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!مرلخص،مروصى!ييلصلمحوص1

ؤلسقياثرس!اوتربرولجانكتملإ"لاق،هامةتقافيةثةحادونش!رهالدعربيةالى(واللع!مجودالو)نقلان

فيزاد!تئزي!ةمواضوع!بةبروحنوقشتمااداجملمةمنةمكلات!العربيالمتة!فع!لىيطوحلانهبل،فحسبكبهو

اءوامفسط،الاذمسا"نيورئها.العالميذبةنطغببةترا!حريةمر؟زالكضالىان.الراهذةإالتارير!خببةرلمرحلاوبمبه

اؤ!"ح!وةالافئيازوجودفييرىوكأنهه.جدد!معنىفيلاسة!ادتها،الماضيف!هابمااتحققةاللموجودات

بح!شاوكزز!وقد.والتج!دانحركةالىوالرمودمنالسكونأي،الوجودالىالعدم1منمس!نممراوانتقالا،!لقة

،هـطمةإسفياثرككل،الكتلإاان.!أبعاد!أ!متحدي!هـنتمكناقدزكونانفعسهـمى،ءبالذاتالهقطةهذهصول

اداظطءنيحركهمااللصارمةالفاممهفيةالمصطلمحاتلإؤسمانوراءاير!!وث!ئذ،بهدوءيق!رأانيجببرل،يرلمخصلا

العل!م.وجود7وفيوصودهفيا!ضأءل"ىور!فع4

"الازءرو،لاتيةاضظرخظسو!"ا!،.عامنشرو3،91.3عام"لعدموادجولواً"كتابصدر

صسر--"3(91وعام،الظا!راتيلمنهجهاخرزطبيقوهي"ا)ثامتأدركوقد،ذاكاذ،سارتربولجانع،ن

."الذباب))ؤ!رتالافىنجحففد،نشماطهذروةفي-عهرهمنينوالثلاث

الفلشفيللمذهبتههبدبمثابةفاتالالموهذهوكانتامدشهـطسربارالىوء،د،14الن،زرالاعتقالصعسكراتورن

شكا"باخذحتىذهنهفيتدريجيايتكاملكانالذي4المفاوصؤ!فوصفيوازخرط-كوندورسي"ب!ةثانوةي!

."العدمودصوالو"في*كمل.ضلالمحء-دة!لينا

!ودالموج"لشرع!مامج،اولالكلطرتريمنلمأجل،زذةالاسىطل-رو--ةفي!!بحانفعالمتومنكان

عىالىوالفكريةمالئهاا!!،ديبةمق!وذ4كانتف!،((واللعدمء،مللءوراء!نالعاليالمور!-دمنتخرجفقد،الجا"صعيين

ايىءدند!الم!ردةالفكرةوودماسرعاناذ)سواءحدصنبحصفأاتسمنووعشرنيفاالتعليممهتةومارلىلى9291

ا!فللاكل!هااالسفستم!!ماتحمبءأنتميه،(أقةطاسالتدرسيعتزلقريبفعماذلك*ومع.الكلامأمراء

ا!ى،/ؤووفطالاعزاضصنجمودهامنر"اوم!ها/فحس!انرجب!9زمنفيفالف،س،وسلوكه4ولسازبق/5"ليكافح

التالقلهدية.والا!طا!-ةالىوالكلمة،عملالىمب،شرةقجمهالفكرةتتحول

لسارؤرالاولالشماملالمؤلفقوبلؤقدهذاومع.الحىالواقعفيتؤثر

حربزمناهـزمنألأن.والزهولالامبالاةامنتجبءفيلا،صجهولالص،رترالىمالوؤتذلكفييكنلم

التفكيرعننتي!انحلبشغل-متهمالفلاسفةحتى-والظسعامزثسفقد،الادلييةالاولساطفيولاسفيةالظفلالمحا

الشقليد"لأ4الفلسهفزوأط!-تجاهلالكتابلانام؟المحضمقالانشصكمل"المخجلة"الفلس-ء-4محاولاتهلىول3691

ؤلسعفياومناخامبتكرافكرياعالمالينثمىءومفاهيمهاوعام،(ال"الاناعلو-"-ؤلسمفتهأدسسىمنيزالما

حسبففد،الاهمهوالاإخيرال!سببكانربما؟جدليدادالوج!كصت!فتعن4يأثا-""الغثيان-رواياتهأولى3891

والتشكبكباتفلسفةالعبثصن3ضرباالكتابالاخسطؤيونسالبثصنفتانها؟عا،يب!،تجركنت-فاأ*!(75!أ)!ح

يبدوحتىالاولىالدهشةصوجةتمرأنماولكن،بها"،دعونالمخ"ولادا!اكا!!)5(،القذرون"فئتينفي

غنياالحجةإقوياليمفيانمحيكم،حقيقتهءلىالكتابمقولاتمنءآكهمنيف!ااهذاوسب!صبحأمأ(دا!يحم3ل

،،ا!نعبييرصحانوالفربالكرغنيا،المبتكرةبالتحاليلاتأو"ا!ب،بى"9391ام!وننتر.س!ابىزر4وب-ودإ

فوفائتناءمنفهوالااحوالكلوفي،سارتركعاد،الاولصا!ح!طو!ءرضحياالمسخبلةفينومينولوجيالسيكو

موهمو!أديبانتن!ماءومنقوةمناملمة!ئ!فيمابكلوصجموءت"،(لوجىالء:خومينوأازب!الف،صرلنهجه

ا،ؤرأءا!لماةدصرس!لمنالفملورا.البيانامراءمنواميراكفسىام!طتقحيث"لحائطا"ولىالاالفتية

!ا!هاوهقرأاللذينعئدوا!فض!ولالا/عجاباثاراذ،إءلليه.نزعاتهعنوالكشفالانساندراسةءلمىا):-ابب

كله.اللفهميفهه-وهلموانا،؟لفاحبوافأ،بعضهاو1

حكسالىالمست!معيامئل!هذاللييكادحننىطهبعاتهوتتوالىالدكأوربمصطلحاتممكنحدلابعدالمقالهذافيتقيدنا)1(

لبوليسية.ااالرواياتتلق!اهماالرواجمنيلقىالإخصلاليببن."واللعدمالوجود"سارترلكتاني؟رجمتهوج!بدويالرحمنعهد



.ير!....سبهجعسىسمسيممسزوسمعإلمفيجسبيسماأمرا3،سلا!امالنجوسمرمةأرئسنلم

ما"ا"سلهبزسمؤقسب،أورنيبافيولافرنسمافيلأرالادبالؤكر

،...\.ع.".-؟.2).في.*7.-.:.4إيسضهاهملا،اثترالعالميمسينليينتهعرالبين

"عس!03"(.حسؤكالا)1سمسم!مرسينآلييىخبهرلفاتفعىانآ

.+./ا.1.."يقيسففيهبميتامسم،هنبليسم""نثرهنضثما،ل9؟7عامالسترجسب

.2..:9.تج!.دبعهب،أثم،ولىألاالعالميةالحصرب"أثف،ءبكتابعسهـ،بعسأقدكان

.02.س:مس!...سل..،2بينلشرا."كه،،"والملكالوجوسم))بكتالب3591عام

م:..0200002."3..!+...،+1--...---.-------------شمسرحيهسبءدمريساثهض!3891و15ا1

بننخصيإلأ.؟.؟2+3*2أ0!..-ا---،-----

سمسء/"!في..---"----بعهيهفأصببمالذي)لافيلرشىلوننبس2791وعام

قي+لىكل؟/!+أ.:.عل.سمد"..-،"الوجسبسم"كهعاب،(هرازسدهالؤاوليجفياسهباءرا

:.!..!ئسمع.7:.فىلأ-حمبم!بنم4فيكعاومس-مسعا"الفعلنؤ"كتابا379وعام

".:./.!.!"إ"؟.ض!؟-؟..كع-،الافلاسلوثيةفي4آوجسمسمرايسبممنانحاول4صانبلفار

9.0/91،إ:.وط!!

01.!!.حكلعسم-سع؟9!-.،بر..غالوجردهؤ-سمدعجلوسعينرينيسبثهيالوبئفا!اولحص-

،ا.!،ب.11:.-"؟بهسمحسب3..""004..::ه.س.صهآاًلممسالبفي

/09132.".+سم:؟":االاسماصسصسللف-4منالثلاسمسفإالاسمسياءؤس"وسفسممسعة

"-حلا"3791ءاميسبرركارهقمدمرالما.نياومسكي

!".أ!ا!01ؤ؟..2السباحمسفدراسسمين2291عامعثسقدثانو،"فلممفنا))

،2!0؟،؟؟-!!هسؤ،درالستينوبعمسها،جسمييفانعنوالثانيسفمسعرنهمبرجعن

1.01سيم!.هاملمديسمارسمهنوالثاهحسل3691عامزجممسعتمهعنالواحدف

!:ة!عب،.الؤؤراعلاممناثنينعل!(ورساايى-مهط-قصيخغ3791

.ببلغرا

يريربتأوباورفيحعراشتالالممم!ابىلس!أعهاندالض!كأنتبعضكمركحامكركاللك*ولالاالجزءا37!عامنشرقدفكانهيدجراما
يسآاًسيلرا

و-..،ء...جيالونساولاا"ننثسأأسيثا"نمالبساوسمجول!ا"هـ-صن

ىسمنمأل:همرهـوراررهسهمنءدسممنأرهجحصرءسمهاوعبس،سباسؤاسيلسم(1)زقياال!أمسسماسيعناثيفابعسايقصدو،"الالساسيعس

اصبحكسمهمافيوء-رمسنممسفييرسمسبو.رد.بيسمسمبر،سبا)قنلعسممنمامممسسماسلةكنسفسبئسالانساناقا،نسمسفهسماسمنسا!(كاسا"+أء5
ليسمسسمنمناذرسم!طسبكأ.بسثلعراءلؤارىاءسبدفارععر..

.رءيرسمء،اسفسمردن-سمسمالانيسفاسللانمينسجرانومع.ويمسحدنصا)رجسبسمعسكأمفؤيسما

.صوبينالازطولوجسةتأملاتهبينكلصافصلايفصلالانحتبى
مسفا*3ل-للأإزص،مسف-رسصأالسمسبسمهسيإسثء--هبعماسياسمسبه

لمسا&-،رترالسب-سمسير"سمنعسرضي(لسث-سياؤمسنسبمينهب)ظاهراسيممس!ففسم(النححار"رئآويانثهمسلفيصاخصوأالوبسثسميهم

...:...قنسفعا"سثصسنمنلعدداست!،سيف"هسالعدمالهسجسمسب"

رء-سعءلى.بسيسبمالسثنسآالظاسمراسمبع،هبالمتاناذ.مسسبيرسم،السيجسثرةايف:رمنها،السباعهآ"إسنمانأوالسثصوسع"

(لصوداأو!مس9ق(رآماهيازهامنو"سمممد/)الىماا!رلالظممو.الخمنتروعاته،عبثية،تناهيه،خطيئتها،العاديساريالان

...*جمبهسف.،خالمن!،أهعيتههلس،تنهفدممعاأساربمسينرفد

الاعسسفسمسممسبسمافلسمعسع"يرلمسثزسياسلسنمامسحسمهههبالمنهمنمهئسملانهثسفسبرةللاحهساسمالهميجهآتسفسب-نالانبرمآرسمسمسفوأالنفسى

اسعسمرسرهوررأسمسمانسمانعندالسثعهمر"جربر"سمتعيسيئثتصء-يمسبسمسمجمتينالعالمالسمربسمنبينسمالعالمبرأسنرسبباعصفهياالتسه

.ويسحور"ا*يرخشكرء،لمفييحياانهفاكثررواياتالفترةتلكقيكبيررواجمنلاقتهمايفسرالذي

؟عت،،ص،ذا،لجامعةولينسوروتأهـ-لموت،لقحسيرةاقصمصهوفك،كافرانتز

سملسزفنسسمسماتبسم!ظبسبأسمفسملنعج؟الفيمسسثميمسركازسس-الازمانواقاءنعبررياقل،رمانسبرانه.رمحالأرلاتهمحهمرسمجمرسف

سممسمماعسملى"هـسثسمسمسمهـصهمألمازماؤيماالمسسمريسسثمعافزآرسؤثثممص،اسملارعسمالتفنسرهفعيقيارضنيبيالنمينبالمتاهاهمالؤربى

مسمفةلفللسمآعسن.يسممبرسلمسممر"السيجسثسبرمسسالسمرت!لللأمسمساهصضسجسمابالثص،يجهثانعليهميجبالنيؤيئنياايااالميتا

مهثإةدصسالت،سعالرورنارثعاىتع-ثثطتزالماخهابجملاز!حماله،امالعافيصكلربضه،الانسانوحدة،أمرهيستقيم

سمدلأسمسم:سمادالساسمارفيلسثفليئسلا)صلسمئسالا4خهليئت،قسبانبثامصمهمر،المهللقعن

.سمبسسميررسمسلسمزمسرمسرسمنمهميسبفاجسياالمسسمسثية-امعسيسلا،سميسلالهاسنصثمتج!رهسمالتىم(نسيانسمفيالؤائعنا

و!علبنؤضهير:ورء-رزتزكوكعاالهجليةا!ةالمثا-؟..آخا،عبث-خه.بالازمحمانيالجهدمعنىلا،بذاتهالوجود

.)-نوابروزتحؤ-كصعأكنطيةامعامخزحبت،ثميؤ-الغزالييقولالعربيةالفلمسمفةمصطلحاتمنكلمة)1(

سالىىأءلىزتكاانىيكونتأوغستوضعية-3العقل-كرميولسف-"الماهيةغيروهيالوجودءنعبارة"تفسيرها

.الترببنب-نؤرنمى،ؤيالحاكمةيرةازالبورجولوجيةيوايد.161صوالوجود
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ووأاأنن!االافقتتجاهلتزالما/لمكانتألجامعةافانؤهكذا

،الناشىءالفلسفيال!جيليستهوياخذالذيالجديد

الاولشىالمسألةبمصارعة"وال!عمدم"لأالوجوديبدأ.كبيربعطاءيبشروهو

يقولكمل،التيتلك،هـسفةالفلفي-للوحيدةوربما-،ولكن!التقليديةالفلنفةأسستتزعزعبدأتلقد

موضعابداوستبقى،تثارتزالومااثيرت"أرسطواككعههيالبرغسوفيةانذاكاذللمرءويخيل.تتقوض!م

،(،-اباا.8؟27الطب!ةوراءم!ا)"ا!كال"؟تكونتفقد،اتستياراتهذهلكلالطبيم!اا!ريثاستكون

:الوجودمسألةو!كعهألاأخذشاملةروحانيةينالصشرالقرن،منالاولاآثلثفي

؟الوجودفيالوحودما،الفكروقادةالمدرسينكبارمنعددفرنسافيبها

؟موجودهومالبهلبالنسسسبةالوحودطنغمالبرغسونية.اناندقيقللنظريتبينماسرءانولكن

قبلسقراط،الاغريقيللفكرالاساسيالحدسكط!تمعبعثتاقىالاؤلموطونيةنسو،1،/القديمالقهـديممنلتسارد

التيزالمثبعدهماواصبحت،وأرسطوؤلموطونأءطغهاتمرمبهنهـا،لاآقرناك،هـععتنريةاوجموالسب!ينوزاعبربرفموأن

.تتقوموبها،الفلسفةمشكلاتفيهاتضركزالاسئلةكلعلىزجيبأن،الرحبوأفتهطغناهاعلى

علىذاكاذالتاريخيهالمرحآةتسطرحهاكانتالتيحةالمل

افقمنالقديمةصياغتهافيالمسألةوتغيب.ا،سطن

نقد"فيمحكمةضربةكنطلهاسددانبعدالفلسفة:وصراعقلقزمنفالزمن

فقيألقتم!رالفببلعئموفو(لكقفععيدأالمع!نوخ!لنظرآلرمالمحضىأافصدسلافي-الفاشيةتهددهاحريةعلىالفرد!غلق

مقد!ساتهل.

