكدييف عامة

خاصة، فمقد كاصؿ الدراسة التفصيمية لممعنى الكجكدم لممكت كأدمجو في 
 ،كسنحاكؿ تمخيص أفكاره عف ىذا المكضكع. (2)فمسفتو عف الكجكد البشرم

يرل ىيدجر: أف اإلنساف ىك المكجكد الكحيد الذم يدخؿ المكت في 
يتحدث بطبيعة صميـ كينكنتو باعتباره أعمى ما لديو مف إمكانيات، كىك ال 

الحاؿ عف المكت بصفة عامة، بؿ يتحدث عف تكقع الفرد لمكتو أك استباقو 
 ليذا الحدث. 

                                                           

يرل الكجكديكف أف المكت ليس مجرد نياية بسيطة لمحياة، كليس مجرد حادثة تظير  - 1
نم ا في نياية القصة، كا  ا ىك يتغمغؿ كثيرنا داخؿ القصة نفسيا، كيخبر عمماء الحياة أيضن

بأف كعي اإلنساف أنو سيمكت ىك إحدل الخصائص التي تسمح لو أف يكجد بكصفو 
إنساننا كليس حيكاننا، كىذا الكعي بالمكت كما يقكؿ ثيكدكثيكس دكبجانسكي ىك إحدل 

بيكلكجيا االىتماـ المطمؽ، الخصائص األساسية لمجنس البشرم بكصفو نكعنا حيان. 
 . 72ـ، صػ 1967دكبجانسكي، ط. نيبكرؾ، سنة 

 . 311: 279الكجكد كالزماف، ىيدجر، صػ  - 2
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كىكذا يربط ىيدجر بيف دراستو لمزماف كدراستو لممكت، بؿ إنو ميد 
لدراسة الزماف بدراسة المكت،  عمى اعتبار أف المكت ىك كحده الكفيؿ 

حالة كجكد ا لكائف إلى كجكد ماض بحت قد بالكشؼ عف طبيعة المستقبؿ، كا 
 (1)أصبح في خبر كاف.

كال ييتـ ىيدجر بالمكت مف حيث ىك كاقعة بيكلكجية أك حادثة طبيعية،  
 بؿ ىك ييتـ بو باعتباره داخبلن في نسيج المكجكد البشرم. 

البشرية  "فالكجكد مف أجؿ المكت ىك شرط كجكدم مف شركط تمؾ اإلنية
التي تعدك دائمنا كراء ذاتيا، كبالتالي كراء مستقبميا، كالمكت ىك اإلمكانية 
النيائية التي تنتظر الذات في المستقبؿ، فيك بمعنى ما مف المعاني أعمى 
إمكانية مف إمكانياتيا... إذف فكجكدم ىك الشيء الكحيد الذم أممكو، كلكنو 

ا الذم أنا معرض لو    (2)في كؿ لحظة لفقدانو".الشيء الكحيد أيضن

كحينما يقرر ىيدجر أف الماضي ينبعث عف المستقبؿ لكي يكلد الحاضر، 
 فإنو يجعؿ األكلكية لممستقبؿ عمى غيره مف أقساـ الزماف. 

، (3)كىنا يكمف أف نخمص  إلى نظرية ىيدجر في التعالي أكالمفارقة
ة عمى ذاتيا، أك فنقكؿ: إف المكجكدات البشرية في رأيو ليست كائنات مغمق

                                                           

 . 323السابؽ، صػ  - 1
 . 375نفسو، صػ  - 2
الكممة في أصميا األجنبي مأخكذة عف اليكنانية كتتألؼ مف  Paradoxمفارقة:  -3

== كيعني الرأم، فيككف المعنى  doxaكيعني المخالؼ أك الضد، كمف  Paraمقطعيف: 
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مكجكدات منعزلة قائمة بذاتيا، بؿ ىي كائنات زمانية تحقؽ حركة مستمرة، 
 أك مكجكدات زئبقية تعمك دائمنا  عمى ذكاتيا. 

"كىكذا نرل أف الكممة األخيرة في كؿ فمسفة ىيدجر الكجكدية عمى نحك 
رقة ما عرضيا في كتابو )الكجكد كالزماف( إنما ىي نظرية التعالي أك المفا

التي تجعؿ مف المكجكد البشرم بنانء معقدنا مف الممكنات فتخمع عمييا طابعنا 
، كتصكر لنا كجكده بصكرة ناقدة صغيرة نطؿ منيا عمى البناء  زمانينا أصيبلن

  (1)األصمي لمكجكد العاـ".

طريقة ىيدجر إذف في معالجة ىذه الصعكبات ىي أف يحكؿ االنتباه مف 
ظتيا في كاحدة في نياية الحاؿ، إلى الكعي الداخمي المكت ككاقعة يمكف مبلح

 لممكجكد البشرم بأف كجكده ىك كجكد نحك المكت. 

"كعمى الرغـ مف أف المحظة الدقيقة لممكت السريرم ليست مؤكدة، كىي 
كامنة في مكاف ما في ضمير الغيب، فإف المكت حاضر بالفعؿ بكصفو ضربنا 

أف يقكؿ إنو أكثر الممكنات كميا يقيننا،  مف اإلمكاف المؤكد، بؿ يستطيع المرء
إنني في الحالة المزاجية لمقمؽ أككف عمى كعي بأنني أعيش في مكاجية 

                                                           

ليذه الكممة ما يضاد الرأم الشائع، كفي العصر الحديث استخدـ الفيمسكؼ الكجكدم ==
 . 656كيركيجكرد ىذا المفظ لمداللة عمى البلمعقكؿ. المعجـ الفمسفي،أ د. مراد كىبو، صػ 

 . 444زكريا إبراىيـ، صػ  دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. - 1
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نياية، فالكجكد البشرم الذم ىك كجكدم محفكؼ بالمخاطر، كممكف في أية 
  (1)لحظة أف يختفي في العدـ".

 ميدد بالمكت في كؿ لحظة مف لحظات –كما يرل ىيدجر  –فاإلنساف 
حياتو، إف لـ نقؿ منذ بداية حياتو، فميس المكت كاقعة تظير في خاتمة 
الحياة، بؿ ىك كاقعة ماثمة عمى صكرة إمكانيات حادة في كؿ لحظة مف 

 لحظات الحياة. 

كمعنى ىذا: "أف المكت ال يكاد ينفصؿ عف الكينكنة نفسيا، ماداـ 
االندفاع نحك المستقبؿ البد مف أف يككف بمثابة اتجاه نحك المكت، فميس 
المكت )في نظر ىيدجر( مجرد فكرة تعبر عف الخاتمة أك النياية، بؿ ىك 

 (2)إمكانية معاشة تعبر عف فعؿ التناىي أك االنتياء".

ا أك حدثنا يأتي  كىذا ىك السبب في أف ىيدجر ال يرل في المكت عرضن
إلينا مف الخارج، بؿ ىك يرل فيو أعمى إمكانية مف إمكانيات المكجكد 
البشرم، كليس المكت ىك مجرد استحالة كؿ إمكانية، بؿ ىك إمكانية 

 االستحالة نفسيا. 

كلما كاف المستقبؿ في نظر ىيدجر ىك شرط لعبلقة الذات بإمكانياتيا، 
فميس بدعنا أف نرل ىيدجر يصكر لنا اندفاع الذات نحك مستقبميا سائرة أك 

                                                           

 . 283الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 1
 . 438دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ  - 2
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صائرة حتمنا نحك فنائيا، كمف ىنا فإف مشكمة المكت البد كأف ترتبط حتمنا 
 بمشكمة الزماف، ما داـ األصؿ في المكت إنما ىك زمانية الكجكد البشرم. 

يـ كجكده، "فاإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يدخؿ المكت في كؿ صم
باعتبار أعمى ما لديو مف إمكانيات، فيذا الحد األليـ ىك الذم يحدد كجكد 
اإلنساف كيميزه فيك كجكد نحك المكت، كجكد مف أجؿ المكت، كجكد لممكت، 
كتفكير الذات في المكت إمكانية فردية تجعؿ مف المستحيؿ تحقيؽ أم 

  (1)إمكانية أخرل".

كشؼ عف العدـ، كىذا العدـ ليس الكجكد ىنا إذف كجكد قمؽ، قمؽ ي
ا عف الكجكد مضافنا إليو أك نيايتو، بؿ ىك في صميـ الكجكد، فاإلنساف  خارجن
ىك الذم يحمؿ مكتو منذ كجكده، لكنو ييرب مف ىذا القمؽ بالسقكط بيف 

 الناس، فيتحدث عف المكت بصفة عامة كليس مكتو ىك. 

شاؤمية في فمسفة ىيدجر كأستطيع أف أؤكد ىنا مرة ثانية عمى النظرة الت
كرؤيتو لمكجكد القمؽ الذم يقذؼ باإلنساف دائمنا إلى االتجاه الكجكدم نحك 
المكت، كبمثؿ ىذا الفكر اإللحادم، كقمة الكازع الديني، كبمثؿ ىذا االضطراب 
النفسي، ىك الذم يؤدم دائمنا إلى الخمؿ في الفكر كعدـ االستقرار كالقمؽ 

، كنسى ىيدجر أف المكت ىك الحقيقة الكحيدة المؤكدة في حياة  كالتشاـؤ

                                                           

 . 65مع الفيمسكؼ، محمد ثابت الفندم، صػ  - 1
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، كما عمى المرء إال أف يحسف العمؿ كالظف بربو (1)اإلنساف التي ال مفر منيا
لكي ينجك مف كؿ ىذه االضطرابات التي تدمر نفسو كيحيا حياة سعيدة يعمكىا 
الفأؿ كالرضا كاالطمئناف عمى مصير اإلنساف كمآلو بيف يدم خالقو جؿ 

يأره  أصدؽ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: " كعبل، كما ًخرىةي خى قيؿأ مىتىاعي الدُّنأيىا قىًميؿه كىاآلأ
 ( 2)". لِّمىًف اتَّقىٰى كىالى تيظأمىميكفى فىًتيبلن 

  

                                                           

ـأ يقكؿ تعالى: ) - 1 ًقيكي كفى ًمنأوي فىًإنَّوي ميبلى تى الًَّذم تىًفرُّ لجمعة، مف اآلية ( سكرة اقيؿأ ًإفَّ الأمىكأ
 .8رقـ 
 . 77سكرة النساء، مف اآلية، رقـ  - 2
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 ادلطلة الثالث
 العذم عنذ ىيذجش ًنقذه

مف عنى ببياف المدلكؿ  (1)ليس مف شؾ في أف ىيدجر ىك أكؿ 
الكجكدم الميتافيزيقي لفكرة العدـ، عمى اعتبار أف مشكمتو ىي المسألة 

 الميتافزيقية الرئيسة األكلية. 
يرل ىيدجر: "أف الكجكد لكي ينتقؿ مف حالة الكجكد الماىكم إلى اإلنية 
البد لو مف العمك، بالخركج مف اإلمكاف إلى التحقؽ، كفي ىذا سمب إلمكانيات 
كاف في الكسع أف تتحقؽ، كلكنيا انتزعت مف الكجكد بتحقؽ إمكانية غيرىا، 
كىذا السمب ىك العدـ، كبغيره لف يتـ التحقؽ، ألف التعيف يقتضي أخذ إمكانية 
دكف أخرل، أم يقتضي سمب إمكانيات، فالعدـ إذف داخؿ في تككيف الكجكد، 

  (2)ما داـ شرطنا في تحققو".
                                                           

المكلب  –غالبنا  –أجؿ إف برجسكف قد عنى بيذا المدلكؿ كقاؿ عف فكرة العدـ: إنيا  - 1
الخفي، كالمحرؾ المستكر لمفكر الفمسفي، تمؾ التي ال يستطيع اإلنساف تحديدىا دكف أف 

كعدت بو، إذ انتيت إلى إلغاء فكرتو بكصفيا يصاب بدكار، كلكنيا أفضت إلى خبلؼ ما 
فكرة كاذبة ال أساس ليا مف الكاقع الكجكدم، كال أثر ليا في الككف كالكجكد، كمف أجؿ 
ىذا فإننا نؤكد عمى أف بحث برجسكف في فكرة العدـ كاف تقيقرنا ظاىرنا كعكدنا إلى نكع مف 

لتحميؿ القضاء عميو، كلذا أكدنا أف اإليمية كاألفبلطكنية، زعـ ىك مع ذلؾ أنو يريد بيذا ا
ىيدجر ىك أكؿ مف أكضح مدلكؿ العدـ مف الناحية الكجكدية. يراجع في ذلؾ: التطكر 

، كالفكر كالمتحرؾ، برجسكف، ط. 298، صػ 46ـ، ط. 1929الخالؽ، برجسكف، ط. سنة 
 . 132، صػ 15ـ، ط. 1920سنة 

 . 44، 31ـ، صػ 1953سنة  المدخؿ إلى الميتافيزيقا، ىيدجر، ط. تكبنجف - 2
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ذا كانت  فالعدـ عند ىيدجر مقكلة كجكدية، كليس مقكلة منطقية، كا 
ميمة الميتافيزيقا ىي العمك عمى كؿ ما ىك مكجكد، فإف مكضكعيا الصحيح 

 ىك الكشؼ عف العدـ. 
العدـ ىك األساس في السمب، كشرط الكجكد، كعنصر داخؿ في تركيبو، 
كليس شيئنا مضافنا أك مجرد نفي لمعنى الكجكد، فالعدـ ينتسب إلى الكجكد 

و كأنو جزء مف كيانو، كشرط لتحقؽ الكجكد أك النكشافو، ىذا فضبلن عف نفس
 أف العدـ يظير في كؿ فعؿ مف أفعاؿ الكجكد. 

 يظير في السمب، حينما أقكؿ: ىذا الشيء ليس كذا.  -"أ
يظير في القياـ بفعؿ مف األفعاؿ، ألف الفعؿ يقتضي اختيار كجو  -ب

 نات مما يعبر عف معنى العدـ. كاحد مف أكجو الممكف، كنبذ سائر الممك
في كؿ إنكار أك ثكرة أك تمرد أك منع أك تحريـ أك زىد أك  -ج
  (1)امتناع".

فالعدـ ينفذ في كؿ الكجكد كيتفشى فيو، كيكفي مجرد تنبيو االىتماـ إليو 
 لكي ينكشؼ لو في كؿ فعؿ. 

نما فعؿ بالنسبة لفكرة العدـ   كىيدجر ىنا لـ يصمح الحاؿ كثيرنا، كا 
(2) ، 

                                                           

الكجكد الحقيقي عند ىيدجر، د. صفاء عبد السبلـ، ط. منشأة المعارؼ باإلسكندرية،  - 1
 . 280ـ، صػ 2000ط. األكلى، سنة 

إف أغمب الظف في الخطأ الذم نشأ في فيـ العدـ حتى اآلف ىك تصكر العدـ تصكرنا  - 2
جـر يدخؿ فيو المكجكد فيممؤه أك مكاف حاؿ  مكانينا عمى أنو الخبلء، ككأف الخبلء إطار أك

==   يشغمو الكجكد، أك حاؿ مف عدـ التعيف، كسكاء أكاف تصكره ىذا أـ ذاؾ فإف 
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تمامنا بالنسبة إلى فكرة الزماف، فبدالن مف أف يقكؿ: إنو ( 1)ما فعمو كانط
شيء مكجكد بكجو عاـ، يمصؽ بجكار المكجكد إف صح ىذا التعبير، أك 

 شيء يأتي لذاتو فيضاؼ إليو. 

يقكؿ ىيدجر: "إف العدـ ىك الشرط الذم يحقؽ إمكانية ظيكر المكجكد  
 (2)نية".بما ىك مكجكد بالنسبة إلى اإل 

أك كما رأل كانط تمامنا إف الزماف شرط قبمي يجعؿ الظكاىر المتكالية  
 ممكنة االمتثاؿ. 

