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ك مأساتو جراء كجدت الفمسفة المعاصرة نفسيا مقترنة بفكرة كجكد اإلنساف في معاناتو 
الحركب ك األزمات التي كانت تيدد حاضره ك مستقبمو ، ك قد اتجو التفكير الفمسفي 
المعاصر نحك فحص ما يمتمكو اإلنساف مف إمكانات ك قدرات في تكجيو مصيره ك التحكـ 
فيو ، ك حجـ المسؤكلية التي يتحمميا في ىذا المجاؿ ك ألف االىتماـ انصب عمى المصير 

ك كيفية صياغتو فقد حازت فكرة الحرية عمى الجانب األكبر مف االىتػػػماـ ك اإلنساني 
الدراسة خاصة عند أقطاب الفمسفة الكجكدية ، ىذه األخيرة التي تقكـ عمى فكرة اإليماف 
بالقيمة العميا لمكجكد اإلنساني ممثمة في الفرد ، فكؿ شيء يبدأ بالكجكد الفردم ، ممثبل فيما 

 فعاؿ ىي التي تعكس حقيقة اإلنساف الباطنة .يفعمو ذلؾ أف األ



ىذا ك يعد جكف بكؿ سارتر كاحد مف أبرز الفبلسفة الكجكدييف المعاصريف الذيف 
اىتمكا بمسألة كرامة اإلنساف ، ك أكدكا ضركرة االعتراؼ بحريتو ك قيمتو في اختيار مصيره 

أصالتو اإلنسانية ، ك رأل  بنفسو ، ك ليذا سعى سارتر إلى تخميص اإلنساف مف كؿ ما يفقده
أف عدك األصالة ىك االغتراب في البعديف المبلزميف لمكجكد اإلنساني االغتراب الذم يعانيو 
اإلنساف داخؿ الجماعة مف جية ك االغتراب الذم أخضع اإلنساف لمحقائؽ الجاىزة التي 

ينكميتكلكجية استعبدتو ك ضيعتو مف جية أخرل ، ىذا ما دفع سارتر إلى كضع أنطكلكجية ف
لكصؼ التركيبة اإلنسانية عمى أنيا حرية مطمقة في كتابة الكجكد ك العدـ الذم ظير سنة 

، ك أراده تفسيرا لمكجكد مركزا عمى الكجكد الفردم ك عمى األنا باعتباره ماىية غير 3491
محددة ككف اإلنساف كحده حر في أف يخمؽ ماىيتو ، بما يقـك بو مف أفعاؿ ، ليذا سعت 

لفينكميتكلكجيا إلى إبراز ىذه الحرية األصيمة التي ال تنحصر في ماىية ك ال تنطبع بطبيعة ا
بؿ تختار قيمتيا ك أفعاليا بشكؿ مطمؽ ، غير أف سارتر في تفسيره ك تأكيده لمحرية الفردية 
كصؿ إلى طريؽ مسدكد جراء ما اعترضو مف مشكبلت تتعمؽ بالكجكد االجتماعي حيف لـ 

نساف غبل في بعده الفردم . ك ليذا جاء كتابو ''نقد العقؿ الجدلي '' متضمنا ينظر إلى اإل
أطركحة مطمبيا األكؿ ىك إعادة اإلنساف الفرد إلى الجماعة ك إلى التاريخ ، ك أما مطمبيا 
الثاني فيك تأسيس انتربكلكجيا منيجيا الجدؿ ، ك تبقى الحرية ىي المكضكع الذم يشكؿ 

لذم تمتحـ بو جميع مؤلفاتو األدبية ك الفمسفية عارضا إياىا بدءا صمب فمسفتو ك العصب ا
بركايتو '' الغثياف '' ك انتياء برباعيتو المشيكرة ''درب الحرية '' ك انطبلقا مف مؤلفاتو 
الفمسفية ''الكجكد ك العدـ '' إلى كتابو '' نقد العقؿ الجدلي'' ، ليذا سنركز في ىذه الدراسة 

الحرية مف خبلؿ ىذيف الكتابيف خاصة ككنيما يشكبلف ذركة ك قمة ما المتكاضعة عمى فكرة 
كتبو سارتر ، ك يعكساف مرحمتيف مف فكرة ، ك قد أثارت العبلقة بيف الكتابيف ردكد أفعاؿ 
كثيرة لدل الدارسيف لفكرة سارتر إذ الحظكا تناقضا كاضحا في آراءه ذلؾ أف ىناؾ مف قاؿ 

 حرية ، كمف ثمة نتساءؿ : بكجكد قطيعة في تصكره لفكرة ال



ىؿ تنكر سارتر في كتاباتو األخيرة لطرحو األكؿ لفكرة الحرية ؟ ك ىؿ يعد مكقفو 
الجديد قطيعة أـ تكاصبل مع طرحو السابؽ ؟ ك كيؼ نفيـ العبلقة بيف فمسفتو الكجكديػة ك 

 الفمسفة الماركسية ؟ 

فرض التالي ، ك ىك أف إننا نسعى مف كراء إثارتنا ليذه اإلشكالية إلى تأسيس ال
التطكر الذم  طبع فكر سارتر إلى حد التناقض ال يؤخذ عمى أنو قطيعة في طرحو لمفيكـ 
الحرية ك إنما تطكر يكحي باستمرارية ك مكاصمة لمطرح السابؽ ، ىذا ما دفعو إلى التقرب 