لاستعادتها،أالطريقتمهيدلأعلى"الاساسيهالازطولوجيما"والايديو!وجياتوالعسكراتالطبقاتبينوصراع

فيهسيبعثالذيالقكريالمناخيعدالانحنىيزالوماصراع،الأشعورااعماقمنقذفتقوىبينقلأو-

اصالتها،فكطالغربيةالعبقرءصةامعهوثب!عث"ل!ىالااالوجودبيناالانتخابعلىعاتوالجما.رادالايجبرطاحن

و.والعدم

عنوانهفىواضحا"والعدم"الاا)وجودح!غرضىآالثا.ملأ!قهسادتروضع؟إه!فالمشحونا!عجو/ذلكفي

!حاوهـةدهو(الظاهراتيةلوجيانطو!ط(بردطاسعاسهـكامن-الانسانءسألة-المسطئة.!يطرحالك!ر

الطريقةالىاستنساداالاغريقيادفلن!م!نوىدوحمهلسطؤالالانطلاقأنفطةكاىجديداطرحاأبعاثطوابمخالتلف،الاول

ذاالاولىالاسطرمنايضايبدوكما،.-ا!حولافتكلمنبإلرغمالأن!نىيزالماوجوديلمذهب

،للجوابمههداالطريقةويحددالمنتكلةسارترشطرجالتي11!حولاتكلمنوبللرغم،اورودأءلىلوأنأأالتي

:يقول.الفلسفيسارترادبأجود-منوويماصفح،تفيونم!يايه.قوتهمنيلنكتنيريرحذ!فط،مسارلمرفكرعلىطرأت

سد!لةالىالوجودبردههائلاتقدماالفكرحقق"

اسىذلكمنقصدوقد،عنهتكشفالتيالظاهرمن!!.؟ر!سيحم

الفلسفةتربككانتالتيالثنائياتمنعددعلىالقضاء!ديثاصد

وبهذا،)1((13)بهاالظاهرةواحديةاستبدالوالى

صلتحلياتالتىحوتضعثمةتلكفليسالاخرمىلموتبمالثبنمالتحللماصاأسغغبلاغسسشبوأ!ىرأ صىالمخللمكما)13("والباطنأطاهرابيىلعابلا

ولا،القوةنحوينزعفعلولا،المباشرادراكنالأضوعمو

الويقالأنتمعودععبممىئبدلاتبداو(منهالظاهرعرا)اهر)!هة!ابسيسومع!بنللشاعر

تجمع.،التيالرابطةهيالشيء!وماهية،ذاتهالشيء

(1؟ل"المطلق-النسبي"هيوالظاهرة.ظواهرهبينالانسالنيموتكذلك،!واقفةالاشجارتموتكما

الذي"االخلفية-لمالعواوهما"/منتخلمصنامااذا،وهي...متراسهخلف

يئه.الملبيةيجلالا،نيتشهاليهأشار

،،توجه!سريةقوةوراءهاتخفىلاالالسياءانومن،بالثمسوجههالشاعرفيهالصقديوان"

مناكثرت!يستا،الخ،وال!ط!بيعةوالقوة،والمادةفالروج..الحسواعققبلاتمنتولدجديدةاشجاركانتحوله4

-الكتابصفحاتعلى-تدلاضئاشارةايبمون-الارقام)1(لو/...2الثمن،الادابدار!منشورات

.الادابدارونشربدويالرحمنعبدالدكتورترجمةفيمحر.س.
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،لاجوهرالشىاالاشياءبىينشيعاليسالشعورانهيظواهربينعلائقم!موعةإلىتشيرعامةفقاهيم

منيحياوجودلاهوبل،().3(الح،فوةليساعمالهليستبرولستعبقريةان".موجودةوحدها

التعبير.صحان،ألاشياءمنيتغدىعدم،الوجودأتانها:انتاجهاعلىالذاتيةاللقدرةولا،حدةعلىمأخوذة

الاشب،ءوبينبينه.لوجدفلؤ،الشكلهداعلىالهوطالا)15((لمالشخصتجلياتجماخانهاعلىاليهاالاعماكمنظورا

ما.تعارض!وبينهابينه!ضنآانيمكنولأ،لمحاصلهفسحهمنالرتبطالمجموعالىالاشياءرددنالقد"

زانفه.التمديديننمكدهاوكط4المعروأومسك!4تبدوفانهاخفيبعدللاشياءيكنلمواذا،)،31!"تجل!اتها

.)ء37("المطدقحضرهفينفعناالمعردهان".نعرفهلانوداستطاعتنا،حقيقت!هاعلىلمثمعورنا؟

كما،هوبل،لسهعامرادل!يسألنسع!روإكن،كذلكاهيبماووصبفهادرالستهايمكنوالظاهرة"

الذىقتالو!ي،لانه"عاكس-العكماس"،سدرتريقول.)11("مظلقةدلالةنفسهاعلىتدللانها

منهايسملتا!فيهقنعثمس،التي)الاننياءللتاقىكانمااذا،يمكننا،الوصفهذا،الدراسةوهذه

اياهل.باعدامهعلى!الوجودعلم،)الازطولوجيانتشنىءانمن،دقيقا

ينفبم)ةعدم\ان،والميزهالر،صةفعادلهخههيتلك.)118(للعلومماالموضوعيةومناليقينمنلهاألسس

وللمكنه،دهزجدولنيمكنبهدأاذ،الظواهر(فعالأنفياثنائيةهي،بواحدةالثنائياتسارتر-كلويبد-ل

معنى.ديدس!اركطعا.دمفييرتبهااننفسههويصححكمااو،"واللامتناهيالمتناهكطا"

أفىكا!+أأكارأ)!هأالأعداممعنىسدرترويوصحالظاهرةفيكأ"الموجوداناذ"اللامتناهيفيالتناهي"

خلاصتهما،فيقولالتاليالمثالىفيمنلهنجهايةلاامكان،تالوقبذاتوهو،ق!يهاتبدىالتي

ادخسلحينولكن.مكانكلفيالملاانلنايخيل.)15(الظواهرأوتاكجلب

الاشيا3.شرتب(الناسمنزيد)بطرسعنبحضاالمفهىالتعارضعلى"الظاهرةواحدية"تقضيوكما

الترتيهـباوهذا،كننظلبطرسيبدوان"يجبطيهساسئتقضيايضافهي،ثنائياتشكلعلىالوجودفيا!ائم

وتنحلاد!جوهتمومنالاشياءتتلاشىؤيهاذ،اولآاعدامنها،فيةثنائيات!فيالمذاهبفيالقائمآخعارضاعلى

عنه.أبحثالذيالأنسصانتجليشرطفومعينلاءلىفي(والرو!والمادية!والمثاليةالواقعية،ثنائيةخاصبنتكل

ايظهرحضورفيحولهالمقهىترتبعليهتحرتص،!اذاخ!إرتديكامنذأمصطشعشكلعلىالفلسفاتتقسماقيا

هناليسففيابهعليهآءثرلمواذا،واحدبنا!نورزدوش،ب!طفيقالخويصعبمتصارعتينزرورتينالىايامنا

حرماوغيالي"،4كالمالمقهـىعنغائببطرسان.وصناك.لهـ،حصرلااشكالاتفيالفلسفةوتوقع

شكلاعدم3بطرسيصبحوهكذأ.إقهىاأشياءيعدم...افورؤحصطريقعن-،أثبت":سارتر"يقول!

دامالاءمنأساسعاىيببدى-شكلاآ!دماصبحأو-لىؤتراأرالاحوالمنحالبأييمكنلاالظاهرةوجودان

عقلكطحكم"هناكلجسىبطرس"اووءجةاذن.الم!رالظاهرةلعلافواقعيماتصورازلحيش!ور"ذااكمعورفي

(06-!5)مزدوجلاغدام(حدس)ب،نفيزطل!،انيمكنلاالتعوران09..ايضاريناولكننا،بالخنعور

صركةمبداهوالاءدامان:ارلططاليبتعبيرووقولزكونوهكذا...عالموجودلتكوين...ذاتهمنيخرج

.الوجودعلىالعدميدخلور4،الشصور.،()1"للمشكلةالمثاليالحلاستبعدناقد

وبها،المطلق!ياًي،انطواوجيااولىحادثةوووذوصدينسارزرمذهبفصنرىلا،اخروبقول

اذعالاأى،انس!انيا(الاشياء)ذاتهفيالوجودررصبعزعلملا)الشعور(والذات،(الاشياء)ضوعالمو:منفصلين

.افىش!نبالنسبةم!)ولكطبالثانيالاولالحقنااذاالابينهماسالتلاقييجريكيف

إواقمعا)الآنجسةهوءالوشي":سارتردقول.والاديةالواقعيهتفصلكماالعكم!لىاو،المثاليةتفعل

الذ/يالجذريالسلبانهانحتسبارعلى،نفها(الانسانيالعالموراءقائمزومنالىتحيللاالظواهرانكم!أاذ-،

.(-318)217"العالمرركسف4ببيضاءصفحةليسالشعوركذلك،-)1(كنطزعمكما

فيوجودهانهحيث-منالوجودفيالآنية":ويقولاكجربيةتزءمكمماشكلأحاسي!علىالاشياعفيهاتنطبع

حضنفيدلعدمالوحيداالاسالسهووحصدهاجلوصنورلءوليص،ديكارتيزعمكمماولجوهرا،دولثمع

.)016("1)وجود،الروحيةالفلسفاتوتزعمبرغسونيزعمكماالوجود

...الوجودوسطالانانانبثاقان":ويقول،الممارنشةتزعمكما،الخارجيةللتحولاتانعكاساوليسي

لهذاالاصليةالجوهريةاللحظةلكن.ينكشفا!الميجعل.لخافاز4أزجلزأورتهالذياقشمكلفيالاقلعلى

الذيالألموجودهوالانسلنان...السلبهيالازبثاق،المذا!بهذهكل"واحدةدفعةيرفضسارتران

.)08("آ!عالمالىالعدمرهـدأتىفس!ىجديدةبنطريةاشكالاتهاوحلفندهاانهويعتقد

عن\وايضاء،الاشياءعنالشعور"ينسلخبمالاعدام:وخلاصتها،فلمسفتهأركا/نمنواحدهي،الشعور

فيقيسم،الثابتالوجودضفةلهماكلعنإ،ي،ماضيهكمالابذاتهاهيكماالموجوداىكنطدغةفيالنومن)1(

وتجمعتفصلالوقتبذات.فسحةموضوعهوبينبينه.ت-لو
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بةالؤجودفيثالثةمنطقةعن.العدمهيبينهما

:يلببماذاتهفيالموجودخصائصوتتلخص.ذاتهيعدمفهوموضوعهيعدمالشمعورانوكما

فيمسافةتوجدفلا،إبهاوممتلىءذاتهفي،متحدال!سالمالىالعدميأتيبهالذيالوجودسارتريقول

،/يةالغيريعرفلا،ملىءايجاب،متكتل،!ظلم،داخلهعدمليكونن13أي"وجودهفي!العدميعدمأنينبغي"

صلة،أييعقدلااي،اخرشي،ءأيالىيحيللا!،منعزلالموجوداسمسارترعليهيطلقالمعتىوبهذا.)178(ذاته

لا،والبعدالقبلعليهليضطبقلا،!كيرهصحولاذاتهمع.لالغةفي،يااعتياديشير(-ا)والحشظ،ذاته!-لاجل

ء،ةلا،فاعلولامنفعللا،مكان-فيهوولان2زمافيهواوورنبينالارتناهـابوثيقالنالىو!دجرسارتر

فلجسى،واجبالشىانهوهـع،مطلقبجوازجائز،ل".ليينهم،اتحادالىليضحولانيه؟نلا

.الامكان3منمشتقان!-وتدؤصهمستهرةلحركةفيالشعورنرىولهذا

.(المقدمةصن6الفقرة).بأحدهماالاتحاديستطيعإندون،ذاتهوتحدالاشياء.

زارراشه"بقولن،لخصناماسارتريفصلنوبعد"!العل"سارتريسميهماهيالحركةو!ذه

روخلوقغير...اخرشيءأيامناشتقاقهنستطيعلاهـ!اؤلفتركيبوالعلو"5+ة113؟كاه+س!ح)!ح

لهذا-و،اخربموجودقةعلالهوليست،وجودعلةلهولبيس.)28("!!ءور

.((51"يةمدللمربالن!!بة!4(همأ)ميادةزهوامرفو(ج!الوالمجوصجتو)ازيةلظا!راانأومالمعورن

:بثلاثالضصائصهذهيجملثم7!أ+د(أاكامهأأا)!أ"ا!ص!"أو"لةالاحط"على

يوجد،الوجود"الملأز-:--يامدلو)هافي"احالة"وكل!ة،ايضايقالكما

،ذأ""فيهوالموجود...نحوالضطلح...نحوالاتجاهتعنيأ(7-5!!أأ)5

.،()5"هوماهوالموجوداو،آذاتامئوجالخر:*!ا-)!5!7كلمةومثلها

الموبودعلىنسحصلالخصائصهذهعكسنافاذال!ةفيالتخ،رج)...ذاتهخ،رجألانسمانيوجدالأن

فهذا،تهاذ-جلي!.(يوبدرلدكضوا

يفول.،(هوماهوليسو،هوليسماهو-ا"ءاو"لكلهة،بعيدحدالى،فتانمترادوالكل!تان

و!كن،اياهايصبحشجرةللشعورتبدوفعندما،سارتر02ايفايقالانيمكنكما"التعالي"او

يسش!دكانوان،هي!وليسىلانه،اهامغايرلحوعلىكما،وألاعدامالصلومحركتيبينسارتروايقرن،

مشاهدتها.لحظةفىمنهاكيانه:يكتبعندما،والمعرفةبالوجودالاثنتينيقرن

.موضوعهفيباستمرارلانهذاته-فيوليس-2ليس!انفسهوالعارف،النهايةفيالمعرفةانم"

،لىالحى!زهمثلفياذ،بهالاتحادمنيخمكناندونفيالوجودوان،وجودا""ثم"ان،:وا!مةعيربشيء

ا؟"عنهنقولاننستطيعلابل،الاشياءشيئا.بينيصبحالمعرفةان.ث.العدمهذاأساسعلىويبرزيتراءىذاته

بةتحققهافيتتلاشىالذاتلانذاتيثريلاوبهاشيئا*،لاتخلقولاالوجودالىشيئاتضيفلا

لانذاتايبدونانللفاعليمكنلا":سارتربتولان9!طتحولانها.خا!ةسلصيةالمعرفةلان،الوجود

لأ.)158("يزيل!!االذاتمعللتطابق."وجود!ثم

وهذا،لذاتهحاضرانه:خلاصتهمايضيفثم:بعدهاويضيف

،بصزضبل،للفلاسفةظنكما،للوجودملخاليساهـضورالباطنا!يبذلكعلى"علو"كلمةنطلقونحن"

لسىوالفاصل،الانفصالضرلفترشمئاالن،00ذ.ء.نر... العكسىعلىمنهوهـأبىع!ينار4-همماهوطيكسم!الديالمحعق!

يفصل،االذىالعدمانه،شىءلااز"،زمانياولامكانما5دهؤ"ذ
.......31(")363-يأوجوالهاجل

(58-ا-157)ذاتهوعنعنموضوعهالشعور،باستمرارا!لملأطونمع!!ذهالمعرفةنظريةفيسارترويأتجمأ

لانه،موجوداليسأي"هو"ليسواخيرا-3،؟"وجودفةمرادفةالمعريجعلونمرونوغيرهمايكادتوبى

انه-،التحققالىطريقهفيدوماهوبل،متحققالمشىيتحق!قالذي-الانسانعاهـم-عالمناهناوائوجود

منهتحققفيم،اليهنظرواذا،وجودمشروعجوهرهفي!حركأ2!ص"ومترفي،مثاريعنافي(واقعايصمبح)

."كانقدا"فهو.الا!دامحركةفيأساسهاوهذه،العلو

.....م.م..نامنطقتجنبينالوجودفيماسارتريميزوهكذا

منيسمعيرهالرالحدفى-لاتنابكلهالكتالسارحصىدهاهدمر"!-دحروالموجودهما،تعبيرهحدعدى؟(1)أ؟!م()350

-،"وجودهعنتساولوجودهفيموجودالشعور"التمييز1هذاكانو".ذاته-فيدالموحوو،ذأته-لاجل

وحودهمسأولتيرموحوداشغور"اخرىترحمة!ماأء-لى)الارطولوجيالأغل!رتيدالديالاولالاساسهو

....-و4يصفحيثالمقدمةفييضعهفهوالجديدة(الوجود

.)93("الوجودهذاضمن،واخيرا،كل"،الكتابينشىءضوئهعلىثم،مبدئياوصفا

-65ال!صفحةع!لىالتضمة-يكشفعندما(الاوأىالفقرة)الخ،تمةفيفهلممفيايبرره
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الاجتماعية،والاعرافالسائدالنطامانصارالاولبإ/.

لممثلدفكرددكبالقيبمموآللحقيمهيجترالمثاليهلكنهمالا،زساأصمدحيةأأ!أ!ج!ال!!ا!أالعدم!أ

اللسإ!ءلآاإ-المذعنإمور!رإ-تت!منإ
جمناءكذابونانهم،شخصيتهفيفقدتامااتحادابدوره

ح!-لمكحإ
تجربةمنوتخلصا،الواقعمنهرباالقيودلكليرضخون

.ضياعفيفحريتهم،الوجودإوجوديةاالىالاذطولو!امن
الوجودعبثيةيواجهو،نالذينفأولئكالمخادعونأعا

يتحملونوبذلكازينالقوعلىينمتمرد،وصراحةبشجاعةسابق(؟الموجودفيالوجودما)دالوصوعنالالسمو

.والضياعاالكبتمنيتهمحروبنقذونمساوإوليتهم:.ومحيط

لهحقظلأ،ولامعناهـار!ا!اقىطلاشياءالقذر،صراصةأوضمنا،يفترضمجوابكللانسابق

احجراوجودنوعمنوجودهلان،سارتريقول،بالحياة،عليهالج!واب-مسبقا-حالاًيعلى

.واد"ضات.وا!هاتايهواتبثقومنهكلطالاسثاةيشممللانه،محيط

فاسمه-ا!!تل:ايضايقالانويمكن،الخادعأما،المبادىءمبدأفهومبداًالوجودفيرأينافلذا،تنتهي

الداخلمنالباليةالاطريقوصإ،بالمخاتا"،انه:لمجهيدلواذاوهـ،التإصتتقرإمفبهشرط،الوجودفيرأيناواذا

ويبدهإورا.منى"تشتقالذيفهو،واسىإأعلىموجودافإيهإراينا

لا.-...كيانهاتستمدومنه،الموحودات سماءاهدهمنسارلرعرصانالبيئومن

لغزارةنحدإهمماوغيرها،القذر،المخادع-الكاريكاتوويةياتالنظريىنالوجودالىسارترنظرةتصنيفويمكن

.-...-،ـ...5-.ع.تنكشمففيها"أصيلراوإبسإة/منتنطلقوهذه.الحدسية

بمثا!عهالملشيعتبرانههكما،القدلملعسصهاقتححرعىالتمرد1.العميقةحقيقتهاعنافوجودات

وهو،البورجوازىالمجتمعوحهفيبهابقذفصقع،ت)الغثيان(فيحدلس"عن،يعبرمااول،سارتريعبر

.05لا-.*تعديلاتانومع.الروايةبطلروكنتنانطونبلسان

ابدالهعنعجزهموأسادمسلاهـ!مرلىروبمع(والعدمالوجود)!يالحدسهذاعلىطرأتأساسية

.(1)بعير.انبثقت"نإاذ،سارترتفكيراساسعلىيزالفما

الصبارمالفكريالتحليليحل(والعدمالوجود)

فيصبح،الاوليتبدلالحدسانلند،الادبيهإالصمورةمحل.وجوديت!

