
وصفىإل!اجمرإقذم

ف!م"و!زوواابم"هـسكلبر"نفلسنوكماولمايي

!مرشص!ص!!بيلر!رص

ف!لسفياثرسارتربرولجانكتل!لائايلاهامةثقافيةحادثةونشرهالعربيةالى(والعدمالوصود)نقلان

فيزادتئزيهةموضوعيةبروجنوقشتمااذاجطلآمشهاللأتالعربىالمنقفع!لىلم!حلانهرل،فحسبكبير

اعدامفمب،الانسانيالعالممنهاينبصنقكعفوبةصصملالحريةمركرمالصضاباصم.الراهنةالتاريمحصةللمرحلةمشعصمه

ان!ضاحقوةالاذمعان!انوجودفىيرىوكأنه.جدبدؤيمعنىلاسةمادتلا،الماضيفيهابماالمتحققةللموجودات

بتحشاركززاوقد.والتجددانحركةالىوالج!ودمنالسكونأي،الوجودالىالعدممنمستمراوائتقالا،مطلقة

،!صامفامسفياثرككل،الكتالىاًن.أبعادصماا!منحديدممصثصناقدنكومصاصمفعمصمى،بالذاتالئقطةصملأ"جدل

11راصب!ء!يحركهماالصاكأمةالؤإ-!ببة-!طلصاتالمها"ز-ماصشءايجدشمدئذ،بهدمشءيقرانيجببلص،يلصمع!لا

الع"لم.وصمصدوفىو-ودهفيالتأملالىمشيردفعه

"الازهعالاتةخطوهـإضطر"ا!لح.ء،موز-!.ا!،3مط"والعدمالوجود"كتلبمدر

م!سص-"ا3،!وعام،الظاهراتىلمض،جهاخرزطىجقوهيدءا!امفاأدركرقد،ذالثاذ.سارصربولجانكان

."الذباب"فيألاؤلملأتنبحفقد،نشاطهذروةفيصك!مرهمنوالثلاثين

الفلس!ئيلل!ذهبتههيدبىخابةلفاتالمز!ذهوكانتصدرساتىبارالىوء،د،زيةاالظالاعتقالمعسمكزاتمن

رر!ارريأخزرحتى4!ففي.زدرجيايخكاصلىكانالزيالم!؟ص"هـفوففي-وأنخرطعصوندورسيهيسظثانوفي

."والعدمالوحىود"فيالاكمل.المحتلضديناضل

وص-ود11))نتنرع!دمامج!ولاله-ارتريكنلمأجل،نزذذالالىطلي!-ةفي.رتحبحانقممعالمتومنكان

عىا!والفكريةمنهادبيةأىءشلفانهكانتفقد،((والعدمء،مللءورلء-نالعاليهـدالمعمنتخرجفقد،الجامعيين

الىعشدهالم!ردةالفكرةتننمددماسرعاناد)سواءحدمنفأصبحسنواتوعشرنيفاالتعليممهنةومارسى9291

الع!للاكاهااف!تهربرء!دماتحمبءاشبه"(كلقةالشدري!سىمتزلقريبفعماذلكومهع.الكلامأمراء

السى!الدهالاعرافصم!نجمودهامن!.إووظ،!فحسم!أنرجبزمنفيفالناس،وسلوكهرلسانهبقإ،"ليكامح

اًلض*لبدية.والا*رفىطإوا)ىةوالكلى،عملالىمباشرة!!هالفكرةتتحولى

لصصارزرالاولصالنشصاملصالؤ)ء!قوبلؤ!،-صزراومع.؟لحيالواقعفيتؤتر

حمىبزصنأهـزورنألأن.والذ!ولاللارو:،لإذحممانجا"ؤي!،مجهولاسارتراسموكاالودلكفييكنلم

الت!!رءتشصاغلبضصغلص-مش،*الفلاسفة-صشكما-وا)ت،هـى!أمزتسفقد،الادبيةالاولصاطفيولاالعفلسفيةالمحافلص

ط،ال-وراب)-!ص"الكلأعلم.زجا!-لالكتابلانأم؟ا!!طمقالازنضسكما"المخيلة"الفد-ءيةم!،ولاتهاولى36!ا

ؤلمسةص،وورخاخامبتكرابافكرعالماأبسنضحمأءرمفاهيه"،وعام،(1)"الاناعلوث"-فلسفف"اسمس!منيزالما

!صبفقد،الاوومهوجرالاخا)سببىنلربما؟صبديرهـاصبودالوعنكشصفتالصشيئ-ا،الغثيان"-رواياتهأولى3891

ثالششكصك-فذبال!طألمبتصنضرباالكش،بالا-كصحائيودماال-!شسصحفتةانهاكما،ببياتجركمثنفاأ*!(3)ص!ح+ص!أ

ربهـوحضىلىا،"الد!نفتوروجهتمرأنماوأكن،بها"المض،دعون"و!اكا!(لى451،،انقذرون"لئتينفي

نخبارو"اليؤويالبضبإنمث!م/حقيقتهعلىالكش،بم!قولاتمئاالت!خيفهذاوسبصبحملى!ياحأمأ()3

النصر،ءمم!انوالفر.بالكرغئيا،الميتكرةليال!نحليلاتأو"يىافي"ا!3!هـامونشر.لسارتريةوجود

فوؤطانشاءمنفهواًلاحوالكلو!ب"سارتركعادةالاولىالخطو!عرضحيثالمخيلةسيكوفينومشولوجيا

مو!وبأدي!اننتا"منوقوةم!املمةووهفيمابكل4وورجرو!ءت،(ئوجىالؤحشو!حيشو)الظا!راتيلنهجه

ماقراقى!!رلهوالففمولمع!لعئدورسلذدناإدامرايلاألييا!منعلمةم!رالشفسىعلمطبقحيث"لحائطا"ولىالاالقصصية

...-....نزءاتهعنوالكض!فالانساندراسةحللىالتحليلي

كله.الفهميفههص!وهلموانأؤلفافأصبوا،بعضهآو

علىالمستعصيامنلإ،هذاليكادحتىطيعاتهوتتوالىالدكتوربمصطدحاتممكنحدلابعد.المقالهذافيتقيدنا)1(

البوليسببة.الرواياتتلقاهماالرواجمنيلقىيلاخصائيين.."والعدمالوجود"سارتردكتابترجمتهديبدويالرحمنعبد
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عالمفيجديداأمرا3(91عامأالوجوديةتكنلم

كونتؤقد،اوروبافيولافرنسافيلاوالادباضكرا

به.يستهانلاتراثااعالميتيناالحربينبين

.ح!(كال!)1!حممرسيلييلغبرفم!ؤنفلت

ميتافيزيقية"يوميات"نشرعندما،ا27!عامالىترجع

أتبعهاثم،الاولىالعالميةالحربأثناءبكتابتهابدأقدكان

بيننشرانهكما،"والملكالوجود"بكئاب3591عام

!سرحيه.عشرةاثنتي3891وا119

بعدهاأصيحالذي)لافيللويسنشرا279وعام

،"الوجود"كتماب،(فرانىدهالكوليحفياستاذا

بقيةفيكماوف!هما"الفعل))كتاب3791وعام

كماالافلاطوزيةفيالوجودلةيدمحانحاولماؤلفاته

الوجودبةدمجآوسينرينيهاوقتابذاتاًول!

المثالية.في

خلاصة"37!اعاميسبرزكارلنشرالمانياوفي

الالساسيصؤلف"منالثلاثةالاجزاءفي"وج!ودية

الواحدةدراسخينا؟؟!عامننترؤدوكان،"فلسفة"

دراستينوبعدها،جوخفانعنوالثا.يةسترندبرجعن

عام،ديكارتعنوالثازجة3691عامنيتشهعنالواحدة

الفكراعلاممناثنينعلر(مقاييسهطبقحيهث3791

.ببسلغرا

الاولالجزء37!اعامنشرقدفكانهعيدجراما

جيالوالانطو"أنشأحيث"والزماندالوجو"من

)1(ا(،نيةأبعادعنالكشفبهاويقصد،"الاساسية

ممتازةكنقطةالانسانأي،ومقوماتهاكا!!(أ!3)،7

يزاللاهيدجرانومع.ويتحدثالوجودينكشسففيها

وبينالانطولوجيةتأملاتهبينكليافصلايفصلالانحتى

ففي(السارترينتكلهافيصا"مصو)الوجودية

موضوهـاتمنلعدداستص،دة"والعدمالوجود"

ودالو!زيف:ومنها،الهامة"والزمانالوصود"

الخ.لم،عاتهمشصءبثية،تناهيه،خطيئش"،أنعاديالازسانهـب

المضلخ،أهميتهعلى،تقدممماأهمركوىو!رر

الضطبرةللاحداتنشيجةتكوتنالذيآرو"ميواأخفسيا

وهويش-نالعالمالحربينبينوالعالموروبافيءصف!يتالني

رواياتاالورترةتلكهميكبيررواجمنلافتهمايفسرالذي

سورينوتأهـلات/القصيرةوقصصهكافك،فرأزغز

الانانقلقعنعبرتاذ،ومذكراتهومحاولاتهكيركجارد

لاتواخش،ؤفكرهفيهايضيعالتيوالمتاهاتالغربي

حتىجوابالهايجدانعليهيجبالتيالميتاؤصزيقية

انفصاله،المالمفيرخهغر،الانسانوحدة،أمرهيستقيم

الضطيئة!الاصليةخطيئش"،انبثاقهمصدر،المطلقعن

معنىلا،يةالهاونحوتبرهواكي(كيانهلمحيالقائمة

..اخاعبض-غ!،ؤئيماالانسانيالجهدص!نىلا،بذاتهالوجود

ف-بالغزالييقولا!ري!الفلسفةمصطلحاتمنكلمة)1(

العقل-كرميوسف-((الماهيةغيروهيالوجودعن!بارة"تفسيرها

.161صوالوجود

بتأثيراودوبافيانتشرتماسرعانالتيالفكربعضتلك

والرواية،والشعرالمزخيةوتناولتهاوكيركجاردكافكا

كاموالبيرمقياسمنأدباءبحرارةعنهاوعتر،والمحاولة

اصبحكتبفيوغيرهموغيرهموبردييفباتاثيوجورج

سيزيفكأسطورةالعربيالقاربدءعندروعروفابعضها

وغيرهما.المتمردوالانسان

معبتلملأإؤمهاكوتنتلأالتيهيضوعاتالموهذه

البييارتريةالوجوديةهوسرل(فينومينولوجيا)4ظاهراتية

وصفعلىيقومالذيالظاهراتياالمنهجاناذ.وغيرها

منهاوالانتقال(للشعورالموجودمنيبدوما)الظواهر

(ا)وجودألسىهيأخيا)وألى--،،ماهياتهاألىبالخعليق

الاولقصدهافلصفةلملأئمآذياوحدههوالنهجهذا

اكثريشعرأخذانسالنعندالشعولرتجربةوتعقيلتعميق

ويسحقه.لهيتنكرعالمفيحيااز"فأكثر

عنها؟رو،ذا،والجامعة

علىنفوذهاتبس!بدأتقدالفيضومينولوجياكانت

وممساعديهوولموسرلمعالمانيافيالشدريسمعاقلبعض

الفلسفةولكن.يسبرزمعالوجوديةوكذلكوتلاميذه

ممشأةعشرالتاسعاوررناارثعلىتعينثىتزالمابجملتها

ثلاتة:أهمهاتياراتفي

.وكسيرروبونغركوهنمعالجديدةالكنطية-ا

وهملينفيهررنوعبرتكونتكماالهجليةالمثالية-2

والين.برونشفيكمع31دطيةمعامتزجتتم

أساسءإىع،نتالتيكونتأوعستوضعية-3

بينالحربين.ؤرنسافيالحاكمةةالبورجوازايديولوجية
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الافقتتجاهلتزالما،كانتاضجامعةافانوهكدا

،الناشىءالفلسفيالجيليستهويأخذالذيالجديد

كبير.بعطاءيبنتروهو

ولكن!،التقليديةالفلسفةأسستتزعزعبدأتلقد

التءهييةالبرغسموانذاكاذللمرءويخيل.تتقوضلم

لاتكونتفقد،اذتياراتهذهلكلادطبي!كها)وريتسخكون

أخذشاصلةروحابرقيالصثرينالقرنمنالاؤلالثلثكط2

الفكر،وقادةالمدرسينكبارمنعددفرنسافيبها

نغمالبرغسوتيةانالدقيقللنظريتبينماسرعانولكن

معبعثتالتيالافلاطو-نيةوان،القديمالقديممننخارد

يمكنها،الش،سععثهـلاا)قرنيةوحيواسبينوزاعبربرغسون

الاسئلةكلعلىتجيبأن،الر-بوأفقهاغناهاعلي

علىذاكاذخةالتارالمرحتةتطرحهاكانتالتيالماحة

الا!سان.

:وصراعقلكأزعنفالزمن

أفدسفيالفاشيةتهددهاحريةعلىال!فردقلق

مقدساتصا.

والايديولوجياتوالعسكراتالطبقاتبينوصراع

مراع،اللاشعوراعماقمنقذفتقوندبينقلأو-

الوجودبينالانتخابعاىوالجرو،عاتالافراديجبرطاحن

.والعدم

غبلفهسارتزوضبن؟اإمتفالمغفرالجوذلكؤب

أ.ساس!-امن-الانسانمسالة-المسطلةليطرجالقبير

الانطلاقانفطةكانجديداطرحاابعا!او!تلف،الاول

اًلتحو،تكلمنبللرغما!هنحتىيزالماوجوديلمن!