كالية ك إلى الفمسفة الماركسية باعتبارىا فمسفة ال يمكف تجاكزىا ، ك لمعالجة ىذه اإلش
تفكيكيا إلى عناصرىا ك اإلجابة عنيا ك لتأسيس المكقؼ الذم ذكرناه عمدنا إلى تقسيـ ىذا 
البحث إلى أربعة فصكؿ ، اشتمؿ كؿ كاحد منيا عمى مباحث ، حيث جاء الفصؿ األكؿ ىك 
بعنكاف '' الحرية ك تاريخيا '' ك ىك يعتبر فصبل تمييديا ك قد اشتمؿ عمى خمسة مباحث 

ناكؿ في المبحث األكؿ معنى الحرية مبينة معناىا العػػػاـ ك المعنى السياسي ك أساسية ت
االجتماعي ، أما المبحث الثاني فركزنا فيو عمى الحرية في الفمسفة اليكنانية مف العصر 
السابؽ عمى سقراط إلى سقراط إلى أفبلطكف ، ثـ أرسطك ، ك ليذا جاء المبحث الثالث 

لفمسفة اإلسبلمية بيف الجبرية ك القدرية ، أما المبحث الرابع جاء ليعرض مشكمة الحرية في ا
بمشكمة الحرية في الفمسفة الحديثة  مع كؿ جكبز ، ديكارت ، اسبينكزا، ليبينز ك ايمايؿ 
كانط ، أما المبحث الخامس ك األخير عالجنا الحرية في الفمسفة الحديثة حيث أخذ الفمسفة 

 لحديثة مع كؿ مف ياسػػػبيرز ك كيركغارد ك مارتف ىيدغر . الكجكدية نمكذجا في الفمسفة ا

أما الفصؿ الثاني خصصناه كدراسة لمبادئ الفمسفة الكجكدية بشكؿ عاـ ك بحثنا 
كذلؾ في المرجعية الفمسفية لفكر سارتر بشكؿ خاص مركزيف عمى التيار الفمسفي األلماني 

ا في الحرية ، أما المبحث الثالث تناكلنا ك مشيريف إلى تمسكو بالفكر الفرنسي باعتباره تفمسف
فيو الخطكط ك المفاىيـ الرئيسية لفمسفة سارتر مع اإلشارة المكجزة إلى جممة الظركؼ التي 
ساىمت في تشكيؿ فكره ، ك قد خصصنا الفصؿ الثالث ك قد جاء بعنكاف ''الطرح 



أربعة مباحث حاكلنا مف الميتافيزيقي ك األنطكلكجي لفكرة الحرية '' ك قد اشتمؿ ىك اآلخر 
خبلليا تأكيد أف الحرية ىي نسيج الكجكد اإلنساني باعتبارىا اختيار لكؿ ما يقؼ كراء الفعؿ 
مف غايات ك بكاعث ك دكافع ، ذلؾ أف اإلنساف يختار حتى ك لك اختار عدـ االختيار فبل 

ادىا ، فقد المكقؼ ك ال االلتزاـ يحداف مف حرية اإلنساف ألنيما شرطاف ضركرياف إليج
حاكلنا في الفصؿ الرابع الذم جاء بعنكاف ''الطرح االجتماعي ك التاريخي لفكرة الحرية '' أف 

 نؤكد فيع باالعتماد عمى نقد العقؿ الجدلي لمطرح السارترم القائؿ باف الحرية ىي التحرر . 

تعمؽ ىذا ك قد أنيينا بحثنا المتكاضع بخاتمة خصصناىا بإبراز ما استنتجناه فيما ي
بمكضكع البحث ، لقد اتبعنا النجاز ىذا البحث منيجا تحميميا نقديا قصد الكقكؼ قدر 
اإلمكاف عمى المعاني العميقة لفمسفة سارتر خاصة فيما يتعمؽ بمسألة الحرية مف خبلؿ 
النصكص المصدرية ، ك لقد كظفنا أيضا المنيج التاريخي تكخيا لممحافظة عمى التسمسؿ 

 ي ألفكار سارتر ك إلبراز قيمة أفكاره الفمسفية .   التاريخي ك الزمن

 : مدخل عام 
 مقاربة مفهومية 

 و تاريخية



 
 الحرية في الفلسفة اليونانية . .1

 الحرية في الفلسفة المسيحية  .2

  اإلسالمية الحرية في الفلسفة  .3

 الحرية في الفلسفة الحديثة  .4

 الحرية في الفلسفة المعاصرة  .5
 

 

 

 معنى الحرية  .5

العبد ك الحر : الكريـ ك الخالص مف الشكائب ، ك الحر في األشياء أفضميا الحر ضد 
مف القكؿ ك الفعؿ أحسنو ، نقكؿ حر العبد حرارا خمص مف الرؽ ، ك حر فبلف حرية 

، بمعنى إذا  1كاف حر األصؿ شريفو ، فالحرية ىي الخمك مف الشكائب أك الرؽ أك المـؤ
ى صفة مادية ، يقاؿ : ذىب حر ال نحاس أطمقت عمى الخمكص مف الشكائب دلت عم

فيو ، ك إذا أطمقت عمى الخمكص مف الرؽ دلت عمى صفة اجتماعية ، يقاؿ رجؿ حر 
أم طميؽ مف كؿ قيد سياسي أك اجتماعي ، ك إذا أطمقت عمى الخمكص مف المـؤ دلت 

 عمى صفة نفسية ، نقكؿ رجؿ حر أم كريـ ال نقيصة فيو .

 مى ثبلث معاف : ك عمى ذلؾ فالحرية تجيء ع
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 المعنى العام لمحرية  . أ

الحرية خاصة المكجكد ، الخالص مف القيكد ، العامؿ بإرادتو أك طبيعتو ، مف قبيؿ ذلؾ 
قكليـ '' تظير حرية الجسـ الساقط في ىبكطو إلى مركز األرض كفقا لطبيعتو بسرعة 

ذلؾ كظائؼ متناسبة مع الزماف ، إال إذا صادؼ في طريقو عائقا يمنع سقكطو ، ك ك
، أم أف الحرية ال تنطبؽ عمى اإلنساف فقط بؿ عمى جميع  1الحياة النباتية أك الحيكانية

 الكائنات الحية . 