الاشياءوتصبح،"جديةروحا"والقذارة،اعداماالغثيان.4خلاصضماسارتريقول

ذاته،فيالموجود،الجامد،الماضهيهناكالمرلث!وقة،ممثل!أقولما،ال!اسمنكصيريكفاليومقبل

الموجودتفككأ/نع!قادرةممتازةك!،دثةالحريةو!دو،ال"ءزيم!ب!ظكا!ضاءوالنقطة،اًخضر-اللونالبحر

.هدفذاانانيللمعالماالثيائهمنلتجعلذاته-فىأتإحسسرإفإانيالاناص،.موجودةانهاأشعراًكنلمولكني

داء".نإاًاش..*ضإ..هناكانهامعإناهالاشياءتوحإدالن...وجودلمة3معنى

لوجو.لمالورعهبدلهفيح!سهسارلريركز.....متكالسأ"تلف،ك،رخوة،هشة،خاملة،مرشوقة

تعوزهالا!فتوان،ا،ضحبعبارةاو)2("لملاببة
يبدوفيهاو.الفكرةعالىسابقةكحدادثة:الممميبإاليفلس!فببه...لهتسفصلمفهبالو.بودفيراغبةغيرانهاومع

لانطولوجبما/!او،الوجوديةالىلانطولوجبامناللن!ل.مخيفشكلعلىوتتكاثر

علمسامامل!نحناذ،ا!جمديةيلا!لوجيايطا!لاسيكيةإو-شتمر،سببدونالموجوديولد:ايضاويقول

!ا3لا!المىءلى،بر!و!ألى،!و،!لىي!وجودأستنتاجنستطيملا:والخلاصة.صدفةويموتضعفا

كالل!و!!فة"ا!وءوديها)اد!متح!تا!عهاي!ميملطال!،مجا.بخة،لطقانولا،ضابطلا،سبببلاانه!ا:الاشياء

/.0001)000نإ....الدواريتملككوقلبكلهينقبهرإبهذاوالشمعور.زائدة

ع!عرم!ل!بلقدمرلكول!م!بلجانلابو!مال!مد4رهيدحرحإه!د!ا!صف!سمم!ممطسبالبر!روايةمن74-ا،7-ا-ا،6601الصفحات)الغثيانفيفتقع

ذاته.مع!الت!ناقخنىالحسى!الذاب!نت!الحأخالذاًلذي.(الغثيال!

*!*فيالموجودعلىيبطبقالوصفهذاانوواضح

حدسالوحإودمنالناسموقفالىسارتروينتقل..ذاته

سريعانحديلاالاجتماعيةاطبقةوااللبووجواز!ةلصاركري!ل)1(لكن!م،هذاأدركوا،أعتقدماعلى،كثيرون"":فيقول

ذاتاًلىويعودوالعدمايوصودمن2الفظرةاالفهل4ا!ةسمفيالوجودفكرةفاخترعواالموجوداتجوازتخطيحاولوا

العقلىنقد"منهاومؤللفاتهمقلاتهمنكب!يرعددفيالموضوع"القذرون"!م(وطؤلاء.(171الغثيان)"الواجب

."الديا!كنيسإي"الحامط"؟مجموعةفينماذجهماًهمنرىدكااهـ455

الفلس!ةالتعبيواتاحد(28ص)والعدمالوجودراجع)2(73لىءي!حإم3"المخمادءون"وعكس!صم

.اللفكرةهذ.عناًددقيقة.ماتيوأبرزهمالابطالمنعدد"الحرية))دروبفيلمثلهم
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ؤهناتبموهابنافمؤا-سبدتهاأمامليهنشأاليبمننيقولو،هنذماثنلمماكأنتسارترقبلاللألسفاسما)نههناأمعهم

المحض،النظريالتأملالىالطريقهيجديدةفاق7أمامهكلمراحل"2وقيبمجموعهالارسططاليفالتيار،كلاأيةماهو

شمهلهلفيحدنقالفلساةتجدرنالىالغنريةأايضارنؤ(فلساامنثمهنكانراذا،للوجمممساوقأ!الملهيةانيمنهم

المننمالي.فيسمامنهقازنفعايناالوجممملىالماهيةبسببمتأرل

ومنابهـبق،كيباجاودالغربىالفتارافنتشفذاكاؤالىاقلاهنوهنمسماممثلوعيمنهماللذرمالافلاطرنىاللهيار

للبيهقبندية.اخرهأالممانيلمالكنراخأوانحطاطالميانيالرجمماز،بمنؤسرهن

بمجموع-فدةنظرةفيأحاطالذينيتشمهاكتشمفصورالىالاشياءيحولالذ!الثالىالتيارمياو(المثل)

جههمفيوحاوعا2،الاغبيرأيهمأصبيلمنافيالغبيبيةالثأافة.(بارةنلي-ممنردناالمنسسءكوهنهوالوجمم)أفكارأو

والزيفالكذبغرائزعناخلاقهافييكشمفلن،ياثسىأ*!5هـأكاأأ7وجودكلصةادخلمنواول

فكان.لفناءباءايهاتممكمالتيالجهنميةالمناصرءميوعبياللاتيه-يالوسيطاأعصرفلاسففهغاللؤلسمأبنعلى

البوهنهموازايمه.للاصنا!بزالمسيبيالأ1الدياممم!ارنرقببنماهيةكلمةوبسمبينبنماضواوعلر،(-لسكممستيكا)

للذهب(ا"المنط!علم"هيغللا،هيغلواكتنضمف،بؤالمتحققالموجودهوعندهموالوجودهـ33!7!؟أ

"المنهنحاممهؤيافينبيمينبي"هيمقينوانمل،سمقد،كانالذبم.(قوامه)المنامنأبنظامهوالماهيف،العيان!لمالماللم

الاحهماسبيمننمبنهفنيالشمبيهنوممفمبياوثاكابمالذسمالماكرسسالممديثبالممنبناًلكلمفالستعمييمنواوثم

وآلامه،التاريخعبر،المفهؤمكمليةالى،بالذاتالشعورالىالفلسفيبالعالماحتفلالذيكيركجاردسورينالدانيماركى

"المنهأدازؤءصبن،أبزموالضياوالنهناإزقوالاهقاالتناؤهأعبر.مأنهملبنونصفقرهقبممقسنواتثلاثمنبن

الفلسفةع!السلبأدخل!نأولكانوالذي،"الشقبوالحادالعميقكمعووهكيركجاردانطلاقنقطةكاؤت

الديالكتيكية.ا.لحركةمراحلمنأساسيةكصرحل"،وحدههوبهايشسعرنوعهافيفريدةمأساةانسانكلبألن

لمنمبوهؤ2باينادنميهبمسبيقزكاليالذاتباالاتمنقحافيمنامممنءا،،سسازقأانأذ،تملمنولاتؤسولاولكنبيايصفهاموقد

صاوعا،نمنبؤاالقينبممينبملمنمبيهمئابييأتهويضبم،الامنياءالى(البنهيبيدميالومبىوهاأا1،ذاتهيمميأنوما،الاسبتمن

بأزن،لمنهأأيؤاقحنينهالدقيأةمفاهميمهفي،كايهيوممدهوي!بنبند،الختايئنأمنباامقمنيأبي،غيبوبةمنبهأسم،حبنمن

امهنهمإبنمبثأافميركتهن!هؤاؤ،علمالىالمنءعهقيمميلوممهنا.الخلاسساوالبرالىالنااتيهبأوهنهيصبتانمنهي

مبادئهن،وقبلهاالماهيهامعمواء-ماهيهن-(قتااور4لااو)الألمنؤمييولدالناسمالنااتئياللأتمريسميهمامنواللسممم

المبادميءعلموالالسؤ!ة،قلمسقةالاشياءمنمناممةمبيفيبيمينمكسالنأاتميوالأبير،والرهبنقفواالبنووالأنومم

سؤوها.هنازممهمؤسسهااوممةهبمقاماكماالامنلى.مهننوالثانيمتنلهلاالاومنلان،الممنميسؤي

كننتاولمنمبياالبيمببمديةقيامممكناأممبحمنووعأاليأوما(الانسائميلالوسهمموكينؤياود،ويصهيا

واصتن.بإمونماملهماالكللأسيهايهمالانتابملبنمبياتنأضسسيدق:مملامبمما

الضعاوضميليافيهايبفنالنأا)هـالسسبمضعؤنلزن،مناللقيرالانابين،وذاتهالانابين)منازمليتونرانه

الونجودما)الاغريقيالسوالعلىاالجوابفيالاث!صينيبنحدينبينالللحظةفيءانتقلاز"،المطلقوالان!تاالانابين

التم!ارضنببيفاانناالعلبيممههذا()عبيميبيدلل"ابالنسو...اما...مسألةمسألتينمن)بينميمايمملبنثاللهقلا

الفامقاللتقييبممدمقنبيضهمكممالؤلسفيةالدقؤلأحسازيمفمي.مأاممقة،مقامرة،يأيمنلا،عبيلةانه،(00.اما

هاي.الؤلعلىالبيميبيديةمبممنوأينبثسمأاللناأمعالأردممو،مثاهصرةبكلمنا،منالمنثأمند

النتمعورفيالاشياءان،عامبشكل،المثاليةترى،والحماسىمكالمف!ي،والعزلةالالمفي(ذاتهيعي)

،اأهماتنهبمسرفمفيبيمؤ،مفاهيبياوممبيوهقهءلى.المألىممنؤبةممناملممموتبةمميلاز"معاامنلالاانبثاقا

والةالاصلمبسدا)،ا"لاهنياء!منمسذانهخامنج،ياكيلقممأراهـهـبيم،الا"طرممنتيتثنتنمياأمبنادأمميادواًبلااله

-الموممهي)بمالمةهيدمبيبمعنهيعببيماسماا،(الهي.لمنمبهمنممبناالحممممابهالذمماببنامييموبيميهس،بناًيمنمب

الوص!داتطمجموع)العاللمفيكنطوررى.(أهالما-فيلحاربةجهدهمنالاعظمالقسمكيركجاودوجهولهذا

ومعى")هو!سلفيبرى،العقلأنيمعامنمعفى(رجيةالظبضء-برهالذ!بلان،مذه!وكلمذهبهولتحطيمهيغل

!دودالم!غبحرفقالافيه(وغيرهملومرلوبونت!سلرترمقف!لمةحلقةالانس!انيالفردمنويجعلحذفهاللماساة

الاحاطةمنيتمكناندوندوص،الث!ور"ن-وهيتجهالذي.وجودهمعا/لمتطم!ىسلسلةفهـب

الاشياءف!مننعر،انناأ،ضاكنطوريرى.(العإومبدأأ4رثلاثةقرابة)طويلازمناهذهكيركجاودثورةوتبقى

نهأاثنخارمب(النومتن)بتاانهاءلميههيملواتي،ا!منهاظوالايهينممو،منمنممءلىحبمنا(وفاتهبمبياللأمنمناوباهأ

والظاهر،الباطنثنلئية!لابحذفزرلسارفيجببجه،اكناادروالتمليقمنمقميحبيمااللبننااياامناللبنبيبنيهتبنمياوامناأقبنبممالاكمن

بذاؤصهالشيءوفكرة،موجودةوحدهافالظواهرمقطوعةمفاهيمفجموءقىال!لسفةمنيجعليكادعليهما

لا.لهلمدلوللاالمباشرالاتصالاللىحاجةفياص!بحواز"،بالواقعالصلة

سسعتقلحينجوهرينبوجودديكلرتيقولوبيز!ا،الثانيةالعقوية)الاولىأنظرةاعفويةفي،:بللموجودات
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ولإمعنىةعبثصميمهوكرةلسارترينكر-والادةالفكر-الأخرعنالواحد

***الثووورلان،داخ)باوباطنيعالموجود:كركم،،هرالبو

اهـرباال،حثين!انالى!-،الاشارةوتجدرفهينهاعمقلاالاش!ياءانوهـ-،لما،بشيءالشعورهو

وكائن،كينونة)وص:تقاتهاعونبكلهةاليومونليعبرأخذوا.الشعورامامؤةمكنش-و

عمتقاتهاومشوجود-وبكلمةوجود،ةللألميمالقدالعنىءن(الخف-عوا!ومطكل)مجدأمن!حفلإكطلقوبينما

يش!للاص!الحديثالمورتىءنأالخ،يةوجود،موسود)،اتبةالظاهرترى،!واقعمعقولهوما3لو،معقول

ع-لى،الغنيينبينالعرليبالقارىءذهنفيالتجالىلىموجودات(انعالماو)الالضمياءفيترى،تياراز"،ل3

.برونماووووالفكر،شتاتهارينرلمفيهاز،ظم،الفكرءلىسابقة

اصطلاحالفامسفيةءالمفرداترأنجدلالسلمش،اذالكنوضوعالمومفةلما!فيشم-"مامن!اخنتمىءويصشفهأالذي

لااستعمايض،لفيدالخداحفالخط-بص-د-لحدخ!وهذا-.والذاتضوعالموبينضتعارءندما

يشبهماالىشيوعهوسيضطرن،،ؤروز،الورربءايهدرجعش-دماإتا!ص"أبعدالىالت!ولبهذاسارتر/ويدفع

وحبشرتهنثصيمهأىااو،الفإسفيلأالعربيب!اثالترترصعة،ا36!ء،مصفال)العا)يالاز،فيووولسرلبةنظرفضير

لها.نهايةلاكنقطةيةاال-رسازيالازالع،لماورلىالىءلىعوإف(الاناءلو

)صفة-الكلفنيمحددامعنىومشضقاتها؟/ونلكل!مةانثم.!ظيمهداشه-فيالموصودفيؤراغاتن-خقاولى

حبئ"ليولمانبعدوجدالذي"الىتنتديرؤإهي،العرريةرهـت)وحيةا!وميتوالوجوديةانوالحا4

قيصء"فيوردتانهاووإند،(1)رنتدابنيقولمااىءاترىوالتي،سمفةالفلمن!اانطلقتالتيالاغريقيةالفكرة

بم!خىوئيقةصل"ولها(والفسادالكون)أرسمطوكتاب"(لوغس!اا!3عقل"يحكه(كوزممه!)زظاماالوجودفي

.الامكان.احقيقةاي!ولمنطقالىمسانالانفييتحول!

مرصىمعيتفقلاالجدردا-حالمصطفانوأخيرا،ةالمبعثر(الحوادث)قائعالولامحدودهيؤ،لاشياء

وضععلم،اعلامهايؤولماءإىؤ!تستهدفهذه،ليةالوجود0(1)(حادثة)قعةوأايضاهووالشعور

ان*دونويكغشصهالقديمالعاميحدد(ازفطولونجيل)لاوجىودفيلشروعنتيجةالانم!انمعتأزيالتيوروروليةوالم

الاساسي.!قصدهءنفهيحرواق!.كأ2فقرة،ا)ثانيالل!هممنالاولالفصل.والعدمالوجود)1(

ترجمت"فيبدويءبدالرحمنالدكتورمعنرىولهذا.ذاته-آجلءنهـوما

لازهه،للءمنجمينالقديمبالاسمالاحىخفا!(والعدماوجودا)

،-.واحدبالنتيجة-.!ى-سهه.-

هـهرة5مبتلصوصفيالكلمةلاستممافانوبعد

النقل،لمجردالاءمطلاحلا،جديدةبمعانيغتجهاالذي

عشد،يعدسارترشراحاحدانالمثاللسبيل!رلىونلاح!حديثلصدر

ل*ال!قىمعشى(2)9ينوعنترتهـ!ة،!الفيلمحنوووذا

الاحرهـناصدالويت!يز،وحد!،15!)ء.!مأ!