اتجمألشوتاكلمنوبالرغم،اتر؟،علىطراتالتب

وشبابه.قوتهمنبانكثيريحتمط،ل!عارترفكرعلىطرأت

أسبغإسول

:رالشهيرةالرواية

كازانتزاكينيكوس

السو!عنطويلاغيابهابعد

طرابيشىجورجترجمة

ا؟دابدارمنشورات

66

جيةلطولولاالةالمسا

الاوهـىالمسمألةبمهصارعة"والعدمالوجود"يبدأ

يقولكما،التيتلك،الفلسفةفي-الوحيدةوربما-

موضعأبداوستبقى،تثارتزالوماأتيرت))ارلسطو

،(،-اب8؟.ا7؟الطبيصتوراءمما)"اشكال

:الوجودمسمألةو!كطألا

؟الموجود!طالوجودما

؟موجودهومالكلبالنممبةالوجودما

قبلسقراط،الاغريقيللفكرالاساسيالحدسكانت

التيتلكبعدهماوأصبحت،وارلسطوأفلاطونصاغهاثم

.تتقوموبها،ألفلسفةهـ!لملىتفيبهاتتركز

افقمنالقديمةصياغتهافنى4لالسطوتغيب

نقد"فيمحكمةضربةكنطلهاسددانبعدمسف"الفل

.!ي!ايتولوأوويدجر.-م!هـإها/1المحصثلىإءظريأأقرأ

فحطيقشصرفالفسيلسوهذاولكن"نوالزملالوجود"

لاستعادتها،يقالطرتمهيدعاى"ألاسالسب"الارطولوجيا"

فب"سيبصالذيالفكريالمناخيعدألانحتىيزالوما

لتهاصاافءلغررليةا-قى،لعصقرامع"تبعثو"الوجودا"

لى.والا

انهعنوفىضحاوا"والعدمجودلوا)/ضغرويند

!حاوهـ"فهو(الظاهراتيةلوص-،الازطوفيبحث)الثازيه

-*يقالطرالىاستناداالاغريقيالسؤالءلىللاجابة

ذاالاولىالاسطرمنأيضايبدوكما،الميشومينولوجية

للجوالب،ممهداالطريفةويحددالمشكلةرترسا!طرح

:يقول.صفيالفلسارترأدبأجودمنهيصفح،تفي

ملةسلالىالوجودبردههائلاتقدماالفكرحقق"

اإىذلكمنقصدوقد،عنهتكشعفالتيالمظاهرمن

الفلسفةتربككانتالتيالثنازياتمنعددعلىالقضاء

وبهذا،)1((13)بهاالظاهرةواحديةاستبدالوالى

داخلفيتضعالتيالثنائيةتلكمناولاالتخلصتم"

ال-خلء!تمكما)13("والباطنأظاهرابينتقابلاالموجود

ى!تجلياتلهوجودثمةفليس،الاخرىالثنائياتمن

ولا،ةالتسونحو.ينزعفعلولا،المباثسرادراكناضوعمو

نسبيابا"يقسمطلقولا،أعراضهامنهاتبدوجواوور

(!لت-عورالوجو!!نيبدوما)ف،لظاهرة؟1-511(1

-جهحعأتيا"طلراباهيالشيءوما!ية،ذاتهءالتي!ي

!االما(الطلق-النسبي"هيالظاهرة؟.ظواهرهبين

أذىأ11آخإءجةا-العوالموهم"منتشل!صش،مااذا،وهي

المليئة.جابيةالا،.ختشهاليهأشار

،توجههى،لصريةقوةوراءهاتخفىلاالاشياءان

مناكثرنيسحت،الخ،والطبيعةوالقوة،والمادةفالروح

التبصفحاتعاىتدلاخرىاشارةايبالونالارفام)1(

.الادابدارونشربدويالرحمنعبدالدكتورترجمةفي



هيظواهربينعلائقمجموعةالىتنت!يرعامةهماهيم

أعمالهليستبرولشهعبقريةان".موجودةوحدها

اهاةانتاجهاعلىالذاتيهالقدرةولا،حدةعلىمأخوذة

(1)5"الشخصتجليماتجماعانهاعلىاليهاامنظورالاعمال

هـنالمرتبطالمجموعالىالاشياءرددنالقد)ا

تبدوفانهاخفيبعدللملأشياءيكنلمواذا،)31("تجاياتهـا

نعرفها.انوراستطاعتنا،حقيقتهاعاىعورناك-

كذلك،هيبماصفهاوودراسشهايمكنوالظاهره"/

.ا!)،"مطلقةدلالةزفسهاعلىتدللازها

كانمااذا،يمكننا،الوصفهذا،الدراسةوهذه

عل!الوجودعلم)طولوجياالانزخشىءأنمن،دقيقا

.)18(لاحلومماوعةءالموومنالي!ينمنلهاالسسى

ثنائيةهي،بواحدذالثنائياتكاصلسارزرويبد-ل

نفسمهووويصححكمأأو،"واللامتت،هىه!التظ))

الظاهرةفي4كآالموجودأناذ"اللامشخاهيؤ!طالمتض،هي))

منلهنهار4لاامكانالوقتبذأتوهو4!يهايتبدىالتي

.!511ا!رالظوأواأتجلجات

التعارصعلى"الظاهرةوأحدية"تقضيوكما

تقضكطايضافهي،تنائياتشكلعلىالوجودقكعاالقائم

منها،كثيرةثف،ئيات!يالمذاهبؤيالقاعئمأتعافثاء،ى

وجة(والريةوالماد)ليةوالمثافهقعالواءثنائيةخاصبشكل

حتىديهكارتمذس!!طنعشكلىعلىالفلسفاتتق!مالتى

تكلما،!صقاكوي-روحمطهـ!-هأرءتيرزمرت-نالىايامنا

.ل!،ححهصلى!اًدنحثالإلافي-صفةالفلرزوقع

....الشعورة-صفلق!لرعنآتت،))ةسارتريقول

لمؤ.ترأنالاحوال!منحالباييرءكنلاالظا!ثىذوجودان

اًهرةالخاخةل!لملأ"ور-،وارازحسوزحبت!وبهذاا)ت-مورفي

نايمكنلاموراكان...ألضابر--ت،ولكأخا،لي،أت-!ور

زكونوه!ذا...ء،لجودهـويرتلتضكو...ذأز"منيرءرج

.،(1111لل!تكا"الثا)ياًلحلاستبعدناتد

يرفوجودلىارزوصلمى!-بها!صزكأىلا.اخرلهـرقو

زماملال!شحمعرر()الذأتوأ.أءبتىاد!لمئنوعالمر:يرمن!لمل

كي،ر،)تازيالاولألح*:،أذاالاب"عاالتلاقييجري3-?

.والمادر"أق!ةأوالتورعكماالعك!لىاوةحبهةالمثالتءعل

اأع-،لبموراءقائم؟رورنأىاتحللاالظواهرانكه،،اذ

بي!---،ءصفحةل!-لىآثوروراذلك3"(ا1دضروزعمكما

ب-"التبرتزتمكطشكلأحا!-ببفثا،شحيا?،ىؤيهاطبعقي

ورلءوليسى،ديكارتلمزءمكهـ!هراجوولسفتلوكمع

ثالرو!4أون-ما.تاو-فىع!ابرءوفيزءمكماالوجزد

،رك!ة،المء!،تزك!.ا.ص-فا%ووساشلات!إخحراًررأزمعاوليص

.لخهأ!،؟*أ!روحازاررزورالذتيألشثلفيالاقلعلى

تالمذا!!3ووذكلواصدهور"4دذضلرسارتران

هـيجديدةبنظريةاشكالاتهاوحلفندهااز"ويعتقد

وخلا?-ثا:بمفلمسفتهأركانمنواحدهي،الشعور

ك!-الابذاتهاهيكطالموجوداتكنطلنيةفيالنومن)1(

لنا.تبدو

*جوهرا.ليثاالاشياءبينشث!ايشىالنتسعورأن

منيحياوجودلاهوبل،()03!الخ،قوةلشى

التعبير.صحان،الاشياءمنيتغذىعدم،الوجودات

الاشياءوبينبينه.لوجدفلر،الشكلهدأعلىالهوطالا

ما.لعارضؤبينهابينهينشاأنيمكئولأ،لمحاصله!محة

زانفه.التمليديننكلها!كط!ةالمعر4.وهـصثا

.)375("المطدقحضرهفيلضعناالمعرؤهان"

كما،هوبل،عاثسهمرادليسالننسعورواكئ

الذيقتالوفي،لاله"عاكى-الععا!ى"،سارتريقولى

منهايئعلت((فيهتنعثسى،النيااوشياءيتلفى

اياها.باعدامه

ينفي)لعدمان،والميزدالخاصةفعاليتههي.نلك

ويمغنه،لهتبدوارلمكنبهدأاذتالظوأهر(لمحعالأزغيا

معنى.ذياسحارلميعالمكطيرنبها)ن

)+هأأكا!أأولكا!+(الأعداممعنىسارترخسحويو

خلاصته:مافيقولأناليالنالى!ي

أدخلحينولكن.مكانكلفيالملأانلنايخيل

الانت!ياءتترتب(الناسمنزيد)بطرسعنباحثاالمقهى

الترتي!بوهذأ،كشثلبطرسيدوانجبعل!هكأساس

وتنحلا)لموجوهثمومنا،نتياءتتلاشىؤيهاذ،أولاعدام

عنه.ابحثالذيالأذسانتجلئشرصدهومعينلاكللمحي

يظهرحضورقيحولهالمقهىنرنبعليهعثر!ص،فاذا

هنالشىفغيابهعليهأثرلمواذا،وأحدبانويتلاثى

:رحمدوغي!الج!،كد،.القهـىءنغانببطرسأن.وهف،ك

شكلاكعدمبطرسيصبحوهكدا.المقهىالىشفاءيعدم

الاعداممنأساسعاىيتبدى-شكلاالعدم!صبحاو-

عقليحكما(هناكليسثبطرسلى"يةالقفاذن.المستمر

.(06-!ه)مزدوجلاعدأم(حدس)عميانفيزطلقه

3فىحىرمبداهوالاعدامأن:ارسططاليرتعبحرونقول

.الوجودعلىالعدميدخلوبه،مورالش

وب!،إىالمطؤيانتةحسء،أ؟طرلراولىحادثةوووذ

اذعالمااي.ارص!-،تيا(-،ءالاش)ذاتهفيال!جوديحىحح

.للانسانبالنمى:ةمدلول

شفعاالو)زيةالاهولثيءاللا":درسطرلويقى

الذيالجذرياهـ-لباز"اعتبارءلى،رفسها(لمنيالاز

.(-318)317"اًلعالمففكرور

في.وجودهاز"حيثصنالوجودفيالاز!ة":ويقول

حضنفيدل!عدمالوحيدالاساس!ووجوده%جلومن

.)0116"الوجود

...الوجودولىروألازساناز:صاقان":ويقول

لثذاالاصمايةالجوهريةالل-ظ!ة)كن.يضكتت!فالعال!ارجعل

آذىاالوجودهوالا.شانات...اهـ-لبوويحافتالار

.)08((أالعالمأدىالعدميأتيبه

عنوايضحا،ألاشياءعنحورالششسلخبالاعدام

فيقببم؟الثابتالوجودصفةلهماكلعنأفي،ماضيه

وتجمعتفصلالوقتبذاتثفحةموضوعهوبينبينه
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.العدمهيبينهما

ذاته.يعدمفهوموضوعهيعدمالشعورانوكما

العالمللىالعدميأتىبهالذيالوجود:سارتريقول

عدميكوناًنأي"وجودهفيالعدميعدمانينبغي"

الموجوداسمسارترعليهيطلقالمعنىوبهذا.)178(ذاته

لغ!ةفي،يااعتياديشير(-)رووالخ،ذاته-لاجل

الحدينبينالارتباهـالوثيقانالىوهيدنجر-سارتر

بينهما.اتحادالىيتحولانيمكقلا

نحوتدفعهمستمرةحركةفياتشعورنرىولهذا

بأحدهما.الاتحاديستطيعاندون،ذاتهوتحدالاشياء

العلو""سارتريسميهماهىالحركةوهذه

ماؤلفتركيبوالعلو"5"كا!أ(ص!ح5كاهفى)ص!ح

.)38!"للشعور

تق!وم(الفينومينولوجيا)الظاهراتيةانالمعأوممن

)ص!أأة+3.1+!أ"11"القصد"أو"الاحالةداعلى

اللاتيفيمدلولهافي"احالة"وكل!ة،ايضايقللكما

...نحوالتطلع...نحوالاتجاهتمني(7-5+ص!)أله

وا،الذاتمنوجالضر*ص!(-)!145كلمةومثلها

لغةفيالتخارج).00ذاتهخارجالانسمانيوجدان

.(بلإويالدكتور

علو""لكلمة،بعيدحدالى،مترادفتانوالكلمسان

ايضا.يقالانيمكنكما-"التعالي"او

كما،والاعدامأعلوماحركتيبينسأرترويقرن

يكتبعندما،والمعرفةبالوجودالاثنتينيقرن

ليسانفسهوالعارف،النهايةفيالمعرفةان"

فيالوجودوان،وجودا"ثم"ان،:واقعةغيرجشيء

فةالمعران...العدمهذااسلسعلىويبرزيتراءىذاته

يثريلاوبها،شيئاتخلقولاالوجودالىشيئلتضيفلا

نافقطتجعلانها.خالصةسلبيةالمعرفةلان،الوجود

."وجوداثم

بعدهاويضيف

الباطنالسلبذلكعلى"علو"كلمةنطلقونحن"

منهومابتعيينذاته-فيئهوعمايكشفالذيالمحقق

.(315-363)"وجودهفيذاتهاجل

افلاطونمعهذهالمعردةنظريةفيسارتروياضقيئ

،للوحودمرادفةالمعرفةيجعلؤنممنوغيرهماوديكارت

يتحفقالذي-الانسانعالم-عالمناضاوالوجود

ذحركةنتيجةومشاريعنا،مشاريعناقي(واقعايصبح)

.الاعدامحركةفياساسهاوهذه،العلو

منطقتينبينالوجودقىسارتريميزوفكذا

الموجودهما،تعبيرهحرعلى)41()5+ه.4!م(

التمييزهذاكانولما.ذاته-فيوالموجود،ذاته-لاجل

هـلم)الانطولوجياعليهينثحيدالذيالاولالاساسهو

يصف4حيثالمقدمةفييضعهفهوالجديدة(الوجود

واخيرا،له7الكتابينشىءضوئهعلىثم،مبدئياصفاو

يكشفعندما(الاو)ىالفقرةلالخ،تمةفيفلسفيايبرره
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.الوجودفيثالثةمنطقةعن

:يلىبماذاتهفيالموجودخصائصوتتلخص

فيمسافةتوجدفلا،بهلوممتلىءذاتهفيمتحد

الغيرية،يعرفلا،مليءايجاب،متكتل،!ظلم،"داخل

صلة،أييعقدلاأي،اخرشيءأيالىيحميللا،منعزل

لا،والبعدالقبلعليهينطبقلا،غيرهمعولاذأتهمعلا

ء41لا،فاعلولامنفعللا،مكانفيهوولازمالانفيهو

فليس،واجباليسانهومع،مطلقبجوازجائز،له

.الامكانمنمشتقا

.(المقدمةمن6الفقرة)

زائدانه":يقولى،لخصناماسارتريفصللنوبعد

مخلوقغير...اخرشيءليمناشتقاقهنسمتطيعلا

ولهذا.،اخربموجودقةعلاالهوليست،وجودعلةلهوليس

.)15("للسرمديةبالنسبة!4(!!135زيادةهو

:بثلاثالخصائصهذهيجملثم

يوجد،الموجود"

ذاته،فيهوالموجود

.)5،("هوماهوالموجود

الموجودعلىنحصلالخصائصهذهعكسنافاذا

:فهذا،ذاته-لاجل

يقول."هوماهووليس،هوليسماهو-ا

ولكن،اياهايصبحشجرةللشعورتبدوفعندما،سارتر

يستمدكانوان،هبهوليسلانه،لهامغايرنحوعلى

مشاهدتها.تحطةفيمنهاكيانه

موضوعهفيباستمرارلانهذاته-فيوليس-؟

الحالةهذهمثلفياذ،بهالاتحادمنيتمكناندون

انهعنهنقولاننستطيعلابل،الاشياءبينشيئليصبح

تحققها.فيتتلاشىالذاتلانذات

لانذاتاي!ونانللفاعليمكنلا":سارتريقول

.)158("يزيله،الذاتمعالتطابق

وهذا،لذاتهحاضرانه:خلاصتهمايضيفتم

،ضيفتربل،الفلاسفةظنعا3،للوجودصإئاإيسالحضور

ليسوالفاصل،الانفصاليفترضشيئاان،العكسىعلى

يفصل،الذيالعدماز"،شيءلاا"،زمانياولامكانيا

(581-ا57)ذاتهوعنعنموضوعهالشعور،باشمرار

لانه،موجوداليس!ي"هو"ليسواخيرا-3

انه،التحققالىطرلقهفيدوماهوبل،متحققاليسى

منهتحققفيمااليهنظرواذا،وجودمثروعجوهرءفي

."كانقد"فهـو

منيستميرهالسارتربكلمةالتحليىهذاوناخص

الكتابتنا؟فيمرارأويردده،!دجر

،"وجودهعنتساؤلوجودهفيدموجوألشعور"

وجودهمألةيثيرموجودعورالشه"اخرىترجمةفيأو

.)93("الوجودهذاضمن



يلانطولوجيامن

الوجوديةالى

سابق(أالموجودفيالوجودمالعنالوجودالسؤال

ومحي!:

؟صراصةاوضمنما،يفترضجواًبكللانسابق

عليه،الجواب-مسبقل-حالايعلى

واليهتنبثقومنهكلهاالالسئلةيشمللانه،محيط

،المبادىءمبداًفهومبداالوجودفيرايناكاذا،تنتهني

واذا،الشروطتتقدمفبهشرطااًلوجودفيراينلواذا

منهتشتقاللىيفهو،واسصأعلىموجوداًفيهراينا

كيانها.تستمدومنه،الموجودات

ياتالنظربينالوجودالىسارترنظرةتصنيفويمكن

تنكشففيهااصيلةرويهمنتبطلقوهذ..الحدسية

العميقة.حقيقتهاعنجوداتائو

)الغثيان(فىحدسهعن،يعبرمااول،سارتريعنر

تعديلاتانومع.الروايةبطلروكنتنانطونبلسان

(والعدمالوجود)فيالحدسهذاعلىطراتاساسية

انبثقتمنهاذ،سارترتفكيراًساسعلىيزالفما

وجوديته.