فالحرية ىي الكضعية التي يككف عمييا كائف ال يخضع إلكراه، بحيث يتصرؼ حسب ما 
تمميو عميو إرادتو ك طبيعتو ، أم أف الحرية ىي القدرة عمى فعؿ ما نريد ''األمر الذم 
يجعمؾ تفمت مف جميع أنكاع القيكد مف أجؿ التصرؼ كما تشاء ، ليذا تبدك الحرية ك 

 يمنح اإلنساف لنفسو قانكنا خاصا بو . كأنيا استقبللية ذاتية أف 

 المعنى السياسي و االجتماعي  . ب

ك يعني ىنا الحرية الخاصة ، ك تدؿ كممة الحرية أك الحر عمى غياب أم إكراه 
اجتماعي يفرض عمى الفرد ، فكؿ مكاطف يمكف أف يتكمـ ، أف يكتب ، أف يطبػػػع ك 

ب الحاالت التي يحددىا ينشر بشكؿ حر دكف أف يسيء استخداـ ىذه الحرية حس
 . 2القانكف

 الحرية النسبية :  .5

ىي الخمكص مف القسر ك اإلكراه االجتماعي ، ك الحر ىك الذم يأتمر بما أمر بو 
مف اإلعبلف العالمي  94القانكف ، ك يمتنع عما نص عنو ، ك ذلؾ لما جاء في المادة 
قيكد التي يعينيا القانكف ك لحقكؽ اإلنساف '' يخضع الفرد في ممارسة حقكقو ك حرياتو لم
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الغرض مف التقيد بالقانكف ضماف االعتراؼ بحقكؽ الغير ك احتراـ حرياتو ك تحقيؽ ما 
 '' .  1يقتضيو النظاـ العاـ مف شركط عادلة

أما الحريات السياسية ىي الحقكؽ المعترؼ بيا لمفرد عمى اعتبار ىذه الحقكؽ تحد مف 
رية الفردية ، حرية التجمع ، كجكد دستكر ، ممارسة سمطة الحككمة ، حرية الشعكر ، الح

 . 2السمطة مف طرؼ ممثميف منتخبيف يختارىـ المكاطف اختيارا حرا 

 الحرية المطمقة  .6

فيي حؽ الفرد في االستقبلؿ عف الجماعة التي انخرط في سمكيا ، ك ليس المقصكد 
بيذه الحرية حصكؿ االستقبلؿ بالفعؿ بؿ المراد منيا اإلقرار بيػػػذا االستػػقبلؿ ك 
استحسانو ك تقديره ك اعتباره قيمة خمقية مطمقة ، ك فرقكا بيف الحرية المدنيػػػة ك الحرية 

الحرية المدنية ىي استمتاع األفراد بحقكقيـ المدنية في ظؿ القانكف ، السياسية فقالكا : 
أما الحرية السياسية فيي استمتاع األفراد بحقكقيـ السياسية ك اشتراكيـ في إدارة شؤكف 

 ''.  3ببلدىـ مباشرة أك بكاسطة ممثمييـ

 المعنى النفسي و الخمقي  . ت

جنكف ك البلمسؤكلية القانكنػػػية ك إذا كانت الحرية مضادة لبلندفاع البلشعكرم أك ال
الخمقية ذلت عمى حالة شخص ال يقدـ عمى الفعؿ إال بعد التفكير فيو ، ك تسمى ىذه 

 .  4الحرية بالحرية األدبية الخمقية

إذا كانت الحرية مضادة لميكل ك الغريزة ك الجيد ك البكاعث العرضية  دلت عمى حالة 
عاقمة ك فاضمة ، إذا كانت الحرية مضادة  إنساف يحقؽ فعمو بذاتو مف جية ماىي
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لمحتمية دلت عمى حرية االختيار ك ىك القكؿ أف حرية اإلنساف متكلدة مػػف إرادتو ك 
تطمؽ الحرية عمى القكة التي تظير ما في تصميـ الذات اإلنسػانية لمف صفات مفردة ، 

  أك عمى الطاقة التي يحقؽ بو اإلنساف ذاتو في كؿ فعؿ مف أفعالو .

 .الحرية في الفمسفة اليونانية6

اتخذت كممة الحرية معاني عديدة شديدة االختبلؼ عمى مدل تاريخ الفكر البشرم ليذا ال 
 مجاؿ لحرصيا إال عمى أساس ظيكرىا في التاريخ ك مف ىنا نبدأ : 

 في العصر السابق عمى سقراط  . أ

بفكرة الصدفة ك قد تسمسؿ إف فكرة الحرية ىنا ارتبطت بفكرة المصير ك بفكرة الضركرة ك 
 معنى ''حر أك حرية '' عمى النحك التالي : 

 : )كاف لفظ حر  في العصر اليوميروسي )القرن الحادي عشر و العاشر ق.م
يطمؽ عمى اإلنساف الذم يعيش بيف شعبو ك عمى أرضو ك كطنو دكف أف يخضع 
لسيطرة أحد عميو ، ك ذلؾ في مقابؿ أسير الحرب الذم يعيش في الغربة تحت 

 سيطرة سيد لو . 