                                                           

النتيجة كاحدة، كىي تصكر عمى مكاف، كنحف ىنا في الكاقع بإزاء نفس الظاىرة التي ==
النحك باسـ  حدثت بالنسبة إلى الزماف، كفي كسعنا إذف أف نسمى العدـ متصكرنا عمى

 العدـ المكاني، كتبعنا ليذه النظرة أنكرت النظرة الفمسفية كجكده، كما أنكرت كجكد الخبلء. 
ـ، التحقؽ بمدرسة 1724كانط: كلد في مدينة كينجزبرج في بركسيا الشرقية عاـ  - 1

ـ، درس فييا الفمسفة كالبلىكت 1740عاـ  فريدريؾ الثانكية، ثـ دخؿ جامعة كينجزبرج
كالرياضيات كالطبيعة، ثـ حصؿ منيا عمى درجة الدكتكراه، كحاضر فييا، ثـ عيف أستاذنا 

ـ، كظؿ يشغؿ ىذه الكظيفة حتى فاجأه المكت في فبراير عاـ 1770بيا في عاـ 
العممي( ـ، كأىـ مؤلفاتو: )صكر كمبادئ العالميف الحسي كالعقمي( ك)نقد العقؿ 1804

ك)نقد الحكـ(، ك)الديف في حدكد العقؿ الخالص(. يراجع في ذلؾ: المكسكعة الفمسفية 
، ككانط كفمسفتو النظرية، د. محمكد زيداف، ط. دار 329المختصرة، فؤاد كامؿ، صػ 

، كالفيمسكؼ كانط كالكانطية 21: 17ـ، صػ 1979المعارؼ بالقاىرة، ط. الثالثة سنة 
 .12: 7ـ، ص2000اب جعفر، ط. دار المعرفة الجامعية ، سنة الجديدة، د. عبد الكى

 .  35ما الميتافيزيقا، ىيدجر، صػ - 2
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كفي ىذا يقكؿ كانط: "إف الزماف كالمكاف ىما صكرتاف قبميتاف أكليتاف 
تخمعيما الحساسية عمى شتى المعطيات الحسية التي ترد إلييا مف الخارج، 

  (1)في العالـ الخارجي". دكف أف يككف ليا أدنى كجكد كاقعي

كمف الكاضح أف ىذا ليس حبلن لمشكمة العدـ، كال بياننا لماىيتو، كلذا ال 
ا إذا الحظنا  نستطيع األخذ بو، عمى األقؿ ألنو تحميؿ ناقص المدلكؿ، خصكصن

 أف ىيدجر لـ يكتشؼ العدـ في الكجكد إال بكاسطة حاؿ القمؽ. 

لى ىذا المعنى يشير ىيدجر بقكلو: " إف ثمت قمقنا أصيبلن يأتينا لحظات كا 
نادرة ىك الذم يكشؼ لنا عنو، كىذه الحالة تكشؼ لنا عف العدـ كلكنو كشؼ 

كىذا الشعكر بالعدـ يحدث مرة كاحدة كدفعة  –إف صح ىذا التعبير  –ذاتي 
  (2)كاحدة".

كفي كسعنا أف نقكؿ: إف العدـ ىك األصؿ في الفردية، كلما كانت 
ا أف نقكؿ: إف الفردية تقتضي الح رية كنتيجة ضركرية، ففي كسعنا أيضن

 العدـ ىك األصؿ في الحرية. 

ا برجسكف كىيدجر قد  كبيذا نرل أف الذيف عالجكا مسألة العدـ خصكصن
 أشاركا إلى كجكد ارتباط بيف العدـ كالحرية. 

                                                           

، 71كانط أك الفمسفة النقدية، د. زكريا إبراىيـ، ط. الدار المصرية بالقاىرة، صػ - 1
ا: الزماف في الفمسفة كالعمـ، د. يمنى طريؼ الخكلي، ط. الييئة المصرية العامة  كأيضن

 . 15ـ، صػ 1999، سنة لمكتاب
 . 35ما الميتافيزيقا، صػ   - 2
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ا ما دمنا (1)يقكؿ برجسكف : "إف مسألة العدـ يجب أف تكضح خصكصن
  (2)في االختيار أساسنا لؤلشياء". نجعؿ المدة كالحرية

ا: "إنو بغير الظيكر األصيؿ لمعدـ لف يككف ثمت  كيقكؿ ىيدجر أيضن
  (3)كجكد فردم كال حرية".

كمع أف برجسكف كىيدجر قد أشارا إلى مثؿ ىذا االرتباط كحاكال تفسيره، 
 إال أنو لـ يحالفيـ التكفيؽ. 

ا عند  يقكؿ الدكتكر/ عبد الرحمف بدكم: "فقد أتكا بتفسير عجيب خصكصن
برجسكف، كذلؾ ألنو لـ يفيـ العدـ، فمـ يجعمو داخبلن في تركيب الكجكد، 
كىيدجر جعؿ العدـ شرطنا، كلكنو لـ يكضح كيؼ يككف داخبلن في تركيب 

                                                           

ـ( ىنرم برجسكف، ييكدم فرنسي، نزحت أسرتو مف 1941 – 1859برجسكف:) - 1
إنجمترا، كتخرج مف مدرسة المعمميف العميا، كعيف مدرسان بالمدارس الثانكية، ثـ أستاذان 

كناؿ جائزة نكبؿ لؤلداب بعد حصكلو عمي الدكتكراه،  1900لمفمسفة بالككليج دم فرانس 
ـ، كمقاؿ في المعطيات المباشرة 1889ـ ، أىـ كتبو: فكرة المكاف عند أرسطك 1927

، كالطاقة 1907ـ، كالتطكر الخبلؽ 1900ـ، كالضحؾ 1896لمشعكر، كالمادة الذاكرة 
، كىك أحد ركاد فمسفة الحياة التي ترفض الكاحدية 1922ـ، كالديمكمة1919الركحية 
 . 99:  96عددية. المكسكعة الفمسفية، د. عبد المنعـ الحفني، ص كتؤمف بالت

 . 299التطكر الخالؽ، برجسكف، صػ  - 2
 . 35ما الميتافيزيقا، صػ  - 3
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ا كؿ الغمكض بالرغـ مف أنو أكد دخكلو  في الكجكد، بؿ ترؾ األمر غامضن
  (1)تركيب الكجكد، كيرل الباحث أف الصمة بيف العدـ كالحرية يسير".

في أف العدـ يتخمؿ   -كما سيأتي  -ىذا، كيتفؽ ىيدجر مع سارتر
الكجكد، بؿ ىك نسيج الكجكد، كالعدـ أك المكت أك الفناء يتيدد اإلنساف في 
، أم لحظة، فيك مخمكؽ كائف كجد لكي يمكت، كمكت اإلنساف الفرد فحسب

كمف ىنا كاف قمؽ اإلنساف كعبثيتو عند سارتر، في مقابؿ عبثيو المكضكعات  
 العالمية أك تفاىة شتى األشياء الكائنة عند ىيدجر. 

"القمؽ عند ىيدجر يفصمنا عف عالـ األشياء كاألدكات كيردنا إلى عالـ 
  (2)الكعي كالذات".

كجكدىا في "فالقمؽ تجربة كجكدية تكشؼ لمذات اإلنسانية عف حقيقة 
العالـ باعتبارىا ذاتنا فردية البد ليا أف تفصؿ في كجكدىا بمحض حريتيا، 
كالبد ليا أف تحقؽ إمكانياتيا الخاصة دكف االعتماد عمى أم مخمكؽ 

  (3)آخر".

لقد جعؿ ىيدجر مف القمؽ ركيزة لممكجكد اإلنساني األصيؿ، كيقيـ 
خبلؿ تجربة القمؽ الكجكدية الحرية كالمسئكلية عمى إدراؾ الذات لكجكدىا مف 
 لدل الكائف الذم يتحمؿ دائمنا عبء كىـ كجكده. 

                                                           

 . 235الزماف الكجكدم، د. عبد الرحمف بدكم، صػ  - 1
 . 258تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، صػ  - 2
 . 436عاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ دراسات في الفمسفة الم - 3
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فاإلنساف دائمنا يتساءؿ عف معنى كجكده كيقمؽ كيترقب لنيايتو 
 المأساكية، فيجب أف ينصت كيصغي لنداء الكجكد الخالد. 

ف سبب لو ىذا القمؽ اليـ ليحيا كجكده الحقيقي األصيؿ، فالكجكد ىنا  كا 
إمكانية، كىذا يعني حرية االختيار، غير أف ىذه الحرية عند عمى ىيئة 

 ىيدجر ليست مطمقة كما ىك الحاؿ عند سارتر. 

التي يحياىا اإلنساف ىذه ىي التي  –بمحدكديتيا  –كحرية االختيار 
تعبر في نفسيا عف معنى القمؽ، كليس فقط ألف الحرية ترتب القمؽ، بؿ 

ا ألف الكجكد ىنا كجكد قمؽ،   قمؽ مف ال شيء معيف، ىذا القمؽ يكشؼ أيضن
ا عف الكجكد مضافنا إليو أك نيايتو، بؿ ىك  عف العدـ، كىذا العدـ ليس خارجن

 في صميـ الكجكد. 

كحينما يقكؿ ىيدجر إف كجكدنا مشركع كجكد، فيك يعني بذلؾ: "أننا 
نعمؿ دائما عمى تحقيؽ إمكانياتنا، فنحف في تكتر مستمر نحك المستقبؿ، إف 

  (1)نقؿ إف زماننا نفسو إنما يبدأ بالمستقبؿ".لـ 

ليست كائنات مغمقة عمى ذاتيا، بؿ  فالمكجكدات البشرية في رأم ىيدجر
ىي كائنات زمانية تحقؽ حركة مستمرة أك مكجكدات زئبقية تعمك دائمنا عمى 
ذكاتيا في اتجاه مستمر نحك العالـ كالمستقبؿ كالعدـ، كليس لممكجكد مف 

 ماىية، بؿ إف كجكده ىك عيف ماىيتو. 

                                                           

 . 87الكجكد كالزماف، ىيدجر، صػ  - 1
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طالما الكجكد  كبيذا المعنى: " يككف الكجكد مرادفنا لمتعالي كالمفارقة
ا عف الذات كمتجينا نحك المستقبؿ كالمكت، إذ البد أف نعمك عمى ذكاتنا  خارجن
متجييف نحك العدـ الذم ىك مف نسيج الكجكد العاـ، كمف ىذا كاف كجكد 

  (1)اإلنساف عند ىيدجر زمانينا، كالحرية عنده األساس لكجكده األصيؿ".

في تركيبو، كال سبيؿ  العدـ إذف عنصر جكىرم مككف لمكجكد، كداخؿ
مطمقنا إلى القكؿ بأنو كىـ، بؿ ىك شيء إيجابي مكجكد في نسيج الكجكد، 
فالكجكد كالعدـ معنا يككناف نسيج الكاقع، كليس كبلن منيما يسبؽ اآلخر زماننا 
أك مرتبة، ال كجكد ألحدىما إال مع اآلخر، ككجكدىما يتـ دفعو كاحدة، كما أف 

تفيـ إال عمى أساس مف تفسير لمعدـ، فالعدـ ىك  فكرة الفردية ال يمكف أف
األصؿ في الفردية، كفكرة الحرية قامت بدكرىا عمى أساس الفردية، كفكرة 
ا فكرة العدـ، ألف التكتر ال يتحقؽ إال مف مزيج الكجكد  التكتر مصدرىا أيضن

  (2)مع البلكجكد أك العدـ، فكأف فكرة التكتر صادرة مباشرة عف فكرة العدـ.

يذا نرل أف األفكار الرئيسة في مذىب ىيدجر الكجكدم ىي الفردية كب
كاإلمكاف كالتكتر، ترتبط كميا بالعدـ ارتباطنا كثيقنا، كالكجكد  ال يمكف إال 
بالعدـ، ككذلؾ العدـ ال يقـك إال بالكجكد، كىما معنا يككناف الكجكد في حاؿ 

 تحقؽ في حاؿ اإلنية. اإلنية، كالكجكد كالعدـ معنا يككناف نسيج الكجكد الم

                                                           

 . 260تاريخ الفمسفة المعاصرة، بكخنيسكي، صػ  - 1
 . 237يراجع في ذلؾ: الزماف الكجكدم، د. بدكم، صػ  - 2
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كىنا سؤاؿ ىاـ يفرض نفسو، أال كىك ما السبب في ىذا االتحاد بيف 
الكجكد كالعدـ لتككيف اإلنية عند ىيدجر؟ ليس مف شؾ في أف ذلؾ ىك 

 الزمف. 

كىكذا يتحدد مفيـك الزمف عند ىيدجر بالكجكد كالكينكنة، فكيؼ يمكف 
 . إذف لمكجكد أف يستمر تحديده مف خبلؿ الزماف

"إف الكجكد ىك الذم يتحدث في ذلؾ الثبات الذم بو يستغرؽ الزماف في 
مضيو، كمع ذلؾ فنحف ال نعثر عمى الزماف في أم مكاف كشيء مكجكد، أم 
عمى نحك ما يكجد شيء معيف، الكجكد ليس شيئنا معيننا، كمف ثـ فيك ليس 

بلؿ مف الزماني في شيء إال مف حيث ىك كينكنة في الحضكر يتحدد مف خ
ا ليس شيئنا معيننا، كمف ثـ فيك ليس مف المكجكد في  الزماف، الزماف أيضن
شيء إال أنو كىك يمضي يبقى ثابتنا كمستغرقنا في حضكره، دكف أف يككف 

  (1)ىك نفسو شيئنا زمانينا، إف الكجكد كالزماف يتحدداف بالرجكع إلى بعضيما".

الكجكد، العدـ الذم  فبدخكؿ الزماف في الكجكد الماىكم اتحد العدـ مع
يمثمو الزماف بكصفو مصدر التناىي، كالكجكد الذم يمثمو الكجكد الماىكم 
بكصفو اإلمكاف المطمؽ، فتككف منيما الكجكد عمى ىيئة اإلنية، أم الكجكد 

 في العالـ. 

                                                           

 . 91الحقيقة كالكجكد، ىيدجر، صػ  - 1
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إذف: "لكال الزماف ما كاف ثمت تحقؽ لمكجكد، بمعنى أنو العمة في تحقؽ 
 (2)عناه اتحاد العدـ مع اإلمكاف بكاسطة الزماف".ىنا م (1)الكجكد، كالخمؽ

ال تحقؽ لممكجكد إذف عمى ىيئة اإلنية إال بالزماف، كال إنية إذف إال كىي 
متزمنة، فبل كجكد إال بالزماف، كعمى ىذا فكؿ كجكد يتصكر خارج الزماف إنما 
، مصدره التجديد الكاذب لعقؿ كاىـ يحاكؿ أف يفسر األشياء  ىك كجكد مكىـك

 الكجكدية عمى الدخكؿ في قكالبو المتحجرة. 

الزماف  كمف ىذا نجد أف ىيدجر قد غالى كثيرنا حينما فسر كؿ آنات
الثبلثة عمى ىذا األساس، فكاف مف األكلى بو أف يضيؼ اليـ إلى الماضي 
دكف المستقبؿ كالحاضر، ألف الغالب عمى الزمانية في حاؿ المستقبؿ أف 
تككف محفكفة باألمؿ كالرجاء، عمى عكس الماضي الذم ىك محفكؼ بالندـ 

 كاألسؼ عمى ما مضى. 

ا بأ ف نقكؿ: إف المستقبؿ ليس ىك ىذا كيمكف الرد عمى ىيدجر أيضن
ا أف نعد اآلف الماضي عمى  اآلف الرئيس الحقيقي لمزمانية، كال نستطيع أيضن
أنو اآلف الحقيقي لمزمانية، كذلؾ ألنو يدؿ عمى االنتياء الذم يعطؿ الكجكد 

 الديالكتيكي. 

                                                           

برجسكف، كليس معناه اإليجاد مف الخمؽ ىنا ليس معناه الجدة المطمقة كما يزعـ  - 1
نما معناه عند ىيدجر كما أشرنا إلى ذلؾ.   العدـ كما يقرر ذلؾ الديف، كا 

 . 239الزماف الكجكدم، د. بدكم، صػ  - 2
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 )تعقية(                                
لقد تعرضت الفمسفة الكجكدية لمكثير مف النقد، عمى الرغـ مف أنيا قامت     

ا مف زعـ  في األساس لتكجيو النقد لمفمسفات السابقة عمييا، كعمى الرغـ أيضن
أحد ركادىا )أعني ىيدجر( أنو تجاكز الميتافيزيقا الغربية، كأنو أسس فكرنا 

لـ تسمـ مف سياـ النقد  جديدنا لمكجكد، عمى الرغـ مف كؿ ىذا فإف الكجكدية
 المكجية إلييا، باعتبارىا نزعة معادية لمعمـ. 