.الكلاماقسيامن

الالم!،سية،نقماتهفي،زدركانهوالمهمواز!ا/صفى؟نشص5

سلرتر.معالفامتفةعلىطرأالذيا!لووص!وبر!!
أحكاخأ3أص!أوا)وقائيةاللاغائيةيرى-سارتران

لشكاترسدلمايرى،ااحربتعبيراو،والعحث/

غع!5فعلاترىالورالسفةكازتحيثقحسدنجبرعن

ناظما(لوغساكلياوعقلا،فعالالامحممدرهؤ2سرمدرأ

بالشيئية.والمعنىالمعقوليةربدلوبهذا،للهوجودات:بقلمقصصمجموعة

فوصويةوءدمية،عبقريةنت،جالتبديلهذاكانفهـل

كما،بالفلىسض.العبثمنضرباأو،بعضهمعليهأخذ!ا-شرورويصسف

الاخر؟البعضقال

كلا!

ؤ-ك!،محلهالحريةليحلاللموغم!ىحذففسارترالادابدارمنثورات

الداخل.منالفلسفةتجددانيجبانطلاقنقطة

حىققه؟الذيالكسبفمما4

.916صبيروت(الفكرقادة)رشدابن-فخريماجد)1(سسسميرسسسم
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يه؟نما!صيرآخرشيئادائمايكونوبها،ماهيتهمنيفدتووالعر

والضإصة،ءلصر"رطاقالذيالاسمووراء...عنهيقالان

.(207)"بهاوليعترفالتىف-يالاسباءيرىعندماالانسانالغثب،ني!تملك

فيكانقدالذيالعدمهيالحرية":ويضيف،عنهاغريبة-شيئيتها،وقائعيتها-المطلقجوازهـ،

نفمسهيصنعأنءلى4يحملرالذي"،"الانسانصميم.بينها!كلرب"فيو!و،لهتتضكر

.(07!ما)"يكونأنعنء!ضاالاولانبثاقهافي(4حريت)ذاتهيرىدشدماوكذلك

غيرأخرىحدودلحريتبيكسونأنيمكن"فلأ،الاسياء!ى-ايض!اسارترلىفولكما.ثقبااو-نقصا

رجكنولا،ضوابطهاتضصعالتبؤهى،(.37)"ذاتهااوقهافوعقللا(ئزةجا،،حادثة)واقعةايضا!ب

نتظران-الشحكلهذاعاىوحدهمتروكوهو-للانسان.يبررهاضسم-ها

!ىو،(.7،)الض،رجمنولا،الداخل!نلا،عونايمزق-والمللال!اقشأنشأز"-كانتمففالغثيان

العالم.وعنذاتهعنالمطاقولالمم!ؤحجبتلهاألسيراوأصبحذاتهحىولمسان.الاننسسهااقنعة

ءاكإ.هـح!م)):!قىلسارترا!ريرةتي!وو!ذإاً،المعقولبة)اللوغسانوهىالاساسيةقة!الحقبهذه4عض

وجودو!ك!ا،لأز!ا،(.37)و(226)((حرااكونان،عماجهزائدأمرالوجودالى4نضيةلذيا(الحقيقة،الممنى

الافيحرةببست"الحرية))عليهمفروضهصة،اًلانسان.صهجممهفييهسهلا

.(؟77)-((حرةتكنرألافيولا،قوجد،اهـلمةسقو!حالةفيالانسان،الغثيانوبل

عندكما،لسارترعندوالقلمق،القلق!-درو!ب،مقوطوالس،كالاثب،ءؤيصبحبهيتحدووراديتقمصاذ

الذيؤ!أخواهو،له2ضوعمولامعمصئفخو،!:دجرصابةالاالض!بصةعنالبدرلهو،لأوسا(رتوهبدجرعند

،ني،والعللقيمالمطلقالمصدر4ازيرىءندماالازسالئيتملك.الادلى،نفي

.شيءل!أىأيستضدالمصد"رهذاوان،وتح!له،سباتهمنإةالحرق!زوالسا-يةؤ،لتجربة

ألاسمالقيمزها!وللتىمولفلج!وددنحر،ؤبو":رللت.يقوليفاللفا.لل!لمتقنهلانالازسانيسشطيعوتدئذ.ء،لطالىتع،دةءلى

لص*بهىءر.عير-ي-،ال!اد!الوصودالى(يفالمز)ال!!ادق!عيرجودالوكن

.(001)"للقيمأساسبغير.وال؟ذبالوهمعن-تعزىالذيأيمما

مطلقة،يةحرا"رنفسيأدركالقلقفي":ويضيقط2

معشاجعل%نالاأستطيعلاانيالوقتنفسفيوأدرك؟ر!،دما،أبعاد!"ما،يةألحوفما

.(201)"قمليورنيحيئها!ص-الم!ىفهلأي،!نيالانأو-وداصخامرههيالحريهان

......؟تنقذهانبوسعها

يحطماذ،لاهـ-"تحررأداه،كالغثيان،والعلق

لوج"وجهاا.االانسمايضع(لصادقانحير)دفالزالوجودانهه!ىاماوجودا!ست!حرية)ا:رسارجربقول

:وجودهأساررلىءلىالقائمالعدمتجاهحريةنمسميهفما)):وايضا،(07!أ)((اًلائساقكبالوبرود

تحتالحريةخنقأجلمنالمجهضةالمحاولاتان"الاذلسالىفا،((الآنية)ةوجودعينز!زهأنالمستهحببلمن

الررية.أمامالقلقفجأةينبثقحينتنهارالوب!ودثقلثمفاجىلمب!كلمدفعببما)حراي!نأنأجلمنأ(ولايكونلا

ع!أعماقهافيتتطابقالحريةانالكفايةفيهبماوشبين.(82-81)1(صا؟ونه))والاونصأنوجودبينفافىق

.((07)"الوجود(صميم)ؤابفيهوالذيالعدمعلىسابقة،عالمهوفيالانعسانفي.مالكلسارقةفهي

نأاما:قفينمومىنواحهدالايوجدلاالقلقتجاهوالاسبابالعلللىء!-،بقة،،ضيوالمواللاشعورالغرائز

الاجتممالييدورهوراءيخ!ننفميءوت.ئد،الانسمانينهـزم-(773)االحريةبواسطةالع،لمالىياتيلسببكللان-

))اليورجوازية"او"روحاقجدإ)او))اللقذارة((هىاوهذه-!،ئصاأي(زجاي،)،جبلونطواسبقا،الم،هيةعلىسابقة

يمحصصيلأنواميا!المرحلةهذهفيسارتريصورهاكما"بعد"و(،وجل"كلهضيجردناواذا.الوصودصهحمفي

ا!عا!مبسمةةلافهاامرءـقيةمس!روالليةوه!،كاملةمسمؤولليتها،نسانيالعالمؤبليةافساننقول،المكانيمعنماهه،من

انأ(الانس!ان!ى)عليهورع-وماكانلما)ا.لإرر!مافي.خظ،5أندوطخطاعتهاوبالىب"تحيطقمي،دهوب!

.(873)((/العالمبءمحكاتقهعيلىيحملفانه،حراخونطاىفائضاال=ريةفيانأو،فحيهالنظرلتعيد(العلو)

اللحق،أوال!صإدقاالوجودسارتريسمميهماوهذا.الانسانعالم

الوجودية.الاخلاق!بةاسيالسوهووطاقةديمومة)روحيةفسحةليسالفائضىهذالكن.

نظرفي-امءبشكلللموجودان-للان!انانلسارتر،يقولكماملأليستأو،يرعسونظنكما(خلاقة

هيأو،تقومبهماهيثابتةطبيعةالكلاسيكيةالفلسفةالىبالشسبةالوجود":سارتريقول.الاعدامامكانانها

واليهيشطلقمنه،جيرالتعصحان"رصيد"بمثابة.هوالذيذاتهبفي7هومااعدام!ولذاته-هوما

الفكرة!ذهعنتعب!بروأعمقأوسعيكونوقد،يستندغيردخرشيئاتكونأنيمكنلاالحريةالاحوالهذهوفي

.(المثل)المعانينطريةعنأفلاطونكتبهماكماوجودهمنلذاته--هومايفلشا(وبها.الاعدامهذا
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نظر*يش-""يإخرثمالفىمانظرياتارترساإقنتىوينساالوجوديةالظاهراتيةترفضهماهيالطبيعة!ذه

ليستاالزمانيةان":يكتبعندماالساكنالزمانفيوالموجوداالمعطياسمتحتسارترؤضهوير(1)اشكالها!نكل

الانياتاوخصوصاالموجوداتكلعلى!حتويءا-ازما؟،فئيحودهاذ...الخ،والاهية،والماضيذاته-2في

للنموقلنوناكذلك!ليستا.()الانسمانيةالموجودات)تصبغهلذقياالوجودملأ"الهاذ،امكانالىايةالحرمنظار

وليست،ودالوبسعلىالخار-بممنذاتهيفرضوالتطور.(773)"السلب"الكفايةبعدمالوية

اعدامهوالمذىللوجودالداخايالتركيبهيبل،الوجود،"العطيمع"علاؤ4أصلاالحريةان":سارتر+يقول

الذيالوجودهوذاته-اجلمنالوجودان...ذأته..سببا.ولا...للحريةعلةليسقالمعطيان":يضيفثم

"للزماقي--ةمثتتشكىلعلىوصودهيوجدانمحكلجهالحريةعلىينبغيمادةولشن...ضرورياشرطاوليى

.(57؟،6ء2)العرضيالامكانهوالعطى...فيهانفسهاقمارص!أن

زمانان)):عنهافيقولالديناكليكيةجةلأالزمانامانفسها.بجعلهاابركارهعلىيةالحرتحملاتذيالخالص

ككايةتتزمنلتئا(الانسائيلوجودا)نيةاالااهولشعورا.(773)"ااخ!تيار

الذيالعدمانها.ذفسهاتمامعدمنفسهاالىبالنسبةهيلم!ازتيجةلشى،ب-يط،كانجمهما،الحرفالفعل

التيالكليةوهذه.اذ!كليةتنددكخميرةكليةفيينزلقالاسبابمنالنتائجتسيآ-وليوقفلانه(731)سبقه

ولا،واحدوقتفي!زفسهاوترفضنفسهاورلءتعدو،إءهورالاأمامهالانسانماضيؤكان.!الصفرمنليبدأ

!!لاللها،يتجاوزهاحدأيذاتهافيتجدانتستطيعأمامهبوبخودهيقذف،حرعملكلعند،والانسانوكأن

يمكنلا،نفسهاالىلفسهاتتجاوزوازها،تجاوزه،نفسهابمنش،ةةهومثسوعفي،معينموقفضمن،ليسمتعيده

يمكنآنا!راتموليى.آن!الفيتوصدان!البدي.ر"ويلتزمعلىعا*يخلعهجديدمعنىأوجديدمستقبل

وذلك،كائنهوذاته-اجلمنهوماانفيهنوكدأن:هذاعنينتج

والزمانية،.أبداكائناليىذاته-أجلمنهومالاناز4طالمااذ(76ا)كيازياملتزمالانسانان،اولا

رؤضسابوصفهاكلهاتتزمن،ذلكمنالعكسعلى.بهويتقيديتبناهفهوحراعالمهينشىء

.!268-267)"ملانقولكماالثقافةعالماو-الانسانعالآان،ثانيا

هذءفيسارتريلخصهاالتيالزماننظريةانالعقلنتسد"فيسارترسيقوذوكما،مرلوبونت!ك

رسمهاالانحتىرأيناهاالشيأصورةاتكملالنصوص،الظببعةعالمعنجذريامختلف-(069ص)"الجدلي

تعلمنا:لانها،الانسانيالوبرودأويةللحر.الاشياءأو

ولاالزمانفيكا"!معهوعاله)الانسانان-اتبرزالتيالنقهـاطاحدىهوالاخيرالتمييزوهذا

.بالعدموينتهيبالاعداميدأ،الزمانخارجمنهشيءوالانطولوجيااذكلاسيكيةالانطولوجيابي!نالتامةالقطيعة

لم!!هىأس!ماء"والتزمنوالاعداموالا!يارفالحرية".الوجوديه

كل!ة،!يدجرمع،سارزريسبد-لإولهذا.(،17)واحديصتللا(كلااو)خ!مولاالحريةفيلى،رتريرى

3-بهـابترذخميرالتي"تزفن"ركلمةالتقليدية"زمان"هيظلأشةأبصادول!ا،الانسانيالعالمكلهو،التحليل

في--كوجودالحرسةديناميك!يةالىاو،ة3الحرالى:ا!المهذاأبع،د

ووجر.يقولدم،،الزمان(؟7؟)"وبذاتهابشيءثعور3تنبثق"انأولاها

؟.!)شموليةاوكليةبنيةكالحريةات!تزمن-2ازهاللاشح!ي،?-لىوعييالفعلبذاتهولذاتيفيوعيي

سمءةرالذيوهو،يةالثا؟والبنياتتنشظمفجها(.237و.إهـرظو

وؤ،تهف،.حركتهاخطوط(الانسانلصالموبالتا)ط)لا!ريةليست"،ترسعاريقول،أي،"العلو"ث!ومن

ؤيهى،يحنتظمأطرا،ليست(والمم!متقبلوال!،ةس،الماضي)كلحهذهعلا!قةءلىبعدؤيمايصىحكي/اولاسيكونماششا

يأ،ا!داخما!ةاحركتهاتجاهاتهيوانما،العالمهذا،مشروعاصلاهووجود،بالعكسىبل،تلكاوالغاية

ايضا،هيدجرمعسارتريبدلولهذا،الاعداماوالتزمنانومعناه(723)"مت"للغايةبواسطةيتحدد.امرأي

الترر"خارجيال!"بكلمةالكلالسيكية"أوقات"كلمة،واح!نباوشجئا-ذاتاانبثاقهاوبفعل،تضبثقاذ،الحرية

ؤالماضى،ذات"منالستمرالانسان-روجالىتثيرتتخطىوهي،(من4الغاية-)معناهيحددبمشسوعتلتزم

المستقبل،فيزستعيدهأنمابمقدارالالهوجودلا.تحقيقهنحوباستمرارذاتها

!تقبلوالم،ونتجماوزهفضسهنرالذيالانهووالحاضر!ونإن،سارتريقول،أي،"إلتزمن"وأخيرا

الانسماني.العالميتكو+نفيهمس!تمرهروب.(2؟7)"اتها3منمسافةعلى"دوماالحرية

كليةحركةبوصنفه-ايضاكالجرية-التزمن-3

متماسكا،كلامنهويجعلالانسانيالعالميوحدالذيهوال!ايااحدىهبمالافلاطونيةالمث!لنظريةمنامةانلا(

عومشرفيليستعيدهأمامهبهويقذفالانفييجمعهاذكتابهفيبوتىمارلوعئهايبرهنأنيحاولالتبمالاساسية

فيالانسانيالعالموحدةان-اخربتعبيراو.-هادف..4"االادرظاهراتية"المعروف

!!



معكهـنا!يصبنأفيهاكفسحة!يتنأمن)الاوما"نينسنهتءأتؤمنكعمهلان،للتحمققابثعكينبالودفذهطناكانتونا.هننفه

يتحددمتنروعوفيموقفضمنالامسانيالعالمانشاءأوالاعداماو)فالتزمن،شىءالىالانسانتحولهو

المتناهيالاحتداد"الكسهتة!ذهسامتتوولسمي.بغايتهكور،،والتشتت،وتوحدتبعثرواحدنبلمحركم!الحريك

لكمفهيوالعينطت(741-(7.)(،متمعلكعيهيةلممتة:يقولالمحتهتوإسبذا،يوحداصنذممهو،سارزوينبى

."المشخص"هوبدويالدكتور.(6؟؟)(،موحدفصلداخلتحللووةالزما؟ية"

:بأ."الاعليأوالاولالامعتيامبويتمعلؤمستصيفراو،سارتوذظرفي،فالانسانوهكذا

ارتكازمطةابدونيتم(768)مشقلفعل-ابذات،فهواليهاالايهربان"يمكنلاكانولما،ذاتهمن

نمسهعلطتيفلني!(الذفؤوهو،اطلاكاأوايانهاي،(76ا).ويرؤضنباونعأءهايبمتو،الععنت

.وعوامما"بواعثهالعدمفييرىالذي!يغلمعسارتريلتفيوهنا

)761("لولؤودأساساواللىلوبموداعنتيانت"-2هيكلهتانهوب!يننتعاادكهنقولن.ثؤوجودالمطوبهفالكو!