خلاصته:ماسارتريقول

،ممثل!اقول،الناسمنكغيريكنتاليومقبل

،الماءزيجهيهناكالبيضاءوالنقطة،اللوناخضرالبحر

اتحسسىفانيالاناما.موجودةانهااشعرأكنلمولكني

هناكانهمامعنا.لإشياءتوجدان...وجودكثمةمعنى

...هـ؟"متكلتلقاك،رخوة،هشة،خاملة،قةمرشو

...لهتسمت!سلمفهبىالوجودفيراغبةغيرانهاومع

مخيف.شكلعلىوتتكاثر

ورستمر،سببدونالموجوديولد:ايضاويقول

استنتاجنستطيعلا:والخلاصة.صدفةويموتضعفل

مجانية،،قانونلا،ضابطلا،سبببلاانها"الاشياء

...ويمملككالدوارقلبكلهينقبضبهذاوالعثذعور.زائدة

روايةمن166،171،174الصفحات)الغثيانفيفتقع

.(أفثيانا

فىالموجودعلىينطبقالوصفهذاانوواضح

حدسالوجودمنالناسموقفالىسارتروينتقل.ذاته

لكن!م،هذااًدركوا،أعتقدماعلى،كثيرون\1؟فيقول

الوجودفكرةفاخترعواالموجوداًتجوارتخطيحاولوا

"القذرون"همكلؤلاءو.(017ااغثيانا)"الواجب

الحائط"))مجموعهفينماذجهماهمنرى5!نا!ا!5

7م؟هـي!حىم5(،نالمخ!ادعو،وعكسهم

ابرؤهمماتيو.الابطالمنعدد؟الحريةلأدروبئفييمثلهم

الاجتماعية،ويلاعراًفالسإئدالنظامانصارالاول

والقيمالفكريحترمون،واًلانسلنيةالمثاليةأصدقاء

يتحدالديكالممثل،الحقيعةفي،ولكنهم،الروحيه

جبناءكلىابونانهم،شخصيتهفيفقدتامااتحادابمدوره

تجربةمنوتخلصا،اًلواقعمنهرباالقيوذمليرضخون

.ضياعفيفحريتهم،الوجود

الوجودعبثيةيواجهو/نالذينفاولثكالمخادعوناما

يتحملونوبذلكاًثعواًنينعلىمتمردين،وصراًحةبشجاعة

.والضياعامبتمنحريتهموينقذونصسمزوليتهم

لهحقفلا،ولامعناهاتفلهتهاقيكلاشياءالقلىر

الحجروجودنوعمنوجودهلان،سارتريقول،بالحياة

.والح!ثراتوالببات

قاسمه-الخاتل؟ايضايقالىانويمكن،المخادعاما

الداخلمناًلبلليةالاطريقوض،بالمخثلة،انه:عليهيدل

وببدلهل.

الاسماءهلىهمنسلرترغوضانالبينومن

بغزارةنجد.مماوغيرها،القذو،المخادع-يةيكاتووالكار

ودقعهاالنفوساستثارةهو-اًلفلسفيةمرلفلتهفيحتى

بمثابهيعتبرهاانهكما،المتحجرالقديمعلىالتمردالى

وهو،البورجواريالمجتمعوجهفيبهايقذفصفعات

اًبدالهعنوعجزهماًفرادهكسلالايستمرلممجتمع

..()ابفيره

الصارمالفكريالتحليليحل!والعدمالوجود)وفي

ميصبح،الحدسلإوليتبدلانند،يلادبيةالصورةمحل

شياءيلأتصبحو،"يةجدوحار،ةاًلقذاًرو،امااعدالغثيان

ذاته،فيالوجود،الجامدالماضىهىهنلكالمرشوقة

الموجودتفكلا/نعلىقلدرةممتازةكحادثةالحريةوتبدو

.هدفذاانسمانياعالمااًشيا"لهمنلتجعلداتهفي.-

البد":؟!يورنعبرتهمىحسهسرترويركر

تعوذها/!توان،اوضحبعبارةاو)2("اثلاديةيسبق

يبدووفيها.الفهـرةعلىساب!!لحادهغ:الفلسفيةالدقة

يلانطولوجي!امناو،الو!ديةالى*.دطولوجيامنالتصل

ع!مإممنيضاذ،الوجودية*ن!طولوجياالىي!سيكببه

الفلسف!كلاساسعلى،بعيد!د،هو،جديدوصد

كارل!سفة،(!وجوديةةااسهمتحتتجميعهايمكنالتي

لانهاهميلجرطسفةلاامرسميلغبرييلوطسفةيسبرز

وحعدهسارتربولجانيكونقدومن.(اضثوعمن

ذ+د4.معاثعناقغىحتىالحسىهنابنتعحلضكذي

***

سريعاتصيلاالاجتماعيةوالطبقهالبورجوازيةسارتريحلل11(

ذاتالىويعودوالعممالوجودمن2الفقرةاالفصل4الةسمفي.

العقل)أـنقدمنهاومرلفاكهمقلالهمنكبيرعمرفيالموضوع

.،(الديامئيكي

اسسفية.التعبيراتاحد،28مي)والعدمالوجودراجع21(

.الفكرةهدهعنالدقيقة
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كدهاكانتسارترقبلالفلسفاتا.نهذاامعنى

مراحلهكلفيوبمجموعهالارسططاليفالتيار،كلا!يةماهو

فلسفاتثمةكانواذا،للوجودمساوقةالماهيةاًنيرى

فيعنهانفتشانفعايناالوجودعلىالماهيهبسبقتقول

الىافلاطونمنممثلوهيرىالذيالاكلاطونيالتيار

المعانيلعالمتراخاوانحطلطالعيانيالوجودانبرغسون

صورالىالاشياءي!حولالذيالمثاليالتيارفياو(المثل)

.(باركلي-مدركاالشيءكونهوالوجودلافكاراو

01+هـأ5.*عكاوجودكلمةاًدخلمنواول

اللأتيبيالوسيطالعصرفلاسفسةهمالفلسفةعلى

ماهيةمملمةوبينبينهاوعارضوا،(السكولاستيكأ

دصىالمتحققانوجودهوعندهموالوجودول5!؟أ+هـلا

.(قوامهأالداخأكمانظامهوالملهية،العيانضالعالم

المفكرهوالحديثبالمعنىاًلكلفةاستعملمنواًول

الفلسفىلمالعلاحتفلالذيكيركجاردبنلممورالدانيماركي

ولادته.علىونصفقرلانبمرورسنواتثلاثننلى

والحادالعميقشعورهكيركجاردانصقنقطةكانت

،وحدههوبهايشعرنوعهافيفريدةمأساةاًنسلنكلبأن

خاطىءالانساناناذ،تعللولاثفسرلاومثهايصفهاقدو

(الوجودهوالوعيوهذا)،ذاتهيعيانوما،لاصلمن

ويجهد،الخطيئةشباكقييقع،غيبوبةشبهقي،حتى

وهذا.الخلاصاوالبرالىاتيهاللىبقوتهيصلاندون

اثهلقفضيولداللىياًللىاتيالهفكريسمميهماهوالجهد

عكسالذاتيواًلفكر،والرعدةواًلخوفوالقنو!

.محدودوالثانيمتناهلايلاوللان،الموضوعي

فيقول(لإزمسانىاالوجوركيركجارديصماو

خلاصته:ما

والغير،الانابين،وذاتهالانابين)داخلىتوترانه

حدينبيناللحظةفيانتقاءانه،الطلقوالانتالانابين

...اما...مسألةمسالتينمن)بينهمايؤلفثالثلا

مفارقة.،مغامرة،يقينلا،عزلة1.4،(...اما

ينبثقالذيالفردهو،محتصرةبكلمةلموالوجود

،واًلحماسالشكلي،والعزلةالالمفي(؟اتهيعيل

العقل.مرتبةمناعلىمرتبةمنلانهمعقولالاانبثاقل

سقراطمنهم،الاطركلتخطوااًفذاذافرادواًبطاله

لوجه.وجهاالحقجابهالذيابراهيموذروتهم،وألوب

لمحاربةمنجهدهالاعظمالقسمكيركجاردوجهولهذاً

بتف!ى-رهالمذ!بلان،ملىهبوكلملىهبهولتحطيمهيغل

مقفلمةحلقةالانسانىالفردمنويجعليحذفهاللمأساة

.وجودهمعالمتطمسسلسلةفي

ثلاثةقرابة)طويلازمناهذهكيركجاردئووةوتبقى

يشعرحتى،ورقعلىحبرا(وفاتهبعدالقرنارباع

واًلتعليقوشرحهماالكنطيةواًلهجليهتكرارانالغربىالفكر

مقطوعةمفاهيممجموعةالفلسفةمنيجعليكادعليهما

المباشرالاتصالالىحلجةكياصبحوانه،بالواقعالصلة

الثانية،العفوية)الاولىالنظرةعفويةفي،:بالموجورات

07

فتت!ء!ءوطرافتهاجدثهاامامليدهثى(اليوميقولو(نكمل

النظريالمحفىالتأملالىالطريقه!جديدةآفاقاهاهه

شكلهافيحنىالفلسفةتجديدالىالطريقايضاوهي

المثالي.

ومنابح،كيركجاردالغربيالفكراكتشفذاكاذ

للوجودية.اخرى

بمجموعفذةنظرةفياحاورالذينيتثسهاكتشف

جصدفيوحاول،الاغريقيهاصولهافيالغربيةالثقافة

والزيفالكذبغرائزعناخلاقهافييكشفان،يائس

فكان.بالفناءعايهاتحكمالتيالجهنميةالعناصركلوعن

البورجوازية.للاصبامالرهيبالديانسارترقبل

المذهب()"المنطقعلم\\هيغللا،هيغلواكتشف

"الروحفينومينولوجيا"هيغلوانما،دحرقدكانالذى

الاحسالصمننموهفغالشعوروصفمناولكانالذي

2لامه،والتاريخعبر،الفهومك!ليةالى،بالذاتالشعورالى

9)الوجدانعبر،والضياعوالنضالوالفشلالتناقضعبر

الفلسفةعلىالسلبادخلمناولكانوالذي،"الشقي

الديالكتيكية.الحركةمراحلمناساسيةكمرحلة

بالرجوعيناديهوسرلكانبالذاتالفترةهذهفي

صارما،نهجاالفينومينولوجيةطا-يقتهويضعلحالاشياءالى

بأن،المنالقيةوخطتهالدقيقةمفلهيمهفي،كفيلوحده

طامهالميوجودفييكتشفاذ،علمالىالوصفيحول

مبادئه،وقبلهاالماهيةووراء-ماهيته-(نظامهلااو)

المبادىءعلموالفلسفة،فلسفةالاشياءدواسةمنفيجعل

دستورها.اضعورمؤسسهاارسطوقللكهـأالاولى

كأنطولوجياالوجوديةقيامممكناأصبحوهكذا

واحد.بآنوتكملهاالبهلاسيكيةالانطواوجياتنقضجدبدة

التعارضجليافيهايبدوالتيالنقاطبعضوهنلك

الوجودما)الاغريقيالسؤالعلىالجوابفيالاثنتينبين

التعارضنبرزانناالعلممعهذا(أللموجودبالنسمبه

الذيالتغييرمدىنوضحكيالفلسفيةالدقةحسابعلى

الفلسفة.علىالوجوديةمعطرا

الشعورفيالاشياءان،عامبثصكل،المثاليةترى

،الشمورانهوسبرلفيرى،مفاهيماوصورشكلعلى

واالاصالةمبدا)،الاشياءقربذاتهخارج،كيلنيا

-الموجود)بكلمةهيدجرعنهيعبرص،وهذا،(القصد

الموجوداتعجموع)العالمف!يكثطويرىء(العالم-فى

ومعه)هوسرلفيرى،العقل-معانيمنمعتى(الخارجية

المحدودغيرالافقفيه(وغيرهماومرلوبونميسارتر

الاحلطةمنيتمكناندوندوماالشعوونحوهيتجهالذي

الاشيا"فمننعرلاانناايضاكنطلرىو.(العلمومبدأ)4ب

نطاقخارج(النومن)بذاتهاعليههيماوان،ا!وهاظوالا

والظاهر،الباطنثنلئيةبحذفسارتربهفيجي،ادراكنا

بذاتهلأءالسيفكرةو،موجودةوحدهافالظواهر

لها.مدلوللا

مستقلينجوهرينبوجودديكلرتلقولوبينما



فكرةسارترشنكر-الادة،الفكر-ا،خرعنالواحد

النتعورلان،داًخإياويباطشعالموجودريخكر!صما،!رالجو

!هيلهاءهقلاالاشياءانوهـ-،لما،تحيءالشعورهو

.الث!عورمامطؤ"مشضن-و

وافصع!وماكل)مبدأمنصرولىصرضط)قوبينما

،الظاهراتيسةترى.(واوحلمعقو!و5صاشط3و،معقول

موجودات(أرو،لماار)الارز!ياءفيزرىثشضراز،،بكل

و!والفكر،،شتاتهلي-نلي)مؤجمهاز،خلملاالء؟رءاىورةسالي

ت--وغالموامسه"الكلت-ء-"م،مش"اًشتتصىءويحصرءوللذيا

.والذاتى-وعالم!بر-شطكأك!تعارء-هـص،

عنىهـكر،إضائج"أبرحدأروالىالشحىوبهذا"رور-،رؤحلدو

ت3691عاممقالااشطالعا،الاشفيورءهـلكلوزلمظر)،،برف!لى

كنقطة.لي"رالحىزيز-!االالما)ور،سشطلصصااءا،ط.برت-حو(ز،الاء)!

لتضظيمه.ذاته-فيدجوالموفياضكلاؤرتت:ضنقاولى

ت-ط!جيةلوالشنوص-:ولي"-ودالوانء-ةوالخلا

ترئوالتي،الف)سفةمن!اازط)قتالتبىالاغرلىقيةالفكرة

الوفرأمافيعقليحكمه(كوزم!!)لمظاماالوحبمردفي

الحقيقة.يقههـلمنطقا)ىالانسانؤييتحول

،الم:-ورضرة.1ادتالحو!الوقائعلامحدودهيؤ،لاشب،ء

.11)(حادثةأوانعةايضا!ووالشعور

بؤوعلممثسزتيجةالان!،نمعتأزشطالتبوالمعقولية

ءةاقعو2ؤقرة،الثافيالفمممنالاولالفصل.والعدمالوجود)1(

ذاته.اجلءنهوما

بق!لى!1ور1،81رر

لمصفى9فيطفىمؤلمفات

سوهوفيضياع.
يمقوعمرتنرولويوسفترجمة

الحديثالادبفيواللامعقولالمعقول"

حسنزكيانيسترجمة

الجنسيالدافعأصول.

كتبانيعثسميشثتنرورعثيوسفتشثبن

اللامنتمي.

حسنزكيانيسترجمة

اللامنتميبعدما.

حه!وسمررثشثعثشثنثيوسفتشثبشهشش

جىجألزالقفصمطا.