"ككانت فمسفة ىيدجر في بعض جكانبيا مرتعنا خصبنا ليذا النقد، خاصة 
في إغفاليا البعد االجتماعي كالسياسي في حياة المكجكد الفرد، كانغبلؽ 

لجانب ىك فبلسفة الكجكد بصفة عامة في الفردية الذاتية، كقد كاف ىذا ا
لفمسفات  (1)األساس الذم ارتكز عميو نقد أعضاء مدرسة فرانكفكرت

  (2)الكجكد".

إف فمسفة ىيدجر ما ىي إال لكف مف ألكاف المذىب الحسي، تتنكر 
لممعاني الكمية، كتغمك في اإلنكار حتى أنيا ال تقيـ كزننا لكجكه الشبو بيف 

                                                           

ا ليـ، فعرفت باسـ النظرية  - 1 اتخذ أعضاء ىذه المدرسة مف التحميؿ النقدم منيجن
ساسيتيف، كالسمة األساسية التي جمعت النقدية، كقد تطكرت ىذه النظرية عمى مرحمتيف أ

أعضاء ىذه المدرسة بجيميا األكؿ كالثاني ىك نقد العقبلنية التقنية التي سادت الفكر 
الغربي في ظؿ الحضارة الصناعية كالنظاـ الرأسمالي، كتعتبر أكاخر الثبلثينيات مف القرف 

ف معيد البحكث االجتماعية العشريف ىي الحقبة الزمنية ليذا التيار النقدم كالذم انطمؽ م
 بمدينة فرانكفكرت. 

 . 31الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، د. عطيات أبك السعكد، صػ  - 2
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ى الماىية يعتبر عظيـ الخطر أفراد النكع الكاحد، كقكلو: إف الكجكد سابؽ عم
مف شأنو أف يجعؿ اإلنساف فاقدنا لكؿ أنكاع اليداية، كيرمي بو إلى ىاكية 

 الحرية الكاذبة. 

"إف الكجكدية بيذا المعنى امتداد لفمسفة أخرل منحرفة، أال كىي فمسفة 
الذم ادعى مكت اإللو، فجاءت المقكلة التي تبيح كؿ شيء، كىذا  (1)نيتشو

يو الكجكدية، كخاصة لدل الكجكدييف الممحديف الذيف يحاربكف ما ترمي إل
  (2)الديف باسـ الحرية المزعكمة".

إف مثؿ ىذه النظريات التي انتشرت ىنا كىناؾ سمبت مف اإلنساف 
الحرية، كجردتو ليس فقط مف اإلرادة كاالختيار، بؿ مف اإلنسانية التي فطره 

لنظريات متضاربة تدعك إلى الحيرة كاليـ اهلل تعالى عمييا، كأكقعتو فريسة 
كالقمؽ كالخكؼ، بدالن مف الحياة اآلمنة المطمئنة التي رسميا اهلل تعالى 

ًمفه لئلنساف في قكلو تعالى: ) ا مِّف ذىكىرو أىكأ أينثىٰى كىىيكى ميؤأ اًلحن مىفأ عىًمؿى صى
يىاةن طىيِّبىةن  ًييىنَّوي حى لخكؼ كالحزف أك كما قاؿ ، حياة تخمك مف اليـ كا(3)(ۚ  فىمىنيحأ

                                                           

ـ( فريدريؾ نيتشو مف كبار األدباء األلماف كفيمسكؼ يجيئ 1900 -1844نيتشو: ) - 1
أحب ترتيبو الثالث بعد كانط كىيجؿ في سمـ الفبلسفة األلماف، كاف شديد اإللحاد، ك 

شكبنياكر لتشاؤمو، كظؿ التشاـؤ يبلزمو حتى أكرده الجنكف في الخامسة كاألربعيف. 
 . 389المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ

 . 565المكسكعة الفمسفية السكفيتية، ركزنتاؿ، صػ  - 2
 . 97سكرة النحؿ، مف اآلية  - 3
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ـأ تعالى: ) ـأ كىالى ىي مىيأًي ؼه عى كأ تىقىاميكا فىبلى خى بُّنىا المَّوي ثيَـّ اسأ ًإفَّ الًَّذيفى قىاليكا رى
زىنيكفى   (1)(.يىحأ

ليس ىناؾ مكضكع كمحمكؿ في الكجكدية، فالكجكدية مف أشد أعداء 
عرفة حقيقية، بؿ المعرفة العقبلنية ألف العقؿ مف كجية نظرىا ال يكصؿ إلى م

 عف طريؽ ممارسة الكاقع )أعني ممارسة تجربة القمؽ(. 

"فالقمؽ ىك المكقؼ الذم يدرؾ فيو اإلنساف قمة تبلشي ماىيتو 
اإلنسانية، كما يدرؾ خبللو مدل ضالة كضياع مكقفو في العالـ، فاإلنساف ما 

  (2)ألقي في العالـ إال ليبدأ مسيرتو نحك المكت".
ف الكجكدييف يستخدمكف أمثاؿ ىذه األفكار كالمقكالت، كعمى أية حاؿ فإ

تبريرنا لنزعتيـ البلعقبلنية، كنزعة النسبية األخبلقية، كبذلؾ يحؽ لي أف أقكؿ 
مع ركزنتاؿ: إف التشاـؤ العميؽ كالعداء الشديد لمعمـ كامناف في كجكدية 

  (3)ىيدجر.
  

                                                           

 . 13سكرة األحقاؼ، اآلية  - 1
، ترجمة إلياس مرقص، ط. دار الحقيقة ببيركت، ط. تحطيـ العقؿ، جكرج لككاكش - 2

ا: تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، 82ـ، صػ 1983الثانية، سنة  ، كأيضن
 . 248صػ 
 . 565المكسكعة الفمسفية السكفيتية، ركزنتاؿ، صػ  - 3
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 ادلثحث الثالث
 )الٌجٌدية عنذ ساستش(

 متييذ:
سبؽ كأف أشرنا إلى أنو قد تعددت تيارات الفمسفة الكجكدية كتباينت فيما 
بينيا، عمى الرغـ مف أنيا نبعت جميعنا مف مصادر كاحدة، كمع ذلؾ فقد 

بشيرة كاسعة، ليس في  –كخاصة السارترية  –حظيت الكجكدية الفرنسية 
ا عمى المستكل العاـ كالشعبي، كتجاكز  أكساط الفكر الفمسفي فقط، بؿ أيضن

تأثيره ساحة الفكر الفرنسي إلى بمداف أخرل كثيرة  )كمنيا بعض البمداف 
 العربية( التي حظي فييا باىتماـ كبير كحركة ترجمة كاسعة ألعمالو. 

كلكف بالرغـ مف التنكع الكبير في أعماؿ سارتر، إال أف المكضكع الرئيس 
ف ىك الكجكد الذم ظؿ يشغمو طكاؿ حياتو كالذم شغؿ معظـ كتاباتو كا

اإلنساني الذم عبر عنو  أكالن ككجكد إنساني أكلي يقـك عمى كعي الفرد 
 كعبلقاتو الكاعية مع نفسو كمع الغير، ثـ الكجكد مع العالـ ككؿ. 

كبذلؾ فإف فمسفة سارتر تعد تعبيرنا عف يأس اإلنساف الفرنسي بعد 
إلنساف  (1)كجيةالحرب الذم ىزمتو النازية األلمانية شر ىزيمة، كىي أيديكل

 يفتقر إلى المعتقد كاألسرة. 

                                                           

أليديكلكجيا أيديكلكجية: نسؽ مف األفكار السياسية كالخمقية كالجمالية كالدينية، كا - 1
 ==عند ماركس ىي جزء مف البنية الفكقية التي تعكس العبلقات االقتصادية، كقد تككف
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ا أف سارتر قد تأثر بالفيمسكؼ األلماني ىيجؿ، كمف بعده  كنجد أيضن
ف لـ يتبعو تبعية عمياء ، كيعتبر أحد أتباع (1)ىيدجر بشكؿ كاضح كا 

كيركيجكرد، كتأثر بنيتشو، كصاغ الخطكط العريضة لمذىبو الكجكدم عمى 
ؿ، كما تأثر في العديد مف مباحثو مف الحرية أساس المنيج الظاىرم ليكسر

 )كخاصة في اإلمكاف العرضي( بتكما اإلككيني. 
  

                                                           

عممية عندما تعبر عف الطبقات التقدمية الثكرية، كقد تككف غير عممية عندما تعبر ==
 . 127،  126عف مصالح طبقات رجعية. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو ، ص 

 . 263تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، صػ  - 1
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 ادلطلة األًل
 م(5099 – 5091التعشيف تساستش )حياتو ًهؤلفاتو 
ـ، 1905يكنيك سنة  21فيمسكؼ فرنسي، ركائي ككاتب مسرحي، كلد في 

 كىك مؤسس مجمة العصكر الحديثة. 

"اشتير سارتر بأنو فيمسكؼ كجكدم، كيميؿ الشراح إلى أف يجدكا  
أسبلفو العقمييف في ىيجؿ ككيركيجارد، عمى أنو مما يدعك إلى البحث أنو 

في الركح منو إلى أم مف اآلخريف، إذ يعالج فكرة الحرية ( 1)أقرب إلى فشتو
مف  - بشكؿ يدعك إلى الدىشة –اإلنسانية في بعض األحياف بكسائؿ قريبة 

تمؾ الكسائؿ التي تطرؼ فييا فشتو كتخمص فييا مف كؿ أنكاع التحديد التي 
 . (2)كانت تفيد تأكيد كانط عمى كرامة الفعؿ الحر كمنزلتو المتيف ال نظير ليما"

                                                           

ـ( فيمسكؼ ألماني ينحدر مف سبللة 1814 – 1762فشتو: جكىاف جكتمكب ) - 1
ـ كأصبح تمميذه كمريده المقرب إليو، كفي عاـ 1791سكسكنية، ألتقى بكانط عاـ 

اإللحاد، كلما  ـ بتيمة تدريس1799ـ عيف أستاذنا بجامعة يينا، كلكنو فصؿ عاـ 1794
ـ ك 1807كاف كطنينا متحمسنا فقد ألقى خطاباتو إلى األمة األلمانية في برليف بيف عامي 

ـ فكاف عميؽ األثر في إحياء بركسيا أثر ىزائميا عمى يدم نابميكف، كصار فشتو 1808
ـ، ككاف فشتو يعتقد أف ىناؾ منيجاف ممكنيف 1810أستاذنا بجامعة برليف الجديدة عاـ 

لفمسفة، القطعية التي تستنبط الفكرة مف الشيء، أك المثالية التي تستنبط الشيء مف في ا
الفكرة، كيتكقؼ المنيج الذم يتبعو المرء عمى تككينو العقمي، غير أنو يؤثر المثالية ما 
دمنا ال نستطيع تفسير الكعي تفسيران مرضينا بالكينكنة كحدىا كما تصنع القطعية. 

 . 301فؤاد كامؿ، صػ المكسكعة الفمسفية، 
 .238المصدر السابؽ، صػ  - 2
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تتميز فمسفتو بالنزعة المتمركزة عمى اإلنساف كالذاتية، فيك يتصكر 
ؿ الكجكد مثؿ الكجكد في اإلنساف عمى أنو: "كائف لذاتو، منو تشتؽ أشكا

ذاتو، أم العالـ المكضكعي، كالمكاف كالزماف كالكـ كالكيؼ، كلما كاف العالـ 
المكضكعي ال عقبلنينا كمحددنا فيك عكس النشاط اإلنساني الذم ىك حر كال 
يعتمد عمى القكانيف المكضكعية، كمثؿ ىذا المفيـك لمحرية كجكىره قائـ عمى 

و بنفسو يشتمؿ عمى فمسفة األخبلؽ السارترية، مبدأ اإلنساف ىك ما يصنع
كتشيد ركاية سارتر )سبؿ الحرية( باستغراقو العميؽ في األمكر السياسية 

ا مسألة الشيكعية كما تبدت لممفكريف الفرنسييف"  . (1)كخصكصن
ىذا، كلقد كتطكرت فمسفة سارتر عمى مراحؿ ثبلث: "تأثر فييا بثبلثة    

، كانت المرحمة األكلى مف ىذا (2)كماركس فبلسفة ىـ ىكسرؿ كىيدجر

                                                           

المكسكعة الفمسفية، إسماعيؿ الشرفا، ط. دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف،  - 1
 .110ـ، صػ 2002عماف، ط. األكلى، سنة 

ـ( كارؿ ماركس، رائد الشيكعية العممية، كصاحب الدعكة 1883 -1818ماركس: ) - 2
المادية الجدلية كالتاريخية، كمؤسس االقتصاد السياسي العممي، كزعيـ المعكزيف في 
العالـ، كمميـ أغمب التيارات اليامة في الفكر االشتراكي الحديث، انضـ إلى الجناح 

شباف، كعرؼ بإلحاده الشديد كرفعو لشعار: إف نقد اليسارم مف جماعة  الييجميبف ال
الديف ىك أساس كؿ نقد، كتعتبر الماركسية أكمؿ تعبير عف المذىب االشتراكي، كالتاريخ 
البشرم كمو يتكقؼ عمى الظركؼ المادية االقتصادية، كتقاس درجة الحضارة بيا، كبيا 

كعة الفمسفية، د. الحفني، صػ يتحدد نمط الحياة االجتماعية كالسياسية كالفكرية. المكس
411 ،412 . 
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، ثـ المرحمة (2)ظاىرية، كالمرحمة الثانية أنطكلكجية (1)التطكر سيككلكجية
الثالثة كجكدية ذات ميكؿ ماركسية، كأثمر ىذا التطكر األخير ما يعد أىـ 
كتب سارتر كىك )نقد العقؿ الجدلي( الذم أدرؾ فيو البعد التاريخي لمكجكد 

مما أتاح الفرصة إلقامة فمسفة أساسيا عقؿ جدلي يدرؾ أف اإلنساني، 
  (3)حقيقة اإلنساف متغيرة كلف تتكقؼ عف الصيركرة".

كبالرغـ مف أف سارتر حاكؿ أف يمزج بيف الماركسية كالكجكدية في 
كتابو )نقد العقؿ الديالكتيكي(، كحاكؿ أف يصبغ الماركسية بصبغتو الكجكدية، 

ماركس لتكضيح جانب مف فمسفتو كىك الجانب  إال أنو قد استعاف بفكر
 التاريخي كاالجتماعي الذم أشار إليو في كتابو نقد العقؿ الجدلي. 

كبالمقارنة بيف ىذا الكتاب لسارتر، ككتابو األخير )الكجكد كالعدـ( نجد 
أنيما عمى طرفي نقيض، كىذا مما يدع إلى التساؤؿ، فيؿ سارتر ماركسينا أـ 

 كجكدينا؟ 

                                                           

سيككلكجية: يقاؿ ىذا المصطمح عمى االتجاه الذم يتناكؿ المسائؿ الفمسفية سكاء  - 1
أكانت خمقية أـ منطقية أـ جمالية أـ ميتافيزيقية مف كجية نظر سيككلكجية، كيتضمف 

لنظر إلى األشياء. ىذا المصطمح عند ىكسرؿ كغيره مف األلماف استيجاننا لممبالغة في ا
 . 374المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 

أنطكلكجيا: تقاؿ عمى المكجكد مف حيث ىك كذلؾ، فتعـ جميع المكجكدات، فيي قسـ  - 2
مف أقساـ ما بعد الطبيعة، كفي الفمسفة المعاصرة مكضكعيا األشياء بالذات، أك عمـ 

 . 114المكجكد مف حيث ىك مكجكد. المصدر السابؽ، صػ 
 . 29الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، د. عطيات أبك السعكد، صػ  - 3
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ع أف نجيب عف ىذا بأف نقكؿ: "إف لسارتر كتابنا كاحدنا يمثؿ فكره كنستطي
الكجكدم الحقيقي، كىك )الكجكد كالعدـ(، كليذا الكتاب عنكاناف فرعياف: 
أحدىما بحث  في األنطكلكجيا الظاىراتية، كاآلخر ىك نقد العقؿ الجدلي، ككؿ 

  (1)منيما مكمؿ ضركرم لآلخر".