اهـاأبأالان!انياعوالمقبةأغألنيالاشلتانياهبنلماانيأهلأفهننسارتوحصبتأب!ينعا،لهايهءكد"نلوجوددهلصروصتحن

انطولوجمنبأوما!وامأياًساسالىمستنهبلافنتومعهيبهباًأرسنلهنتعالمورحطلانهنائيهولصرتكونأنونيادمعام-ماناو

قيامه.يبرر.(العدم5وأءخرألاعدأماولهامتناه

،معكوعثغيوهو،الثالثانالصمكهيو!منه،أو-03ال!يمهننثاكما"الريحننؤبض"سارنوعالمفكأن

معانوليايعميثبذا؟"،سارتريهييمن،!ذامعنىولسهب"بمنيئوالأذاتهيمسكلا"أنادوجوديعوئذلنبسنتوسار،نع

-.والمعكوليكالعكةنانطمأبع؟كطعههوبلي،بنباضكمميهبانعأيه.(218)"انامأو)وجنتاعلراب"المتاتوأن(72")

حا!لوصعى!ععنذلاحويه،ماعحيهلاوفعودانهذلك
الوحود،لهيئتنمايوحدفلا،واحمسلائم-،

.....لاهمفائعيهأالعميعلالمحنىهووعذا

يكوثأ"وقائحيتنبامبراكهياعنر،ادالوقائعيةهيو!ليه5هذحمبفبمحياتهمحياأنالأنسمانفعلىههناصتس

.(،78)سانتقألعبة،صاعتؤا،فيلعبيعيهااذ،الانذولوجيماللامعنأوليك

ويمكنمتلازمةالخصائصهـ-زرهانالواضسحمنحدسالىاستناداعالمهاالحريةتننشسءفخيف.الوجود

.الاحميعبةالىكلواارتأاعوا4الوقائعيك

فعفأ.الاهنتيانتانقلنناحههـ*

والتبتمنالاعمناموكذلك،واحمنهنبفحهالطويكتنبثتي

لسطع،ءبالنتو!جككلهااذ،(767)ذاتهلاحهمتوالموجود

ذلك،للحودماالاساسطبوالفعئن.واحمتلمسمىمطنتلفك

على،هو،ومعناعووتونبعامبوفعننكانمن"سمتممتالذهه

-!ر!اصدرف!اكتنتساقتوفبمنفسالولذاتيأختب،ر"،سارتريقولما

عمماكهنصسنهواللعالماكتطنااأوللنبى،().735"لأعالم

سمفماالفلمنتكطا،لمهونطل"نكطعلالننعورامامماثنلنبهنء

ا،والمونمنوومالذانهتبيننبييالتعلاؤاروتءندماالكلاسيبهبك

ؤلطاسلاىم"صتسإلن(/وثيذا!737)"لازمسنالاننتيانبزاوذلك-معناعفيلاأ
.!!،010دام"،-هصس/لوكيبهلهصحلا،العالمصعارار-،".راوراماعلى

نؤسمميا،تكامي!عهبواسئيئت،لمتوذاأينايحينأكالعاليم"

.(737)"علنهحنبماصورؤ

تنااوالذمنتيانبناواتناوابذلمنمعورفا"نيكثاهنهـ"وصن

أ.(736)"واحدامر

للشاعرجديدديوان"!انوهو،ا!در!ةلانبثاقهـ،عاصرالش!عورفانبثاق

سعيد!ط2دالطرفيد.ينفمملاا!ادفيو!الىذات"احد

الهنمعونمتنهكيمي(السالم)الثالطبؤ!المنوالي(لذانيا)الاوام

"-الموجونب)العالمنحو،كيانيا،اتحهاهنتأصح،النأصينبصس

!نكونفنطهن.(هينبجوبرعنبسانبتويكوادكعا،اأ!سالم-في

الادابدارمنثصورات2.)978("اننتنهتهحاالايأتينيينننتءلا"يكونناوتنوعالمنا

رلمةلحرا1نبثلقلاالملازمالاختياراهذعلىسارترلاقيطلو

والعالمالذاتعنكشفهجانبالى،لانه"الاصلب"اسم

سسر،الثلاثةالتخارجاتوحدة"فك!"الزمانينشر"فهو
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لمم5-أهـأ)هيدجرإعمدسلرتريكتبإهااوطبإيعية3حةحر،سإارترنظرفي،لشرإوالفعل

الع!)ومعننعلىتتطىوي(!مامهسانالانإبهيقذفما،زلالوسإتركب...تركيبإية.فعاليةهوبل،حركةمحضرإ

عةالكلتقل-ولا،الذات!نالخروجأي،والتزمناعص!د1و4از-اى،بالقصدرزحدد،(287)"الغاياتأجلمن

وصودوعمنفسفالانسان،اللاتيضية"الكلمعندلالةالعربيةهواو(757)"تحقيقهأورطلوبنتيجةالىالمعطيتجاوز"

.دجو!لا:خرابتعبيرو.(857)بها-راثإ!عواو""اغلاختيار"

يسميى-"فيمااضوعالموذات11ىسإارترويعود.غاياتهاالفعلبذاتتحدد.وعالماذازاتنبثقاذايةالحران

والي--لالرغبةانفيبين(الوجوديالنفسسي-لالإتحل)..(الانسانيالوجود)الانية":ررصارتريقولالمعنىوبهذا

ثطالنفعلمظنكم،،حياتض،فوظرلمجموعنتيجةليسا.)!87("فهاتسضهد.التيبالغاياتوتتحددنفسهلصهـنتعلن

،ءوجودذاتهمانالانإا.هسإصابل(!8ا)الكلاسيكيماهيالغايةكانتولما،بمراميهيعرفالانسانوهكذا

"ءوالرغإ،وجودالىميلفالميل/ومتناهناقصرإ،كيانيا،ةس،والحالماضىءاىانطولوجيةيةفللءستقبلأولإوسيكون

العالي"المشروعيالاصصايتركيبةؤكا"لفم!النشعؤر"هىءلىالعنىيخهلعاذ"نحنمن"لناجينالذي!هـو

يقولكماانهما.وبرودمشروعالمشرإوعانكما،(.88).الانسازبالعالممجموعوعلى(741)الماضى

انإ-"اعتبارعلىذاته-لاجلالموجودعنتعبيرسارتركمانولما":يقولعندماسارترءنهيعبرماوهذا

هيئسإة"علىبحثموضعمتمراربالهوجودهيهءوجودمديالق!الاخضيارؤ،ن،سإاوكاتناخلاليتكشفالعالم

.(198)،،وجودوعمإنضإسهذاعلىينكشفوالعالم.الع،لميكنضإ-فالذيهوللغاية

ررو"طرفيومادلان"،صودامإوليسمسا)طإفالانوهكذاللضإ،رةؤقاو(ذاكاوالنظحامهذاءلى)ذاكاوالإنحو

.دجوالوالى.(758)"ضإارةالمخ

*إ*ضإ:يكتبعندمايةوالحرالقصوىالغايةبينيوحدبللا

أخذتإهس-،التن(العالم-في-جودالو)فكرةاننعانر"الذيأ:هازباالحدغايةيكونعندماأحرارنحن"

الم!ىداصذاالىتستندهولسرلعنالوجودللةالظا!راتيةسضءون"نيتشهب!(!ةفيذكرنا،(767)"عليهنحنعما

!ان،بالعالملوجياانطومرتبإرومب،لطإالانانوهوالاهـايه!كشإلمختلفاالقولينمنالقه-دكانوان"أنتمن

ء،لماأى،ومعنىوعامشرظروفجملةفيتنبثقالحريةالا!للأف

التسيالاشياءمإجموعلإيس!صكالمي)العالموان،انسافيالغايةعنيقولطإعندماوضوصافكرتهسلرترويزيد

اتخطىالذيالافق.-هوبلذاتهاؤإيهبكماجم!تحيزإسإل--آة.وانها،الموجوداتيرتباجما)بمخططانها

نأدون(العأوومبدأالقضدمبدأ)نجاستمرارنحوهذاتيوتنإظه،،الموجودات.هـصذهتتن-،ولاأرإيهجباجراءات

ا،فافطإ،أفقهوككلالعالموان،بهالاحاطةمنأتمفى4الإإغارانيبيناذ،(767!الراهنةعلائقهاالىبالالستناد

مشاهديوجدولا،بذاتهقائم(شيءاو)صوعمويوجدفلا.واحدأمروالمشروع

هـنويكشمفليرلمل"الشيءهإذا!وقيحلقحيافىيهـوفالمشروع،الحريةمعينبثقانانهمااوإاقعوا

انينسه.قوسارتريببنو،معناهاالغايةو(762)((أناوجودي"

ادراكوالادراك،معينةنقطةمنيشاهدفالمشاهدوالغارةالووريةبيمنالقائم"للكئاني"للانطولوجيالتلازم

أصحبتع--راو،(نيتشهعندالآفاقيةمبدأ)نظروجهةمنوووالذيالاساسيالمتنروعان":يكتبعندماوالمشروع

ناوكم!ا.بونتيومرلوسارتريقولكإما"موقف"منأوالجزئيالموضوعهذامعبعلاقتيلايتعلقوعمشراًنا

ؤهو،-وتزمئوغايةومشروعحرية،انطولوجبالانسماننتنمولهفتيالعالم-في-بوجوديلجط،العالممنذاك

قف.مو!ىكذلكفان،غايةضوءعلىالاينكشفلانفسهالعالمداموما-

ذا،خاصةأ!!يةسارترعند،(ق!الموادولفكرةمعالموجودة9العلامنخاصانمطاكغايةيضعالمنتمروعهذا

الوصفعبر،المجردالازطولوجيلهيكلتربطالتيهيافطإأوجودفا.(762)"يقيمهأنلذاته-هإومايزيدالذي

.(المشخهلى)العينيبالواقع،لوجيالايومينإومشروعاتكلفيهتنتظم3)بواصليمشروعاذنالانساني

سميناهماان":يكتبعندماالموقفسارترويحددتج!ددفيوجز"يإاكلياوهو،(؟76)الجزئيةالانسان

والذيتكونهأنعليهاالذيالمعطىهو2يةالحروقائعية:سارترويضيف".-!وعنمعهينبثقالذيكالاختمارمستمر

،مختلفإةبطرقيتجلىالمعطىوهذا،بمشزوعاتهاصحهتإو!وق)لارإمانياولا(الزمانفي)زمانيالشرإالمشروعان

مكانيانه.واحدلايضاحالمطلقةالوحدإةميذلككانوانمم!متقبإلا.يجعللانه"يتزمنانبثاقهفيلكنه،(الزمان

قبلمنمحد"ودهوحيثمنووضعي،وماضوجس!مي"المعطيات"باعطاءكحاضروتكوينهضرالحللايضاحتييل

ألا-لماسيتهإاعلاقتيواحيرأ،الاحرينالثذاراتبواسإطة.(762)(؟المضيمعنىداتهافي

.(*7)"الغيرمعمنسهأعتبارااذ،موضوعاولاذاتياليسانهكما

الىعناصرأولا،التعريفهذامناعتبارالمفلننطر.والموضوعالذاتبينألتمايزيحصل

الل!مفهومهالىواخيراخصائصهالىثمومن،الموقفاكمإااو،اللاتينيةصيغتهافي2متإروعوكلمة
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هس!وماآفي،جسمبان"،.الاعضاءوظائفوعلميحاتشرأ.الشعبيبىصحانماهيته.ءهوالدي

هي"أداة:وؤعلأدأةانه(كيانيا)لوجياانطوبييامرتبطهيالموقفوعناصر

-!يا-وجودا)صفيبوحركتيهسوؤعلو،(583)"انابهبترلرادي)أسكنادديالمحلوهو،مكلني-ا

ورركزا-نه".تنطلقومنهأؤعالىكلتتركزوفيه،(العالملىتظهركماالاشيسءوترتيب.!...الخ،وترواتهومناخه

.52(1،سارتريقول"تدلعليهالاشياءانذيالكليالاشارة،يكرس!يمينهاوعنناؤذةشمالهاعلىمنضدةهنا)حاليا

ر،لنسبةأتضذأنأستطيعلاالتيالنظروجهةايضاوهوالاشياءأي"للمهذات"المكلزىالترتيبهذااو(0..الخ

فالجسمواخيرا.(538)"اخرىنظروجهةاي،اليهيمكنلا":سارترويضيف.فرديتهاوفيب!فردهامنهاكل

ذاته-لاجلبينالموجود،قفالموفي،يرررواذ،الذيهوفي،العالمالىبالنسبةلكنتوالامكانليإكونأنالا

آقاؤمالوجىالانطوالانفصاليكرس،تهذل-في-والموجودالازسانعلاقةضحامويقولثم.(777)"تحليقحالة

تتجمعالذيالمحورهوالجسمفان!خشصروبتعبيربينهما،منفاتهأأنولاايجدربمكانيئنفسيأحددلكي"يمكانه

ارستمربىأتخطىالتيالنقطةفهـو،قفالموعناصريقيةفيهمنهاابتداءنفسيأحددالتيالاحداثياتأضعكيما،ذاتي

منها.الافلاتأستطيعأندون.(781)"العالممركزبوصفياوثقنحوعلكن

المعطىهوالموقفانالوجبزالت-ايلهذامنيبدوالتخالاشياءانفيالمكانعنويختلف،محيطي-2

!-واو،يةالحرمعو،قيفي(ذاف-في-المو-ود)تسشطيع(ماالىتعمساللهاأشياءأي)أدواتمنهايتألف

قبلفالمعطى،(777)"اكونهأنعليتالذيالمعطى"فهىب،ايجاباامسلبامعيتشفاعلأناستقلالمنلهابما

."ايضاشبءلاالمعطىبدون/"والحر،شيءلاالحريةيتلاعبانعيرييستط!جكمسا،مني،بالرغموتتلاشىتبدو

روالسط"الاقفمويوجدولا،قف!وفيالابة-رتوجدلايجرنيماوهذا.و،استعطفيجمهحررونيحدأناًوبها

وهكذا":ايضابقولو،(776)سارتريقول."يةالحر.تبدلمنمحيطيعلىطرألماتبع،وعاتنم!ثراسيمرانءإى

موقفي.ءنمطلقةمسؤولةولرمسصهصطلقةحريةصرأناخ،ض!،لشىفالطقسىبنز!ةانقحامأنويمثلاكنتفاذا

.(708)"!فموفيالاحراأبذالستاًيضاولكنيإلذيوالطريقاسشروولالتيالسيارةوبهذلك،لارادزيما

08(0)أوعالمشربواسطةالاينكشفلاالمعطىانذلكالمحيطففيئ،!ختصروبتعبير.أرتادالذيوالكاناسلك

حريتييصحدفالعطى.(783)لغايتيالحربالاختبارأو-9!7)حسا-بانهاأحسبانعلب-انلاتصينمنفسحة

كحرية،الغير)الداخلومن(الحيط،المكان)الخارجمن.(.38

وفالموفيبىنذراجطالخادجيةالحدودانالقلممعهذا!علي،مرتالتىالاحداثعلىوينطوي،!ماضي-03

الثسسط!ولحدااهذولكن.(837)دا.خسليةحدوداتصبح،وجتيوز،أولاديمع)الاجتملعيةعلائقيوعمجموعلى

وتب-،وزهاعدامه،كيانيا،!بالتيالسحريهلانبثاقاللازمبهذا،فأفعالنا.وتاريخهاأمتيماضبوءلى(...الخ

نسا.رأكسماصاقائمشيصاليسالماضيولكن.(787)تتبعنا،المعنى

ءنسدما"قفمو-في-الوجود"سادترويحدد(تأجيلفي)علائقمجموعةالىبالنسبةهووانما،بذاته

أكتشفالعالموس!فيوجوديهو":خلاصتهمايقولاتشذهالفيالقراربانتظارانهأي(،97)سارتررمولكما

وذلك،لييقدمهقدالذيالهدفاكتشفكمامخاطرهفيوباسلتاليمستقبليفيتأثيرهمدىيحددوالذيبشأنه

و!لم،زرريوحبباطنولسلب،لذاتىجذرياعدامفيبذاتوهو،عليءفروضمعطىالماضيأن.وجودي

اختيارىفي،لاأيحرةغايةنظروجهةمن،ذاته-في-،ويالغيربالعالمالروابطمنلهنهايةلاماامكاناالوقت

.(865)"داكلوجىو-بعد-ليس!رس-لما".)797(لسلوكهاينبغيالتيالسلوكاتمنلهيةنهالاماأو

التالية:رالخصائصويتحسفبهالتقيالذيذلكفقطليسىوهو،قريبي-أ

لوجود6ان"،وقائعيتيفيأنا،كالمشروع،هو-االذيذلكهوبل،(7.8)"قالطرمنعطفاتكلفي"

وايضا:،)867(سارتريقول"ا!نيةيحددقفمو-في-ولكانيولمحىجمطي،بينهاأعيشالتياللادواتيعطياذيحذني

معين"موقففيذاتنمشروعغبراخرشيئالست"الوجودأحادىفلسست،معهأتفاعلأنعليسمعنىولعالمى

.(871)عالمىلان(7.8)عليسمنغلقعالمي،لايبنتزكمونادات

يقالانيمكنفلا،غايةالىالعطىتجاوزانه-2فأن،(81.)فيهالغيرحضورالىيحيلانهأو،مسكون

خ،رصبانهولا،فىالاشياءانط-،عليسىلانهذاقيانهعنهالىأنتميكما،مهنهسوالى!طبقةوالىأسرةالىأنتمي

.(872-87ا)الداخلمناحياهلانيوحسود.ان.(811)غيرييتكلسمسهسالغةواتكلمالانسسانية

وحسودوككل،(منثمخص)عينىوجودانه-3قداكونأز،دوناناهيتعييناتعالميعلىيدخلالغير

قفارالموصحجح؟سارتريقول،نوعهفيفريدهوعينيمنومكأنيمحيطييحدتنيفبينما،وهكذا!827)اخترتها