 : '' فالمدينة  في العصر التالي لعصر ىوميروس صارت الكممة من لغة ''المدينة
حر ، حيث يسكد قانكف يكفؽ بيف القكة ك بيػف الحؽ ك  حرة ، كمف يعيش فييا ىك

بالمقابؿ لمحر حينئذ ليس العيد ، بؿ الغريب أك األجنبي ، أم مػف ليس يكنانيا ك 
 . 1اآللية ىي التي قررت الحرية ك ليذا كانت الحرية مكضكعا لمعبادة 

 يقابمو  و إلى جانب فكرة الحرية المدنية ىذه وجد معنى تدل عميو كممة مختار و
ك كانت تدؿ عمى الحرية الفردية لكف الحر ال يقصد بو مف يتبع ىػكاه أك مضطر : 

قانكنو الذاتي ، بؿ ىك مف يجعؿ قانكف العالـ اإلليي قانكنو ، ك بدأت لكمة حرة ك 
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حر تتخذ معنى فمسفيا في المحظة في فكرة السكفسطائية ، ك كفؽ ىذا المعنى الجديد 
 '' . 1لمطبيعة ك غير الحر ىك مف يخضع لمقانكف أصبح ىك مف يسمؾ كفقا 

حيث تعتبر الحرية عند السكفسطائييف عقيدة ك سياسة ك فنكف ك خبلؼ، ك قد ركزكا 
في المفاىيـ التربكية التي كضعكىا عمى مفيكـ الشعكر بالحرية ك اإلعتزاز بالنفس ك 

عمى أنيا مجمكعة قد جعمكىا قائمة عمى العقؿ اإلنساني ، فيـ ينظركف إلى الحياة 
مف األفعاؿ الحرة التي يقـك بيا اإلنساف مف أجؿ تحقيؽ ذاتو ، فيـ يرجعكف طكؿ 

 عمر اإلنساف إلى تمتعو بالحرية النفسية الكاممة ''. 
 ق.م(  ==7 –ق.م  =:8سقراط ) . ب

نجد سقراط عدؿ عمى المعنى ك عرؼ الحرية بػأنيا '' فعؿ األفضؿ '' ك ىذا يفترض 
مفادىا معرفة ما ىك األحسف ك بيذا اتخذت الحرية معنى ''التصميـ األخبلقي '' كفقا 
لممعايير الخير ك اعتبر سقراط أف مف شركط الحرية األخبلقية ضبط النفس مف ناحية 

بيذا العنصر األخير كحده مف  2اتي ك قد أخذ الكمبيكفأخرل ك اليدؼ ىك االكتفاء الذ
عناصر عند سقراط ، ك ليذا جعمكا المثؿ األعمى لمسمكؾ ىك القناعة التامة ك االستقبلؿ 

 الذاتي عف الغير ماديا ك معنكيا .

ك لقد نجح سقراط في تكجيو الفمسفة مف البحث في الطبيعة إلى البحث في النفس 
عبارة ''اعرؼ نفسؾ '' شعارا لكؿ فمسفتو األخبلقية بحيث عنى اإلنسانية ك اتخذ مف 

 بالبحث في مكضكعيف أساسيف ىما النفس اإلنسانية ك التصكرات األخبلقية . 

 ق.م(  ;78 –ق.م  >86أفالطون ) . ت
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سقراط و تتلمذ أيضا على يد السفسطائيون مثل جورجياس ، من أىم مؤلفاتو نجد ''مدح صلينا '' و مقاالتو ضد  انتستينس من أشهر تالمذة
 السفسطائيون . 



نجد عف أفبلطكف معنى الحرية المدنية ك يعرفيا ''بأنيا كجكد الخير ك الخير ىك الفضيمة 
لذاتو ك ال يحتاج إلى شيء آخر ، ك الحر ىك مف يتكجو فعمو ك الخير محض ك يراد 

 '' . 1إلى الخير

نجد أفبلطكف يميز بيف نكعيف الضركرم ك اإلليي تحدث الشر ، فقد حاكؿ أفبلطكف 
 إثبات قيمة العقؿ ك التدبير المذاف ينتيياف باإلنساف إلى تحقيؽ الخير ك بمكغ السعادة . 

 ق.م( 766 –ق.م  8>7أرسطو ) . ث

ربط أرسطك مفيـك الحرية بمفيـك االختيار ك يقكؿ '' إف اإلختيار ليس عف المعرفة ي
'' ، ك ليذا نجده يعرؼ االختيار بأنو اجتماع العقؿ مع  2كحدىا بؿ ك أيضا عف اإلرادة

اإلرادة معا ، فقد اىتـ بإنصاؼ الفرد ك تحريره مف كؿ أشكاؿ الحتمية ك قد آمف أرسطك 
ى حد كبير ك يؤكد أف بناء شخصية اإلنساف مف أىـ األشياء التي بالحرية اإلنسانية إل

يجب عمى اإلنساف االىتماـ بيا ، ك يقكؿ بأف الرذائؿ ك الفضائؿ التي نفعميا ىي 
مسؤكلية شخصية . يبدك أف االختيار رىيف جدا باإلرادة ذلؾ أف اإلرادة امتداد كاسع جدا ، 

عمى التصرؼ بشكؿ إرادم ، في الكاقع أف الذم فاألطفاؿ ك باقي الكائنات الحية قادركف 
 '' .  3ال يككف سيد نفسو يككف قادرا عمى الرغبة ال عمى التصرؼ كفػػػؽ اختيار حر

ك بيذا فمف يككف سيد نفسو يتصرؼ كفؽ اختيار مفقكد ك ليس تحت ضغط اندفاع 
 أللـ . الرغبة ، بينما الرغبة ال تتعارض مع رغبة أخرل ، إنيا ترتبط بالمذة ك ا

إف االختيار عند أرسطك ال يستيدؼ المستحيؿ ، بحيث نقكؿ أف ىذا األخير ىك نتاج 
غير معقكؿ، كالحالة ىذه يمكف أف نريد تحقيؽ المستحيؿ مثؿ أف ال نمكت أبدا ، لنضؼ 
كذلؾ إف اإلرادة تتعمؽ عمى الخصكص باليدؼ ك الختيار الكسائؿ الكفيمة ببمكغو ، مثبل 
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ننا نعتمد في ذلؾ عمى اختيار الكسائؿ الكفيمة بالحفاظ عمييا ، ك نقكؿ نريد الصحة ك لك
إننا نريد السعادة ك لكف أف نقكؿ إننا اخترنا أف نككف سعداء ، فيذا شيء ال يتطابؽ مع 

 الكقائع . 