بشكؿ مباشر كبشدة في فكره، كلكنت  كالحقيقة أف حياة سارتر أثرت
تطكره الركحي بألكانيا التي انطبعت بيا أعمالو الفمسفية كالفنية بطابع 
خاص، حاكؿ خبلليا أف يحطـ بطريقة متكمفة كدكف أدنى احتراـ القيـ 

 اإلنسانية الراقية كالعكاطؼ النبيمة. 
بعاميف، "كاف كالده ضابطنا في الجيش الفرنسي، كلكنو مات بعد مكلده 

فتعمؽ بأمو جدنا فرحمت بو بعد كفاة زكجيا إلى باريس لمعيش مع كالدييا، 
ككانت أميا مسيطرة عمى مجريات األمكر في بيتيا، كبالتالي فرضت سطكتيا 
عمى كؿ مف في بيتيا بما فييـ سارتر كأمو، كعمى الرغـ مف حناف أمو 

تككف أمو تحت سيطرة كمعاممتيا الحانية لو إال أنو كاف يرفض في داخمو أف 
ا، كبالتالي انصرفت عنو  جدتو، مما أزاؿ مف نفسو قداستو ليا كاحترامو أيضن

ـ، كىذه المكاقؼ 1916أمو بحبيا إلى زكجيا الثاني الذم ارتبطت بو عاـ 
ىي التي جعمت سارتر ينكر الحب كيرفض األمكمة كيحطـ القيـ كالعكاطؼ 

 . (2)لئللحاد"اإلنسانية في كؿ أعمالو حتى كقع فريسة 

                                                           

 . 294، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى إبراىيـ، ج - 1
 . 286، 285، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، د. إبراىيـ مصطفى إبراىيـ، ج - 2
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اشترؾ سارتر في الحرب العالمية الثانية، ثـ كقع أسيرنا، كقضى عامنا 
ـ، فككف جماعة سرية لممقاكمة الفكرية 1941بالمعتقؿ، ثـ أفرج عنو عاـ 

أثمرت مسرحيتو  (1)شاركو فييا الفيمسكؼ الفرنسي مكريس ميرلكبكنتي
كدعا فييا إلى: "المقاكمة كحث الناس عمييا، كلـ  Iesmouchesالذباب 

يتنبو إلييا الرقيب في أكؿ األمر إال أنو تنبو بعد ذلؾ فأمر بعدـ عرضيا بعد 
أف أبمغت الناس ما أراده ليا سارتر، كمنذ ذلؾ الحيف لـ يتكقؼ سارتر عف 

 . (2)مقاكمة كؿ أنكاع االضطياد كالكقكؼ في صؼ حركات التحرير"

، بدا أف (3)ـ منح جائزة نكبؿ في األدب لكنو رفضيا1964كفي عاـ 
ـ تبيف أف كتاباتو ظمت عمى حاليا مؤثرة حيث 1968ثكرة الطبلب في مايك 

 ألقى كممة عمى آالؼ مف الطبلب في السكربكف. 
                                                           

ركشفكر، كتعمـ ـ( كجكدم فرنسي، كلد ب1961 -1908مكريس ميرلكبكنتي: ) - 1
بمدرسة المعمميف العميا، كاشتغؿ مدرسنا ثانكينا لمفمسفة، كمعيدنا بمدرسة المعمميف، كضابطنا 
في الحرب العالمية الثانية، كأستاذنا لمفمسفة بجامعات ليكف كالسكربكف، كالككليج دم 

اإلدراؾ ـ، كأىـ كتبو: بناء السمكؾ، فينكمنكلكجيا 1944فرانس بعد حصكلو عمى الدكتكراه 
الحسي، اإلنسانية كالرعب، المعنى كالبلمعنى، امتداح الفمسفة، مغامرات الجدؿ، المرئي 

 . 477كالبلمرئي. المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ 
، كزارة اإلعبلـ 12جاف بكؿ سارتر، د. أحمد أبك زيد، مجمة عالـ الفكر، مجمد   - 2

 . 6ـ، صػ 1981بالككيت، يكليك، أغسطس، سبتمبر 
اىتـ المثقفكف في العالـ أجمع بمكقؼ سارتر مف جائزة نكبؿ، فذىب البعض إلي أنو  - 3

رفضيا بدافع الكبرياء، بينما ادعي آخركف أنو رفضيا حرصان منو عمى الشيرة، في حيف 
 ==زعـ غيرىـ أف مكقفو الشيكعي ىك الذم أممي عميو ذلؾ، كقد صرح سارتر نفسو بأنو
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 (1)غير أف كاقع الحاؿ ىك أف: "سمعتو الفكرية قد عتـ عمييا البنيكيكف
عر ىذا الفقد لمتعاطؼ الفكرم، كبعد إصابتو حيف استش (2)كما بعد البنيكييف

بقصر النظر كعمؿ أخرل، انسحب  ساتر إلى حد كبير مف الشؤكف العامة، 
، (3)كركز انتباىو عمى إكماؿ آخر إنجازاتو الضخمة دراستو المكسعة لفكيرباخ

                                                           

لـ يرفضيا إال =العتقاده بأف ليا لكنان سياسيان، كعمى أية حاؿ فإنو ميما كاف مف ==
تقارب كجيات نظر كؿ مف الكجكدييف كالماركسييف، فقد بقيت كجكدية سارتر متمايزة عف 
نجمز كلينيف كأعكانيـ. دراسات في الفمسفة  المادية الجدلية التي دعا إلييا ماركس كا 

 . 457،  456راىيـ، ص المعاصرة ، د. زكريا إب
البنيكية: بعد أف انحسرت الكجكدية كفمسفة مف الساحة الثقافية في الغرب األكركبي،  - 1

ظيرت البنيكية في الساحة الثقافية الفرنسية عمى كجو الخصكص، كاكتسحت مياديف 
شديدة التنكع، منيا ما يختص بمجاؿ المغكيات كأىـ أعبلمو جاكك بكف كشكمسكي، كمنيا 

ينتمي إلى عمـ  النفس كيمثمو الكاف، كمنيا ما يختص بالنقد األدبي الذم ييتـ بالبنية  ما
الفنية لمنص مثمما ما فعؿ ركالف بارت، أما في ميداف الفمسفة فيعد فككك أحد أشير أعبلـ 
ا عممينا أكثر منيا مذىبنا فمسفينا، كعدائيا لمنزعة التجريبية  البنيكية كتعتبر البنيكية منيجن

النزعة التاريخية ىي أىـ ما يميزىا. الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، د.عطيات أبك ك 
 . 34، 33السعكد، صػ 

 البنيكيكف مف أمثاؿ ليفي شرتاكس كألتكسير، كما بعد البنيكييف مثؿ دريدا كدليكز.  - 2
ـ( لكدفيج أندرياس فيكرباخ ألماني اشتير بنقده 1872 -1804فيكرباخ: ) - 3

كلمديف عامة كبتأثيره الحاسـ في التطكر الفكرم لماركس كانجمز كبتكجييو  لممسيحية
لمحركة الراديكالية األلمانية في خمسينات القرف التاسع عشر، درس البلىكت، إال أنو 

==   تحت تأثير ىيجؿ انصرؼ عنو إلى الفمسفة، كعيف بجامعة إيرالنجتف، ثـ انقمب 
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المؤسي أنو أصيب بالعمى قبؿ البدء في المجمد الرابع مف المجمدات الخمسة 
تـز كتابتيا، غير أف جنازتو تبيف أنو ظؿ يستحكذ عمى خياؿ التي كاف يع

الناس، فقد اشترؾ أكثر مف خمسيف ألفنا في مظاىرة عفكية تعبيرنا عف 
 (1)االحتراـ".

كلقد ترؾ سارتر أعماالن كثيرة يمكف تصنيفيا تحت ستو تصنيفات ىي:"  
كجكدية ـ، ال1943ـ، الكجكد كالعدـ 1936المؤلفات الفمسفية مثؿ الخياؿ 

ـ، الماركسية كالكجكدية 1960ـ، نقد العقؿ الجدلي 1946فمسفة إنسانيو 
ـ، 1939ـ، الجدار 1938، كالقصص ك الركايات مثؿ الغثياف (2)ـ1963

ـ، جمسة سرية 1943، كاألعماؿ المسرحية مثؿ الذباب (3)سبؿ الحرية
ة ـ، األيدم القذر 1946ـ، المكمس الفاضمة 1946ـ، مكتى ببل قبكر 1944
، ما (5)ـ1965، مكاقؼ (4)ـ1946ـ، كالدراسات األدبية مثؿ ديكارت 1948

                                                           

الجامعة بعد اكتشاؼ أنو مؤلؼ أفكار حكؿ عميو كاتجو كجية مادية، كفصؿ مف ==
 . 350المكت كالخمكد. المكسكعة الفمسفية، د. الحفني، صػ 

دليؿ أكسفكرد لمفمسفة، تدىك ندرتش، ترجمة. نجيب الحصادم، مراجعة عبد القادر  - 1
ـ، 2005الطمحي، ط. المكتب الكطني لمبحث كالتطكير، طرابمس، ليبيا، ط. األكلى، سنة 

 . 451، 450، صػ 1ج
 باالشتراؾ مع ركجيو جاركدم.  - 2
 ركاية في أربعة أجزاء، صدر منيا ثبلثة أجزاء.  - 3
 ـ. 1946قدـ لو كاختار نصكصو جاف بكؿ سارتر، سنة  - 4
 ـ. 1965ـ، كحتى عاـ 1947سبعة أجزاء مف عاـ  - 5
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ـ، كالمقاالت السياسية 1964ـ، الكممات 1947ـ، بكدلير 1947األدب 
مثؿ: تأمبلت في المسألة الييكدية ، محاكرات في السياسة مع ركسية 

  (2)".(1)ـ، كالسيناريك1952كركزنتاؿ، الشيكعيكف كالسبلـ 

ككانت كتب سارتر تتضمف أفكاره الكجكدية التي ككنت سارتر الكجكدم،  
كالتي تنطكم عمى فكرتيف أساسيتيف في فمسفتو، كىما فكرة المجانية 
كااللتزاـ، كبيف ىاتيف الفكرتيف يبدك الكجكد كالعدـ، ككأنو يمثؿ المرحمة 

المستمر عف  القائمة بيف المجانية كااللتزاـ، كىي ما يسمييا مرحمة االنفصاؿ
 الكجكد. 
 

  

                                                           

 عمؿ.  18السيناريك: كتاب يربك عمى  - 1
 . 288، صػ 1راىيـ مصطفى، جنقد المذاىب المعاصرة، د. إب - 2
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 ادلطلة الثاني
 الٌجٌد يف العامل ًالٌجٌد هع  اآلخش

إف الفكرة األساسية التي سيطرت عمى كتاب سارتر الرئيس )الكجكد    
كالعدـ( ىي التمييز بيف الكجكد في ذاتو كالكجكد لذاتو، كىذا التمييز أتاه مف 

س التفرقة بيف النزعة ىيجؿ، كمع ذلؾ فقد كانت ىذه الفكرة ىي نفسيا أسا
 السارترية كالييجمية، أك بيف فكر سارتر كفكر ىيجؿ. 

فالكجكد في ذاتو عند سارتر: "مصمت أكثر مف أف يككف ضمنينا، كعمى 
حيف يرل ىيجؿ أف االتحاد بيف الكجكد في ذاتو كالكجكد لذاتو ممكف، يعمف 

ا ىك نفسو سارتر أف اتحادىما مستحيؿ، كىذا التصريح باستحالة اتحادىم
  (1)إنكار فكرة اإللو".

كبذلؾ يككف سارتر قد تأثر بفكر نيتشو كانضـ إلى فمسفتو التي ترمي 
 ، كاستمد منو ىذا الفكر الذم ينكر اإللو. (2)إلى مكت اإللو

بيد أف ىناؾ بيف الكجكد لذاتو كالكجكد في ذاتو أكجو تعارض كأكجو 
 :  اتصاؿ في آف كاحد، كمف األسئمة األساسية أف نعرؼ أييما يأتي أكالن

                                                           

مراجعة د.  –الفمسفة الفرنسية مف ديكارت إلى سارتر، جاف فاؿ، ترجمة. فؤاد كامؿ  -1
، 162ـ، صػ 1968فؤاد زكريا، ط. دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر بالقاىرة، سنة 

163 . 
رب قد مات كسيظؿ ميتنا كنحف الذم قتمناه. الحكمة أك كما يقكؿ نيتشو: إف ال -2

 .125ـ ، ص 1910المرحة، نيتشو ، ترجمة تكماس ككتي ، ط. لندف كنيكيكرؾ، سنة 
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، كنا بإزاء النزعة المثالية ، (1)"فإذا كاف الكجكد لذاتو ىك الذم يأتي أكالن
، كنا حياؿ ال ذا كاف الكجكد في ذاتو ىك الذم يأتي أكالن ، (2)نزعة الكاقعيةكا 

فالكجكد لذاتو يتبدل ألنو ثقب داخؿ الكجكد في ذاتو، كعمى ىذا يمكف أف 
نظف أف الكجكد في ذاتو ىك السابؽ، كبالتالي نككف بإزاء الجانب الكاقعي مف 
المذىب، كلكف ليس ثمت كجكد في ذاتو إال بالنسبة إلى الكجكد لذاتو، كفي 

  (3)قميدم في فرنسا".ذلؾ تأكيد أكلية الكعي، كىك شيء ت

ىذا، كيتفؽ سارتر مع ىيدجر في ككف اإلنساف مجرد مشركع يسعى 
التي لف تتحقؽ أبدنا، فيناؾ دائمنا ىكة تفصؿ  –ماىيتو  –دائمنا لتحقيؽ ذاتو 

 اإلنساف عف ذاتو يسمييا سارتر العدـ. 

                                                           

مثالية: نسبة إلى نظرية أفبلطكف في المثؿ كالنسبة إلى المثؿ األعمى، كيقاؿ:  -1
سفة المحدثكف، كيعني تصكرية لمداللة عمى المذىب الذم ابتدعو ديكارت كتابعو فيو الفبل

ىذا المذىب أف الحقيقة ال تكجد إال في معاف العقؿ. المعجـ الفمسفي، د. مراد كىبو، صػ 
613 ،614 . 

كاقعية: تقاؿ عمى مذىب أفبلطكف القائؿ بأف المثؿ مكجكدات مطمقة، أم أف كجكدىا  - 2
كجكد متمايز مف ليا بذاتيا غير متمايز مف ماىيتيا، كتطمؽ عمى المذىب القائؿ بأف ال

العقؿ، كفي العصر الكسيط كاف يطمؽ ىذا المصطمح عمى المذىب القائؿ بأف الكميات 
مكجكدة بمعزؿ عف المحسكسات، كتطمؽ عمى النظرية الرياضية القائمة بأف الحقائؽ 
نما يكتشفيا، كأنيا متحققة في العالـ الخارجي عمى نحك  الرياضية ال يخمقيا العالـ، كا 

اء الحسية، كالكاقعي ىك المتحقؽ في األعياف، كيقابؿ الكىمي كالممكف تحقيؽ األشي
 . 730، 729كالمثالي. المصدر السابؽ، صػ 

 . 163الفمسفة الفرنسية، جاف فاؿ، صػ  - 3
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"كمف ىنا كاف الكجكد لذاتو )اإلنساف( عبث كقمؽ كغثياف، كلكف تصكر    
رتر لمكجكد يختمؼ عف ىيدجر، فالمسألة التي تشغؿ ىيدجر ىي الكجكد سا

العاـ كليس الكجكد اإلنساني، كقد رأينا أف ذلؾ الكجكد ليس كجكدنا صامتنا، 
بؿ ىك كجكد تحت الطمب، كعبلقتو باإلنساف عبلقة اىتماـ، إف جيشاف ىذا 

البسيط مف التحرؾ الجديد يعبر إذنا عف الرغبة في إنقاذ الكجو الخالص ك 
  (1)ذكباف العالـ".

أما الكجكد عند سارتر فيك كجكد صامت مكتؼ بذاتو أصـ ساكف تحكمو 
 عمؿ الصرامة. 

"فالكجكد مكجكد أك ال يحتكم عمى الكجكد، كلـ يحتك عميو مف قبؿ ذلؾ، 
كالكجكد يسبؽ الماىية، فبذرة القمح ال تنمك استجابة لفكرة الماىية المكجكدة 

".لدل اإللو، بؿ    (2)ىي تكجد أكالن

إف فمسفة سارتر تنبع مف مقكلة الحرية كتقكد إلييا، فاإلنساف ىك ما 
يتصكر كما يريد نفسو، ككجكده عيف ماىيتو، لذا ىك الحرية ذاتيا كليس 

 شيئنا آخر غير الحرية. 