لي!كنلاولكن،وكليةمحبردةتراكيبمجم/وعةيتضمن.(837!الداخلمنقريبيىيحدننيالخارج

الينا"العالميديرهالذيليدالفرالوجه"انهعلىالافهمه،،لوجيلامينومينويبدوكما،ليسرساسلبسسبم،جسمي-5

.!868)"الشخصيللوحيدحظنا"وانهفيابسخارجمنالعالميدرسهاقوانجينلهالاشياء-بينشيئا
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مبا.شرةالحريةأدرالثهوالغرضاناعلىيدلدوبرد-،1تعطيهالتيإلحريةبواسطةالقسرايضاحهو-،

الوجودما)الازطولوجيالسوالعن،الجواباو،هيكمابدونحريةتوجدولا،حريةبدونإقسريوجدفلا،معناه

كلنت،نقصوان،انهاعلىتبدووعندئذ(؟لاحريةبالنسبة.(986)قسر

الىتتحولانالاخيرفهدفها،وجودمثروعأو،وجودمنلانفسناننسبهمايفحرالذيهوالمووفان-5

-وجودا)واحدنبدتصبحانهويتقصهاوما،وجمود،رأيناكما،تزمينداته-لاجلفالوجود،استمرار

.(ذاته-وفي-ذاته-لاجل:الموقفعناصراستمرارولكن.كائناليسانهومعناه

بنيةعنيتحدثعندماسارترعنهيعبرماوهذااستمرار،ماضينااستمرار،والمحيطالمكاناستمرار

نا".فيقول(االفصل؟القسم)ذاته-لاجلىهوما"ولامةلطبقةانتسابناوكذلك،عليناالقريبأحكلم

ذاته-اجلمىهومايلاحقالذيدلئماالغائبالوجودهومبدئيلمشروعالموحدالاطاريرسمهذاكل...الغ

هوفيماجمدوقد(داته-لاجلالوجوداى)زمسههو.(872-986)التغيراتكلتحصلوضمنه،حياتنا

وماذاتهاجلمنهولماالمستحيلالتركيبا!4.ذاتهفيللوجودالمنظمالشمولهوالكليمفهومهفيفالموقف

نفسهأساسيكونان"سارتريضيف،أي"ذاتهميهونحياه(بينهامنوانل،وقائعيتهافيالاشياءبين)هناك

فيحتفظ،وجودانهحيثامنولكنعدمانهجيثمنلاالذيالمعنىفيأو،لغايةأي،هناكوراء--الوجودفي

الوقت،ذاتطوف،للشعورالمطلقهبالش!فافيةلنفسهدوناليهالوجوديجذباكالعدم،باستمرارالاشياءيتخطى

انه."ذاته-فيللموجودهيالتيالذاتمعبالتطابق.بهالاخطدصنيتمكنأن

تريدادكلةحضمونرهددلذااتطممسحيللاكدمعمةأ7هونمةلةالصيبحأنبرلضماالعر؟ألوجودا

و!اذات-في-هؤلاالمتفقةغيرالخصائصىتنتابه"ان2انزصل،الصم)"التحآ!لي!النفسعلم"في

.(177-176)"ذاف-اجلعنهومولالانساناعماقعنكشفانهسارتريعشقداذ(اص

بفاصلالقصوىيتهغلعنمفصولفالانسان!لوصتهما

هوما)الوجودمنطقتيضماستحالةوهو-،اذطولوجييوجدكمل-ائمكنةسوعاتالمشمنلهنهايةلامايوجد

.الىالاخرىالواحدة(ذاته-فيهووما،ذاف-لاجلادراكنستطيعلاولكن.ممكنينأزاسرونلهنهايةلاما

ذاتهاتنتخبموقففيبانبثاقهلاللحريةانرديناالاالمبدئيالمن!ثروعأي،تخظيى"يمكنلامااوالبداهة

كماالجزئيةالغاياتتشتظمفي!هغايةذامثروعاوالعالم...الذاتوجودانهاعلىالمشسركةالغاية)ء،بدتاذا

فيالمشروعوالمت!روعاتالشاملالموقففيالمواقفتنتظم،نقصانهااعتبارعلىالرغبةموضوعوهوالمشروعهذا

قف،بموملتزمة،أفقهاعلىسعة،الغايةهذهولكن.اسيحيلولا،وجودمشروعاو(أحياان)حياةمشروع!و

العالم(-في-الموجود)احريةهيتقررهااكىوالحريةولابالموتولابالحياةيتعلقلاوهو،اخرمشروعلاي

سارتريضعفعندماولهذا.لأالانسمانيالوجودحريةأوالانسائي،ضعالوخصائصمناخرىخاصةبأيولابالقلق

ور!سها(موجودهوبما)الوجودبمستوىالحريةذاته-لاجلهومامشروعان.بذاتهيعتبرأنيجببل

الانتروبولوجيامستوىمنينقلظعندماأو-بمقياسهويجبيفهممنهواعتبارا.وجودنا/الايستهدفانيمكنلا

الغايةلهتبدو-الانطو)وجيا!عتوىالى(الانسانعلم)تحددبانبثاقهاالحريةان.بالانسانيتعلقماكليفهمأن

هوىوالازسان،حزقهايستحيلرغبةالقصوىوجودفلمتنروعأي،تضصها،التياالقيمةوبالتا!هممكنها

ف،رورة"الاف،زمطوالوصود(!6!)"منهجدوىلاالوجهةمنمعنلهوهذا.واحد؟امروالامكانهوالذي

.(2،9)"فاشلةفرديةفيلنقصداخليانحدانوالامكانانقيمةانالانطولوجية

الوجود".سلوكأوفعلالانسانيالوجودانذلكك!انولما.وجودكنقصالايوجدأنيمكنهالوجود،لا

،(756)سارتريقول"الفعلالىيرجعللانيةبالنسبةالتحليليرقىأنيمكنفلاانطولوج!ياالاولهوالوجود

(!16)انتقالي،الوجودذاهكلانهعلى،والفعل،اساسا،الانسا/نلن.منهأعمقهوماأوأبعذهوماالى

سارتريحددهاكما،هيالتىاللقصوىغايتهيتضمنلاالوصفنطاقمنالرغبةهذهووجود،الوجودفيرغبة

.والوجودالملك،ايضل.(198.!18-)الاستقرائيةالمعرفةنطاقمنلاالقبلكط

الاساسية،الانيةمقولاتهيوالوجودوالملكوالفعلعنذكرناهماكليستعيداذ،الهامالنصهذاان

اهـلمالوكاتكلاييهاتقودالتياللسل-وكانماطأيفسياللحريةيضع،الحريةوعنذاته-لاجلالموجود

.(196)الاخرىفينومينوبوجميامنالقصىدمبيناالانطولوجيمستواها

الوسائليرتباذ،العالموجهالانسانيغيمربالفعل"والعدمالوجود"كتابموضموعهيالتىالحرية

فعلالفعلعلىوالتصميم،(296)للغاياتبالنسبةالاصلباو)الاساسيالمشروععنسارتر،-فقولالرئيسي

موجودابمفتهالانسانفانمختصرةوجملمة(757)لاىيحيللااو(بذاتهعتبرأنيجب)،(المبدئىأو

(-،756)السلوك،أنماطومنالتصرفاتمنمجموعةمنأبعدالىيرقىأنيمكنلااقولهاو(اخرمشروع
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هـروغالحريةان.يتحققلاوأمليناللامطلبالاالحريةوا!ستحضاراظهار"علىتقتصرالفعليوظيفةوإكن

ذا،ذاتهاالحريةعاىمفتوحولكنه...(08،)مفتوحفيحلقةفهو(16!)"الشخصوجودهيالتيالمط!لقة

يوافسدعداهاوما،الاهاش!ءلاوحول"،ووراءهاأمامها:اثنتينالىاالثلاثالمقولاتسارتريرجعولهذا.سلساة

الواهيت-نكتفيهاعلىتحمللهذا،وهي،ذاته-فيهوماتكونانيمكنلا"،قولكلما،اترغبةلان،والوجودالملك

بزوا)ها.حته،سيزولالذيالاز-مانيالع،لمتقل.9()16"فيالملكرغبةاوالوءودفيرغبةغميرقها،أعطفي

ءالاصالنصو!،في(وجهود)لكلمةانلاخظنااذاالانسانيالوجودغايةرضوصاتزدادلثالملوفي

،ةبالحرلنتيجةبلاي،الوجوديالمعنىهوولالا:معنيين.القصىوى

الممنى!ووالخاني،موقففىمثسوعاتفردهاؤ-ب(!؟9)وجودهخحايةاكونأنممناهالثيءأملكأن

الحءاو،!نيوالا!أر-طوعشداإغزواي،ا!للأس-روكيبلوالمملوكالمالكرينماديةأوخارجيةعلاقةليسفالملك

وأوغطينأؤلوطينعندالوغسىاوا!لأطونعندوالواحد،الامتلاك".)279(انطولوجيةاو!()!2يةلاطفرابطةهو

...ادخ،ودطارسطوسشدال!ص!دتبررالتيالم:ادىءاواملك،التيالاشياءهذهفأنا،سحريةعلاقة،سارتريقول

مودرر6"سرابوا!اني،ن!واو!ع/ال!!والاولانلا-!ااذااملكوما،عنيمستقلةأخاقها،موأحبهي،الح!،رجفي)كن

في"والعدمالوجود"ك!،ب!أحدثهالذيالت!ول!!ىذاف-فيكأ!،ذاتيةكلخارج،ذاتيخارجذاقيهو

طبصائ!(محلقائعيةالوأ"حلاذ،ال8لوور-يكية!الال!!ولوجبالوجوداستهرارامنحهانكلفيو،انكلفيرفياتمنيء

بتعبيماو،الماهيةمحلالوجوداو،ونظامهاالو-وداتارأدة!والملك":ايضاورور!ل،(329)((اصلقهاذ

اللوغسراعبهكانالذيالدورالرديةللحريةدءطىأدق.(،19)"جزفهه!ينشيءخلالمنالعالمامتلاك

قيمأةالوقتبذاتبردرككط،الكلاسيكيةالفلسفةفي،النقطةووزرفيالوصودية،الانطولوجبصهنىويبدو

وحدودها.الوجوديهةلوجياطوالانؤيقولالعقلكايةلا"ؤعةالوا"كل!ةسارتريبرزاذ

وا/فرديكمشروغذاته-لاجلالموجودان:خلاصتهما

أتنشد!فيانونبدماعقليكوجودلاالعالملهذااختيارهوفرديةكمفامرة

محضطما-منحدودهز:دوكماوصمناهاكحىولصدى!بدوكش!ولاو(مشخص)عينيكوجودبل-(وصادةصورة)

".لوفصواف،مهعش،و،.نمنأو"والعدماو-ودا"كتا!،()ماهويةمنطقيةكليهاكاافلب!تتجاوزهعندما.فردي

002يجدذاته-فيهوماجتااتعللملذاتعينيةحالةالىبل

ذاته(في)!وبماإلمكلاسيكيةاالانطولوجياء.تبأوربينما-خجاوزهانهأعني"ذاته-لاجلهوفيماومبررهاساسه

ورك!فكمح!أ!ولآ*.القم!ممديلعد،ملا)دلرسمامليلحدأل.الموجودايه"الموجودالعيني-الوجود-وراء-عيني-وجودالى

للا!اوذاته-لاؤيصبح،لذاتهإوجوداؤيهايمبدو.(42!-"19)

!كأ؟،،البرازجمةات!للظلم(ذاته-فيال-)تاركا(ذاتهالوحبودتحتزيقاذنوووالملكفيالرغبةفهدف

والوبرو)،،اوجودةحاوروالعدمواة-ع،مآقداالنظميعكم!ى،مبالثرغيرشكلءلىاي،لماولا!تلاكر!اسطةللاز-إن

لا،ورباشرةالهدفلذاتتسصالوجودفياالرغبةبيضما

ا)لمحماكبةالواح!طاالمخىجاا!عنثالخيرولىآا)عللاالمباضعىوهما،العقليال!تحليلالابيض!مايميزلاواحدفالاثنتان

ف-ي!الموحشداتاكأتراكمدىءن(والو!ودلواحق1.!3،9)واحدوهد-فواحدؤفموعنتعبير

الوص-ود!أكأاسعندو،أرل!طوكماليدتبع،،الموصد،مبا!رةالافمانفيهيرغبالذيالوجودهذاوللأن

الذات،والحركةالسكون،واللاموجودالوجود)الكبرىوجوازهوقائعيتهفيذاته-فيالوجوداهو،العالموء-و

االوا.الوجودسارزربرجع،افلاطونلتقالببدتبعا(والاخروهكذا)).يقولعن!دماسارتريجيب،كلا؟ولامعقولمته

.-لاجلوووما)متطقتينالىاتوجوديقسمثم،الظاهرة-فيماهو،اناهوالذيالاعدامرونوالغا"ةالهدفةان

ي%الشعحولالب!ثيركزثم(ذاته-فيهووما،ذارر،لكن.ذاته-فيالوجودفيرعشةالآزيةان.ذاته

مجرديكونانيمششنلافسهزرغبالذيذات"-فيما

!م..سىسسىعيحم.سىحى.حميسم!حمحمتلقاهالذى.ذلكشبيهامصقولاولاجائزاذاته-في

بساشغشكسغ:أوضحضكلعلىيقولوعفدما.(298)"وتعمدمه
.-..متوجهةفهي.الصفةوبهذه.الوجودفينقصالرصحبةان"

(1لادال!دار"وكب"الاداب"تر*يبعنهذاينارارود،ؤجهمهىهيالذي"الوجودالىمباسرة

وقدوالشعور،لذاته-ذاته-فيهوماهوالوجود

من.(7.9)"لذاته4-علصارزدووالجوهر،جوهراصار

والتوزيعلللوكالاتاللعربيةالشركةالن!ىدلىالانتصارفط-علافالحريةاوهكل

المتنبيشاوعارسطوقجهراىالذيالوصودملءوما،هيهوالذي

ميهيحى-.-!حححهحيييمهـمىحممعقوليةكلأساسهي(التيمعقوليتهوما،اللغا"ياتغاية
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ل!،القيعناو،للذاتهتتأاته-فيمااخرىناحشهرمنفيهيرسهكما،وللاشياءرللغيهنلهفاههحضورافيهفيررؤ

الجائثل،عأاته-فيهولماالاعلربالمثغببمثااةهوالهلوعفييمبوحهذاهه-لاجلررمجودا(كوجهيتو)مفكرةذأما

وجودوكلجوازكلوراءبأنهويتميزنرالا!معصراعهوفي(الثانىالقسم)وتزمنهبنيته

ذاكأهالثبدثدؤهذاعلشرالانسان"يهثيفثمكلتهعهفهيبيهنيفصونجسهنايدرسهكما،(الثهالثالقسم)

انه،ههبمدا!وولشوبهولتيىماهو:هبنودالسىلانهأعمافهالىينفمبثم(3القسممن2الفح!ون)الوجتن

ووااتذاهثحيممعمنالهنائثأ-ءبؤاتهفيهوص،اعدامعليهامهنلمهعفرديةبحريةحراسلودفاانبثاثهؤبليتنرسه

وقدذاتهفيهومااتجاهفيالامامالىهربههيبالاعدامكازشما!خارجية،قدرةايمنعونأندونعالمهاتننتمىءأن

.(8.تن-7.9)"لمباتهعلبنأصبحيفينيهومابيهنمميزاهلدمو(الرابعالقسم)داثبلإتئام

ولامطلقاالقيمةينمثصىء،يتهحرفي،الانسالئفكأن.قيا(،ؤ-ز)الميتاحتماليهوومالوجيا()الانماولفلمسفةافي

ههباعدايحركمعفيهممعوفيتعتل!الاتفيلءفيععلدهاعى.نمفالكثهي4الوهنووالانهثولوهنيافانربكلهن

الهمر!؟ذا،الهدفذاتعوبباحثا،الهدائعةحركته(ذاته-في)اثفركأهي،رسدهبمبهع-،نيالانالوهعتز

نهايمن.لاماالاثبل!لأ!هلركأن،غاته-لاجهعهوعالابمبابؤالايوعؤمللم

مهه:هوفهبعنهبده،ينثسءمعااكثرالاعسانا!اه.المهنعهعبالهبيعهنمبرغسنعتهيالمادفكعلاانةبالثاني

ص!"ومن،العدممتناهيلاهوالذيالفائضهذاج!معديكارتب!اتلحركة-ججةسارترففلسفةوعل!