ك عمى العمـك فبل أحد يقكؿ إف االختيار يتطابؽ مع ىذا الرأم بؿ ال يتطابؽ مع أم ألف 
مخير ك لمشر ىك الذم يحدد طبيعتنا األخبلقية ك ليس نكعية أرائنا حيث االختيار الحر ل

قاؿ '' الحرية ممكة نفسانية حارسة لمنفس حراسة جكىرية ال صناعية '' فكمما كانت النفس 
 '' . 1عبلقتيا البدنية أضعؼ ك عبلقتيا العقمية أقكل كانت أكثر حرية

  

 الحرية في الفمسفة المسيحية   .7

المسيحية ىي التحرر مف الخطايا ك العادات ك التقاليد الرديئة ك تحرر العقؿ  إف الحرية في
مف األفكار المنحرفة ك مف كؿ خطأ فكرم ، ك كذلؾ مف كؿ قيادة تفرض سمطتيا عمى 

 :  2إرادتو حيث نجد

 ( 878-798القديس أوغسطين  : )م 

القدرة عمى قكؿ ''ال'' ك يعتبر أكغسطيف أكؿ مف أعطى لمحرية معنى جديد بأف عرفيا بػأنيا 
 معنى ىذا أف الحرية ىي شيء مطمؽ ، فيستطيع اإلنساف أف يرفض كؿ شيء. 

'' حيث تعتبر الخطيئة اإلنسانية ىي نتيجة لسكء استعماؿ الحرية بنبذ الخير الدائـ أم 
بمعصية اهلل منذ نزكؿ اإلنساف مف الممككت اإلليي ك اإلقباؿ عمى الخير زائؿ ك السبب في 

 ؾ إنما يعكد إلى عمد انتظاـ ك تماسؾ اإلرادة اإلنسانية '' . ذل
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فاإلرادة عمة الخطيئة ك ىي تعكس محبة اإلنساف لمذات أكثر مف محبتو هلل ك ىذا ىك 
الشريعة ، فاإلنساف حاكؿ أف يشارؾ اهلل باإلرادة ، حيث أصبح مسؤكال عف أخطائو التي 

إلرادة ك الحرية ىك بعيد عف الشر ك ليذا يعتقد نياه عنيا الخير المطمؽ فاهلل الذم منحو ا
أف العمؿ الخير ىك ىبة اهلل ك العمؿ الشرير ىك إرادة ك حرية الناس أك اإلنساف لذا يجب 

 مراعاة بإرادتنا الحرة النظاـ الذم كضعو اهلل تعالى . 
صغرل[ ك لقد تحدث أكغسطيف عمى الحرية األساسية األكلية ]الكبرل[ ك الحرية الثانكية ]ال

كذلؾ عف أحكاؿ آدـ الثبلث في عبلقتو بالحرية قبؿ ك أثناء ك بعد الخطيئة ، فيك يرل أف 
حرية اإلنساف تقكده بالضركرة إلى الشر ألنو في عمؽ اإلنساف تكجد حرية ألجؿ الشر  ك 

 ينبغي بالضركرة أف تقكده الحرية لمخير ، إف الحرية تممؾ ديالكتيكيتيا الداخمية الخاصة.
 

 الحرية في الفمسفة اإلسالمية  .8

أما في اإلسبلـ فقد أثيرت مشكمة حرية اإلرادة ك الجبر مبكرا في عيد األمكييف ثـ صارت 
 بعد ذلؾ مف المشاكؿ الرئيسية في عمـ الكبلـ ك نمخص ذلؾ في الفرقتيف الكبلميتيف : 

 القدرية :  . أ

ـ ك اآلراء االعتقادية الخاطئة ىي إحدل الفرؽ الكبلمية المنتسبة إلى اإلسبلـ ذات المفاىي
في مفيـك القدر إذا قالكا بإسناد أفعاؿ العباد إلى قدرتيـ ك أنو ليس اهلل تعالى عف قكليـ 
دخؿ في ذلؾ ك ال قدرة ك ال مشيئة ك ال قضاء ، كما أنكركا عمـ اهلل السابؽ ، حيث ذىبت 

اعتو بما يفعؿ ك ما اختار ىذه الطائفة إلى أف اإلنساف ليس مجبرا ك أثبتت لو قكة ك استط
فعمو ، حيث تفرقت ىذه الطائفة إلى فرقتيف فقالت أحداىما أف االستطاعة التي يككف بيا 

 الفعؿ ال تككف إال مع الفعؿ ك ال تتقدمو )الخكارج ك جماعة مف المرجئة ...( . 