"كلقد أكد سارتر في )الكجكد كالعدـ( عمى الصمة التي عقدىا بيف الكجكد 
في ذاتو، كالكجكد لذاتو، فكؿ كجكد لذاتو ينزع إلى تحكيؿ الكجكد لذاتو اآلخر 
إلى كجكد في ذاتو، أم لقد جعؿ مف الذات مكضكعنا، كىذا يفسر لنا سر 

                                                           

 . 80تحطيـ العقؿ، جكرج لككاكش، صػ  - 1
 . 226تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، صػ  - 2
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كفي ذات الكقت نشعر  Foimauvaiseالتحميبلت المتعمقة بسكء الطكية 
بأف كؿ كجكد لذاتو يتحكؿ تمقائينا بصكرة ما إلى كجكد في ذاتو، كىذا ما كاف 

  (1)يعنيو سارتر مف تجميد نفسو كىك متعمؽ بذكريات الماضي".

إذف يميز سارتر بيف نكعيف مف أنكاع الكجكد، الكجكد في ذاتو أم 
 العالـ، كالكجكد لذاتو أم اإلنساف. 

ذاتو: ىك كجكد األشياء كجكد العالـ ككتمة صماء جامدة، "فالكجكد في 
بينما الكجكد لذاتو كعي أك ىك ثقب أك شرخ في قمب الكجكد، كيتابع سارتر 
ىيدجر في أف الكجكد سابؽ عمى الماىية، إنو ما بو يظير الكجكد، لكف ىذا 
ا غياب لذلؾ، فإف الكجكد لذاتو ىك بزكغ العدـ اآلتي عف  الظيكر ىك أيضن

  (2)ريؽ اإلنساف في قمب الكجكد".ط

 الٌجٌد يف راتو:  -أ

"كيقصد بو سارتر كجكد األشياء، كىك كجكد صمب صمد متماسؾ، مصمت ال 
يسمح بنفاذ الكجكد إلى اآلخريف، أك نفاذ كجكد اآلخريف إليو، كىك كجكد 
معتـ ال كجداف لو، ألنو ممتمئ بذاتو، فيك مكتمؿ، إال أف كجكد األشياء عند 

                                                           

 . 164، 163الفمسفة الفرنسية، جاف فاؿ، صػ  - 1
 . 166، كالفمسفة الفرنسية، صػ 267تاريخ الفمسفة المعاصرة، صػ  - 2
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تر كجكد ال معنى لو كال سبب كال عمة كال ضركرة، بؿ كال خالؽ يفسر سار 
  (1)كجكده".

إنو كجكد األنا بالكعي ألنو يكجد باالنفصاؿ كبالتمايز عف المكضكع، 
 بينما يمتاز المكضكع باالتصاؿ المطمؽ أم باالنغبلؽ عمى الذات. 

، بمعنى تعني أنو: "كجكد معادؿ أك مطابؽ لذاتو Ensoiككممة في ذاتو 
أنو ال يكجد ألجؿ ذاتو مثؿ الكائف الكاعي، بؿ ىك مجرد قائـ ىناؾ ال شؾ 
فيو، جامد متكتؿ كثيؼ، ال يعتكره أم فراغ، كال يحتمؿ أم مسافة بينو كبيف 
دراكنا لو ال يعني أف كجكده متكقؼ  ذاتو، فيك مبلء مطمؽ خاؿ مف الكعي، كا 

 Esse estىك المدرؾ(  )الكجكد (2)عمى اإلدراؾ الذم قاؿ بو باركمي
percipi ."(3)كىك يقتضيو مبدأ الحسية التصكرية  

                                                           

تاريخ الكجكدية في الفكر البشرم، محمد سعيد العشماكم، ط. الدار القكمية لمطباعة  - 1
 . 98ـ، صػ 1966كالنشر بالقاىرة، سنة 

باركمي، إيرلندم مف أصؿ إنجميزم، تعمـ ـ( جكرج 1753 – 1685باركمي: ) - 2
بترينيتي، كتدرج في مناصب الكنيسة حتى عيف أسقفنا لكمكيف، أىـ كتبو: محاكلة نحك 

ـ، 1710ـ، كبحث في أصكؿ المعرفة اإلنسانية 1709نظرية جديدة في الرؤية 
ـ، كاشتير بأنو فيمسكؼ المثالية كمبدعيا في القرف الثامف عشر، 1732كالسيفركف 

ىك يطرحيا تحت اسـ البلمادية، كيعني بذلؾ أف المادة ال تكجد إال ألف ىناؾ العقؿ الذم ك 
 . 85، 84يدركيا. المعجـ الفمسفي، د. الحفني، صػ 

فمسفة جاف بكؿ سارتر، د. حبيب الشاركني، ط. عالـ الفكر، المجمد الثاني عشر،  - 3
 . 110، 109صػ 
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كىذا النمط مف الكجكد محدد الماىية، متطابؽ مع نفسو، مكتؼ بذاتو، 
ليس فيو ثغرة تؤدم إلى تصدع أك مفارقة، كىك بذلؾ إيجاب كمبلء ال يفارؽ 

 ذاتو كال يتعالى عمييا. 

 (1)ذاتو بعد أف أصدر ركاية الغثيافلقد بدأ سارتر باكتشاؼ الكجكد في 
ـ، كلكف ىذا االبتداء باكتشاؼ الكجكد ال ينبغي إطبلقنا أف يكحي إلينا 1938

 بأية أسبقية لمكجكد عمى الكعي. 

"بؿ إف ىذا االكتشاؼ لمكجكد ىك تجربة كجكدية تفترض قبؿ كؿ شيء 
الكاقعي  (2)كجكدنا أكلينا ىك الكعي الذم يحدث التجربة الكجكدية، فالحدس

لمكجكد في ذاتو ينحؿ في فمسفة سارتر إلى األنا الحادث كىك مكجكد أكؿ، 
لى الكجكد المفترض كىك مكجكد ثاف".   (3)كا 

                                                           

الركائية الفمسفية أحكامنا، فكؿ ما فييا يرتد أك تعد ىذه الركاية أشد أعماؿ سارتر  - 1
يجسد أك يصكر أفكارنه النظرية، إنيا التعبير الخالص لمركاية الكجكدية، كالركاية معركضة 
عمى شكؿ مذكرات ألنطكاف رككانتاف الذم يعيش في ميناء نكرماف )لكىافر(. سارتر بيف 

 . 24الفمسفة كاألدب، كرانستكف، صػ 
المغة: الظف كالتخميف كالتكىـ في معاني الكبلـ كاألمكر، كالحدس الذم الحدس في  - 2

اصطمح عميو الفبلسفة القدماء مأخكذ مف معنى السرعة في السير، كلو في الفمسفة 
الحديثة عدة معاف، كنحف نطمؽ الحدس عمى إطبلع النفس المباشر عمى ما يمثمو ليا 

ة. المعجـ الفمسفي، د. جميؿ صميبا، الحس الظاىر أك الباطف مف صكر حسية أك نفسي
 . 454، 453، صػ 1ج
 . 115فمسفة سارتر، د. حبيب الشاركني، صػ  - 3
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عمى النحك الذم  Essemcesكقد يككف في اإلمكاف تفسير الماىيات 
 تفسر بو الدائرة بحسب قانكف رياضي بحت. 

ة اهلل تعالى، لكف في نظر "أما الكجكد نفسو فبل يمكف تفسيره إال بكاسط
سارتر اهلل تعالى ال كجكد لو، بؿ إنو يعتبر مفيـك الخمؽ كاإلبداع نفسو 

ا، مما يترتب عميو أف يسبؽ الكجكد الماىية". مفيكمنا متناقضن
(1)  

يعني أف الكجكد لذاتو  –الكجكد السابؽ عمى الماىية  –ىذا المبدأ 
قيقي الكحيد الغير محدد مف قبؿ، )اإلنساف كما سيأتي بيانو( ىك الكاعي الح

كليس لو ماىية مسبقة، إنو مجرد يطمب التحديد عف طريؽ تحقيؽ إمكانيات 
اإلنساف، كطمب التحديد ىذا يصنع الماىية، كالماىية ىنا ليس إال ما يصنعو 

 اإلنساف بنفسو، إنو إمكانية مفتكحة عمى المستقبؿ. 

كال سالب، أم أنو ليس كالمكجكد في ذاتو عند سارتر: "ال ىك مكجب 
، كما أنو ليس إثباتنا أك نفينا، فيك ليس سكل كؿ متبلحـ  فاعبلن كال منفعبلن
منطك عمى ذاتو في حالة سككف محض، كيستبعد سارتر احتكاء المكجكد 
عمى أم كجكد استبعادنا قاطعنا، قائبلن إنو: ىك ما عميو فحسب، كال يتضمف 

حمقة كصؿ بينو كبيف المكجكدات المكجكد أية عبلقة يمكنيا أف تككف 
األخرل، ألنو يقع خارج نطاؽ التكاجد الزماني، كال ينفي سارتر صيركرة 

                                                           

ا : المرجع في الفكر الفمسفي، د. نكاؿ 297، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 1 ، كأيضن
 . 252الصراؼ الصايغ، ط. دار الفكر العربي، صػ 
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الكجكد في ذاتو غير أنو يخضعيا لعمؿ حتمية، كمف ىنا فإف ىذه الصيركرة  
  (1)تعتبر صيركرة ساكنة صارمة".

كىذا ىراء مف سارتر، فأيف ىي الصيركرة الساكنة، كالصيركرة حركة 
دائبة مستمرة، كالسككف ال حركة ظاىرة فيو، بؿ الصحيح أف ىناؾ صيركرة ال 
ثبات فييا كال سككف، حتى المكاد الصمبة تتحرؾ جزئياتيا حركة دائبة 

  (2)مستمرة.

 الٌجٌد ألجل راتو أً لزاتو )اإلنسان(:  -ب
إف اإلنساف في كاقعو ىك مشركع يعيش بذاتو كلذاتو، إنو ما شرع في أف 

ال ما أراد أف يككنو، فقد يريد اإلنساف كلكنو ال يحقؽ ما يريد، فإذا  يككنو
حققو فقد شرع في خمؽ نفسو كتككيف ماىيتو كجكىره، كاإلنساف بيذا المعنى 

 مسئكؿ ألنو يقابؿ حقيقة. 

فالعالـ فضبلن عف أنو يحتكم عمى المكجكد في ذاتو، كىك ما نصفو بأنو 
ال أنو يحتكم عمى نكع آخر مف الكجكد صمب ممتمئ خاضع لقكانيف ذاتية، إ

ىك الكجكد لذاتو، أم الكجكد اإلنساني الصرؼ، كلكف ىذا الكجكد كغيره 
 يفترض كجكده في ذاتو. 

                                                           

ـ، 1389افي، ط. جامعة قاريكنس بنغازم، سنة بكشنسكي، د. محمد عبد الكريـ الك  - 1
 . 266صػ 
 . 297، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 2
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ا منطقينا مؤداه: أف  "كمف ىنا يستنتج سارتر مف ىذا االفتراض استنتاجن
، الكجكد لذاتو ليس سكل ال كجكد، كبالتالي فإنو يتصؼ بالعدـ، أم المبلشاة

  (1)فالكجكد لذاتو يظير حينما ينعدـ أك يتبلشى الكجكد نفسو".

 كيرل سارتر أف المكجكد لذاتو أك ألجؿ ذاتو يتميز بثبلثة انجذابات ىي: 

 الجنزاب األًل:  -أ
كىك ضد الكعي كالحرية، فإف سارتر يكضح أف الحرية تكشؼ عف نفسيا في 
القمؽ أك مف خبللو، كىك القمؽ الناتج عف الحرية، كلكف اإلنساف يحاكؿ أف 

 ييرب مف القمؽ. 

"كىك إذ يفعؿ ذلؾ يحاكؿ أف يفمت ليس مف حريتو، أم مف المستقبؿ 
تطاعتو أف يتحرر فحسب، بؿ ككذلؾ مف ماضيو، كلكف اإلنساف ليس في اس

مف القمؽ ألنو ىك ىك قمقو، مما يحكـ عمى االنجذاب األكؿ لممكجكد ألجؿ 
  (2)ذاتو بأف ينتيي إلى الفشؿ بالضركرة".

 الجنزاب الثاني:  -ب
ال  Autruiكىك االنجذاب نحك الكجكد ألجؿ اآلخر، كسارتر يرل أف اآلخر 

 يحتاج إلى إثبات كجكده فيك معطي بشكؿ مباشر. 

                                                           

 . 208معنى الكجكدية، د. عبد المنعـ الحفني، مجمة الفكر المعاصر، صػ  - 1
 . 291يكشنسكي، د. محمد الكافي، صػ  - 2
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لكف كؿ مكجكد ألجؿ ذاتو يحاكؿ السيطرة عمى اآلخر كتممؾ حريتو "ك 
ألنو ينظر إليو باعتباره مكضكع، لذلؾ يحاكؿ تممكو، فاآلخر ىك الجحيـ، 
ألنو ينظر إليَّ باعتبارم شيئنا، كفي ىذا ىدـ لذاتيتي، إذف فبل يمكف أف يككف 

تنازالت عف  ىناؾ حب بمعنى االتحاد باآلخر، ألف الذات المستقمة ترفض أم
حريتيا كذاتيتيًا، كاآلخر ىك الصخرة التي تتحطـ عمييا إرادتي، كقد يصؿ 
االنجذاب إلى اآلخر حد االشتياء عف طريؽ التكحد مع اآلخر مف خبلؿ 

  (1)الجسد كمداعبات الحب، كلكنو يفشؿ كما فشؿ في االنجذاب األكؿ".

 الجنزاب الثالث:  -جـ
جكد ألجؿ ذاتو، أف يصؿ أك ينجذب إلى كفي ىذا االنجذاب يحاكؿ المك 

 الكجكد كمكجكد في ذاتو. 

"أم يحاكؿ اإلنساف أف يصير مكجكدنا في ذاتو كألجؿ ذاتو، كاإلنساف 
أقرب إلى اعتباره )مشركع كجكد( ينزع إلى تحقيؽ ذاتو، كلكنو يعدك خمؼ 

  (2)كجكده دكف أف يممؾ المحاؽ بو".

ا،  إال أنو مف الكاضح أف مثؿ ىذه المحاكلة البد أف يكتب ليا الفشؿ أيضن
كليس معناىا: "أف يصبح اإلنساف إلينا، أم كائننا خرافينا في نظر سارتر، ألنو 
ال كجكد لكائف يمكف أف يجمع في ذاتو بيف ىذيف الكجكديف المتناقضيف، 

                                                           

 – 304العدد  –مبلمح الفكر األكركبي المعاصر، د. صبلح عدس، كتاب اليبلؿ  - 1
 . 14ـ، صػ 1976القاىرة، سنة 

 . 98تاريخ الكجكدية في الفكر البشرم، محمد سعيد العشماكم، صػ  - 2
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ف يشعر أنو كامؿ كىك أف يككف إنساننا كشيئنا آخر في نفس الكقت، أم أ
ممتمئ كاألشياء دكف أف يفقد الشعكر الذم يجعمو يتمتع بيذا الكماؿ 

  (1)االمتبلء".

فاإلنساف ىك كجكد لذاتو غير محدد بماىية مسبقة، كىك لذلؾ كجكد 
حريص عف طريؽ العمؿ أف يصير كجكدنا في ذاتو، كليذا فإنو دائمنا خارج 

ج مف حسابو، ألنو لـ يحقؽ لو نفسو فيما يفعمو، ككمما حقؽ فعبلن يخر 
 التحكؿ إلى كجكد في ذاتو. 

"العمؿ فقط يتحكؿ إلى كجكد في ذاتو ليتمـ كضعنا، أما الكجكد لذاتو 
فيظؿ دائمنا يحاكؿ بالرغـ مف أف محاكالتو تنتيي بالفشؿ، ىكذا يبدك الماضي 
 عمى شكؿ حتمية، كالمستقبؿ إمكانية مفتكحة، كالحاضر لحظة متممصة دائمنا
يترجميا القمؽ، فالمكجكد لذاتو عبارة عف مشركع دائمنا في طكر التنفيذ ال 
يتكامؿ أبدنا إال بمكت اإلنساف، يصير حقنا كجكدنا في ذاتو كبالتالي الفشؿ 

  (2)األبدم".