خبنبةططقىجمة

الظلامفيطقوس.
يوسفمحمدفاروى!جهة

هـولامعنىعبثصميمه

***

العربالباحثينبعضطانالى!،الاشارةوتجدر

وكائن،كينوزة)ومضمتقاتهاكونبكلمةاليومرمبرونأخذوا

ومشتقاتهاوجودوبكلمةد،وجولكلهةيمالقدالمعنىعنأالخ

يحصللاحتىيثالحدالممنىءن!الخ،يةوجود،جودصوا،

!لى،-المعنيينبينالعربيالقارىءذهنفيالتصالى

.نوبرء،ص

اصطلاح9ال!اسفيةرداتالمةبأنجدلاسلمش،اذاولكن

ستعمالاالفيخايدلجدإحالمصطفا-بعبرلحدخطأاهذو-

يننبهماالىشيوعهوسيضطرإ،،،وإ!رالعربء)يهدرج

بنتروحتهشيمهالىاو،الفلسفيالعرب!شطالتراثترجمة

لها.نهايةلا

الفامفةفيمحددامعصىومنهشور،تهاءونتكلءةانثم

يوجد"لمانإور!و-دالذي)1الىت!ير.هي،اورربر-"ا

سجهةفيوردتازهاو!دو،(11رشدابنيقولماعلى

بمعطىوثيقةصإةوله،(أسفساداصالكون)أرسطو3ت،!ما

.الامكان

مرمىمعرز!قلاالجدليد-حالم!-هـلفانوأخجرا

وصععلم،أعلامهايقولماء)شطشطدتست!فهذه،إ"جوداله

نادونجهوليخشالقديمالعامبح!دألوجياانطىوألاوصود

الاساسي.مقحسدهءثرحرفه

ترجمت"فيبدوي!نصءبدالراًأدكشورمعإرىولهذا

لانهماللءميينالقديمبالاسمتظ،!الاص(!العدمالوج،دالا

واحد.بالنتيجة

هـهمبتكرةنصوشطفيالكلمةاسشعء،لفانوبعد

النقل،لمجردالاصطلاحلا،جديدةبمعاناخنبهاالذي

عند،يعدسارتراحنترأحدانالمضالسبيىءإىونلا.ح!

هاكل!معنى)912ينوعشرتهـصة،1!-وفالفيل!ذا

رالاخهـنالواحىديت!يز،وحدها

.الكلامسياقمن

الإساسية،نقطتهفي،نهـركانهوالهمواًزه،

سارتر.محالظا-فةعلىطرأالذيالض-ول

أحكامأص!أأحقائيةوالواللاغا؟شيةيرىسارتران

يتكاثرسديمايرى،اخربش!بىراو،والعبثاللامعنى

"؟؟!فعلاقرىالفلسفةكانتحيثقحهـمدعيرعن

ناظما(لوغسشطاكلياوعقلا،الافعالطمصدرهوسرمديا

بالشيئية.والمعنىالمعقوليةربدلوبهذا،ءوجوداتلل

وعدمية،فوضويةعبقريةنتاجالتبديىهذاكانفهـلى

كما،بالألفلسفةالعبثمنضرراأو،بعضهمعلحهاخذكما

الاخر؟البعصطقال

كلا!

فبى،محل"الحريةليحلاللوغسطحذففسارتر

الداخل.منالظلم!فةتجددانيجبازطلاقنقطة

حققه؟الذيالكسبفمما

.916صبيروت،الفكرقادة)رشدابن-فخريماجد)1(
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يةالعر

ف-يا،شياءيرىعشدماالازمدماناتغث!،نيتملك

عنها،بب"غر-شيئيتها،ئعيت،،قاو-لمطلقا!،زاجو

بيشها.غررةفيوهو،لهتتنكر

الاولانبثاقهافي(حريته)ذاًتهيرىعندماوكذلك

،الاشياءفهب-ايضاسارتريقولكما.ثقبااو-نقصا

وأفوقهاعقللا(ص،ئزة،حادتةأواقعةايضا!الما

يهبررها.ضمنها

)عزق-والمللالقأقنتأنشاز"-كاشفؤ،أغثيان

ؤحجبتلهاوأصنجاسيراذاتهحولالانس،ننسجهاأقنعة

المصولية،)اللوغسىانوهبالاسالىيةالحقيقة(!ذهعش"

عليه،زاعدأمرالوجودالىنضيفهالذي(الحقيقة،المعنى

3-حكلجممه.فييمسهلا

،أصخلةلىوروكا-حال"فيألانسالى،،نالغثؤ:ل

صلى/لسقووا،شي،ءكالاؤحوربح4بيتح!وراودتقروصاد

الاصاحة-حةالخطعنالديل!و،وسارتروو-دجرعند

.الاديانفي

وتحمله،سباتهامنالحريةتوق!اد-اجيةؤ،أتجربة

ينتقلانالانسانيسشطيعوعندئذ.عالمهااسشعادذعلى

الحماجودالوالىأيفالمز)احادقاغىيرجودالوصن

.والكذبالوهمعنتعرىالذياي

ها؟رودما،هابمحادأص،،يةال-رافما

مدىفلأي،الافماجيجودالوصغامرةهييةالحران

؟تنقذهانبوسعها

انهىا:ماوجوداليستال!بىبة)):سارزررقول

رننسكلببهفما)):وايضا،(.47)((الاذساذىالوجود

فا/لانسان،((الانية))وجودعنزميزهأنالمستحل!من

ثملر،برفيماحراندأنابأ"ناولايكندلا

.(؟8-81)((حرا3ونه))وصانالافوصودبينفارق

علىسابقةبمعالمهوفيالاز-حانفيرو،لكلسابقةفهي

والاسبابالعللعلىلى،بقة،،ضيوالمواتلاشعورالغرائز

-(773)ايةالحرليوالسطةالع،لمالىيأتيسببكللان-

قائمأي(ك-،زيا)لوجي،أنطوسبقا،الم،هيةعلىلسابقه

بعد""و"ؤ!ل)1كلهتبناجردااذو.دجرلواحبمء-5في

الازساني)مالطؤ-لالحريةاننقول،المكانيصعناهمامن

تتخط،هأنماودسىتط!اءت،،باو4بتحيطؤهي.دهوب!

ءلىفائضاا)-ريخةفيانأو،ؤيهلتع-هـالشخلر(العلو)

.الانسانعالم

وطاقةديمومةأروحيةؤسحةليسالفائصدهذالكن

سارتر،يقولكما!هلأليستأو،برغسونظنكما(خلاقة

ألمااسبةبالتالوجود"لمارتريقول.الاعدامامكانانها

.!والذيذات"-فيهومااعدامهولذاته-هوما

غ!راخرنتيئاتكونأنيمكقلاالحريةالاحوالهدهوفي

كماوجوإهمنلذاته-هومالفلتلأوبها.الاعدامهذا

72ب

يعمكنماغيرخراشيئادائمايكونوبها،ماهيتهمنيفات

والخاصة،على"طلقالذيالإسمووراء...عنهقالأن

.(2007)"بهالهيعترفالتي

فيكانقدالزريالعدمهيالحرية"ويضيف

زفسهيصمنعأنءلىيحما"رالذي"."الانسانصمجم

.(07،)"يكونأنعنءوضا

غيرأخرىحد.ودلحررزبيكسونأنيمكن"فلأ

نمكولا،ضوابطهاتضسعالتيؤهي.(307)"ذاتها

ينتظراق-الشكلهذاعلىرحدهمتروكوهو-للازسان

فهو،(4.7)الخ،رجمنولا،الداخلمنلا،عونا

العالم.وعنذاتهعنالمطللمقالمسوولى

عوثمحنإ)):مصنلساإرالحرتتبدولوذاو

وجوده!و،الانها،(307)و(236)((حراأكونأن

الافيحرةليسنغالحرت))عايهةرتض!،الانسلن

.(772)((حرةتكوىألافيولا،توجد

عندكم،.نهسارزرعندوالقلقةأسق!قأم!هـرو!قي

الذيالخوفهو،لهموضوعلامغمضفخو،هبدجر

والمعاني،للزيمالمطلقالمصدرانهيرىعضدماالاز-صانيتملك

.شيءلاالىيستندالمصدرهذاوان

القيمتوجدبهموجودافبوصفي":سارتريقول

الاساسكونهامنتقاقوحريتي،للتبريرقابلغيرفاني

.(001)"للقيمأساسبغير

مظلقة،حزيةحرانفسيأدركالقلقفي":ويضيفء

معنىأجعلأنالاأستطيعلاانيالوؤتنف!فيوأدرك

.(201)"قبليصنيجيئهال!الم

يحطماذ،4لاتتحررأذاة،كالغثيان،والقلق

لوجهوجهاالانسانيضع(الصادقغير)المزيفالوجود

-:وجودهأساسءلىالقائمالعدمتجاه

تحت-الحريةخنقأجلمنالجهضةالمحاولاتان"

الحرية.امامالقلقؤجأةينب!ثقحينتنهارالوجودثقل

معأعماقهافيتتطابقالحريةانالكفايةفيهبماوتبين

.(407)"الوجود(ءمميم)ؤابفيهوالذيالعدم

رأاما:قسفينمومنواحىدالايوجدلاالقلقتجاه

الاجتمماعىدورهوراءيختفيوعندئد،الانسسانيئهزم

))البنرازية((او((ارشجاتجد")اورة(())انقذاه!اشد-

يتحملأنواما-هذهـالمرصلةفىسارتريصورهاكما

العالميسةةلانها،مرءـق!ةمس!،وليةوهي،كاملهورؤوليته

نا(الازصمانعلى)عليهمحكىوماكانلما)ا.الانساني

.(873)((اًلعالمعبءعاتقهعلىيحملفانه،حرايكون

الحق،أوالصادقالوجودسارتريسميهماوهذا

الوجودية.الاخلاقيةالساسوهو

نظرفي-ء-،مبشكلللموجودان-انللازسان

هيأو،رزقومبهماهىثابتةطبيعةالكلاسيكيةالفلسفة

واليهينطقمنه،التعبيرصحا-ا"رصيد"بمثسابة

الفكرةهذهعنتعببروأعمقأوسعيكونوقد،يسمتند

.!المثل)العانينطريةعنأفلاحلونكتبهما



الوجوديةالظاهراتيةترفضهماهيالطبيعةهذه

والموجود.المعطيتحتاسمسارترويرفضه(لاأشكالهابكل

فييحولهاذ...الخ،والملهية،ضواللذاته-في

تصبغهالذىالوجودملأ"انهاذ،امكانالىيةالحرمنظلر

.(773)"السلب"الكفايةبعدميةالص

،"المعطيمععلاقةأصلاالحريةان":سارتريقول

..سببا.ولا...للحريةعلةليىالمعطياناد:يضيفثم

الحريةعلىينبغيمادةولشى...ضرورياثرطاوليسى

العرضيالامكانهوالمعطى...فيهانفسمهلتمارسأن

نفسهابجعلهاانكارهعلىالحريةتعملاتذيالخالص

،(773)"اختيارا

لملنتيجةلشى،بسيطاكلنمهما،الحرفالفعل

الاسبابمنألنتائجتسلسليوقفلانه(731)سبقه

،ورأءهلاامامهالانسانماضف!ن،الصفرمنليبدأ

أمامهبوجودهيقذف،حرعملكلعند،الان!سمانوكان

بمثابةهومتنروعفي،معينموقفضمن،لشتعيد.

به.ويلتزمعلىعاكهيخلعهجديدمعنىأوجديدمستقبل

هذاعنينتج

انهطالمااذ(761)كيانياملتزمالانسانان،أولا

به.ويتقيدلتبناهفهوحراعالمهينثىء

يقولكماالثقافةعالماو-الان!انعالمان،ثانيا

العقلنقد"فيسارترسمقولوكما،مرلوبونتي

الطبيعة،عالمعنجذريامختلف-(069ص)"الجدلي

.الاشيلءأو

تبرزالتيالنقاظاحدىهوالاخيرالتمييزوهذا

والانطولوجب،الكلاسيكيةالانطولوجيابينمةالتيلالقطيعة

الوجودية.

يقبللا(كلااو)شمولاالحريةفيسارتريرى

!كطتلاثةابعادولها،الانسلنيالعالمكلهو،التحليل

لم:العلهذاابعاد

(1722(،وبذاتهابشيءكشعورتنبثق"اناولاها

از،،علىللاشياءرءجيالععلفياتهولؤاتيفوعيي

.ظواهـر

ليست"،سارتريقول،اي،"العلو"ثمومن

معهذهعلاقةعلىبعدفيمايصبحكياولاسيكونماششا

،مثروعأصلاهووجود،بالعكسبل،تلكاوالغاية

ناومعناه(723)"منهالغايةبواسطةلتحددامراي

واحد،بانوشيئاذاتاانبثاقهاوبفعل،تنبثقاذ،الحرية

تتخطىوهي،(منهالفايةلمعتاهيحددبممثروعتلتزم

تحقيقه.نحوباستمرارذاتها

تكونان،سارتريقول،أي،"الترمن"واخيرا

.(722)"ذاتهامنماذ4على"دوماالحرية

القضايااحدىهيالافلاطوفيةالمثلنطريةشافثةان)1(

كابهفيبوتنيمارلوعهايبرهنانيحاولالنيالاساسية

."4*لراماهراتيةأةا!رولى

نظريت"يلحصثمالرماننظرياتسارترويناقش

ليس!الزمانيةان":يكتبعندماالساكنالزمانفي

الآنياتوخصوصاالموجوداتكلعلىجتويءاصازمانا

للنموقانوناكذلكوليست.(الانسانيةالموجودات)

وليست،الوجودعلىالخارجمنذاتهيفرضوالتطور

اعدامهوالذيللوجودالداخآ،التركيبهيبل،الوجود

الذيالوجودهوذاته-اجلمنالوجودان...ذاته

للزمانية"مشعتتشكلعلىوجودهيوجدانعليه

.(56،257؟)

زمانان":عنهافيقولالديناميكيةالزمانيةأما

ككليةتتزمئالتي(نينسلالاجودلوا)الآنيةهولشعورا

الذيالعدمانها.نفسهاتمامعدمنفسهاالىبالنسبةهي

الت!الكليةوهذه.الكليةتبددكخميرةكليةلىينزلق

ولا،واحدوقتفينفسهاوترفضنفسهاوراءتعدو

هيلانها،يتجاوزهاحدأيذاتهافيتجدأنتستطيع

يمكنلا،نفسهاالىنفسهاتتجاوزوانها،تجاوزهانفسها

يمكنانابداثموليى.انحالقيتوجدانحالبأي

وذلك،كائنهوذاته-أجلمنهوماانفيهلؤكدان

والزمانية،.أبداكائناليسىذاته-اجلمنهومالا.ن

رفضسابوصفهاكلهاتتزمن،ذ!منالعكسعلى

.(-268)67؟."ملان

هذهلهيسارتريلخصهاالتيالزماننظريةان

يرسمهاالانحتىرأيناهاالتيالصورةتكملالنصوص

تعلمنا.لانها،الانسا؟كطالوجودأويةللحر

ولاالزمانفنىكله!معهوعالمه)الانسلنان-ا

.بالعدموينتهيبالاعدانميمدا،الزمانخارجمنهشيء

لمسمىاسماء"والتزمنوالاعداموالاختيارفالحرية"

كلمة،هيدجرمع،سارتريبدتلولهذا.(،7ا)واحد

بتركيبهاتشيرالتي"تزمخ"بكلمةالتقليدية"زماناد

في--كوجودالحريةديناميكيةالىاو،الحركةالى

هيدجر.يقولكملح،الزمان

؟.2)شهوليةأوكلجةبضجةكالحريةالتزفن-2

يرسمالذيوهو،الثانويةالبنياتتنتظمفيها(37؟و

قاتهوفا.حركتهاخطوط(الانسانلعالموبالتالي)يةللحر

في!،ينتظماطراليست(والمستقبلوالحاضرالماضي)

يا،جةالداخلحركتهاتجاهاتهيوانما،العالمهذا

ايضا،هيدحبرمعسارتريبدلولهذا،الاعدامأوالتزمن

التي"خارحياتأ)بكلمةالكلاسيكية"اوقات"كلمة

قالماضي،ذاتهمنالستمرالانانخروجالىتثير

المستقبل،فيمستع!يدهانمابمقدارالالهوجودلا

والمستقبل،وفتجاوزهنرفضهالذىالانهووالحاضر

الانساني.العالميتكوتنفيهمستمرهروب

كليةحركةبوصعمفه-ايضاكالحرية-التزتن-3

متماسكا،كلامنهويجعلالانسانيالعالميوحدألذيهو-

مشروعفيلشمتعيدهأمامهبهويقذفالآنفىيجمعهاذ

فيالانسانيالعسالموحدةاناخربتعبيراًو.هادف
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تحققهلان،للتحقققابلغيرالهدفهذاكانلماو.هدفه