ففبموالملتزم(أوجودافبمباوع!الضلالثروعاخرىعلىكلفكركشيءالذاتمنفالف!)سوهذاانطلقعندما

بحدهدأسث،ومعؤاناملمانامحدهدفالوتفهدمنبنهفاه(الدث،الأ")المو-وعناهنهبةالىحنهالينهقحهتعبيهلحد

ورر،الاعدامعكلليةفهبالاالللهم،يهخعباهااثيميصشبنيملا.اطماهباتيموالمدرس!4هوسربأالى،كنحنعبثن،وآلت

فهـ!بمهنةفالالدهناممهييهحرعناقب-،نالافبهحبيكنلم(ا!كوذفو)اهأسحفالهأاهنفيديمبارتيرتهبينماولبؤن

.بدور!،فيفش،ؤها،واقعةككل،عابروجودبالنتيجةالذاتبنانرنا!شفكف!يحاولوبينما،ملجئاوجودا

ف!صيبالملأمدتاهي-أ"لثنائيةالاتبيرالمعنىهوههبب!زحصاهبعيور4هب،وحميجهههمبور"اقامحووعلىهوسربيينسه

!فاممنلمعفيهبنيناكجا،.حارتربهاأبدلاهفالتهن"المهناهيسعنيخهنفح95كاهبهأأالرفعوومهبضنبات

ازطهنلمبعفجا،،تعينرهي"هالظاهرالهبتؤهبد"ثنائية،الكلا-مسارترامط.الهعهههلمرعنأو،هلاهرالىالحادثمتحوبه

هذاحديهابينوتضم،حركتهفيالانسانيجودالوبعدياك!عو!يرىأن،االفلسفةتاررخفيمرةولاول،فيحاول

.الارهميأبعادههنبكهأ،كا"الهبعسد،فحسبهعسهعهبياتهأبعاهببعهنهلفليعهبفهلا،مباثرف

)1(هيمنثفهبيعنعأهبالتى"-"التناهيؤفلسفةهيهببهأهلهفيبده،الانهلهبلهبذلهنههثعهقمنهوكم،عنهليكويفبثي

هذأفصغيعندماكنعثالمبأحلهاالماسفةمههتنخهفهبعض.عرباهباأضديبتثهاعهناماقس!حالههنانسملاربا

حهبمحعأانطلاقفمبانت،هالمطلهؤالانساثفبين-الفبأسهثفبعضهراعهلفيعنهنهبهبأنبالهبسههبعنياففالفينهبعينهبلهبجيا

الانسانية.حدودهماالىوعالمهماالانسانترجعضه!(العا)ية،الان،الخيال،الانفعال)الشعورنماذج

اليئ!ايالئسيةفهـألمهم،التيارهداأمرمنيكنومهمافيأصبحالذيالشعورفسحةعنفتكأصاءدةحركة

دفع،الاخرىامواقفلهفيكما،ظ،سارترانهو،اًلانهاب!ةصركةفيابرحثانطلاقنقطة(والعدمالوجودل

كا/نا)!عةلىفبعداًن،االفصوىحدوده!االىالنننلابب!ف!لمميمفة.الاولالكشفنتائجبكلأخذت

همعدءفياشتراكاا،البةقوة،وظلفائهأرلبمطومعالانسازيالوجود.جمدو،الشعورمنواعتبارا،وهكذا

تننت!هأ،1انيةانسيماملا!ةصبحفىعنهقلدسيتهزالتا،القوة:لسارتر

ا!ىكانانوبعد.بزوالهوتزوللعملامعسوترعئدبةلامتنا!ية!حةوفم!خالصةشفافيةفيالشعور-ا

معاصيح(المثلئظرية)بذلاندهقائماوخلف!ائهأفلاطونمع.مطلقةانتخابااعفويةالحريةفي-2

امعديكادتالحري!ة(كانتأنوبعدالاانسان0يقررهماسارترذات"يوجدتزمتاذاته-لاجلالموجودفيو-3

ب!ىوقفمرتبطةهناصارت،ايلال!بةكألحريةلامننمنلاية.(والغايةالمستقبل)لسيكونممااعتبارا

فهـ-موالانسماندالموكذلث.سرابع!لىوللكنومنفتحةواقعة،الاعدامواقعةهي،واقعةبرمتهلهيبدوكما

.زوالالىصائراً!لىلكل،امكانولكلتحققلكلالمستمرتجاوزهافيالحرية

لان!!ا!ا!قىانهااالوصوديئعنسارتربربقولوبهذاوهي،شيلأءلانحهوالمستمرهربهاقيأو،قيمةولكلفكرة

يوجالل!اللذيالانسمانوليىالانسانيا!عالممسؤوليةظقيولاجووورالا،الانسطنيالصالىتنشىءهذاهربهافبى

.وور!اههوهي،واحدةعلاقةفيتنتظمعلائقمجموعةبل،طبيعة

***حارترعنهيعيرماهههنا.الانساربيههلاهزهورماأيهها

لوجيةالممبألةالانطيالىلسلرتزيعودرهالكظهفاممفي،الاع!مرلفي،الآنيةهمبربداننمبدههكربا)).يكدهلعندما

هيالرابطةهذهوحدود:معاشةرابطةبل،جواهراليسى

ابباؤجزيقيا.ومشكلةكنط:كتابهراجع)1(...وووقدائعيتهجوازهفيالمتحجرالاصسدبذاته-فيما
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وفني،(769-759)سارتريقولكما،نجوهريص!ير،والأخيرةالكبرىبأبعادها-ليحيطمقدمش"فيطرحهاكما

بلمعطىليسوصودهلانانطولوجيتساؤلحقيقتهأو،احتمالبىاهوومايعيقينهومابينالفلسفةفيمميزا

التيسارتركلمةمعنىهووهذا(السىؤالمن)مسؤولالتطوالمسيتافيزيقيابالوجودتعرفالتيالانطواوجيابين

تساؤلذاته-لاجلالموجودوجودفي:سابقاذكرناها)الكتابكاناذا،انهذلك.ومبرراتهأسبابهعنتشساءل

بحث.موضعبالصتمراروجودهيضعانهاو،وجودهعنفالحرية،الحريةعنالكشفنحوالاولىبلدرجةموجها

،"ذاتهعلةالموجود"هووراءهيسعىما،عنهيسألوما،الوجود(مجموعفياعتبرتاذاالااعماقهاعنتفصحلا

التومائي-الارسططاليالكلاسيكيبالمعنىالوجوداي.االاساسيبعده،سارترنظرفص-،وانهاسيمالا

ولمما.اتفعلالىويدؤعهالداخلمنيلاحقهالذيلل؟آمةالوجودما-الاغريقيةلةالمسثسارتريثيروهنا

وفشل.نقصانطولوجيافهوتحقيقهعنعاجزاكان/الكليألوجودمسمألة،نظرهفي،انهاعلى-؟الموجودفي

السؤال،القديمالسؤالورسعسارتريلتقيوهنا.علجهاجيبو،الوجودكلأو

طريقتهعلىفيضوغهمرةمناكثرذكرناه،الذيالانحريقيبينلسارترمعميزناقدالكلامهذامطلحفيكهنا

حا50+50للكونل؟الوجوداليهننسبالذيما":قائلا،"صناك"انهعلىتهذل-في!وما2:الوجودفيمنطقتين

هوماالىأمالمجغنذاته-فيهوماالىأي؟للكلأماعدامعلىانوجودهذاته-لاجلهووما،عقللا،معنىلا

اسمعليهأطلقناالذيالعدممنبغلافالمحاطذاته-فيفاصلااقمناقدالتمييزبهذا؟لكو/نالاولكن.وجودلكل

.(.8!)ذاته-لاجلالموصودالواحدوضعناقدنكونألا(739)؟الاثنينبينيقطع

الكليالوجوديكونانيجب:خلاصتهبمايجيبثم؟مسمتحيلابينهماالاتصى،ليصبحبححثالاخربجازب

ضمنأجزائهمختلفتنطويتنظيما،العضويكالكائنك!،،الخاتمةفيسمارشيطرحهالسوالهذا.(979)

علىحدة،اعتبراذا،منهاواحدكلانابحيث،كليزربهوماانالىبالاضافةاز"اذ،بلاضل!ل-جيب،المقدصةفي

الانطولوجيا،علىسابققبل!تصوروهذا،مجردايصبحؤهو،ذاته-فيهومابوجورالايوجدلاذاته-لاجل

منوليس":ويضيف."ذاتهعلةالموجود"الىويشير)،79(تركيبيةوحدةفيالاثنينبينيؤلفاعدامابانبثاقه

وتحسوره،مستحيل"ذاتهعلةالموجود"هذاالئفيشكشرطلانها(.89)للتجربةسابقةاوقبليةارابطةهي

-لاجلالموجودضميستحيلاذ"تناقصئءلىرنطوي.تجربةوكلش!عوركل

؟8!(-819)مشتركجنسفيذاته-فيذاز"والموجودليالهـيغبالعنىديالكتجكيةليستالرابطةووذه

أيست!ذهالكليةمهمألةان":بقولهالنقطةهذهويخنمتر!و!ةتحتدأنينطولاهاحدلانللكلمةوالمار!-ى

.("8!)"الازطولوجياظ،عمنالذات)برابطةبعيدلحدشبيهةانهاوعلى،بينهمالفتو

إمعاداتلاثةءإىيقالسارترعندفالوجودولهذاالح،لتينفي(الغير)وجودلانافلاطونعند(بالفير

مناطقلوجياالانظو.مند":يكتبعندماسارتررجددها!عوماأوالذات)وجودمنمسشهداو(759)مسشعار

في-مامناطقهيايضاحهايمكنالخطالوح!يدةالوجودانوهي،عنهاأساسيةنقطةؤكهأتختلفؤهنن(ذاتهعين

علة"ذالمثاليةوالمنطقة،ذاته-لاجلصووص،،ذاتهأي،اذكبرىالوجوداجناسمنجنسالافلاطونيالغير

.("89)"ذا-"تساؤلاينبثقالذيالفرديالشعورهناهوبب:!ما،ذاقيلا

فيسارتريضيفهاالتيالثالثةالنطقةكانتلماولكن.(769)فرديةو!خمامرة

فكل"للتحقققابلةغيرأي،مثاليةمنطقة،الخاتمةالدرالكتيكعالمعنجذرياختلفسارترغالماق

لاجل-هووما،ذاته-فيهوص،كانلوكماجريشىءو!صينىفرديشمولأوكل!جموعةلانه،انواء"بكل

لا،ألميصثالتركيببالنسبةتفككحالةفي-،لنيتجلذاتهفيه،،الشعورولان(769)سارتريقولكما(صتصخص)

مشاردائمالانهبالعكسبل،اكتمالوجدأنحدثلاز"،ت!ت!فأيذحتتنطويلافريىةاوفرديةوا!ة

ؤ،بليةانفصالعدم"يفسرماوهذا"مستحيلودائمااحها.(،89)هناالحدينبينزجادلروجدلالانهوأخيرا

والستقلال،هـصاذاته-لاجل!وعماذات"-فيما،)75!(سلبباطن،لسارترتبدوكم،،الغيريةان

.(829)"أبخما،جوازهعلىذاته-فيادثورةبالنتيخجةهوالسلبرهذا

تقتصرالتيالانطولوجيات!حاليمهيفهذهملعلى3ء،،لذاتهموتهد،سارتريقولكما)2!8("وقائعيته"

مناطقهفتحدد،الوجودأي،هوكماهوماادراكعلىهـوالشهد!هـذا،الثورةوهذه.(168)اايضايقول

الوصفاطلىرالاستنحادوتنتقلبنياتهعنوتكشفعلىكيانياينطويفالشعورولهذا.تشعورايتجلىالذي

أي(ظهور،مصدرهاالىالسلوكأنماطمنالفينومينولوجيازجلىمااذاوالذي،وجودهنوعيعينالذيهوتناقض

الذيالمطلقمالحادث"انهاعتبارءلىذاته-لاجلهومافالنتعور،.!السارتريةللانطولوجياالاخيرالمزمىعنيفصح

اريخ.التايبدأومعه،(76!)"الوصودعلىطرأومص،ب،ذاته-الفيالىأمنسوبلانهنسبي،فاطرمن

الشمكل؟هذاوعلى؟هذاكانلماالسوالامايسضسعحيثامنان،اخرطرفومن،بالوقائعيةمثله

لاحقءسيؤالكللان،انطولوجيالهمعنىفلا(....الخاو"بذاتهمستقلغير"مطلقولكنه،مطلقؤهو،نفسه
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مننفسهاتهدمبل،ذاته-في!ومااعدامعلىتقتصرلا،الميتاؤيزيق،وعلى(779)عليهاصضقدملاالواقعةبريذه

اتضبدد-)3!7(مسهانةتقىرةىيةال!ر-الداخلهـوماومعشطبيعةؤحديدتح،ولأن،وع!ننررشكلر

الابرطولوجيالبناءكأن،اتوجودمن،طقوكأن،فراربالى،ت!سرالتيالفرضياتتضعوان(!79!!أضاريخر،طبق

الحركة.هذهلابرازالادفعلمنما--،قضهنيدخللاما،احتماليبتف!ير،لكىن

،*،.(!7!-!67)جيااوطونل!ا

الازطولوجب،علىيؤخذؤداوأخذماتجميعيمكنالوجودوووالاسالىيلى،رترحىدسانوالواقع

:4التالبالنقا!فييةالسارتر،،از!تدركر"%شعورواقعة3يةوالحر،كحريةالانهصاني

اليهيضيفشصتلماتا(ذاته-آف!با)الاشياءرى-االىبحاجةوازها،بذاتهاتضقومانيمكنلا،واقعةبر،اصفها

كل!ن(آ%رشرحو؟ل،لووالىونا،السبب)مالضظلفكرادلوجواانو2كرو،يليجرلثكماءوكل.وجودوو!االتبررالم،هية

.للط-ءةلؤامم!فةسىكأ!طزءطحلاؤ،ي،الخ،رج(رأيف،3!ماوءيتيةفردية)ؤعةواايضاهواللذيمجموعهي

،ياتحرأ!جهوء4فهو،الاز-صانيعالمطوكذلك-2فيهلينبص!الداخلمنيتفكك،الفقصبذاتيترع!لىاذ

ىرالاخلاصضلاكت!عىصخهاوكل،ص-متقل3ببانمنهاكل.ا)هدؤ!ذاتوراءو!-لمعياالحاجةذاتءنمعبراالنتمعور

ؤهي،(11ياز،،3فيؤءمهـره!-بءالىلي،)-ظرةتحولهااذأي)"اطق"لو"ذاتهدلةهو!ا"لهيب!دوعتدئذ6

الت،ريخوالجته!قيامتبررانر!كنلاؤردرةمفهةفلم!جذوياخصملالالتومائية-الاولسططاليةفيتحددكمااوجودا

.الفردعنمستقلينينكوجود،الغيالطو!ذا.الغائببهميغةلهيبدو(الثال!فلأءس!!القرن

ذاز"علة!وماوكانصحاذا)ؤيهاالطاقان-3ب!صكلاو،له3السمارؤري"وجودالمحركهوالنقص،حؤذا

نوددجوالويحركفهو،الغياباصيغةعلىكأحضو(مطلقا.نسانللادوجو،قأ!

فلا،ذاتهاالىالاتحيللايةوالحر،يمهتقوكلنتمكنان:ينحىدببنقائم،موجودهوبما،الافمانىفالوجود

،وللاالم،وكى-يةفيكما،أمثلمستقبلفيزأولانرمكنط،ال!اليةاي(هـيكونما)وحققهماأي(كانقدما)

!لىراسقى!ربها-ديرةررظرقيهـبالاخرالافءدلاقةفي!ارتر)1(اهربواؤضالر:حركتينبمينأو،داتهعلةهوما.عدها،

،الق!مالاولالفه!لمن،الةقرةخا!ىبثهه،لى،واجع.وم!ودة"خا!.وث-فاوجت"العدمفسحة!بفريدةحركةؤهو،الامامالمع

.(والصرمالوجود)لمقابمناًلثمالثكقوةلسمارتريةالحرتبدوأض!قطةاهذهفييتركز،صلندما

-5!عس!هحيع!ض!555!رص!لمي

ءنفيجا!ق!ونالموببالغاولدكاامأعطعب!اسرل!موئمللمصاحلللحالنئممام"طافيكمدقدسو"لمممصرا-اال!مفحةع!الممتصورتننممة! العوهيللدفاعح!هي!ىءسرالرابعاللعر!فييك!لم.لاسطول2!ووا!ن

ابنويرى.المشكلةثسطنعائينزاللا

المهـنعوريعقوبعهدكاتبوجوداًلىيعودالتقاعسهذاسببانخلدون!ههه!ه!رو --!ههي

يعفدلاالخلافةنواءانيعتقداهـتياللببسانيالرحيمعبديدعى

الاعتقادءـثااثارمنجزئيانعانيايض!نزالولا.الاسلامفيلشخصين.الاعجابيرفيوالادبيأسلوبهانالا،فاشلشاعرخه!ونوابن

الامة"بمصلحيضولاانطناووإرالطنوحدةقياماناذ،الخاطىءاؤقمنوخطوتالاررقاللجفيسبصتولما":رحهص4واصفادفي؟ل

ولما.!رةوازماتمصابتجاوزعلىكعيراًيساعدبل،العربيه،المشرقصفحهمنتصبالنهارنهـرحيثانئرفىأؤقالىالمثهـلب

ت!ثصتبد!ممنمريرنبنيدولةوجاءلطا(وحديندولةانقرضتاروأزهـ-،المعرقدوحهفيتهتزالاسلامبرهاامحتزاك!الملكمجرة3و

تت!(وزام!الىللأقاتهذ.اًناًلا.المغربوعرباالثروعرببيناملاقاتااهضىاف!لواالعلموموينابيع،إورفىانحصفمنعاءخا.-قطانةخون

اللعوبوءالمشرر!وكان.وبغالصجملمنالملكيةالهداًياتبادل-و!للأسف-فان،جعالسنحبلاكأ(ولوحتى."المفد!طفراته"نوشلناط"س

يثف-راءفيمكهم!امنهملوكاارظاهراللكفعين،للخيماماسةبحاجهوص-وادثا!كارهيكررخلدونوابن.ن!ب!امحببارسلااووجعءـفىا

اإعرد!.مناللتيصلمبريكلروتارةب!رالن!اءصولايت4خبريركرر!"اوة:كثبرا*فياته

.!108سضةمنبمصرالثا.ئةاللقضاءولايةكلدونابنلولىثم-7!2صةت،وفي(3!؟ص)الح!و!ر(هـ28ص)اطهةوكط

ويرعالأط.التترضدلالنصالالش!امالىالسطأانمعوسافر3.8الىافتعرفيءـوا)حك!ابطوذرصطوو*-!انصررفاما!ظبالاما!يعر!!آ!.