كىك محاكلة   Manqueإذف اإلنساف عند سارتر ما ىك إال نقصاف 
ف الكاقع اإلنساني بطبعو فاشمة أك عاطفة ال جدكل منيا أك كما صرح ىك بأ

                                                           

 . 299، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 1
فمسفة الجماؿ، د. أميرة حممي مطر، ط. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع بالقاىرة، ط.  - 2

 . 186ـ، صػ 1986األكلى، سنة 
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، فكيؼ ليذا المكجكد Conscience mailheureuse (1) كعي تعس
الناقص التعس أنو يحقؽ الحرية المطمقة التي يدعييا سارتر، ككيؼ لو أف 

 يتـ الكجكد لذاتو؟ 

 ساستش ًالٌجٌد هع اآلخش: 
ا كجكدنا لمغير، كىذا  يرل سارتر أف اإلنساف ليس فقط كجكدنا لذاتو، إنو أيضن

ا: إنو الكجكد لذاتو  يطرح مشكمة ىنا، أال كىي: الكجكد لمغير ىك كجكدم أيضن
كما يبدك لمغير، إنو كجكدم في صكرة الغير، يخصني كال يخصني، يخصني 
ألنو كجكدم كما يبدك لمغير، كال يخصني ألنو خارج عف سيطرتي ال أستطيع 

، شجاعنا  فيو شيئنا، الغير يراني ليس بالضركرة كما أرل نفسي كريمنا بخيبلن
 جباننا،.... شريفنا كضيعنا.... كىكذا. 

"ال يمكف أف أدرؾ ذاتي كما يراني اآلخر )الغير(، إني بكجكدم لمغير أقع 
تحت سيطرة الغير يفعمكف بي ما يشاءكف، كال أستطيع أف أجعؿ اآلخر يراني 

ذاتو كتمة كما أحب، فنظرة اآلخر تجمد كجكدم لذاتي كتحيمني إلى كجكد في 
مف دـ كلحـ كعظـ، كأنا بدكرم أستطيع النظر إلى اآلخر، كلكف ىذا اآلخر 
يتممص مف نظرتي، إف ما أريد امتبلكو مف الغير ىك كجكد لذاتو )حريتو( 

  (2)كلكف أصيب بالفشؿ كاإلحباط".

                                                           

 . 27مع الفيمسكؼ، د. محمد ثابت الفندم، صػ  - 1
 . 271تاريخ الفمسفة المعاصرة في أكركبا، بكخنيسكي، صػ  - 2
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كىذا ىك بعينو ما أسماه ىيدجر بالكجكد الزائؼ )المقابؿ لؤلصيؿ( 
 ثرثار الذم ال اسـ لو. كباإلنساف الفضكلي ال

ىذا: "كال يمكنني أف أفكز مف اآلخر إال بكجكده في ذاتو تمامنا، كما ال 
يفكز اآلخر إال بكجكدم في ذاتو، عندما يريد ىك اآلخر امتبلؾ حريتي 
)كجكدل لذاتو(، كبالحب يحاكؿ اإلنساف تجاكز ىذه الكضعية المحبطة، كما 

غرائيا ييدؼ إليو الحب ليس االمتبلؾ الجسدم ، بؿ امتبلؾ حرية اآلخر، كا 
  (1)باالنكشاؼ مف خبلؿ تقديـ حريتي مما يؤدم إلى الفشؿ كاإلحباط".

ىذا الفشؿ كاإلحباط يقكد حتمنا إلى الفاشية كالمازكشية، أم إحبلؿ القكة 
محؿ اإلغراء، كالمازكشية أف يعذب ذاتو، أك أف الجحيـ ىك اآلخر عمى حد 

  (2)تعبير سارتر.

كد لذاتو )اإلنساف( عند سارتر عبارة عف مشركع يككف دائمنا في فالمكج
طكر التنفيذ، ال يتكامؿ أبدنا إال بمكت اإلنساف، يصير حقنا كجكدنا في ذاتو، 
كبالتالي الفشؿ األبدم، فالمستقبؿ إمكانية مفتكحة، كالحاضر لحظة متممصة 

 ج نفسو فيما يفعمو. دائمنا يترجميا القمؽ، كليذا فإف اإلنساف دائمنا يككف خار 
  

                                                           

 . 105سارتر بيف الفمسفة كاألدب، مكريس كرانستكف، صػ  - 1
 . 1514يراجع في ذلؾ:  المكسكعة الفمسفية العربية، غانـ الينا، صػ  - 2
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 ادلطلة الثالث
 هفيٌم احلشية ًالقلق ًاحلاجة عنذ ساستش

اإلنساف في نظر سارتر ليس حرنا فقط، بؿ ىك الحرية نفسيا، كتنبع فمسفتو 
مف مقكلة الحرية كتقكد إلييا، فاإلنساف ىك ما يتصكر كما يريد نفسو، لذا 

 ىك الحرية ذاتيا، كليس شيئنا آخر غير الحرية. 

كالحرية عند سارتر حرية ممتزمة، بمعنى أف الفرد يجد نفسو أثناء قيامو 
بالفعؿ الحر ممتحمنا بمكاقؼ معينة متمبسنا بيا منخرطنا فييا، كقد قاؿ سارتر 

، عمى (1)بيذا االلتزاـ ليعارض الفمسفات العقمية المجردة التي تصكرت الحرية
 أنيا أدخؿ في باب الشعكر أك التفكير العقمي منيا في باب الممارسة. 

"كالخبلؼ بيف سارتر في فيمو ىذا لمحرية، كفيـ أصحاب الفمسفات 
العقمية ليا يرجع إلى خبلؼ رئيس في تأكيؿ كؿ منيما لكظيفة الشعكر أك 

لية خالؽ الكعي اإلنساني، فالشعكر عند أصحاب ىذه الفمسفات العقمية المثا
لمكضكعو أك مكجد لو، بؿ إف اإلنساف في بعض ىذه الفمسفات يفكر كفقنا 
لقكالب عقمية جاىزة كمقكالت أكلية، البد كأف تعد إعدادنا قبؿ فعؿ التفكير، 
ككجكد الشيء مكضكع التفكير سيككف في رأم ىؤالء مف صنع ىذا القالب 

                                                           

الحرية في ىذه الفمسفات المجردة تتـ قبؿ الفعؿ الحر، كفي زماف سابؽ عمى  - 1
ممارستو، أك تككف مجرد حالة شعكرية مصاحبة لمفعؿ، أما عند سارتر فالحرية ممارسة 
أكالن كقبؿ كؿ شيء، كىي ال تممؾ إال أف تككف ممارسة ألنيا ال تقـك إال في قمب المكاقؼ 

 نى حرية ممتزمة. كمف خبلليا، كىي بيذا المع
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مامنا، إذ إف الشعكر ال العقمي كمف تشكيمو، أما عند سارتر فاألمر مختمؼ ت
يكجد شيئنا ألنو يجد الشيء حاضرنا أمامو ممتحمنا بو، فيك إذف شعكر كاقعي 

  (1)ممتـز بمكضكعو ممتحـ بو عمى النحك الذم تمتـز فيو الحرية بالمكاقؼ".

مف أجؿ ىذا، فإف الحرية كما يفيميا تسير في دركب غير مرسكمة، 
كما يفيمو سارتر ىك ذلؾ الذم يتـ في  إنيا حرية االختيار، كاالختيار الحؽ

لحظة عاصفة، دكف رؤية أك تدبر عقمي، كدكف رسـ لميدؼ أك معرفة 
 مسبقة بالغاية التي يرمي إلييا اإلنساف مف كراء الفعؿ. 

"كقد عبر سارتر عف مكاقفو مف الحرية كااللتزاـ في عدة مكاضع مف 
ني( كقد قاؿ في ىذا كتبو خاصة )الكجكد كالعدـ( ك)الكجكدية مذىب إنسا

األخير: الحرية ىي قكاـ الفعؿ اإلنساني كما تظير في االلتزاـ، أما الحتمية 
فيي قانكف العالـ، كيقصد بيا سارتر أف الحرية ىي اإلمكاف المطمؽ في 
االلتزاـ اإلنساني، كليس ليا مكاف في الكاقع المادم، دكف أف يتضمف ذلؾ 

عف عالـ مف اإلمكاف المطمؽ، لكنو حتمية مكضكعية، فالحرية تكشؼ لنا 
إمكاف منطقي كىمي، يقـك عمى كاقع مف الحتمية سكاء أطمؽ عميو اسـ 

  (2)قانكف القمب أك الغرائز".

الكجكد اإلنساني ىك نفسو اإلنساف الحر، فميس ثمت فرؽ بيف كجكد 
 اإلنساف كككنو حرنا، مما يترتب عميو مسئكلية اإلنساف الكاممة عف كجكده. 

                                                           

 . 273دراسات في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة، د. يحيى ىكيدم، صػ  - 1
 . 305، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 2
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ي يجسد سارتر فكرتو عف الحرية كالمسئكلية يأخذ فكرة ىيدجر عف كلك
 ارتماء اإلنساف في العالـ كككنو مقذكفنا في مكقؼ معطي مف قبؿ. 

"فاإلنساف يجد نفسو كعالمو في كضع يبدك كما لك كاف كضعنا خارجينا 
ليس مف صنعو، ككذلؾ المكضكعات المحيطة باإلنساف كبيئتو، فيي 

ؾ يديو، لكف ىذا اإلمكاف األساسي لكضع اإلنساف، ىك مكضكعات ليست مم
  (1)نفسو شرط حريتو كمسئكليتو".

ففكرة الحرية عند سارتر كاسعة تشمؿ كؿ فعؿ أك سمكؾ، كال تترؾ مكاننا 
لشيء في عالـ الذات يمكف أف تنعدـ فيو الحرية، لكف الحرية سمب لمجبر أك 

يختمؼ عف المضمكف القير أك اإلرغاـ، إذف فالحرية مضمكف حتمي 
  (2)الييجمي الماركسي.

كعمى الرغـ مف أف سارتر نادل بالحرية المطمقة فبل يعني ذلؾ أنو: 
"يعني الحرية المتفمتة، كلكنيا الحرية التي يككف ليا تحديد ذاتي كغاية 

                                                           

سارتر فيمسكؼ الحرية كاالغتراب في الفكر المعاصر، محمكد رجب، ط. القاىرة، سنة  - 1
 . 45ـ، صػ 1967

ية قد أسيـ إلى حد كبير في العمؿ ليس مف شؾ في أف تقرب سارتر مف الماركس - 2
ف كاف ىذا التقرب لـ يجعؿ مف سارتر مجرد فيمسكؼ  عمى التغيير مف تصكره لمحرية، كا 
ماركسي ال يدع لمحرية أم مجاؿ في فيمو لمكجكد البشرم. دراسات في الفمسفة 

 . 470المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ
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محددة مختارة، كىذا التحديد الذاتي كالغاية المحددة المختارة ىك ما يعنيو 
  (1)بمعنى االلتزاـ".

فحرية سارتر ليست حرية عمياء، بؿ حرية تمتـز التحديد الذاتي كالغاية 
 المختارة، كعمى أية حاؿ فيي ترجمة غير كافية لممعنى المقصكد. 

ا أك عف طريؽ الصدفة، بؿ  "إف الحرية عند سارتر ال ترتبط بالفشؿ عرضن
لكجي عمى النقيض مف ذلؾ، فالفشؿ يشكؿ في كجكدية سارتر األساس األنطك 

لمحرية، فإذا كاف الشعكر محكـك عميو بالحرية، فما ذلؾ إال ألنو في جكىره 
نقص دائـ كمفارؽ لذاتو أبدنا، إف الحرية ليست إال حركة الشعكر نفسيا، 

ا شعكر بالحرية ذاتيا".   (2)كالعدـ أيضن

اإلنساف ىك المكجكد الكحيد الذم يستطيع بفعمو أف يدخؿ العدـ عمى 
يتو ال تخرج عف ككنيا مظيرنا لكجكده الناقص الذم يتخممو الكجكد، كأف حر 

العدـ مف كؿ جانب، فسارتر يربط الحرية بالعدـ الذم يفصؿ اإلنساف عف 
ماىيتو، فالعدـ داخؿ في نسيج الكجكد، كالكجكد اإلنساني ميدد بالسقكط في 

 كؿ لحظة. 

                                                           

 . 304، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 1
سارتر كجينيو )أك الشر كالحرية( في عالـ الفكر، د. محمد عمي الكردم، ط. القاىرة،  - 2

 .49ـ، المجمد الثاني، صػ 1981سنة 
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ابو كالحؽ أف ما أطمؽ عميو سارتر اسـ الحرية سكاء أكاف ذلؾ في كت
)الكجكد كالعدـ( أـ في كتابو )نقد العقؿ الجدلي( إنما ىك تعبير عف استحالة 

 إرجاع المستكل الحضارم إلى المستكل الطبيعي. 

"فمـ يغير سارتر مف فيمو األساسي لمحرية، بؿ ىك قد بقى دائمنا ذلؾ 
المفكر الكجكدم الذم يرفض بكؿ قكة شتى المحاكالت المبذكلة في سبيؿ 

اإلنساف إلى المستكل البيكلكجي الصرؼ... حقنا لقد كاف مؤلؼ اليبكط ب
الكجكد كالعدـ فيمسكفنا ميتافيزيقينا يعالج مشكمة الحرية مف كجية نظر الكعي 
الفردم، بينما نجد مؤلؼ نقد العقؿ الجدلي مفكرنا اجتماعينا يعالج مشكمة 

  (1)الحرية مف كجية نظر الكعي الجماعي".
كلكف مف المؤكد أف اختبلؼ كجيتي النظر ال ينفي عف الكجكدية 
السارترية طابعيا بكصفيا فمسفة حرية تعطي نظرة عامة إلى كضع اإلنساف 
في العالـ، كتككف بمثابة دراسة فمسفية أراد ليا صاحبيا أف تتخذ في النياية 

 صكرة أنثركبكلكجيا فمسفية. 
حر حتى أنو يختار رفض الحرية، "فاإلنساف محكـك عميو بالحرية، إنو 

لكنو في كؿ األحكاؿ مسئكؿ عف اختياره، مسئكؿ عما يصنعو بنفسو، البعض 
يتبنى ىذه المسئكلية، كالبعض يبحث عف األعذار كالمبررات ليتممص منيا، 
فاإلنساف بالنسبة لسارتر كحيد في العالـ كجد بدكف سبب، كجكده سابؽ 

  (2)يقتضي االختيار". لماىيتو، كليذا عميو الفعؿ الذم
                                                           

 . 471دراسات في الفمسفة المعاصرة، د. زكريا إبراىيـ، صػ  - 1
 . 187فمسفة الجماؿ، د. أميرة مطر، صػ  - 2
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ذا كانت ىذه الحرية عند سارتر تكصؼ بأنيا مطمقة بالنسبة إلى كؿ  كا 
ىذه االعتبارات المسبقة، فعمينا أف ال ننسى مف ناحية أخرل أف سارتر قد 
ذىب إلى أنو ال كجكد لمحرية بدكف قيكد، فالحرية فعؿ طرفو األكؿ ىك 

ؿ الحر أثناء االختيار، كطرفو الثاني يتمثؿ في تمؾ المقاكمة التي يمقاىا الفع
 ممارستو الحرية ال قبميا. 

ىذا كالبد مف اإلشارة إلى فكرة )العقبة( في فمسفة الحرية عند سارتر، 
 كال نككف مغالييف إذا قمنا إف ىذه الفكرة تسيطر عمى فمسفة سارتر كميا. 

"فاألشياء المادية التي يصطدـ بيا اإلنساف في طريقو عقبة، كالماضي 
ترض ديمكمة الشعكر كيعكؽ اتصاؿ مجراه عقبة، كقبؿ الذم يع –الجدار  –

ا كجينا آخر لمعقبة،  ىذا أك ذاؾ فإف اآلخريف أك األغيار يمثمكف ىـ أيضن
كسارتر ال يتصكر ىذه العقبات عمى أنيا عمؿ لمفعؿ الحر، أك عمى أنيا شرط 
لكجكده، بؿ ىي عنده جزء ال يتجزأ مف ىذا الفعؿ، جزء ال يتجزأ مف المكقؼ 

  (1)جكدم، إنيا األرضية التي يمتد فييا المكقؼ كالجك الذم يعيش فيو".الك 

كبالرغـ مف أف ىذه العقبات تمثؿ شبلالت تعترض طريؽ الفعؿ الحر، 
كتحد مف انطبلقو، كبالرغـ مف أف سارتر ال يتحدث عنيا إال باعتبارىا كجكىنا 

ا مع ىذا كمو لمعدـ المكضكعي االستاتيكي الداخؿ في نسيج الكجكد، إال أني
تمثؿ في الكقت نفسو حكافز لمفعؿ الحر، كمجاؿ لتأكيد اإلرادة اإلنسانية، 
كالفعؿ الحر بيذا االعتبار ليس في حقيقتو إال إعدامنا ليذا العدـ المتمثؿ في 
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ىذه العقبات، مع مبلحظة أف سارتر عندما يتحدث عف إثبات اإلنساف 
جكد اإلنساف الفرد، في مكاجية لكجكده، ال يقصد مف كراء ىذا إال إثبات ك 

ا باعتبارىـ أفرادنا.   كجكد اآلخريف منظكرنا إلييـ ىـ أيضن

تمؾ ىي الخطكط الرئيسة التي تحدد فمسفة الحرية كما يتصكرىا سارتر، 
ذا كانت ىذه الحرية ىي تمؾ الحرية الفردية التي تحدثنا عنيا، فيؿ ىناؾ  كا 

ك تقكيـ عاـ أك مقياس مشترؾ، بعد ىذا مجاؿ لمحديث عف معيار مكضكعي أ
تتقـك بو ىذه الحرية؟ كىؿ نستطيع أف نتحدث عف فمسفة جعمت الفعؿ الحر 
ال مبرر كال مصدر لو كال غاية مف كرائو؟ كعممت عمى تقطيع كؿ الجذكر 

 التي تربط الفرد بدينو كطبقتو كمجتمعو. 