وأالاعداماو)فالتزمن،شيءالىالانسانتحول!و

كه،،والتشتت،وتوحدتبعثرواحدبلأنحركة(الحرية

:يقولالمعنىوبهذا،يوحدا-ذيهو،سارتريرى

.!236)"موحدفعلداخلتحللقوةالزمازية"

مستفرفرار،سارترنظرفي،فالانسانوهكذا

بذات،فهواليهاألايهربانيمكنهلاكانولما،ذاتهمن

ويرفضها.وراءهايبدو،الفعل

اعدمافييرىالذيهيغلمعسارتريلتقيوهنا

هيغلانهوبينهماالفرقولكن.للوجودالمحركةالفوة

فيسارترحصرهأبينما،نهاقيكلهالوجودلحركةوضع

انانيعالملمحيلانهائيةحركةتكونأنوأرادهاال!سا.ن

.(العدمواخرهالاعداماوله)متناه

الحكيم.قالكما"الريحقبض"سارترعالمفكان

بخي!"الأذاتهيمسكلا"اناذوجوديفولنفسهوسار.نر

.8،11!"الطولوجيسرأبلم/الد)توأن7،21/

لوغس(لمعمللاحريه،ماهيةلاوجودالهعكت

للوقلئعية.العميتىالمعنىهروهذا

هدهقلبفيحياتهيحياانالانسانفعلىهذاومع

لعبه،صادقا،فيلعبدعيهااذ،الانطولوجيةاللامعقولية

حدسألىاستناداعالمهلالحرلةتنسىءفكيف.الوجود

نجإلرلهالعية

مههـ

والتزمنالاعداموكذلك،واحدهدفعهالحريةلنبثق

اسماءبالنتيجةكلهااذ؟(767)ذاتهلاجلوالموجود

ذلكغللحريةالاساسيوالفعل.واحدلمسمىمختلفة

على،!و،ومعنا.وجودهاخرفعلكلمنهيس!تمدالذكلط

اكأخافقتالووفينفسلذاتياختيار)ء،سارتريقولما

عنالكشفهوالعالمااكتشافوليس،(735)"لعالم

الفلسفةظنتكما،ونحللهنفصلهالشعوراماممافلشيء

.والموضوعالذاتبيناقعارضاقامتعندماالكلاسيكية

ذاتهة-فيتركيبهفيلا،العالمنختارانتلما".رأيناماعل!

وهـذاأ737)"لانفسناباختيارزاًوذلك-معنا،فيبل

نفسها،تقاطيعهبواسطة،بدقةالينايحيلفالعالم"

.(737)"عليهنحئماصورة

لذواتناواختيارز،واتنالذلشعورفا"ثازيةجهةومن

.(736لم((واحدأمو

بانوهو،الحويةلانجثاق!،ك!رالشعورفانبثاق

الطرفيشد.ينفصملااتحادفيوعالمذات4واحد

أذمعورتركيب(العالم/لثانيافالطرلىاالذاتا!للاولى

-الموجوداالعالمنحو،كانيا،اتجاههاى،التزحيدى

نكونفنحن8(هيدجربعدسارترلقولكما،العالم-في

.)978("اخترتهماالايأتينيشيءلا"يكونناوهوعالمنا

يةالحرلانبثاقالملازمالاختيارهذاعلىسارترويطلق

والعالمعنالذاتكشفهجانبالى،لانه"الاصلى"المسم

الثلاثة،التخارجاتوحدة"ف!ط"الزمانيننر"فهو
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ممكنشايصبحفزيهاكغسحة(يتزمن)الزمانينشىءاي

يتحددمثروعوفيموقفضمنالانسمانيالعالمانشاء

المتناهيالامتداد"الفسحةهذهسارترويسمي.بغايته

لغثةفيوالعيني(ا؟7.،7-)"متصلةعينيةلمدة

."المشخص"هوبدويالدكتور

بانه:الاصليإوالاولىالأختيارويتصف

ارتكازنقطةبدونيتم(768)مستقلقعل-ا

نيفهعلىيمليالذيوهو،اطلاقاأولانهأي،(761)

وعوامله.بواعثه

76()ا"لوجودأساساوليسلوجوداختيار"-2

الذيالانسانيالعالمقبلزملنيالاكيانياكانلماانهأي

انطولوجيأوماهويأيأساسالىيستندلافهومعهيبدأ

قيامه.يبرر

معقول،غيرهو،الثالثةالصعةهيوهذه،أو-3

معقوليةعني!نذانه،سارتريضيف،هذامعنىوليس

والمعقولية.العقلانطلاقزقطةهوبل،بهايتق!يدأنعله

الوجود،لهيضمنمايوجدفلا،واجبلاجائز-4

يقول"وقائعيتيادراكهيالحرية)\الوقائعيةهي8وهذ

.(784)سارتر

ويمكنمتلازمةالخصائصهذهانالواضحمن

.الاخيرةالىكلهاارجاعها

فعل.الاختيارانقلنا

ق!لى!ب1ررررا،81

لمصق9في!فىتثفامؤ

الحضارةسقوط"

حسنزكيانيستر"مة

البدايةنحورح!قي5

ساغ؟نشترتن

والصوفيةالشعر.

اهـررأودعمرترت

الحالم.

شبسلعىترنمة

المتاهةاله"

خشبةسبرتبغ

الخفيةقواهومعانالاق.

خشبةشعترنمة

.الشك
شرولويوسف!جمة



واطبيعيةحرهـزو،سارترنظرفي،ليسوالفعل

الوساعلىتركب...تربهببيةفعاليةهوبل،حركهمحض

"انأي،بالقصدرتحدد،(87؟)"الغاياتأجلمن

هواو(757)ا(تحقيقهامطلوبنتيجةالىالمعطيتجاوزال

اخر:وبتعبير.(758)بهاوالشعور"لغايةاختيار"

غا؟تها.الفعلبذاتتحددوعالماذاتاتنبثقاذالحريةان

..(الانسانيالوجود)ا،نية"!صارتريقولالمعنىوبهذا

.)987("فهاتستهد.التيبالغاياتوتتحددنفممهاعنت!لن

ماهيالغايةكانتولما،بمراميهيعرفالانسانوهكذا

والحاضر،ءلىالماصيانطولوجيةفللمستقبلأولويةسيكون

علىالمعنىيخلعاذ"نحنمن"لنايبينالذيفهـو

الانساني.العالم.مجموعوعلى(1،7!الماضي

كانولمااد:يقولعندماسارترعنهيعبرماوهذا

القصديالاكأيارفان،سلوكاتناخلأليتغشفالعالم

هذاعلىينكشفوالعالم.العالميكشفالذيهوللغاية

4لاف،روفقا(ذاكاوالنظامهذاعلى)ذاكاوالنحو

.(758)((المختاره

يكتب:عندماوالحريةالقصوىالغايةبينيوحدبللا

نعلنبهالذيالنهائيالحدغايةيكونعندماأحرارنحن"

ستكون"نيتشهبكلمةفيذكرنا،(767)"عليهنحنعما

ء-لمختلفاالقولنمنالقصىدكانوأن"أنتمن

.الاختلاف

الغالةعنيقولعندماوضوحافكرتهسارتزويزيد

سدآةوانها،الموجوداتيرتباجصمانيمخططانها

وتنظمطهذدـالموجوداتتتف،ولاىيجباجراءات

الغايةانيبيناذ،(767!الراهنةعلائقهاالىبالاستناد

واحد.أمروالمشروج

وهفالمنتروع،الحريةمعينبثقانانهماوالواقع

سارتريبينو،معناهأالغايةو(؟76)((أناوجوديئ"

والغايةةالحربينالقائم"الكياني"الانطولوجيالتلازم

وووالذيالاساستيالمشروعار":يكتبعندماوالمشروع

وأالجزئي!الموضوعهذامعبعلاقتيلايتعلقمشروعأنا

"شمولفيالعالم-في-بوجوديبل،العالم!نذاك

فان،غايةضوءعلىالاينكشفلانفسهالعالمداموما-

معالموجود4العلاةمنخاصانمظاكغايةيضعألمشروعهذا

فالوجود.(؟76!"يقيكهأنلذاته-هومايريدالذي

مشروعاتكلفيهتنتظموكليأصليمشروعاذنالانساني

تجسددفيوجز!جاكلياوهو،(،76)الجزئيةالانسان

سارترويضيف.وعنهمعهينبثيتاأذيكالاختيارمستمر

ؤوق)لازمازياولا(الزمانفي)!يازمانليس'المشروعان

مستقبلايجعللانه"يتزمنانبثاقهفياكنه،(الزمان

((المعطيات"باعطاءكحاضروتكوينهالحاضرلايضاحياتي

.!762)"المضيمعنىذاتهافي

منهاعتبارااذ،موضوعاولاذاتياليسانهكما

.والموضوعالذاتبينالتمايزيحصل

كمااو،اللاتينيةصيغتهلفيم!شروعوكلمة

لمم5--6!أ)جرهبدبممدترساريكفبها

الصاومصشعلىتنسشوي(أمامهالانسانبهيقذفما

الك)ء"تقل-ولا،الذاتمنالخروجأي،والتزمنا!صرروا

وجودوعمشرفالانسمان،اللاتينيةالكلمةءندلاآةالعربية

.وجودلا

يسمضهفيماالموضوعذاتألىاسارترويعود

والميلإرغبةاانفيبين(الوجوديالنفسياذت!حل!يل)

النغسعامظنكما،حياتناظروفلمجموعنتيجةليسا

،كوجودذاتهصانالافازهصصابل(198)الكلاسليني

والرغبة،وجودالىميلفالميل/ومتناهناقصط،كيانيا

العالي"وعيالشرالاصليتركيبهلمحىنثسهالشعور"هي

يقولكماانهما.وجودمشروعالمشروعانكما،(088)

انهاءتبارعلىذاته-لاجلالموجودعنتعبيرسارتر

هيشسة"علىبحثموضعباستمراروجودهلصسعوجود

.(ا!8)،(وجودمثروع

طريقهفيدومالاإ"،موجوداليسفالانسا،طوهكذا

.ال!ج!ودالى

*،*

احذت!صاالتب(العالم-في-الوجود)فكرةان

الجدأهذاالىتستندهوسرلعنالوجوديةالظاهراتية

وان،بالعالم،انطولوجبمرتبطالانسانانوهوالالساسي

ء،لماأي،ومعنىهـروعاظروؤ!جملةفيتنبثقالحرية

التيالاشياء!جموعليس(عالمي!العالموان،انسانيا

أتخطىاتذيالافقهوبلذاتهافيهيكمابيتحيط

رأدون(العأوومبدأالقصمدمبدأ!باستمرارنحوهذاترولم

،الافاقأفقهوككلالع،لموان،بهالاحاطةمنأتمكن

منتافديوجدولا،بذأتهقائم(شيءاو)موصوعيوجدفلا

عنويكشف4ليحللالنتيءهذافوقيحلقحيادي

قوانيشه.

ادراكوالادرأك،معينةنقطةمنيسشاهدفالمشاهد

أصمحبتع-يراو،(نيتشهءبدفاقيةالآص-هـأ)نظروجهةمن

نا3ء-كلاو.نحتيبولووصرسارتريقولكطأ،قفمو"من

ؤهو،وتزمنوغابةومشروعحريةازطولوجي،الانسان

موقف.فيكذلك

ذا،خاصةأه!ي!ةسارترعضد"وووطالمو"ولفكرة

صصالوعبر،المجردالانطولوجياهيكلتربروالعيهيانها

.(المشخصى!العينيبالواقع،لوجيالفينومضمو

سميف،هماان":يكتبعندماالموقفسارترويحدد

واهـ-ذيتكونهأنعل-هاالذيالمعطىهواالحريةوقائعية

مختلفة،بطرقيتجلىالمعطىوهذا،بمشروعاتهاضحطؤو

مكانيانه.واحدلايضاحالمطلقةالوحدةؤب!ذلككانوان

قبلمنمحدودهوحيثمنووصعبمب،وماضوجسييي

الاساسسطعلاقتيواخيرا،الاحريناشاراتبواسطة

.)777("الغيرمع

الىعناضرأولا،يفالتعرهذامناعتبارا،فلننظر

الكليمفهومهالىواخيراخصائصهالىثمومن،الموقمما
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التعبير.صحانماهيتههوالذي

هي.ةفالمووعناصر

بترابهبلدى)أسكنالذيالمحلوهو،مكاني-ا

ليتظهركماالاشياءوترتيب!...الخ،وثروالهومناخه

كرجممي،يمينهاوعننافذةشمالهاعلىمنضدةهنا)حاليا

الاشياءأي"للمهذات"المكانيالترتيبهذااو(0.0الخ

يمكنلا":سارترلضيفو.فردلتهاوفيبمفردهامنهاكل

في،العالمالىبالنسبةالكنتوالامكانلييكونأنالا

الانسانعلاقةموضحايقولثم.(777)"تحليقحللة

منأفلتاناولايجدربمكانينفسيأحددلكي"بمكانه

منهاابتداءنفسميأحددالتيالاحداثياتأضعكيما،ذاتي

.(781)"العالممركزبوصفيأوثقنحوعلى

التيالاشياءانفيالمكانعنويختلف،محيطي-2

تستطيع(مماالدتعماللهاأشياءأي)أدواتمنهايتألف

فهي،ايجاباأمسلبامعيتتفاعلأنال!صتقلالمنلهابما

يتلاعبانسيرييسشطيعكما.منيبالرغموتلآنشصىتبدو

يجرنيماوهذا.فىاسشعمالهاحريتىرونيحدأناؤبها

.تبدلمنمحيطيعلىيطرألماتبعامثروعاتنأغيرأنعلى

خاضحعلليسفالطقسربنزهةالقيامأزويمثلاكنتفاذا

الذيوالطريىاس!شعملالتيالسيارةوكذلك،لارادتى

المحيطففي،مختصروبتعبير.اًرتادالذيوالمكانأسلك

-!97)حسابالهاأحسبانعلبساللاتعينمنفسحة

308).

علإ،مرتالتيالاحداثعلىينطويو،ماضيا-3

وزوجتي،،أولاديمع)الاجتماعيةعلائقيمجموعوعلى

بهذا،فأفعالنا.وتاريخهاأمتيماضيوءلى(...الخ

قائماشيئاليسالماضيولكن.787()تتبمنا،المعنى

تأجيل(في)علائقمجموعةاليباتن!سبةهووانما،بذاته

اتخذهالذيالقراربانتظارانهأي(،97لمسارتريقولكما

فيوبانتالىمستقبلي!ياتأثيرهمدىيحددوالذيلهبشل

بذاتوهو،عليكلفروضمعطىالاضيا.ن.وجودي

وبالغير،بالعالمالروابطمنلهنهايةلاماامكانالوقت

.)797،دسلوكهاينبغيالتيالسلوكاتمنلهنهايةلاماأو

بهالتقيالذيدلكفقطليروهو،قريبي-،

الذىذلكهوبل،)708("الطريقمنعطفاتكلفى"

ولمكانييطىولمح،بينهااعيشالتيللادواتيعطياذيحد؟ي

الو!جصداحادىفلست،معهاتفاعلأنعليتمعنىولعالم!