ػاف ك ك قالت األخرل أف االستطاعة التي يككف ليا الفعؿ ىي مثؿ الفعؿ مكجكد في اإلنسػ
ىك قكؿ المعتزلة تعتبر الحرية القدرية بحرية اإلرادة ك يقصد بيا ككف اإلنساف لو إرادة ك 
مشيئة ك قدرة يستطيع مف خبلليا أف يختار ما يريد فعمو ك ما ال يريد '' ك ىذا النكع مف 
  الحرية يتعمؽ بطبيعة العبلقة بيف اإلنساف ك بيف ربو ك خالقو ك ىي تبحث عف حقيقة الفعؿ

الصادر ك مف اإلنساف ، ك ىذا النكع مختمؼ في طبيعتو ك تعمقاتو عف سائر أنكاع الحرية 
 '' .  1كحرية الرأم ك حرية االعتقاد ك حرية التعبير عف الرأم

فحرية اإلنساف في اختياره لفعمو ك إثبات تأثير قدرتو ك إرادتو فيما يصدر منو أكثر القضايا 
ك أضخميا استقرارا ، ك ىذا ما تقتضيو الضركرة العقمية ألف ثبكتا في الشريعة اإلسبلمية 

التكميؼ باألمر ك النيي ال يقـك إال عمى ذلؾ ، فبل يتصكر عقبل أف يككف اإلنساف محاسبا 
عمى أفعالو بالثكاب ك العقاب ك ىك ليس لو أم أثر فييا ، فإذا كانت حقيقة التكميؼ قائمة 

متثاؿ أكامر اهلل  ك نكاىيو فإف االختيار ال يككف حقيقيا عمى اختيار اإلنساف ك ابتبلئو في ا
إال إذا كاف اإلنساف لو القدرة ك اإلرادة ما يجعمو مختارا أك ترؾ ما يطمب منو ، فيناؾ أدلة 

 شرعية تثبت ىذه الحرية القدرية نذكر منيا : 

 النوع األول  : اإلثبات الصريح لإلرادة و المشيئة لإلنسان  -

 [ 13لمف شاء منكـ أف يتقدـ أك يتأخر '' ] المدثر  قكلو تعالى ''

 [ .92ك قكلو تعالى '' لمف شاء منكـ أف يستقيـ '' ]التككير 

 [73ك أيضا ''قؿ ما أسألكـ عميو مف أجؿ إال مف شاء أف يتخذ إلى ربو سبيبل '']الفرقاف

 [94يؼك قكلو أيضا ''ك قؿ الحؽ مف ربكـ فمف شاء فميؤمف ك ما شاء فميكفر '']الك
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فيذه اآليات كميا تدؿ عمى معنى كاحد ك ىك أف اهلل تعالى أعطى اإلنساف القدرة ك المشيئة 
يستطيع مف خبلليا أف يميز بيف األمكر فيختار ما يشاء ، إما اإليماف باهلل ك إما الكفر بو ك 

 أنو ليس مجبكرا عمى شيء مف ذلؾ . 

 إلى العباد مباشرة النوع الثاني : النصوص التي فييا نسبة األعمال  -

فكثير ما يجيء في القرآف الكريـ أف العباد يؤمنكف ك يكفركف ك ينافقكف ك يفعمػػػكف ك يعممكف 
ك يصنعكف ك يكسبكف ك يطيعكف ك يعصكف ك يقيمكف الصبلة ك يؤتكف الزكاة ك يصكمكف 
 ك يتصدقكف ك يحجكف ك يعتمركف ك يجاىدكف ك يقاتمكف ك يزنكف ك غيرىا مف األفعاؿ

 المنسكبة إلى العباد مباشرة . 

فمك لـ يكف إلرادة العباد ك قدرتيـ تأثير فييا لما صح عقبل ك كاقعا ك لغة نسبة تمؾ األعماؿ 
 إلييـ بتمؾ الطريقة ك ذلؾ التنكع ك االختبلؼ في الصيغ ك الطرؽ . 

 الجبريــــة :  . ب

لو ك أنو ال استطاعة لو ىي فرقة كبلمية دافعت عمى الجبر عمى أف اإلنساف مجبرا في أفعا
أال ، ترل أف قيمة اإلنساف تتجمى في مدل طاعتو لكلي أمره ك التزامو بقكاعد الشػرع  ك 
يمكف القكؿ أف الجبرية تنفي الفعؿ عف اإلنساف ، فالفاعؿ ىك اهلل سبحانو ك تعالى ، أما 

 ية المتطرفة .اإلنساف فمسير مف جميع أفعالو ، ك ال قدرة لو ، ك ىذا ما تقكؿ بو الجبر 

قالكا باإلجبار ك االضطرار في األعماؿ ك أنكركا االستقطاعات كميا ك أف ال فعؿ ك ال عمؿ 
ألحد غير اهلل تعالى ، ك إنما تنسب األعماؿ إلى المخمكقيف عمى المجاز ، كما يقاؿ زالت 
الشمس مف غير أف يككف فاعميف أك مستطيعيف لما كصفتا بو ، ك ىذا مذىب الجبرية 

 لخالصة كالجيمية ك الضرارية ك النجارية . ا



ك ىناؾ جبرية متكسطة كاألشعرية '' قالكا أفعاؿ العباد مخمكقة هلل ك ليس لئلنساف فييا غير 
اكتسابيا '' أم أف الفاعؿ الحقيقية ىك اهلل  ك عنا اإلنساف إال مكتسب لمفعؿ الذم أحدثو اهلل 

عبد ك إرادتو بالفعؿ المقدر كالمحدث مف اهلل عمى يدم ىذا اإلنساف ، ك الكسب ىك تعمؽ ال
 . 1عمى الحقيقة

لقد أنكرت الجبرية أف بككف لمعبد فعؿ حقيقة ، بؿ ك في رأييـ ال حرية لو ك ال اختػػار ك ال 
 فعؿ كالريشة في ميب الريح .