و!ورد،والتركالعرب:فئتينالىويهلمسمهاالامموجودخلدوناًبن!وقص!أنايىب!ببرسىخانقاهولايةلولىثم.!م!ارفهلاخلدونبأدن

،ا!ك!ال!الاو!مةدمة!ىباسهابعنهاق!دثوقدالسبعةآلاقاليمنظريةالراهـصعالقرلطفيمهـمدورلللفههاءوكان.منها!زل،النما!ري!ظ!

2لودسث!قطواستسلمتا!اهر!فرجانمممححطولما.الاولا!زءي!ولى.الحهمبشوونتتعلقفضاوىبطوناكانوا؟هماذ،سءه

()!صرجعلم.كوءمعرالىاأعودةءلىكيمورلن!!قاءخلدوناب!قاسصدءاهاف!ناوى،الفقهاءمعشرعليئينقمال!اءـروكمان":-لمالوناوفي،

،408سدم!ةوكرءهاه308له.خةأمثةالظ*قضاءولايةفيهاوتولىمصر!إرنابماة،يهاووريئافكنبشاها،كتابتهاعلىوأكرهنامنظائط!نا

رةهجر6.8ل!شةالقاهرةفيوكوفي،الخاروم!"ثموعزلالرابعةيولىلموص!عوصا(ء:طال!ءلى)عليهوءتبذللكالس"طمانيقعلولم،4علإ

.للميلاد6.14الموا!قة."...في/1

فما،والسياسيةاً!لميةخلدونابنكجربتيرايئفقد،وبعدلم-بالمغرب!ب!ينالمشرويينعلاقأتيوطدان-لىنابنحاولوقد

بالواقع؟هلات"وماءلئدهالفكريالم!لتوىهوالعلاقاتتحسينفييسمىف!و-العربيمةالوحدةفكرةلدير4واردةلآرا

البحث.منالثلا!القسمفياـجهسنعاء4هذامعاودةالايوبيالدينصلاحط!!ما.اللظاهروالملكالمةربطوكب.!ا

صلممبلاح!!يلوجهفيللوقوفالمؤمنعبدبن!منالمنصوريعقوبطالمغرل!ملكاسطول

!!



الوجوديةتغنيجديدةمفاهيمفيستنبطواللتاريخا!تمعلانأصلاوجودهسارترينكرآخرء،لمفى،حجةبأولى

.الاول2بالكتلفاتماوتتداركولهذا(خاصبشكلالخاتمة)ذاتهمعمتناقضمفهومه

الادبيةسواء)مولفاتهيعتبرسارترنجانثممنومحكومفرديةكمغامرةسارترعندخانيالافالوجوديبدو

واحد(اللكلوبالنتيجة،الفلسفيةاوالسياسيةاومنهل.بالفشلشملفاعليها

وتتخطاها،اراهنةلظروفتست!يبنظريةمواقفبمثابةواحدوهوالىالاعتراضاتهذهنرجعانونستطمع

علىاطلقولهذا،العمليالفكرالنظريالفكريتخطىكملفرديانهالىبالاضافة،ساوترعندالانسانيالعالمالئ

الحريةلميستاو.(مواقف)اسمجمعهاعندمامقللأتهانيهكنلا،كذلكولا."،-وؤطئعياو-وذاتىوعينى

،فهيجديدةقفزةكانتوان،منهاكل،مشروعاتجملة(بدويلدكتورايقولكمامشمولااو)كلاويصبحع.يتجه

.وجودمشروعهوكلىمشروعفيتنتظميشمدولا،المتنراوعاينشىءالذيالاعدامهيواقعةفيالا

ومنروعاحاسماموقفل(واللعدمالوجودأكانواداأو،بهالمحيطةالظروفجملةهياخرىواقعةأمنالا

فلانهالفلسفة"تاريخوفيسارترئ!كرنموفىاسلسيا.!الموقف

منانطلاقا...الخ،والحريةوالمشروعالموقفعنيسأل،اخرىمناواقعةالستنتاجبالامكانيكنلمولما

فبىالوجودما.الاسئلةكلذيهتتجمعالذيالاللسؤمضافصة4ومعقوليت،عابرونظامه،شتاتطاءلمملافللوجود

)الموجودمننستنتجاننستطيعلاانناهوهذامنوالاهم.اليه

الكتابهذاعلىالوحيدالجذريالاعتراصكانوللهذامسح!بقابهنقيدمنطقىخطأى)قةالمطالوقائعيةهذه

أصمبذاتهالوجودكاناذااللتاليهوومبنىمعنىالكبير.الاخرسلوكعلىالعهاستناداونحكم،لصلوكنا

:؟نقولهمكيفاًبكم.سارترأرادهماهذاولكن

كلوءلى،سؤالكلعلىسابقلانهوحيداعتراض،صميمميا،الوجودانبقولنااليهأشرناماوهذا

صراحة.اوضمنل،باخراوبشكلعليهتجيبانفأسفةابخقكماوص!،قائعياومطلقاينبثق،الوجدفيمشروع

كلعلىسابقةمشكلةيثيرلانهجذرياعتراض.اللاشيءمطاقفى

***ونحن،الاجتماعيةالحياةفيمنتروعفالمجتمع

:الوجودالىالصممن.بذاتهلهقوامفلا،ننشئهأو،!نهدمهبمواقفذا

.ديكارتمعالحديثةالفلسفة-نحواللتحوليبداًاعتباراالضىنسضعيداذ،نصنعهنحنوالتاويخ

تنطلقجعلهاالوجودمنكنطلققبلهالفلسقةكانتفبينما.مرةكلنجددهمستقبلمن

.الوجودلشفالذاتمن.الطيعةعالموضعمنفهو،الطبيعةنطاموكذلك

عندماالفللسفةقلبفىقائمةقطيعهاللتحولويصبح،صراعاالاخربالانسانالانسانعلاقةكانتواذا

العامةمنهاسواء-فيزيتاالميتلقيامامكانكنطينكرفيلقاءوبالتالى،ل-ريةالحريةنداء،الوقتبذاتفهى

-كعلم(العاللم،النفس،الله)اللخاصة(أوالانطولوجيا)،لثئتمتىأهدمهأوعنهأعرضكما،حرااقبلهمنتروع

الفيلنوفهذاقصديكنللم.العبوملبقيهماالليمينمنله.حرخمطوبملء

منولها2يتناصارملنقداخضاعهاوانما،الميتافيزيقاتهديمبأنوما!يةوجودا)ذالهايبدعالانسلنيوالوجود

بقصدوذللك،(وجودلأهاامكانحيثمناًي)المبدأثحهوهذا،ومقاييسهمعقولليتهيتضمنمنتروعفي(واحد

ولل!ن.العلومبقيهعأيهاتبنىجديدةميتافيزيقاائشاءتص،سكوما،خارجيةقوةلا،يدينهالذيهوالمشروع

الانسانبوسعليس":فيقولوقارهعنكنطيخرجعندما،فهامعالحريةتماسكالاالانسلنيوالعالمالانسمان

ومن)هذههياين،اذقلسفةايهذايومنلحتىيتعدلمماًن.أهدافسنوضعتلماوأمانتها

ن!الاخيرقبلالفصل)"8ؤهانعرعلامةو؟ي،يملكهاالغثان"،"لغةوفي،"نيةسوء"فهوذلكعداوما

انهيعتقدثغرةيفتحكهو(المحضاللذظريعقل21نقد."قذارة"

مفتوحة.بقيت،الواقعفي،ومنها،لايسسطصاانطلقنام،اذا،النظار!ذاالامووالىنظرناملفاذا

رللأو!طاقيأي)!لم!اقيزيقا!ونق!فبعذاقيالاعترا!ات!ابدت،الاساسيحدسهمنسارترمع

."نظروجهات،السىةاصبحت(التوماليةفلسفةعلئمقحمةاو"زائدة"لانهاسلفا!وضةمرأوردنل

ا!عنىاءصبح،الافلاطونيأ!لو!المئقدهوبعد،لاتالحطأحسنوفي،آخرأفقمنعليهاوتجيبتطرحهل

صي4.منلأالو!ودالىهـاقاهـنليسما،اللسلبصيغةعلى،تعينحدودبمثابةفه!

نيتشهمعالأ/قصىحدهبللفلسمفهالتسكيكويبلخ.7(والعدمالوصود)مشكلاتنطاق

ن!الكبدااصابت!+5؟ا؟ي!؟*العدميةانيرىاللذيكل،أهميتهعلى،ليس(والعدمالوجود)ولكن

وارسط!و،اكلاطوناياممنذ،انبثاقهبعيدالغربىاًلفكرسبقتهفقدلفكيرهثنحاسمةمرحلةانهوعلى،سارتر

.الحضاوةتقوضوللسوفآتنمواللصحراء)تتسعفهوثهلموسوعةفىسارتروسيعود.اخرىمراحلوتلته

نايجبسلسلةفىحلقةنقسهالانسلنيمتبر!مأذاموضهـوعالى(اللديالكتيكيالعقلنقدلثانيةأساسية

لأ3



ماكلومعماضيهمعيتماعلكانوانؤ،لفكر!كلا.الاعلىألانساننهايتهافييتحقق

كأالكلالىالمعظىيتخظبقانمابمقشعارفق!يمتهبهيحيطالقلسقاهرلتفسيرقامتكثيرقمحلولاتانومبث

.(باللأايلتالاعلم)البعضبعضهاتلتممنظرووجهاسس،مشصل"صاقاتان،،ءلى

.الئظيريتفكيرءفيسارز!فؤجمبمةضىالمعوبهذاكلعضويمناجزاءانهاعلىاو،متكاملتلريخفيالاخر

!سوفالاولىب!رجة،ا!ماًلكي!رالكأيبوسارتر-اننخمفيكبر-رلتايد-هجل-المستصرة-مفةاالفلهو

فيلسموفيايااب!بب!امااحمم!كع!الفا"!فةص!قاعمةي!دتزالماازمةفيقعهااوالعلفيئالفلسفةبقجمةفالتشكجك

اًكلنل..صمي!هافيقائمةالانحتى

"والعدمالوصود"أسطربيننقرافنحنذلكومععثرتها،منبالفلسفةللخهـوضالمحاولاتاولىوىنت

الشسيلأالهامةالمشكلاتمنعددا،المجردةالمفاهيموعبر،أيةعلء،شامرةمت!لتجعلصاركل"قواعدعلىلارسائهااي

اراسنرفيالانسنلنيالفكرعلىمعهروحقهغناآلوماكانت.لوجبناأفيشومشومنهجهفيهوسربقبهاقامالشبتلك

قمبرلعسريهه.القرنالوجبنعمبمبعتؤيوسارتر!-دجرمح،ولبماحهها
اورساتهإكالذىات!لقعنتعمهبراللكتا!اا!

.......الكنظبالازك!ئرثتتقعظىجديرؤامسىءلى(الازطولبيجيا)

وهذا.ربضبعهاشعوره!اوعنالثادببةا!المبيةاالحرباًثئ!أء.اد!ضارةازشاءفيالاولدورهالفإمهمفيللفكروتعيد

الازبىنقبنأااكشبلهلبشد،ثلاظرأؤبسحلوهمبند.بعيماتحهيأءسبعثبنهبناحهشبح(بقا!هدغنانوزهود)فنقابناغثاةىأننلأبنئقاظزي

))وومئنايانروسهيالتنالرأمالمهةااكهقباظبببملرذذا.أصفىؤ،-بن،اغلوو،تزنبمأبنهياللفنننببثا!فلنمبربرهاابؤؤلمال!نجالنبنبلولاهر

"صبق؟عتئيأ؟علأ-*افي((به!ثمبننمبمذهمتفنالىحدغبوو!بهاسسعل!مانفلظرهلقاقياراسشمنثلاثاحثمهيثسغا

ظرؤ!ثيربتل،اصبحلانساتقبالنسبة،الماسميما.ابزصوسنا

دفينؤفغيالممسشقبنمما؟كل،ستبكتلاسسالهيقظبم،ضاظ-،قستلائيينالس!أىافييرالكهمتمنيالافالقب،راولاها

فيالانسعازيةالعلاقاتما؟وضحاهاعشيةبينتتيدل.النهفهعحرءبرالحديثةاورباعنهماخذتوالذي

"بيتلاءبلئيملتيطاننهبوكأنه،اطرهيفتتمجمعوحدهلاز"الانسانوووالوجود!بالوحيدالمطاقانويرى

"لحرباما؟اتنردباحجارالبارعاليلوييتلاعبكه،.معف،ها!وجوداتلليعطكب

اعمقدرا.الفنرائزناههاءفيهعحسقتء،لمفيالاز-تلز-ةءنينبمعواللنبثكشووالىيعوهاتكفيالتياروتانصبما

يذله؟أفيبعهيالازسقفلحبروئثابكم.أصقانساوفقتقانسازيققوننمنهليجعئزقبنسيتهالعقبق

علىقرونوتلاشةنجفخلالالبورجوازيةعملتلقد،العقلؤبلانطولوجحايةالحريضعالذيرثالثها

-يمهى،،وثقاذ!يدهااعرافهاسهمش-"حمجتمقواعرارساءاختلاللنفيوهو.ديلأارتءررسكوغندونسىالىويرؤكب

مبميتنل،الداخبهمبميتقبمغقالل،هووها.وانسانيتبنا،بحس!ءلىالعامبهالموجونث،الانسانؤياتدريجيايبرتل

اسشخبطهىصاالتبالخقنيةو.مفترسذئبالىالفاشيةورء!القصالاررانان!ابةلهاؤب،ا!اقلالموصد

عليهتنقللههجمأها،هـ!كلاشهحتلءلىذتساعرهالانسابقالانههمابموانما،ربنلالارهارسبلورأغنكمما،والنظرالتأمبع

.وجوههمبنيمالمممانهاءيقهيماؤصهرثبتيهه.ارررمب

مهقالنفىفيتبعشهوماالهسابللاعيهكهسحه-مفياربمثلل(متهموالآوجغنها)أىا،نظرناقاولكن

بما"الموجننهبي"م"الصرافنليتقكهيسارثركتب،قعررللارثغن3إداالكغنجييومغنمباقرننينهثقفهوفةالسىالقلسؤهل

انقماذعلىقاهرةازتنا،مظلتثزررهاانها"موجبنهههالوجوهأأفثر4عفليعبرويستعبر،!غنسرغمفسرهكما

،للشينث،فلفباعتياهذاعنهيتنمافلههلبنصنىلازبناالانسازنؤغمءصا!يدجرحثالةهقدكاغنواغن،ومققهيم"(والزماج

مظلقا.تبرهلما.رمرماهالانسعانيالغنجغنهلمعنىفهمه

.شبرءكبههبمالذغؤشهثءاللاانبناءلىاترهشرعيرها--تقاهثرالتنلاكىارابي!بيهاجومغت

هـصارضولا،ثوريةؤايديولوجيةسارتريكتبلمششارتنق!لاؤهبىسارترفيمب،شرغيراومباشرشكل

كيمابهمنلا،هلشخلصانيمكنعنلا،بأتنرسهايتنبنهنلوجيقتارليرترسهكأ!عتر،يرطعفجلسوككتي،از"اق،اصالتهمغن

لا.ايديولوجيةأي،لهآخرلفمؤأيمنولاهذاال!راهـ،متفشحصحتكرة"ازطلاق4قطكلناعتباراالفلسفة

كلياعخصالذيذلك4ازي!قدقفأمواتخذولكنهاكريرمةطزلىمناولقهارلر،قنل"روبهولة!كانتفاو،آ

-،الاخرئقفالموا،أيخالصااوجود!إفيمبانةسةلمبراءـافت،ايرؤقرمال3عن

ؤب!ازورةوثورةانطو"لوجيا(وائعدامالوجيد)!فكتابمطإفااواؤفنناحامنجزاتهاكلتتخطىفصكلء،ةلهف!بلتا

الاللطبألوهيسبلل)تمقحزنرقدزنزنهأمهقاًزن،اتلالازبنكهبثاءأغث3ازنبمةاظهمبغثغنزنمبملىة

الا!وكةفيتبرحماالت!اللحربةانطولوجيأانههس!ات13أالاءلضهالىي!عبريرجهـدقا!.ء!تح!قوصإودكلمن

.الوجودالىانعالممبنتنننقل،تلئقطع.يتةمبههاوم!اولاد!اما!م

الذيالظرؤ!و!يمنهذاالتعردمطا.بأفكان

ا!دسىاًنطو!دمشق؟الكت!،بفيهوةمع
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