عالمىلان(708)عليمنغلقعالمي،لايبنتزكمونادات

فأنا(8ا.)فيهالغيرحضورالىيحيلانهأو،مسكون

الىأنتميكما،مهنةوالىطبقةوالىالسرةالىانتمي

وجودان.81(ا)غيرييتكنمهالغةواًتكلمالانسانية

قداكونأندونأناهيتعييناتعايىعلىيدخلالغير

منومكانيمحيطييحدتنيفبينماوهكدا!827)احترتها

.7؟؟-آ!الذاخلمنقريبييحدنيالخارج

جيا،دومينولافينوويبدكما،ليسالجسم،جسمي-5

فيالخارجمنيدرسهلأافعألملوانينلها،شياءبينشيئا
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هومااي،جسميانه،الاعضاءوظائفوعلمالتنشريح

هي"لداة:فعلواداةانه(كيانيا)لوجياالطوبيمرتبط

في--وجودا)بوصفيحركتيهووفعل،(583)"انل

مركزانه".تنطلقومنهأفعاليكلتتركزوفيه،(العالم

.5(؟()سارتريقول"الاشياءتدلعليهالذيلكلىاشارةالا

بالنسبةأتخذأناسشطيعلاالتيالنظروجهةايضاوهو

فالجسعمواخيرا.(538)"اخرىنظروجهةأياليها

زاته-لاجلالموجودبين،قفالموفي،يربطاذ،الذيهو

انقائملوجيالانطوالانفصاليكرس،ذاته-في-والموجود

تتجمعالذيالمحورهوالجسمفان!ختصروبتعبيربينهما،

باستمرارأتخطىالتيالنقطةفهـو،الموقفعناصربقيةفيه

منها.الافلاتأ!ستطيعأندون

المعطىهوالوقفانالوجيزالتحليلهذامنيبدو

هواو،الحريةمعتجاوبهفي(ذاته-في-المو-ود)

قبلفالمعطى،(777)"اكونهانعلبسالذيالعطى"

.1(ايضاشيءلاالمعطىبدونةرالحر.شبء،إلخضريةأ

بواسطةالاموقفيوجدولا،موقففيالاحريةتوجدلا

وهكذا":ايضاويقول،(776)سارتريقول."الحرية

موقفي.عنمطلقةمسووليةولرمسؤصطلقةحريةحرانا

.(708)"موقففيالاحراأبدالستايضاولكني

08()0المشروعبواسطةالاينكشفلاالمعطىانذلك

حريتييحدفالمعطى.(783)لغايتيالحربالاخثبلرأو

كحرية،الغير)الداخلومن(الحيط،المكان)الخاهجمن

الموقففيباندراجهاالخارجيةالحدودانالعلممعهذا

الشرظهوالحدهذاولكن.(837)داخايةحدوداتصبح

وتجاوزهاعدامه،كيانيا،هيالتياتحريةلانبثاقاللازم

كهاراينا.

عندما"-موقففىالوجود-"سارترويحدد

أكتشفالعالموسطفيوجوديهو":خلاصتهمايقول

وذلك،لييقدمهقدالذيالهدفاكتشفكمامخاطره

هولماوجذريباطنوساب،لذاتنحبذرياعدامفي

اختياريفيأي،حرةغايةنظروجهةمن،-ذالهفي-

.(586)"ادجومو-بعد-تاليمه-لما"

التالية:بالخصائصويتصف

الوجودان"،وقائعيتيقيأنا،وعكالمشر،هو-ا

ايضا:و،)867(سارتريقول"نيةالايحددقفمو-في-

معين"موةففيذاتيمشروعغيراخرشيئالست"

(871).

يقالانيمكنفلا،غايةالىالمعطىتجاوزإ"ا-2

خارجيانهولا،فيالاشياءانطباعلسرلانهذاتيانهعنه

.(872-871)الداخلمنأحياهلاني

وجودوككل،(منتسخص)عينيوجودائه-3

قفالىالموصحيح.سارتريقول،نوعهفيفريدهوعيني

يمكنلاولكئ،وكليةمجردةتراكيبمجموعةيتضمن

(،اليناالعالميديرهالذيالفريدالوجه"انهعلىالافهمه

.(868)"الشخصيالوحيدحظنا"وانه



تعطيهالتيالحريةبوأسطةألقسرايضاحهو-؟

بدونحريةتوجدولا،حريةبدو،نقسريوجدفلا،معناه

.(986)قسر

منلانفسناننسبهمايفسرالذيهوالموقفان-5

ينا،رلكما،تزمينذاته-لاجلفالوجود،استمرار

الموفزف:عناصراستمرارولكئ.كائناليسانهومعناه

استمرار،ماضينااستمرار،والمحيطهالمكاناستمرار

ولامة"لطبقةانتسابناوكذلك،عليناالقريبأحكام

هومبدئيلمهثروعالموحدالاطاريرسمهذاكل...الخ

.(872-986)التفيراتكلتحصلوضمنه،حياتنا

للوجودالمنظمالشمول:هوالكليمفهومهفيفالموقف

نحياه(بينهامنوانا،وقائعيتهافيالاشياءبين)هناك

الذىالممنىفياو،لغايةاي،هناك-وراء-الوجودفي

دوناليهالوجوديجذبكالعدم،باستمرارالإشياءيتخطى

به.الاتحادمنيتمكنأن

والعريةلوجودا

الفصل2،القسم)"التحآيليالنفسعلم"في

يقولالانعاناعماقعنكشفانهسارترلعتقداذ(اص

خلامته:ما

يوجدكماالممكنةالمشروعاتمنلهنهايةلامايوجد

ادراكنستطيعلاولكن.ممكنينأناسمنلهنهايةلاما

الاالمبدئيالمشروعأي،تخطيهيمكنلامااوالبداهة

...الذاتوجودانهاعلىالمنثتركةالغايةلنابدتاذا

نقص،انهااعتبارعلىالر!ههـبةموضوعوهوالمشروعهذا

لحيلولا،وجودمشروعاو(أحياان)حياةمشروعهو

ولابالموتولابالحي!اةيتعلقلاوهو،اخرمنتروعلاى

الانسلني،ضعالوخصائصمنأخرىخاصةبأىولابالقلق

ذاته-لاجلهومامثروعان.بذاتهيعتبرأنيجببل

ويجبيفهممنهواعتبارا.وجودنايسشهدفالاأنيمكنلا

تحددبازبثاقهاالحريةالن.بالانسانيتعلقماكليفهمان

وجودهامشروعاي،تخىمححهاالتياالقيمةوبالتاليممكنها

الوجهةمنمعناهوهذا.واحدأمروالامكانهوالذى

فيلنقصداخليانحدانوالامكانالقيمةانالانطولوجهية

-لانولما.وجودكنقصالايوجدأنيمكنهلاالوجود

التحليليرقىأنيمكئفلاانطولوجياالاولهوالوجود

اسللا،،الانسانان.منهأعمقهومااوأبعدهوماالى

الوصفنطاقمنالرغبةهذهووجود،الوجودفيرغبة

.(!8ا-.!8)الاستقرائيةالمعرفةنطاقفنلاالقبلى

عنذكرناهماكليستعيداذ،الهامالنصهذاان

فيالحريةيضع،الحريةوعنذاته-لاجلالموجود

فينومينولوجيامنالقصدمبيناالانطولوجي!عتواها

"والعدمالوجود"كتابموضوعهيلاالتي"الحر

الاصلياو)الالاس!المشروع،عنسارترفقول،الرئيسي

لاييحيللااو(بذاتهيعتبرأنيجب)،(المبدئيأو

منأبعدالىيرقىأنيمكنلااقولهاو(اخرمشروع

مباشرهالحريهأدراكهوالغرض1رزعلنىيدلألوجود1

الوجودما)الالطولوجيالسؤألىعنالجواباو،هيكما

نقصكانتوان،انهاعلىتبدووعندثد(أيةللمربالنسبه

الىتتحولانالاخيرفهدفها،وجودمثروعاو،وجهـود

-وجودا)واحدبانتصبحانهوينقحهاوما،وجود

.!ذاله-وفي-ذاته-لاجل

بنيةعن7لتحدثعندماسارترعنهيعبرماوهذا

نا":فيقول!االفصل2القسم)ذاته-لاجلهوما

ذاته-اجلمنهومايلاحقالذيدائماالغائبالوجود

هوفيماجمدوقد(زاته-لاجلالوجوداي)نفسههو

وماذاتهاجلمنهولماالمستحيلالتركيباله.ذاتهفي

نفسهاساسيكونان"سارتريضيف،أى"ذاتهفيهو

فيحتفط،وجودانهحيثمنولكنعدمانهحيثمنلا

الوقت،ذاتوص،لدشعورالمطلقةبالشفافيةلنفسه

انه."ذاته-فيللموجودهيالتيالذاتمعبالتطابق

ويقولى.للذاتحضورالاادداتمعهويةيصبحانيريد

تريدالكليةهذءلانمستخيلةكفيةالآنيةتنبثق:ايضا

وماذاته-في-هولماالتفقةغيرئصالخصلتشابه"ان

.(177-ا76)"ذاته-اجلمنهو

بفلصليالقصوىغايتهعنمفصسولفالانسان

هوما)الوجودمنطقتيضماستحالةوهو،انطولوجي

.الىالاخرىالواحدة(ذاته-!يهووما،ذاته-لاجل

اذاتهتنتخبموقففيبالبثاقهاالحريةانرأينا

كماالجزئيةالفاياتتنتظمفيهغايةذامثروعاوالعالم

فيالمشروعوالمشروعاتالثاملالموقففيالمواقفتنتظم

قف،بموملتزمة،أفقهاعلىسعة،الغايةهذهولكن.الكلي

العالم(-في-الموجود)حريةهيتقررهاالتيوالحرية

سارتريضعفعندماولهذا.الانسانيالوجودحريةأو

ويقيسها(موجودهوبما)الوجودبمستوىالحرية

الانتروبولوجيلمستوىمنينقلناعندماأو-بمقياسه

الغايةلهتبدو-الانطولوجيامسشوىالى(الانانعلم)

هوىوالانسان،تحقيقسايستحيلرغبةالقصوى

صغامرة"الانسانيوالوجود(969)"منهجدوىلا

.(2(!)"فاشلةفردية

الوجود".سلوكاوفعلالانسانيالوجودانذلك

،!756)سارتريقول"الفعلالىيرجعللانيةبالنسبة

(169أانتقالي،الوجودهذاكلانهعلى،والفعل

سارترلحددهاكما،هيالتيالقصوىغايتهيتضمنلا

.والوجودالملك،ايضا

الاياسية،أ؟نيةمقولاتهيوالوجودوالملكوالفعل

السلوكاتكلاليهاتقودالتىالس!وكأنماطاى

.!196)الاخرى

الوصائليرتباذ،العالموجهالانسانيغي!ربالفعل

فعلالفعلعلىوالتصميم،(3!6)للذاياتبالنسبة

موجودابصفتهالانسانفانمختصرةوبكلمة(757)

،(756)السلوكأنماطومنالتصرفاتمنمجموعة
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ألحريأواستحضاراظهارلأعلىتقتصرالفعلوظيفةولكن

فيحلقةفهو(16!)"الشخصوجودهياتتيالمطلقة

لثنتيئةالىالثلاثالمقولاتسارتريرجعولهذا.سللة

دكونانيمكىلا"،يقولكما،الرغبةلان،والوحبودالملك

.!(1)6"فيالملكرغبةاوالوجودفيرغبةغيرقها،أعمافي

الانسانيالوجودغالةوضوحاتزدادالملكوفي

.القصوى

(9؟9)وجودهغايةأكوانأنممناهالعثيءأملكأن

بلوالمملوكالمالكبينماديةلوخارجيةعلاقةليسفالملك

،الامتلاك".)27!(انطولوجيةاو)6؟!(باطنيةرابطةهو

أملك،التيالاشياءهذهفدنا،سحريةعلاقة،سارتريقول

أملكوما،عنيمستقلةأخلقها،مواجهي،فيالخارجلكن

ذاته-فيكامر،ذاتيةكلضوج،ذاكطخارجذاقطهو

الوجوذاستمرأرامنحهانكلوفي،انكلفيمنييفلت

ارادةهوالملك":ايضاويقول،(32!)"اخلقهاذ

.!19!!ا(جزقعامععينلتيءخلالمنالعالمامتلاك

النقطة،هذهفيالوجوديةالانطولوجيامعنىويبدو

فيقولالعقلكليةلا"الواقعةالمكليةسارتريبرزاذ

وأفرديكمشروعذاته-لاجلالموجودان:خلاصتهما

عقسليكوجودلاالعاله!لهذااختيارهولهرديةكمفامرة

كشمولاو(مشخص)عينيكوجودبل(ومادةصورة)

،)ماهوية(منطقيةكليةالىفلمشتتجاوزهوعندما.فردي

يجدذاتهفم،-هوماحيثاتعالملذاتعينيةحالةالىبل

يتجاوزهانها!كني"ذاته-لاجلهوميمماومبررهاساسه

"الموجودالعيني-الوجود-وراء-عيني-وجودالى

.(429-،9ا)

الوجودتغنيقاذنهوالملكفيالرغبةفهدف

مباشر،غيرشكلعلىاي،العالمامتلاكبواسطةانللان

،مباشرةالهدفلذاتتسصإلوجودفياالرغبةبينما

وهما،العقليالتحلجلالابينهمايميزلاواحدقالاثنتان

.(3(9)واحدوهدفواحدمودفعنتعبير

،مباشرةالانسانفيهيرغبالذيالوجودهذاولكن

وبرازهوقائعيتهفيذاته-فيالوجودأهو،الهالموعبر

وهكذا":لقهولعندماسلرتريحيب،كلا؟ليتهولامعقو

في-ماهو،اناهوالذىالاعداممنوالغايةالهدففان

لكت.ذاته-فيالوجودفيرغى"الاز*ان...ذاته

مجرديكونانلمكىنلافيهنرغبالذىذاته-فيما

للقاهالذىبذلتخشبيهامعقو،ولاجائزاذاته-في

أوضح:شكلدلىيقولوعندما.(2!8)"وتعدمه

متوجهةفهيالصفةوبهذه.الوجودؤكط!صالرغبئان"

عنهذارأيناوقد،فيههصهيالذيالوجودالىمباضرة

قدولشعوروا،لذاز4-تهذا-فيهوماهوجودلوا

.ا7.!)"لذاتهعلةصاروقدوالجوهر،جوهراصار

النقصعلىالانتصإرتتطبملافالحريةوهكذا

ارسطو!حهراًىالذىالوجودملءوما،هيهوالري

معقونيةكلاساسهيالتيمعقوليتهوما،الغاياتغاية
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مشروجالحزيةأن.يتحعقلاوأولينلللامطلبألا