 إخوان الصفـــا  . ت

إخكاف الصفا ىك جماعة كانت تحارب االنحراؼ ك تدعك الشباب إلى االستقامة ، ىدؼ ىذه 
الجماعة ىك السعي مف أجؿ إنقاذ الفرد مف شركر تنبع مف المجتمع ك إعداد النفس لمسعادة 
في اآلخرة ك تبقى ىنا قيمة اإلنساف تتكقؼ عمى مدل قدرتو عمى مكاجية الشيكات ك كؿ ما 

ع اهلل، ك مف ىنا نرل أف '' ليس كؿ فعؿ يكصؼ بالفضيمة بؿ ذلؾ الفعؿ يفسد ك يمس بشر 
 االختيارم الذم يأتي عف فكر ك رؤية،  فاإلنساف الذم يشعر بالجكع يأكؿ يكصؼ فعمو 
ىذا بأنو خير ، ألنو كاف في الكقت الذم ينبغي مف أجؿ ما ينبغي ، ك لكف ال يكصؼ 

رؤية ، لقد كاف ىذا الفعؿ إشباع شيكة ك مف ثـ لـ بالفضيمة ألف ليس في ىذا الفعؿ تفكير ك 
 . 2يكف ىذا الفعؿ خيارا

ك حينما يقـك اإلنساف بفعؿ بعد أف يفكر ك يزف بيف الفعؿ ك عدـ القياـ بو حينئذ يكصؼ 
الفعؿ بأنو الفضيمة ك الفاعؿ بأنو فاضؿ . ففي الفضيمة عنصراف أساسياف ىما : حرية 

 االختيار ك التفكير . 

  االختيار حرية 
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يياجـ إخكاف الصفا المتكمميف )األشاعرة( الذيف ينسبكف األفعاؿ كميا إلى البارم حقيقة ، 
فالبارم في نظر اإلخكاف ال يباشر األجساـ بنفسو ك ال يتكلى األعماؿ بذاتو ك '' إذا ما 

ف نسبت إليو تعالى فيذه النسبة مجازية مثؿ بناء المنصكر بغداد ، فإضافة أعماؿ اإلنسا
طبيعية ك اختيارية ، إلى البارم مف ىذا القبيؿ إال أف الطائفة مف المجادلة )عمماء الكبلـ( 

، إف اإلنساف حر في تصرفاتو مختار  1كما لـ يعرفكا تمؾ الحقيقة نسبت كؿ األفعاؿ إلى اهلل
في أفعالو ، فمف كانت أفعالو خيرا نسبت إلى نفسو الخيرة ك مف كانت أعمالو شرا نسبت 

ى نفسو الشريرة ، ك بحسب ذلؾ تككف المكافأة ك الجزاء ، ألف ىذه األعماؿ اكتساب مف إل
صاحبيا ك فعؿ لو فالنفس الجزئية ىي التي تثاب إف عممت خيرا ك ىي التي تعاقب إف 

 عممت شرا . 

ك يستشيد اإلخكاف لذلؾ بقكلو تعالى '' ك إف ليس لئلنساف إال ما سعى ك إف سعيو سكؼ 
 ، ك يشرح األخكاف ذلؾ فيقكلكف : 2[ 94-14]النجـيرل .. '' 

'' ... ثـ اعمـ أف ليس أحد مف المخمكقف بقادر عمى شيء مف األشياء ك ال عمؿ مف 
األعماؿ إال ما قدره اهلل عميو ك قكاه ك يسره ... ك اعمـ أف إقدار اهلل القادريف ك تقكيتو 

فعؿ مف األفعاؿ ك ال عمؿ مف األقكياء ك تيسير األمكر ليس بمجرد ألحد منيـ عمى 
 .  3األعماؿ ''

 الحرية في الفمسفة الحديثة  .9

 دار معنى الحرية في العصر الحديث حكؿ المعاني الثبلثة التالية : 

الحرية تتعمؽ بالعبلقة الخارجية لمكائف الحي مع الكسط المحيط بو ك تدؿ عمى  -
 اإلمكاف السمبي ك االيجابي ألف بفعؿ ما يريد . 
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تدؿ عمى عبلقة محددة فطرية أك مكتسبة لئلنساف مع ذاتو ك مع فعمو ، بما  الحرية -
يتميز ىذا الفعؿ مف التصرؼ بحسب اليكل ك بيذا المعنى تككف الحرية ىي إمكاف 

 اإلرادة بمعنى معيف . 

الحرية تدؿ عمى أساس انتربكلكجي بمقتضاه يككف اإلنساف نفسو األصؿ في إرادة أك  -
 حرية االختيار أك الحرية المتعالية .  عدـ أرادة كذا أنيا

 

 ( 5->>59ىوبـــز:;= ) 

يقرر أف الحرية ىي انعداـ القسر أم الخمك مف القير المادم )الفيزيائي( ك كما فعؿ يتـ كفؽ 
لدكافع حتى ك لك كاف الدافع ىك الخكؼ مف المكت يعد حرا ك '' اإلنساف يككف حرا بقدر ما 

'' ك حرية المكاطف ك العبد ال تختمؼ إال مف حيث الدرجة يستطيع التحرؾ عمى طرؽ أكثر 
 .  1، فالمكاطف ليس تاـ الحرية ك العبد ليس تاـ العبكدية ''

ك يتبيف مف ىنا أف عادة ما ندرؾ الحرية باعتبارىا القدرة عمى فعؿ كؿ ما يحمك لنا دكف 
ىكبز الحرية '' ليست  عقاب ، ك ندرؾ العبكدية باعتبارىا تقييدا ليذه الحرية ، حيث يعتبر