أدخؿ  كأما عف مفيـك القمؽ كمفيـك الحاجة، فإننا نبلحظ أف سارتر قد
تعديبلن جكىرينا عمى البناء الكجكدم لئلنساف، حينما استبدؿ بمفيـك القمؽ 
الذم كاف يحتؿ أىمية كبرل في كتاب )الكجكد كالعدـ(، مفيـك الحاجة 

Besoin  ،)الذم أصبح يمثؿ مفيكمنا رئيسنا في كتاب )نقد العقؿ الجدلي
عي البشرم خاصة كأف سارتر ذىب في مؤلفو القديـ إلى القكؿ بأف الك 

باعتباره حرية، إنما يتعرؼ عمى ذاتو مف خبلؿ القمؽ، فمـ يكف مف الغريب 
 عمى سارتر أف يقرر ىنا كفي ذلؾ الكتاب أف اإلنساف في صميمو قمؽ. 

كليذا فقد تصكر سارتر الحرية البشرية عمى أنيا: "نشاط مستمر يقكم 
لحرية أف في كؿ حيف عمى تغيير مكضكعات رغبتو، ككأف في استطاعة ا

تنتصر عمى شتى العكائؽ، كأف تحيؿ كؿ العقبات إلى أدكات! كأما مفيـك 
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فيك مفيـك سارترم جديد يستقدـ ألكؿ مرة شيئنا مف الخارج، إذ  (1)الحاجة
يبرز أماـ أنظارنا تمؾ الضركرة التي ال يستطيع اإلنساف تجنبيا أك التحامي 

استجابتو ليا، ىذا إلى أف  بنفسو عنيا، ميما كاف مف أمر قدرتو عمى تغيير
، فذىب إلى أنو ليس Rareteسارتر قد ربط مفيـك الحاجة بمفيـك )الندرة( 

ىناؾ ما يكفي مف أشكاؿ المادة إلشباع متطمبات الحاجة، كبالتالي فقد كضع 
بيف أيدينا عنصرنا )ال إنسانينا( نسب إليو دكرنا كبيرنا في تكدير صفك العبلقات 

  (2)البشرية".

ىنا يتضح لنا أنو كيؼ ربط سارتر مفيـك الحرية بمفيـك القمؽ، كمف 
فقاًؿ: إف الشعكر بالحرية يكلد لدينا إحساسنا أليمنا بالضيؽ أك الجزع، كمف ثـ 
فإننا كثيرنا ما نحاكؿ التيرب مف حريتنا، كالعمؿ كفقنا لماىيتنا، ككأف لدينا 

 سكاء بسكاء.  ماىية سابقة عمى كجكدنا مثمنا في ذلؾ كمثؿ األشياء،

"كلـ يمبث سارتر أف ربط فكرة الحرية بفكرة المحاؿ أك البلمعقكؿ، فقاؿ: 
إف ظاىرة الحرية ال تقبؿ أم تفسير ماداـ االختيار الحر اختيارنا مطمقنا غير 
مشركط، كلكف سارتر لـ يقؿ بأف ىذا االختيار اختيار ال معقكؿ، ألنو يخمك 

الذم يخمؽ كافة األسس كشتى  مف كؿ مبرر عقمي، بؿ ألنو ىك نفسو

                                                           

في المقدمة القيمة التي كتبتيا لمترجمة  Barnsكما الحظت األستاذة بارنز  - 1
اإلنجميزية لمشكمة المنيج، ىذا كلـ تتضمف الترجمة اإلنجميزية لكتاب سارتر األخير سكل 

 الفصؿ األكؿ مف فصكؿ الكتاب كعنكانو: مشكمة المنيج. 
 . 477رة، د. زكريا إبراىيـ، صػ دراسات في الفمسفة المعاص - 2
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المبررات، فيك األصؿ في ظيكر القيـ كالمعايير، إف لـ نقؿ بأف فكرة المحاؿ 
  (1)نفسيا تصبح ذات معنى ابتداء منو".

بيد أف مفاىيـ العدـ كالقمؽ كالمحاؿ التي ارتبطت بتصكر سارتر لمحرية 
ـ، قد اختفت أك كادت في عممو الفمسفي نقد 1943في مؤلفو الكجكد كالعدـ 

ـ،  كليس مف شؾ في أف تقرب سارتر 1960العقؿ الجدلي الذم قدمو عاـ 
ره مف الماركسية قد أسيـ إلى حد كبير في العمؿ عمى التغيير مف تصك 

ف كاف ىذا التقرب لـ يجعؿ مف سارتر مجرد فيمسكؼ ماركسي ال  لمحرية، كا 
 يدع لمحرية أم مجاؿ في فيمو لمكجكد البشرم. 

  

                                                           

 . 470المصدر السابؽ، صػ  - 1
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 تعقية                                       
سبقت اإلشارة إلى أف الكجكدية ليست فمسفة إنسانية عمى األقؿ في جانبيا 

ة تدعك إلى اإللحاد كالبييمية.... كأف يطمؽ الممحد، بؿ ىي فمسفة ال إنساني
اإلنساف لنفسو العناف، فتعمؿ فيو النفس األمارة بالسكء عمميا.... فتضيع 
اإلنساف في الدنيا بإغراقو في القمؽ كالكساكس، كأنو كحده في الحياة فبل 

 شبيو لو مف البشر، كال إلو ييديو إلى سكاء السبيؿ. 

ا لمقيـ التي تربط األفراد بالمجتمع، كال "فالكجكديكف ال يقيمكف كزنن 
يحفمكف بما يكحي بو العقؿ كالنظاـ ما لـ يكف ذلؾ فقط متفقنا مع أىكائيـ 

  (1)مصادفة عابرة".

"ككانت كجكدية سارتر كجكدية ممحدة تصكر الكجكد في صكرة تجربة 
الغثياف كتجرده مف كؿ قصد كغاية، كىذا في حد ذاتو مناقض لمحقيقة كالعقؿ 

  (2)كالمنطؽ، فبل شيء إال كييدؼ إلى غاية".

ىذا، كلقد أدخؿ سارتر نكعنا مف االستمرار التاريخي في تصكره العاـ 
لمكجكد البشرم، عندما أبرز فكرة ثبات المشكبلت المكجية إلى الكجكد 
اإلنساني، كذلؾ عندما عمـ أف التاريخ ليس سكل صراع مف أجؿ حرية 
 اإلنساف، غير أف عقيدة سارتر في امتناع التكاصؿ الحقيقي بيف الذكات ىي

                                                           

ـ، صػ 1960الكجكدية كاإلسبلـ، محمد لبيب البكىي، ط. دار المعارؼ بالقاىرة، سنة  - 1
17 . 
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التي كقفت في طريؽ تقدـ فمسفة سارتر التاريخية، مادامت الرابطة الكحيدة 
 التي يمكف أف تقـك بيف الحريات اإلنسانية إنما ىي الصراع. 

خاصة أف  كمف أىـ سياـ النقد التي كجيت لمكجكدية عامة كالسارترية
اإلنساف قد اتخذ مقياسنا لكؿ شيء، مما يؤدم إلى رؤية كؿ شيء في إطار 

 يدكر حكؿ اإلنساف. 

"كعمى الرغـ مف أف ىذا النقد ينطبؽ أقكل ما يككف عمى نمط الكجكدية 
الذم يمثمو سارتر، كالذم يكصؼ صراحة بأنو نزعة إنسانية، فإنو ينطبؽ 

يتافيزيقا الكجكدية، كمف ىنا فعمى الرغـ كذلؾ بقدر ما عمى األنطكلكجيا كالم
مف أف ىيدجر في دراستو )مكجز حكؿ النزعة اإلنسانية( يميز تمييزنا قاطعنا 
بيف مكقفو كمكقؼ سارتر، كيذىب إلى أف اىتماـ فمسفتو يتركز في الكجكد 

، كليس في الكجكد البشرم، فمف الصحيح يقيننا أف نقكؿ: إنو Beingالعاـ 
إال أقؿ القميؿ مما يقكلو عف الطبيعة كالكاقع غير البشرم  بدكره ليس لديو

 (1)بصفة عامة، كأنو لـ يبد سكل تقدير ضئيؿ لمعمـك الطبيعية".

كذلؾ إذا كاف اإلنساف كما يراه سارتر تجربة فاشمة فكيؼ يتمتع  
 بالحرية التي منحيا إياه، ككيؼ يسد النقص في الكجكد لذاتو؟ 

لفشؿ في تزعزع األمف كاالستقرار في نفكس "إف فمسفة سارتر تتسـ با
الناس أفرادنا كجماعات، كىك كبلـ إنساف ضائع لـ يشعر باألماف كاالستقرار 
في طفكلتو، كما تركتو أمو كتزكجت بآخر، فثار عمى األفراد كحقر مف شأف 
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المرأة، كأعمف الحرب عمى الديف، كأنكر التماسؾ االجتماعي، كعامؿ الناس 
  (1)ة في مجاؿ السياسة كالحرية".بمكياليف خاص

ا تعديبلن جكىرينا عمى البناء الكجكدم لئلنساف  كلقد أدخؿ سارتر أيضن
عندما استبدؿ بمفيـك القمؽ مفيـك الحاجة، فاإلنساف كاف يتعرؼ عمى ذاتو 
مف خبلؿ القمؽ، أما اآلف فإف مفيـك الحاجة شيء مف الخارج كىك يبيف 

 ساف تجنبيا أك االبتعاد بذاتو عنيا. الضركرة التي ال يستطيع اإلن

كالحؽ أننا لك عدنا إلى كتاب )الكجكد كالعدـ( لكجدنا أف سارتر قد كضع 
 فيو قيديف ىاميف أماـ الحرية: 

ىك: كاقعة كجكد اإلنساف نفسو عمى اعتبار أف كجكده ال  –"القيد األكؿ 
 يتكقؼ عميو، فيك ليس حرنا في أال يككف حرنا.

ىك كاقعة كجكد اآلخر عمى اعتبار أف مف شأف حرية القيد الثاني: 
اآلخر أف تجيء فتحد مف درجة حريتي، كالظاىر أف سارتر قد فطف إلى 
أىمية ىذا القيد الثاني فكاف أف عاد إليو مفصبلن كمحمبلن في كتابو )نقد العقؿ 
الجدلي( فاىتـ سارتر بالحرية العممية التي يمتمكيا الناس بالفعؿ فصار 

في مكاف الصدارة بالنسبة إلى الحرية النفسية التي طالما تحدث عنيا يضعيا 
  (2)في كتابو )الكجكد كالعدـ(".

                                                           

 . 313، صػ 1نقد المذاىب المعاصرة، ج - 1
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كيمكنني أف أجمؿ كؿ ما سبؽ مف انتقادات كجيت إلى كجكدية سارتر     
 بالذات بصكرة مختصرة فيما يمي: 

إف كجكدية سارتر تقتصر عمى تصكير الحياة الحقيرة مف جبف  -أ
غفاليا مظاىر الحياة اآلممة التي تؤمف  كقمؽ كضعؼ كميكعة، كا 

 بالمستقبؿ. 

عدـ إيماف كجكدية سارتر بالتضامف االجتماعي مف خبلؿ  -ب
 تركيزىا عمى النزعة الفردية. 

مكاقؼ الجدية تنكر كجكدية سارتر القيـ، كما أنيا تخمك مف ال -جػ
 اإلنسانية. 

دعكتو الكقحة إلى إنشاء دكلة ييكدية تضـ كافة المنبكذيف  -د
، بدالن مف أف يدعك (1)المشرديف مف الييكد عمى حساب الشعب الفمسطيني

مكاطني الدكلة التي تنظر إلى الييكدم كييكدم أف يعيدكا النظر في 

                                                           

لـ يكف سارتر في ىذه القضية أميننا مع نفسو أك مبادئو، كقد أثير ىذا التناقض في  - 1
فبراير إلى  25ـ عندما زار مصر بدعكة مف دار األىراـ في الفترة مف 1967سمككو عاـ 

مارس، فكجو إليو أحد الطمبة ىذا السؤاؿ.... ما رأيكـ في قضية فمسطيف بعد أف  13
رأيتمكىا عمى أبشع الصكر كأفظع االستعمار كالصييكنية عمى الطبيعة، كنحف نعمـ أنكـ 

ـ، ككاف رد سارتر باآلتي: إني أعتبر 1940قاسيتـ مف االستعمار كالنازية األلمانية عاـ 
قكمي في العكدة إلى البمد الذم كانكا يعيشكف فيو حؽ ليـ ال يجكز أف حؽ الفمسطينييف ال

 مناقشتو إطبلقنا. 
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ينشأ الييكدم نشأة  نظرتيـ لمييكد، كأف يغيركا مف تربية أبنائيـ، حتى
 آمنة مستقرة تجعمو ينصير في بكتقة الكطف الذم يقيـ فيو. 

 هقاسنة تني ىيذجش ًساستش يف هسألة الٌجٌد 
تعتبر الميتافيزيقا في رأم ىيدجر كانت كال تزاؿ عمـ الكجكد العاـ، كليذا 

، كينادم بأف تظؿ الميتافيزيقا Existenceنجده يرفض فكرة الكجكد الخاص 
، كبالتالي فيك يرفض أف يككف فيمسكفنا لمكجكد Etreفي الكجكد العاـ  بحثان 

 الخاص،  كيفضؿ أف يظؿ فيمسكفنا لمكجكد العاـ. 

"كدراسة ىيدجر لمكجكد العاـ قامت عمى ما أطمؽ عميو اسـ اإلصبلح 
الذم تقـك عميو الميتافيزيقا، أك كما رأل ىيدجر: أف الفبلسفة منذ أرسطك 

فمسفة بأنيا عمـ الكجكد، لكنيـ لـ يبحثكا في ىذا الكجكد نجدىـ يعرفكف ال
العاـ، بؿ بحثكا في المكجكدات الفردية الخاصة، كىيدجر يسمي ىذا النكع مف 
البحث معرفة، أك بحث الكجكد غير األصيؿ، أك البحث في ىامش الكجكد،  

، فالبحث األكنطيقي عند ىيدجر Ontiqueكيطمؽ عميو البحث األكنطيقي 
لبحث في كجكد المكجكدات الفردية الخاصة، أما البحث الجدير حقنا ىك ا

بالفمسفة كبالميتافيزيقا فيك البحث األنطكلكجي، كىك البحث في الكجكد 
  (1)العاـ".

: إنو يفرؽ بيف  كلكي نفيـ مكقؼ سارتر مف الميتافيزيقا نقكؿ أكالن
 الميتافيزيقا كعمـ الكجكد )األنطكلكجيا( تفرقة كاضحة بيف المصطمحيف. 
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فعمـ الكجكد كما يفيمو سارتر ىك: "العمـ الذم يتخذ مكضكعو مف 
 دراسة الكجكد اإلنساني، أك كجكد الكائف البشرم باعتباره كجكدنا مرتبطنا
بمكاقؼ معينة يمتد فييا امتدادنا ال حيمة لو فييا، كىذا العمـ كىك عمـ الكجكد 
يقـك عند سارتر عمى كصؼ ىذا الكجكد اإلنساني أك البشرم، كال يتعدل ىذا 

  (1)الكصؼ إلى الشرح".