ذا،ذاتهاالحريةعلىمفتوحولكنه...(08،)مفتوح

يهافسداهاعدوما،هاالاشيءلالهاحوواءهاورومامهاا

الواهيتينكتفيهاعلىتحمللهذاوهي،ذاته-فيهوما

بزوالها.حتملسيزولالذيالانسانيالعالمثقل

الاخيرغالنصوصفي(وجود)نكلمةانلاحضنلاذا

الحريةبالنتيجةأي،الوجوديالعنىهوالاولمعنيين

المعنىهووالبائي،مولمحففيمنتروعاتفردهاؤ-

الخيماو،والاكوينيأرسعطوعندالعقلاي.الكلاسيكي

وأوغسطينأفلوطينعنداللوغساوافلاطونعندوالواحد

...الخ،وكنخسارسطوعندالوجودتبررالتيالمبادىءاو

ندركسرابهوالثاني،الانسانواقعهوالاولانلاحظنااذا

في"والعدمالوجود"كتاباحدتهالذيالتحولمدى

طبائعمحلقائعيةالوأحلاذ،الكلالىيكيةاالالطولوجيا

بتعبيرأو،الماهيةمحلالوجودأو،ونظامهاالموجودات

اللوغسي،مبهكانالديالدورالفرديةللحريةأعطىادق

قسيمةالوقتبذاتندرككمما،الكلاسيكيةالفلسفةفي

.وحدودهخايةالوجودلوجياالانطو

؟الموجودفيالوجودما

مخططمنحدودهتبدوكماومعنا.التحولمدىيبدو

وفصوله.أقسامهعناوينمنأو"والعدمالوجود"كتاب

6ته(زفي)هوبماالكلالسيكيةالانطولوجياتدأفبينما

تتقوموبهلغيرهيحتاجل!ماأيالوجودملءفيهفترى

كفسحأ(الاولالقسم)بالعدمسارتريبدأ،الموجودات

لاجلاوذاته-لافيصبح،لذاتهالموجودفيهايبدو

فكأنا،البرانيةللظلمات(ذاته-فياد)تاركا(ذاته

والوجو،.،موضعالوجودالعدمواضعااتقديمالنظاميعكس

ءز!الكلاسيكيةالانطولوجياتتحدثبينما،العدمموضع

والواحور.والجمالوالحقالخيرعن،الاولىوالعللالمبادىء

فىو(الموجوداتأشتراكمدىءن(الوحبمدلواحقأ

الوبودأجناسعنأو،أرسطولضكقاليدتبصاخالموجود

الذات،والحركةالسكون،واللاموجودالوجود)الكبرى

!الىجودالوسارتريرجع،افلاطونايدلتقلتبعا(والاخر

لاجل-هوما)منطقتيقاىااتوجوديقسمت!ةالظاهرذ

الشعورحولالبحثيركزثم(ذاته-فيهووما،ذاته

بة!الج!لة!ةةأق!41

عرب!بةابداعيةفكريةم!لمة

المغربلمح!تممدر

المغاربةالتقدميينالمثقفبنمنجمامحةعليهثاتش!ف

بنيسهحمد:المدهـالمسؤول



فيهيرىكما،وللاشياءوللغيرلذاتهحضورافيهفيرى

فييدرسهذاته-لاجلوموجودا(كوجيتو)مفكرةذاتا

الا-:سمعصراعهوفي(الثانيالقسم)وتزمنهبنيته

منطقتيبينيعفصلجسدايدرسهكما،(الثالثالقسم)

قهأعماالىينفذثم(3القسممن2الفصل)الوجود

علجهامطلقةفرديةبحريةحراسلوكاازبمثاقهفيليدرسه

كانتاخارجية،قدرةأيمنعونأندونعالمهاتننتسءان

يقينيهومابينمميزاويختم(الرابعالقسبم)داخليةام

.)الميتاؤصزيقيا(احتماليهووما)الانطولوجيا(الفلسفة0في

نعسالكشفهيالوجوديةالانطولوجيافانوبكلمة

ذاته(-في)ادوكأن،اًدهأبعبكلالانسانيالوجود

الاولعلاوةوكأن،ذاته-لاجلهومالابرازالايوضعلم

هـعة.المببالديمومةبرغسنعندالمادةقةكعلابالثاني

معديكارتبدأتلحركةنتيجةه،رترففلسفةوعليه

علىصفكركشيءالذاتمنالفبلسوفهذاانطلقعندما

(المادة،4الإ)الموجوداتبقيةالىمنهالشتقلتعبيرهحد

الظا!راتية.والمدرسةهوسرلالى،كنطعبر،وآلت

(الكوجتو)المفكرةا)ذاتفيديكارتيرىبينماولكن

الذاتبنيانعنالكشفكنطيخاولوبينما،ملشاوجودا

ز-واهتمامهوروجه4جوهرتالشعورعلىهوسرلينكر

سرعنفيكشفح95كااكااجالشعورموصوعات

ارترورأما.الظهورسرعناو،ظاهرالىالحادثةتحول

!عوهـالنتيرىأن،.الفلسفةتاريخفىمرةولاول،فيحاول

فحسب،ومستوياتهأبعادهبمختلفلسعرفهلا،مباشرة

لهفيبدو،الانطولوجيوضعهقيهوكم،عنهليكشفبل

ءدما.انتيجةوباواعداماؤسحةدونانسلاخا

بعفردراسةفيعندهبداتالوجوديةفالفينومينولوجيا

ضمص(لعاليةاناالا،الخيال،نفعالالا)لشهعورانماذج

فيأصبمالديالشعوردسحةعنكشفتصسلعدةحركة

طفهاليصر؟زوفيالبحثاطلافنقطة(والعدمالوجود)

الاولى.الكشفنتائجركل؟خذت

الا!-،زبدجولوايربدو،اك!عورصنواعتبارا،رهكذا

تر:لسار

،متخاهية.ف--"ولصةخا4فبشفاالمثمعورفي-ا

مطلقة.انتخابيةعفوالحريةفي-2

ذات-"يوجدتزمتاذاته-لاجلالموجودوفي-3

.(والغايةالمسمتقهل)س!يكونممااعتبارا

واقور"،الاعدامواقعةهي،واقعةبرمتهلهيبدوكما

لكل،امكانولكلتحققلكلالمستمرتجاورهاي4الحرية

وهي،شيئاءلانحوالمستمرهربهافيأو،قميمةولكلفكرة

ول!جوهرالا،الانسانيانعالمتنشءهذاهربهافي

هرب،واحدةعلأقةفيتنتظمعلائقمحبموعةبل،طبيعة

س!،رترعنهيعبرماوهذا.ا،نسانيتجاوزهمماايضا

الاكصملغفي،الأليةوجوداننجدوهطذا":يكتبعندما

يهالرابطةهذهوحدود:معاشةرابطةبل،جوهراليس

...وشوقائعيش"جوازهفيالمتحجرالاصليذاته-فيما

،؟القيمةاو،لذاته-ذاته-فيمااخرىناحيةومن

الجائز،ذاته-فيهولماالاعلىالمثلبمثابةهوالذي

وجودوكلجوازكلوراءبأنهويتميز

ذاكأوالوجودهذاليسوالانسان":يضيفثم

انه،هوص،هووليسهوليسماهوموجوداليسلانه

هذاذاتانحيثمنالجائزذاته-كىهو.مااعدام

وقدذاتهفي!ومااتجاهفيالامامالىهربههيالاعدام

.(8.!-7.-9)"لذاتهعلةأصبج

ولامطلقاالقيمةينشمىء،حريتهفي،الانسالنفكأن

هياعدامحركةفيهذهعنليرتدالاشياءفيرجدها

الىوهكزرا،الهدفذاتعنباحثا،الدائمةحركته

نهاية.لارو،

منهوفوجوده،ينشىءممااكثرالانساناناو

جهةومن،العدممتناهيلأهوالذيالفائصهذاجهة

قفبموالملتزم(الوجودفر،الشروع)المشروعاحرى

بحدودأي،ومكانازمانامحدودةالوجودمنبنقطةاو

وهـ،،الاعدامعكلإيةفيالااللهم،رتخطاهاانيستطيعلا

صؤبموقفالالتزاممنيتحررانالانسانبوسعيكنلم

بدورها.فيفناوها،واقعةككل،عابروجودبالنتيجة

يفاللملأمشناهي"لثن،ئيةالاخيرالمعنىهووهذا

هذامطلعةيرأيناكما،سارتربهاأبدلالتي"المتض،هي

ججا.لوزطوا،تعببنهيو"هرلظااودجولوا"فيةثف،،ملكلاا

هذا،حديهببنوتضم،حركش"فيالانسانيالوجودبعدي

.ا،خرىأبعادهوبكل،4!االوجود

1(أ!!دجريرجعالضب))1)ت:،هي"فلسفة.هيهذهأو

هذافصلعندماكنطالىأصلهاال!امفةمورخيوبعض

حركسةانطللأقفكالت،والمطاقماالانسانبينفأشفيأسو

الانسانيه.حدودهماالىوعالمهماالإنسانترجكل

اليفابا!نسبةقالمهم،اننيارهذاأمرمنيكتىومهما

دفع،حزىإلامواقفهفىكما،هفا،سارترارهو،يلار

كانالغسانفبعد،االصفدحدبداالىاذننا!ىبفلسفة

هدهفياسراكااوالهيةقوة،بخلفالهرلهطومع

تئنتأ،إنيةانساملكةفاءمبحعئهقدسيته،زالت،القوة

المعصىكانانوبعد.بزوالهوتزولالعملمعسارترعند

معاصبح(المثلثظرية)بذاتهقائماوخلفائهافلاطونمع

معديكارتالحربرفزتكاأنوبعد.الانسانيقررهماسارتر

بصوقفمرتبطةهناصارت،الالهيةكالحريةالامننئاهـجمة

فهىصوالافمانعالموكذلك.سراباعاىولكنومنفضعة

.زوالالىصائرانشاء

لاذ!!اذساذيةانهاالوغذهعنسادسنبغوبهذا

يوجدهـالذي*نسانعاىالانسانيالعالممسووليةتلقي

.ومعثاههو

*3-*

جفينطولوالاإلمسألةالى-لحارترد-يعوالكتاب"خاتي!ى

اببتاؤجمزيقيا.ومشكلةكنط:كتابهراجع)1(
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،والاخيرةالكبرىبدبعادهاليحيطمقدمتهفيطرحهاكما

وأ،،احتماليهوومايقينيهومابينالفلسمفةفيمميزا

التيوالميتافيزيقيابالوجودتعرفآتياالانطولوجيابين

الكتابكاناذا،انهذلك.ومبررأنهأسب،بهعنتتساءل

فالحرية،الحريةعنالكشفنحوالاولىبالدرجةموجها

،الوجودأصجموعفياعتبرتاذاالااعماقهاعن.تفصحلا

..الاساسيبعده،سارترنظرفى،وانهاسيمالا

الوجودما-الاغريقيةلةالمسطسارتريثيروهنا

الكليالوجودمسألة،نظرهفي،انهاعلى-؟الموجودفي

علحها.و-ةجيب،الوجودكلاو

بينسمارترمعميزناقدالكلامهذامطلعؤيكنا

،"هناك"علىانهذاته-فيهوما:اتوجودفيمنطقتين

اعداموجودهانعلىذاته-لاجلهووما،عقللا:معنىلا

فاضلااقمناقدالتمييزبهذالكونالاولكن.وجودلكل

الوا!دوضعناقدنكونألا(73!)؟الاثنينببنيقطع

ممنتحيلا؟بينهماالاتصماليصبحبحيثالاخر،جانب

كما،الخاتمةفيسارتريطرحهالسموالهذا.!!79)

هوماانالىبالاضافةانهاذ،بلاعلحهليجيب،المقدمةفي

فهو،ذاته-فيهومابوجودالايوجدلاذاته-لاجل

)،7!(تركيبيةوحدةفيالاثنينبينيزلفاعدامابانبثاقه

شرطلانها(089)للتجربةسابقةاوقبليةلأرابطةهي

تجربة.وكلشعوركل

ياالهيغبالمعنىدياآكتيكيةلشت.ألرابطةهذه

تركيبيةوحدةتحتيانينطولاحدرالالانللكلمةوالماركسصي

الذات)برابطةبعيدلحدشبيهةازهاوعلى،بينهمالفتو

الحالتينفي(انغير)وجودلانافلاطونعند(بالغير

هوماأواتذات)وجودورنمسحتمدأو(759)مستعار

ناوهي،عنهاأساسيةنقطةفي.نختلفؤهي(ذاتهعين

يأ،الكبربدالوجوداجناسصنجنسالافلاطونيالغير

تساؤلاينبثقالذيالفرديمعورالنتهناهوبيشما،ذاتيالا

.(76!)يةدؤرذومغامر

الديالكتيكء،لمعنجذريالختلفسار.نرعالمان

وعبننفرديشمسولأوكلصجموعةلانه،أنواعهبكل

فيه،،النشصعورولان(76!)سارتريقولكما(صت-حى!لى)

تحستصف،ايتحتتنطىويلافريدةاوفرديةواقعة

.(،8!)هناالحدينبينزبادليوجدلا،نهوأخيرا

،)75!(باطنلسلب،أسارتروتبدكم،،يةلغيراان

،ازهجوعلىذاته-فيإ-اثورةبالنشيجةهوألسلبوهذا

كم،،لذاتهوتهدرم،سارتريقولكما!8(21"وقائعيته))

هـوالكههـيمهذا،الثورةوهذه.(168)ايضايقول

علىكيانياينضويفالشعورواهذا.شعورايض-لىالذي

ازبلىمااذاوالذي،وجودهنوعيعينالذيهوتناقض

فاإشعور،.إسارترية،اذوجياالانطوالإخيرالمزمىعنيفصح

وصصاب،ذالىور-الفيالىمنسوب4لازنسبي،ف!!لرمن

)ض!عحيثمنان،اخرطرفومن،قائعيةبالوصثل"

وأ"بذاتهمستقلغير"مطلقولكنه،مطلقماؤهو،نفسه

م8

وفدي،(769-759)سارتريقولكما،بخوهريغير

بلصعطىليسوجودهلانانطولوجيتساؤلحقيقته

التيسلرترلمة3صعنىهووهذا(السىؤالمن)مسوول

تساولذاته-لاجلالموجودوجودفيسلبقاذكرناها

بحث.موضعباستمراروجودهيضعانهاو،وجودهعن

،"ذاتهعلةالموجود"هووراءهيسعىما،عنهيسألوما

التومائى-الارسططالط.الكلاسيكىبالمعنىالوجوداي

ولما.انفعلالىويدفعهالداخلمنيلاحقهالذي!ةللكل

وفشل.نقصانطولوجيافهوتحقيقهعنعاجزاكان

السؤال،القديمالسوالصعسارتريلتقي-وهنا

طريقتهعهلىفيصوضكلهمرةمناكثرذكرناهالذيالاغريقي

س!30*30اللكون؟الوجوداليهننسبالذيما":قائلا

هوماالىأمالمخضذاته-فيهوماالبىأي؟للكلام

اسمعليهاطلقناالذيالعدممنالمحاهـبغلافذاته-في

.(!08)تهاذ-جللادجولموا

لعهالكلالوجوديكونانيجب:خلاصتهبمايجيبثم

صمناجزائهمختلفتنطويتنظيما،العضويكالكائن

علىحدة،اعتبراذا،منهلواحدكلانبحيث،كليتركيب

الانطولوجيا،على،سابققبل!تصوروهذا،صجردايصبح

صنوليس"ويضيف."ذاتهعلةالموجود"الىويشير

وتصوره،مستحيل"ذاتهعلةالموجود"هذاانفيشك

لاجل-الموجودضبميستحيلاذ"تناقضءلىيكنطوي

(829-81!)صشتركفيجنسذاته-.فيوالموجودذاته

ليستهذهالكليةمسمألةان":"بقولالنقطةهذهويختم

.(؟89)"الانطولوجياقطاعمن

معانثلاثةءىيقالسارترعندفالوجودولهذا

مناطقالانطولوجياؤغند":يكتبعندماسارتريحددها

في-ماصناطقهيايضاحهايمكنالتيالوحيدةالوجود

علة"دالمتاليةوالمنطقة،ذاته-لاجلهووما،ذاته

.(،8!)"ذاته

ي!سارتريضيفهاالتيالثالثةطقةالمشكالتلماومن

فكل"للتحقققابلةغيراي،ايةصثامشطق"،الخاتمة

لاجل-هووما،ذاته-فيهوص،كانلوكماجريشيء

لا،صثاليلتركيببالنسبةتفككحالةفييتجلي،نذاته

مشاردائمالانهبالعكسبل،اكتمالوجدانحدثلا"

قارايةانفصالىعدم))يفسرماوهذا"مسمتحيلودائماايها

والستقلالهـماداته-لاجلوووعماذاته-فيما

.(82!)"النسبي

تقتصرالتيالانطولوجياتعصاليمهيفهذهعلعلى

مناطقهفتحدد،الوجوداي،هوكماهوماادراكعلى

الوصفافىبالاستنادلوتنتفبتياتهعنوتكنتبف

أيظهور،محهـمدرهاأىاالسملوكأنماطمنالفيشومينولوجيئ

الذيالمطلقالحادث)\انهاعتبارءلىداته-لاجلهوما

التاريخ.يبدأومعه،(769)"الوجودعاىيطرل

الثمكل؟هذاوءلى؟هذاكانلماالسؤالأما

لاحقسطؤأليكللان،انطولوجيالهمعنىفلا(...الخ



مننفسهاتهدمبل،ذاته-فيهومااعدامعلىتقتصرلا،الميتافيزيق،وعلى(779)علمهامتقدملاالواقعة)كذه

لتتجدد-)763(نفسهاتزرضالحرية-الداخلهوماومعنىطبيعةتحديدتح،ولأن،مشروعوبشكل

الانطولوجىالبناءكأن،الوجودمناطقوكأن،بالستمرار.تفسرالتيالفرضياتتضعوان!97!)لأخاريخسابق4

الحركة.هذهلابرازالادفعلمنطماقضمنيدخللاما،احتمالىبتفسر!لكن

ص*.(97!-769)الإنطولوجيا

الازطولوحساعلىيؤخدؤداواصذماتجميعيمكنالوجودهوالاساسيسارترحدسانوالواقع

التالية:النقا!فيالسارتريةار!!ا،تدرك؟يةشعوركواقعهوالحرية،كحريةالانسالي

اليهيضيفشت،تا(ذاته-الفى)الاشياءترى-االىبحاجةوانها،بذاتهاتتقومانيمكنلا،واقعةصفهاب،

حنرو(آخرشرحوكل.ناقازوا،ال!بب)النطامالغكرالوجودانلوكصايجريشيءوكل.وجودهالتبررالماهية

للطبيعة.ل!إسفةكآكساسؤصلحلاؤ!ي،ال-ت،رخ!(رايناكماوعينيةدردية)وازعةا/ضاهوالديبمجموعه

،حريات!جموعةفهو،الاهـصاني،عالميوكذلك-2فيهلينبثقالداخلمنيتفكك،النقصبداًتيبنحسراذ

الاخرىلامتلاكتسصمنهاوكل،مستقلبهبان!نهاكلداتالهدؤط4وراءوساعياالحاجةذاتعنمعبراأنشعور

فهى/)1(كياز،،فيز!مهرهلثيئءالىبالخظرةتحودهمااذاى)لم(المطلق\1اولم(داب"علةهوما"لهيبدوعندئذ9

والمج!ع!خالشار؟يامتبرراا!ر!كنلاؤردرةفلىمفة!رر!خلالالتومائيه-الارسططلليةليت!حددكماالوجود

.الفردعنمستقلينكوجودين،الغيالطوهذا.الغائببصيغةلهيبدو(الثالبنبعثصالقرن

ذاتهعلةهوماوكانصحاذا)فجهاالمطلقان-3!ثصكلاو،كلهأسارلرياللوجودالمحركهوالنقصحدذا

ف9دجودالويحركفهو،الفببصمغةاعلىحضوش(مطلور،.الانسانوجود،1\يئ

فلا،ذاتهاالىالاتحيللالةوالحر،يمهتقومنيضمكنانلن:!وو-ن3قا،بردموهوبما،الانسا؟بفالوجود

،ولاالماركحصيةفيكما.امثلهـغقبلفيلاملانر!كنها،،لةالغىاي(سيكونمااوحققهماأى(كانقدما1

بدراس!ةلدنهاجديرةنظريةالان!حاهـبالاخرءد!ؤلمفيدسارتر)1(والهربفضالر:حر!ينبيناو،داتهعلةهومايمدها،

،الضممالاولالفص"لىمن4الفقرةخا!بشكنى،راًجع.ءطودةخا!مة.شىور،؟بتحهوالصدموسحةفيلدة!رحركةفهو،الامامعاؤ

.(والمدمالوج!ود)كنابمناؤ:ل!كف،3تولسارلةالحرتبدوالخقطةهدهفىلتركز،:كلندما

إس.."-..........-..!ىه.بلفذ!أر!فىأس!أإ-.....هـ..+.!--....."...ه.ا

لم.&رأ

فىبا!دهلمطافبء

البيدةدوايته!

فة!فأ!الهظ

منحىفي!!ينحوالعراقيبنألعرالروائيلهذاالخامسةالروايةهي؟النافذةعلىظلال"

التوترحلحظلتفحونةاصبقاتنجنا!ثانهارواية.السابقةرواياتهعنالفنيب!ثماكلهيختلف

،يبدواننظرمعفىااشتصا-ق.وانعحنوالعذا!المعانلةكبريمرارلووحتى،المونفلاجا

غائبرواياتفي،يبد؟الذي!!العكمميرد!و.التضحيةهذهعلىالوحيدهدالث!ل،ناأحيل

الصدقصنواف.الاممنفيهامابكلالروايةعلىهنايسيطر،والخفيالحقيقيالبصل،كلها

تمحىالاالتيالذاكرةانه..للانسانالحياضاريخاانه،النفسمع

ا!ا!.عميقوفنيواقعيبصدقمنهنوبة،الأنهااليهاشثدثكاروايةالنافدةعلىظلال"ان

.فومانطعمةغائبشهاداتمنأخرلىشهادة

حديثاصدرت

ه!سييه.!ي!سحرحمسى-لس"ع!سييمعرعم...!ى..!يحيى...!يهـ.....!عيى!حيى

!!



لاناصلاوجودءسارترينكراخرعالمفي،حجةبأولى

ولهذا(خاصبشكلالخاتمة)ذاتهمعمتناقضمفهومه

محكومفرديةكمغامرةسارترعندالانسانيالوجوديبدو

بالفشل.سلفلعليه!

احدوهووالىالاعتراضاتهذهنرجعانونستطيع

فرديانهالىبالاضافة،سارترعندالانسائيالعالمان

نايمكنلا،كذلكولانه،-وقائعياو-وذاتي!وعيني

(بدويالدكتوريقولكممامشمولااو)كلاويصبحعيتجم

يشمدولا،عالمشروينشىءالذيالاعدامهيواقعةفيالا

وا،بهالمحيطةالظروتجملةهياخرىواقعةمنالا

الموقف.

،اخرىمنواقعهاستنعاجبالامكانيكضلمولما

مضافعةومعقوليت"،عابرونظامه،شتاتاصلافالوجود

مننستنتجا/ننستطيعلاانناهوهذامنوالاهم.اليه

مس!بقابهنقيدمنطقيخطأىالمطلقةالوقائعيةهذه

الاخر.سلوكعلىاليهاستناداونحكم،سلوكنا

سارتر.ارادهماهذاولكن

صميميا،،الوجودانبقولنااليهناا:ماوهذأ

أنبثقكماوينهي،وقائعيامطلقاينبثق،أوجدافيمشروع

.اللاشىءمطلوفى

ونحسن،الاجتماعيةالحياةفيمشروعفالمجت!ع

بذاته.لهقوامفلا،ننشئهاونهدمه،بمواقفنا

اعتباراالماضينسمعيداذ،نصنعهنحنوالتاريخ

.مرةكلنجددءمستقبلمن

الطبيعة.عالموضعمنفهو،الطبيعةنظاموكذلك

صراعا،الاخربالانسانالانسانعلاقةكانتواذا

فيلقاءوباقالى،للحريةالحريةنداء،قتالوبذاتفهي

شئت،متىاهدمهاوعنهاعرصكما،حرااقبلهمشروع

حريتي.وبملء

بلأنوماهيةوجودا)ذاتهيبدحالانسانيوالوجود

وهذا،ومقاييسهمعقوليتهيتضمنمشروعفي(واحد

تماسكوما،خارجيةقوةلا،يدينهالذىهؤالمشروع

نفسها.معالحريةتم،سكالاالانسانيوالعالمالانسان

.أهدافمنوضعتلماوأمانتها

"،الغثيان"لغةفيو."نيةسوء"فهوذلكعداوما

."قذارة"

انطاقنامااذا،المنظاربهذاالامورالى،نظرنمافاذا

التيالاعتراضاتلنابدت،الاساسيحدسهمنسارترمع

فل!مفةعلىمقحمةاو"زائدة"لانهاسلفافوضةمراوردنا

،الحالاتأحسنوفي،آخراؤقمنعليهاوتجيبتطرحها

منليسما،السلبصيغةعلى،تعينحدودبمثابةفهي

5(والعدمالوجودأمشكلاتنطاق

كل،اهميتهعلى،ليس(والعدمالوجود)ولكن

سبقتهفقدتفكيرهفيحاسمةمرحلةانهوعلى،سارتر

موسوعةفيساركروسيعود.اخرىمراحلوتلته

موضوعالى(الديامتيكىالعقلنقد)ثانيةاساسية

82

الوجوديةتغنيجديدةمفا"هيمفيستنبطوالتاريخادبتمع

.الارلالكتابفاتماوتتدارك

الادبيةسواء)مؤلفاتهيعتبرسارترفانثمومن

واحد(الكلوبالنتيجة،الفلسفيةاوالسياسيةاومنها

وتتخطاها،راهنهلظروفتستجيبنظريةمواففبمثابة

علىاطلقولهذا،العمليالفكرالنظريالفكريتخطىكما

الحريةليستأو.(مواقف)اسمجمعهاعندمامقالاته

،فهيجديدةقفزةكانتوان،منهاكل،مشروعاتجملة

.وجودمشروعهوكلى.مشروخفيتنتظم

ومشروعاحاسماموقفل(والعدمالوجود)كانواذا

فلانهالفلسفةتاريخوفيسارترفكرنموفياساسيا

منطلاقاا...الخ،والحريةوالمشروعالموقفعنيسال

فيالوجودما.الاسئلةكلفيهتتجمعالذيالسوال

أالموجود

الكتابهذاعلىالوحيدالجذريالاعتراضكانولهذا

اصمبذالهالوجودكاناذا:التاليهوومبنىمعنىالكبير

.!:نقولهفكيفابكم

كلوعلى،سؤالكلعلىسابقلانهوحيداعتراض

صراحة.اوضمنا،باخراوبعثذكلعليهتجيبانفام!فة

كلعلىسابقةمشكلةيثيرلانهجذرياعتراض

عي*

:الوصدالىالعدممن

.ديكارتمعالحديثةالفلسفةنحوالتحوليبداً

تنطلقجعلهاالوجودمنتنطلققبلهالفلسفةكانتفبينما

.الوجودلتكتشفالذاتمن

عندماالفدلسفةقلبفيقائلمةقطيعهالتحولويصبح

العامةمنهادسواء-الميتافيزيتاقيامامكانكنطينكر

-كعلم(العالم،النقس،الل"لالخاصة(اوالانطولوجيا)

الفيلوفهذاقصديكنلم.العلوملبقيهمااليمينمنله

منيتناولهاصارملنقداخضاعهاوانما،الميتافيزيعاتهديم

بقصدوذلك،(وجودهاامكانحيثمنأي)البداحيث

وهـن.العلومبقيةعأيهاتبشجديدةميتاؤيزيقاانشاء

الانسانبوسعليس":ؤيقولوقارهعنكنطيخرجعتدما

ومن؟هذههياين،اذقلسفةايهذايومناحتىيتعامان

منالاخيرقبلاأفصل)"؟نعرفهاعلامةوبأى،يملكها

انهيعتقدثغرةيفتحفهو(المحضالذظريأعملانقد

مفتوحة.بقيت،الوافعؤبلمولكنها،سيسدها

للارسططاليةاي)كعلمللميتاؤيزلقاكنطنقدفبعد

."نظروجهاتلاالفلسفةاصبحت(انتوملأديه

المعنىاءصبح،الافلاطونيالمثللعالمنقدهوبعد

صميمه.منلااًلوجودالىمضافا

نيتشسهمعتهصىالأحدهبالقهلسفةالتشكيكويبلغ

ن!امبداصابتا؟ي!*د+5.العدميةانيرىاتذي

وارلسطو،اللاطوناياممنذ،انبثاقهبعيدالغربىالفكر

،الحضارةتقوضلاولسو(كنموالصمحواءلثتسعفهوكها

نايجبسلسفةفيحقةنفسهلاسمانيعتبرلمادا



الاعلى.الانسانزهايتهافييثحقق

الفلسفاتلتفسيرقامتكثيرةمحاولاتانومع

البعضبعضهايتممنظرووجهات،متصلةصلمقاتانهاءلى

كلعضويمناجزاءانهاعلىاو،متكاملتاريخفيالاخر

نشفيك-ابر-يليلتاد-هجل-،ةلمستمرالسفةألفاهو

تزالماازمةفياوقعهاالعلميةالفلسفة"بقيمفالتشكيك

صم-عها.فيقائمةالانحتى

عثرتها،منبالفلسفة"نهـوضالمحاولاتاولىوكانت

تازيةءل!ا،مرةمنهاتجعلصارمةقواعد!علىلارسائهااي

الفينومنولوجي.منهجهفيهولرلبهاقامالتىتللمق

الوجودعلمبعثفيوسارترهـيدجرمحاولةوتلتها

الكنطيالسؤالتتخطىجديدةاسسءلى(الانطولوجيا)

.الحضارةانشاءفيالاولدورهالهلسفيللفثروتعيد

هواحدى(والعدمادوحد)كتاباناذىفبألاضافة

ؤ!و،ازسجاوزتئالغرنىالفكرابهاقامالنر؟الماس

الىحلوث!ابهاوييدفمالفكرهذاتياراتمنثلاثايسهننقيطب

.اقصوى

السفسطائيين،اىافييرلذيا4بالانساالتياراولاها

.ادنهضى"عصرعبرالحديثةاورباعنهماحذذتوالذي

وحدهلانهالانسانهوالوجودفيالوحيدالطإقانويرى

معناها.لل!وبروداتيعطي

عنينزعوالذيكأروالىيعودأآذيالتياروبانيها

انسا.ية.وفقطانسانيةقوةمنهليجعلقدلسميتهالعقل

العقل،قبلانطولوجيااآحريةيضعالذيرتالثها

اخذالديوهو.ديكارتعبرسكوتدونس!الىويرفي

حسمابءإىالعاملالوجود،الانسانفيتدريجيايبرز

لجمستالقصوء!الانسانانغايةلهفبدا،قلالعلالموجود

ابمالانتوازصا،وخلفاؤهارسطوىرلكما،والنظرالتأمل

المبدح!.

بمضط!ار(ررموالآوجودا)الىؤظرز،اذاولثز

اهـكار"نياج-توألكوصمباض!هـدت:ثهتؤ!وؤ"ال!سالفا-ءكأ

إوجودا!اطر4عفليعبرريستعير،هولسرلفسرهكما

يوصاك!-دجرخالفقدكانوان،ومفا!يم"(والزمان

ءومرماهالانسانيالوحبهيودلمعنىفهمه

ءلىا.نرتهاوعيرال-!فاتوالفالتيارات!ذهانومع

شبخاننقصلاؤ!يسارترفيمباشرغيراومبلشرشكل

رختاربخعيد،كبيرفيل-وفككل،انهاذ،"اصالتمن

الفكرامامتفشجمبتكرةازطلاقإقط"ورنا!ثته!اراالهاسفة

ال!ربرجةءرلمناولفممما!تر،ؤ-)""جى!ولةكانتفاقاا

لص،اتطوبرود"فيمبانههـةلبراهافههايوترم(كلعن

مطإف!انفنناصأوتهامئجزاكلتتخظىفمصلى*!قيلهفبدت

اةحرراقدزةعلىاو،الأءفون،اجهداءلى3اتحؤاظعلىذرنو

س(ت4-9أ3ال!!فهالأببعبر-جدقلم.مت!وبر،دكلمن

يشبهها.وماولإءدامالعدم

الذيالظرؤ،وحىيمنهذاالتمردمطا.بافكان

؟الكت-،بفيسههوضع

ماكلومعماضيهمعيتفاعلكانوانفالفكر!كلا
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دنيسافيالمستقبلما؟ماضبكلأوصالهيقطع،ضاغط
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ؤكبوثورةثوداذطولوجيا(ت!دمواالبد)فكتاب

الانطولوجيا

،لاهـركةميتبرجمااذتيالحربةانطولوبرجاانه

.الوجودالىالعدممنتنتقل،تنقطع
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