كبيذا تصبح الميتافيزيقا ىي عمـ المبادئ، كالمبادئ ىنا تمثؿ عند 
لكجكد فبل يمكف أف يككف عممنا لممبادئ، بؿ سارتر مبادئ مفسرة، أما عمـ ا

 ىك مجرد عمـ كصفي. 
قد انطمؽ مف دراسة الكجكد اإلنساني  كمف خبلؿ ذلؾ نرل أف: ىيدجر

لفيـ الكجكد العاـ، ألنو في متناكؿ أيدينا، بينما ذىب سارتر إلى أنو ليس 
 لمكجكد العاـ معنى غير المعنى الذم يعطيو الكجكد اإلنساني لنفسو كالعالـ. 
ذا كاف اإلنساف عند ىيدجر ىك الكائف المحكـك عميو بالمكت، فيك  "كا 

عميو بالحرية، ألنو ىك الذم يختار أف يصبح أك يصير، عند سارتر محكـك 
أك كما يقكؿ سارتر: "إف اإلنساف مسئكؿ عف كجكده كنكعو، ككذلؾ مسئكؿ 
عف كؿ البشر في كؿ اختيار أك قرار لو، كمبدأ الكجكد عنده: اإلنساف ىك ما 

كاإلنساف يكجد بقدر ما  Man is projectيصنعو بنفسو، اإلنساف مشركع 
مكاناتو في أفعاؿ مممكسة، أك أف اإلنساف ىك مجمكع يحقؽ ذا تو كا 
  (2)أفعالو".

                                                           

 . 459المصدر السابؽ، صػ  - 1
 . 30، 29الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، صػ  - 2
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فحرية اإلنساف محدكدة عند ىيدجر، ألنو أكره عمى السقكط في العالـ، 
بينما عند سارتر ىي حرية مطمقة، فاإلنساف مف كجية نظر سارتر ليس حرنا 

 فقط، بؿ ىك الحرية نفسيا كمحكـك عميو بالحرية. 

ف المكت إذا ما تكقعناه كقبمناه بأمانة يمكف أف يصبح كيزعـ ىيدجر أ
عامبلن متكامبلن في كجكد أصيؿ، بينما عند سارتر فإنو: "ليس لو أىمية 
خاصة، إنو فقط العبث األخير، كىك ال يقؿ عبثنا عف الحياة ذاتيا، فالمكت 

  (1)يظير كجزء )مف الصفقة( عمى حد تعبيره".

ا مف كالكاقع أننا نجد لدل سارتر م ف بيف الفبلسفة الكجكدييف بعضن
، عمى حيف أف بعض (2)التحميبلت لدكر الجسد في العبلقات بيف األشخاص

الكجكدييف اآلخريف كمنيـ ىيدجر، يندر أف يذكركا الجسد، كالبد أف يعد ذلؾ 
  (3)إغفاالن مؤسفنا، أك حتى نكعنا مف إنكار الجسد.

ة الكجكد لدل فيمسكفيف كال شؾ في أف ىذه محاكلة مني لدراسة مسأل
كبيريف مف فبلسفة الكجكدية، انتييت مف خبلليا إلى أنو قد رسخ في ذىني 
أف الكجكد عند ىيدجر يسبؽ الماىية، كمف أجؿ ذلؾ فقد أنكر كجكد ماىية 
عميا أك مفارقة أكجدتو أك ىدتو إلى سكاء السبيؿ، كيعمك اإلنساف دائمنا عمى 

ا في ذاتو متجينا نحك العمؿ كالمستق بؿ كالمكت، بينما كاف سارتر صريحن

                                                           

 . 287الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 1
 . 430ـ، صػ 1956الكجكد كالعدـ، سارتر، ترجمة ىازؿ بارنز، ط. نيكيكرؾ، سنة  - 2
 . 166الكجكدية، جكف ماككرم، صػ  - 3
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إلحاده، فالكجكد سابؽ الماىية، كليست المشكمة في كجكد اهلل أك عدمو، 
نما المشكمة الرئيسة ىي كجكد اإلنساف.   كا 

كأخيرنا أقكؿ: لكؿ مف يقرًأ عف الكجكدية سكاء لدل المتدينيف مف 
ء زخرؼ القكؿ، أصحابيا أك الممحديف، أف يأخذكا حذرىـ مف االنسياؽ كرا

فنحف نقـك بدراستيا أمننا مف مكرىـ مف ناحية، كمف أخرل حتى ال نجيؿ 
أقكاليـ فيغمبكننا في الجدؿ، كالكثير مف الناس يجيمكف حقيقة أمرىـ، أضيؼ 
إلى ذلؾ أننا ال ندرس ىذه المذاىب لكي نعتنقيا أك نتأثر بيا أك نركج ليا 

نما ندرسيا لكي نقؼ عمى  ،(1)كما حدث لبعض مثقفي العرب المسمميف كا 
 حقيقة أمرىا، كمدل انحرافيا عف الحقيقة. 

                                   

 

 
                                                           

لقد غمب عمى الفكر العربي التيار الكجكدم، كخاصة فمسفة سارتر التي حظيت خبلؿ  - 1
عماؿ سارتر الخمسينات كالستينات بالقسط األكبر مف االىتماـ، السيما بعد ترجمة أغمب أ

إلى العربية، كعمى الرغـ مف أف تأثير الكجكدية كاف عظيمنا عمى الشعراء كركائي القصص 
العرب، فقد حاكؿ بعض المشتغميف بالفمسفة تأصيؿ التيار الكجكدم في الفكر العربي 
بالعكدة إلى التراث كمحاكلة تطبيؽ الكجكدية، كبخاصة مفيـك القمؽ عمى الفكر العربي 

بد الرحمف بدكم في كتابيو، مما دفع بعض مف افتتف بو إلى أنو مفكر كجكدم كما فعؿ ع
أضاؼ إلى ىذا الفكر إضافات إبداعية ترتفع بو فكؽ حد النقؿ كالتقميد كاالتباع، كمع كؿ 

 ىذا فقد ظؿ بدكم متمسكنا بالكجكدية كفمسفة لو. 
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 ةـــامتـاخل
بعد حمد هلل الذم عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كالصبلة كالسبلـ عمى  

كأصحابو أئمة اليدل  دد المحكـ، كعمى آلوسسيدنا محمد المبعكث بالديف الم
 كمصابيح الدجى. 

 : ًتعذ
فبالرغـ مف االختبلؼ بيف الفبلسفة الكجكدييف، إال أف ىناؾ ما يجمعيـ     

المكضكعي،  كأكىك منيجيـ الذاتي لمحقيقة، كرفضيـ لممنيج العقمي 
 كلذلؾ فإف االختبلؼ بينيـ ال يرجع إلى المنيج بؿ إلى نكعية اىتماماتيـ. 

كترجع جذكر الفمسفة الكجكدية إلى كيركيجكرد، حيث نقد مبادئ فمسفة 
الظاىرات، كالتي تقكؿ إف الماىية تسبؽ الكجكد، كأكد نقيض ذلؾ بأف 

 الكجكد يسبؽ الماىية. 

كبيذا ظيرت بداية الفمسفة الكجكدية التي انتشرت مبادئيا في ألمانيا  
سا بدأت مع نجر، كفي فر كفرنسا، ففي ألمانيا حمؿ لكائيا ياسبرز كىيد

مارسيؿ كسارتر كغيرىـ، غير أف التفكير الكجكدم يرجع إلى أبعد مف 
 كيركيجكرد، كما كجدت جذكره في فمسفة سقراط كأفبلطكف. 

كتعتبر الكجكدية باتجاىيا الميتافيزيقي فمسفة إنسانية تيتـ باإلنساف 
اإلنساف كذات كتيتـ ككجكده إلثبات فرديتو كتحقيؽ حريتو، إنيا تنظر إلى 

بيذه الذات كعبلقتيا مع الغير، كما أنيا تنظر إلى جانبو المؤلـ كشعكره 
نياية حياة اإلنساف في عدـ،  باالغتراب كيأسو كضيقو، كما اليأس إال
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ككجكد العدـ يدعك اإلنساف إلى العمؿ، لذلؾ فالمعرفة الكجكدية ىي معرفة 
ى أنكاع المعرفة بالنظرة الكجكدية، الذات الحقيقية، كالشعكر الذاتي ىك أسم

فيك أسمى مف المعرفة العقمية أك الحسية، كلنعرض لبعض النتائج التي 
 تكصمنا إلييا مف خبلؿ البحث: 

: لـ تجد الكجكدية تربة صالحة ألفكارىا إال في القارة األكركبية التي  أًلا 
ف  كانت قد أثرت تقكضت فييا البنية االجتماعية كانقمبت رأسنا عمى عقب )كا 

عمى بعض رجاؿ الفكر العربي(، كذلؾ بخبلؼ الببلد المستقرة نسبينا، كالتي 
لـ تمر بتمؾ التجارب الحادة، كمف ثـ لـ يتطكر فييا ذلؾ المكف مف 

 التفمسؼ الذم ينبع أساسنا مف تمؾ التجارب. 

ا
ا
: رفض الكجكديكف البحث عف الحقيقة داخؿ التصكرات العقمية، أك  ثاني
لة كضعيا داخؿ أنساؽ محكمة البنياف، أك في إطار منطقي ضركرم محاك 

ضركرة منطقية، كفضمكا البحث العاطفي الذم ىك أفضؿ مف اليقيف 
 المكضكعي. 

ا
ا
كر لممعاني تن: الكجكدية ما ىي إال لكف مف ألكاف المذىب الحسي، كتثالث

بيف أفراد  الى في إنكارىا، حتى أنيا ال تقيـ كزننا ألكجو الشبوغالكمية كت
النكع الكاحد، كالمعرفة الحقة ال تكتسب بكاسطة العقؿ، بؿ ينبغي التعامؿ 

 مع الكاقع، كعمى كجو الخصكص بالقمؽ، أك مف خبلؿ تجربة القمؽ. 

ا
ا
نما ىي نمط لمتفمسؼ تبدأ ساتع : الكجكدية ليست فمسفة بالمعنى المعتاد، كا 

 فة. مف اإلنساف، كليس مف الطبيعة أك الككف أك المعر 
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ا
ا
: ال يكجد ىناؾ منيج محدد لمكجكدية، بؿ يعتبر المنيج ىك التجربة خاهس

الذاتية المباشرة كالمعاشة، كلذلؾ فيي تختمؼ مف كجكدم إلى آخر، كعمى 
 سبيؿ المثاؿ سارتر الذم أخذت التجربة معو شكؿ صكرة الغثياف. 

ا
ا
كالتكتر  : تعتبر األفكار الرئيسة في المذىب الكجكدم ىي الفرديةسادس

كاإلمكاف، ككميا ترتبط أكثؽ االرتباط بالعدـ، كالكجكد ال يمكف إال بالعدـ، 
ككذلؾ العدـ ال يقـك إال بالكجكد، كالكجكد كالعدـ يككناف معنا نسيج الكجكد 

 المتحقؽ في حاؿ األنية. 

ا
ا
: تعرضت الفمسفة الكجكدية لمكثير مف االنتقادات باعتبارىا نزعة ساتع

، كتعتبر فمسفة ىيدجر في بعض جكانبيا مرتعنا خصبنا ليذا معادية لمعمـ
النقد، ككما أشرنا إلى أف ىذا الجانب كاف ىك األساس الذم ارتكز عميو نقد 

 أعضاء مدرسة فرانكفكرت لفمسفات الكجكد. 

ا
ا
: يعتبر قكؿ الكجكدية: إف الكجكد سابؽ عمى الماىية، قكال عظيـ ثاهن

نساف فاقدنا لكؿ أنكاع اليداية، كيرمي بو إلى الخطكرة مف شأنو أف يجعؿ اإل 
 ىاكية الحرية الكاذبة، مدعينا أنو حر يفعؿ ما يشاء. 

ا
ا
: الكجكدية ليست فمسفة إنسانية عمى األقؿ في جانبيا الممحد، بؿ تاسع

طبلؽ العناف لمنفس،  ىي فمسفة ال إنسانية تدعك إلى اإللحاد كالبييمية كا 
 لسكء عمميا. فتعمؿ فيو النفس األمارة با

ا
ا
: تعتبر الكجكدية أداة لبلنحبلؿ االجتماعي، ألنيا تحكؿ دكف أف عاشش

يصدر أم مف الناس حكمنا عمى تصرفات اآلخريف، بحيث يككف كؿ فرد 
 قائمنا بذاتو في مجتمع يحتاج إلى التعاكف كالمسئكلية المشتركة المتبادلة. 
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في مضمكنيا فمسفة تشاؤمية، ترل أف  : تعتبر فمسفة ىيدجرعشش حادي
اإلنساف كجد في الكاقع كألقي بو في العالـ، كليس لديو أم عبلمة عمى 
األرض تيديو، كيقذؼ بنفسو دائمنا نحك المستقبؿ كالعمؿ كالمكت، كمثؿ 
ىذه األفكار التشاؤمية أساسيا اإللحاد كالبعد عف المناىج الدينية 

 كالتكجييات الربانية. 

: يعتبر العدـ عند ىيدجر مقكلة كجكدية )ألنو داخؿ في تككينو شعش ثاني
ما داـ شرطنا في تحققو( كليس مقكلة منطقية، كبذلؾ فإنو لـ يصمح الحاؿ 
نما فعؿ بالنسبة لفكرة العدـ ما فعمو كانط تمامنا بالنسبة لفكرة  كثيرنا، كا 

نو تحميؿ ناقص الزماف، كىذا ليس حبلن لمشكمة العدـ، كال بياننا لماىيتو، أل 
المدلكؿ، خاصة كأف ىيدجر لـ يكتشؼ العدـ في الكجكد إال بكاسطة حاؿ 

 القمؽ. 
: اتفؽ ىيدجر مع سارتر في أف العدـ يتخمؿ الكجكد، بؿ ىك عشش ثالث

نسيج الكجكد، كمف ىنا كاف قمؽ اإلنساف كعبثيتو عند سارتر، في مقابؿ 
 عند ىيدجر.  عبثية المكضكعات العالمية أك األشياء الكائنة

: صرح سارتر بأف االتحاد بيف الكجكد في ذاتو كالكجكد لذاتو عشش ساتع
مستحيؿ )بخبلؼ ىيجؿ الذم رأل أنو ممكف( كيعتبر ىذا تأثرنا منو بفكر 

 نيتشو أك فمسفتو التي ترمي إلى مكت اإللو أك إنكار األلكىية. 

: إذا كانت فمسفة الحرية كما تصكرىا سارتر تقـك عمى مثؿ عشش خاهس
ىذه الحريات الفردية، فميس ىناؾ إذف مجاؿ لمحديث عف معيار مكضكعي 
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أك تقكيـ عاـ أك مقياس مشترؾ تتقـك بو ىذه الحرية، خاصة كأنيا عممت 
 عمى تقطيع كؿ الجذكر التي تربط الفرد بدينو كطبقتو كمجتمعو. 

انت فمسفة سارتر قد اتسمت بالفشؿ لفقدانيا األمف : إذا كعشش سادس
كاالستقرار في نفكس الناس أفرادنا كجماعات، فإف كجكديتو كذلؾ قد 
اقتصرت عمى تصكير الحياة الميينة مف جبف كقمؽ كضعؼ كميكعة، 

 كأغفمت مظاىر الحياة اآلمنة التي تؤمف بالمستقبؿ. 

الكجكد اإلنساني لفيـ  : إذا كاف ىيدجر قد انطمؽ مف دراسةعشش ساتع
الكجكد العاـ، فإف سارتر قد ذىب إلى أنو ليس لمكجكد العاـ معنى غير 
ذا كاف اإلنساف عند ىيدجر  الذم يعطيو الكجكد اإلنساني لنفسو كالعالـ، كا 
ىك الكائف المحكـك عميو بالمكت، فيك عند سارتر محكـك عميو بالحرية، 

 ا ىي عند سارتر مطمقة. فحرية اإلنساف محدكدة عند ىيدجر بينم

: إف الكجكدية شأنيا كشأف فمسفات أخرل كثيرة معاصرة أقٌل النياية ًيف
ليا جكانب ضعفيا، كجكانبيا السمبية، كمبالغاتيا، كما ذلؾ مف كجية نظرم 
إال ألف اإلنساف الغربي الحديث في دكؿ أكركبا كغيرىا قد زاغ عف الحؽ 

 فضؿ كغكل كنطؽ عف اليكل.  كضؿ الطريؽ، كالتمسو في غير مصادره

ىذا..... كباهلل تعالى التكفيؽ، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو 
 كصحبو أجمعيف.... كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات.
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