إال غياب العراقيؿ التي تعترض حركة ما ، ك ىذا فالماء الذم يكضع داخؿ إناء ليس حرا 
ألف اإلناء يمنعو مف االنتشار ك حينما يحطـ اإلناء يسترجع الماء حريتو ، ك عمى نفس 

نساف '' . ك فضبل عف ذلؾ يمكف لئل 2المنكاؿ يتمتع شخص ما بالحرية إلى ىذا الحد ك ذاؾ
أف يككف حرا في اتجاه مكاف ما ك ليس في اتجاه مكاف آخر ، ففي السفر مثبل يمكف التقدـ 
إلى األماـ ك لكف أحيانا يمنع الذىاب إلى أقرب مكاف لكجكد السياجػػػات ك األسكار التي 
استعممت في تحصيف ألشجار العنب ك الحدائؽ ، ىذا النكع مف المنع ىك منع خارجي ك ال 

م استثناء ألف الرعايا ك العبيد أحرار بيذه الكيفية في الحالة التي ال يككنكف فييا في يعرؼ أ
السجف أك مقيديف باألغبلؿ ، لكف ىناؾ أنكاع أخرل مف المكاقع أسمييا بالمكانع التحكمية ك 
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التي تعارض حرية الحركة بشكؿ مطمؽ ك لكف تعارضيا فقط بشكؿ عرضي ألننا نريدىا 
تسبب لنا في حرماف إرادم ك مثاؿ ذلؾ '' فالذم يكجد في سفينة كسط  كذلؾ ، ك لكنيا

البحر يمكنو أف يمقي بنفسو في الماء انطبلقا مف سطح السفينة إذا رغب في ذلؾ فمف 
تعترض قراره في تنفيذ ذلؾ إال مكانع تحكمية ، ك الحرية المدنية مف ىذا النكع ك يزداد 

أم كمما تمتعنا بإمكانيات أكبر لتنفيذ إرادتنا كانت  حجميا لكما تمكنت الحركات مف التنكع
 ''. 1حريتنا أكسع 

 

 

 

 

 ( 5:98-:=59ديكارت ) 

يكتشؼ لنا عف حرية ال بمعناىا الميتافيزيقي ك إنما الحرية مأخكذة بمعنى التحرر أم '' 
الحرية في مستكل المنيج ك طريقة التفكير فحسب ... بؿ تقؼ عند اإلمتناع عف التسميـ بما 

 '' . 2ال تثؽ فيو ، فالحرية بمعنى التحرر ىي حرية فكرية فحسب 

الرفض ك التعميؽ ك أف الكعي حيف يرفض شيئا ما يقكؿ يؤكد ديكارت عمى قدرة الكعي عمى 
ك ال يستطيع أف يقكؿ ال إال إذا كاف حرا '' إف الحرية ىي كممة ال '' فالحرية إذف  Nonال 

ىي عيف القدرة عمى الرفض ك التعميؽ ك بما أف الشؾ ىك الذم يتيح لو ىذا فالشؾ إذف ىك 
الذم يتيح لمكعي أف يككف حرا ك حرية الشؾ عند ديكارت تفرض كجكد ركح خبيث أك 

الحقيقة ك صدؽ الفكر ، فحرية الشؾ إذف ىي حرية مطمقة أك  شيطاف ماكر يتناكؿ ماىية
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ىي حرية األنا في شكو المطمؽ ك حيث أف الشؾ تفكير فحرية األنا في الشؾ ىي حرية 
 األنا أفكر أك ىي حرية الككجيتك مف حيث أف الككجيتك يعني األنا أفكر . 

نة ك تندرج في مراحؿ ك خبلصة القكؿ أف الحرية في فمسفة ديكارت تأخذ معاني متباي
مختمفة '' فيي تبدأ بحرية البلمباالة المستقمة عف نكر العقؿ ثـ تنتقؿ إلى مستكل آخر ىك 
الحرية المعقكلة أك ىك تحدد اإلرادة كفقا لنكر العقؿ ، ك إذا كانت حرية البلمباالة ىي أكلى 

 '' .  1مراحؿ الحرية بالنسبة إلى اإلنساف فيي ليست كذلؾ بالنسبة إلى اهلل

 ( 5-5:76أسبينــوزا:;;) 

نجد عنده نفس مفيكـ الحرية كىك الخمكد مف القسر يقكؿ '' ىذا الشيء يدعى حرا إذا كاف 
يكجد كفقا لمضركرة ماىيتو كحدىا ك يعيف ذاتو بذاتو لمفعؿ ... كفقا ليذا فإف اهلل ىك كحده 

أما اإلنساف فيك بضعة مف  الحر أما اإلنساف فغير حر ألف اهلل ىك الذم يعيف نفسو بنفسو ،
، ك مع ذلؾ فإف اإلنساف يستطيع عمى خبلؼ ىكبز  2الطبيعة ك يتحرؾ بانفعاالت خارجية

 أف يتحرر إذا أحاؿ فكرة غير الكاضح إلى كاضحة ك أحاؿ انفاالتو إلى حب اهلل . 

ؼ '' اإلنساف الحر أم ذلؾ الذم يعيش كفؽ إلرشادات العقؿ كحدىا منقاد في مسمكو بالخك 
'' فالحرية ال تمغي ضركرة الفعؿ بؿ عمى العكس  3مف المكت ، بؿ يرغب في الخير مباشرة

مف ذلؾ ىي أساس كجكده حيث يقكؿ أسبينكزا ''تكمف الحرية اإلنسانية التي يفتخر الجميع 
 '' .4بامتبلكيا في ككف الناس كاعيف بشيكاتيـ ك جاىميف باألسباب التي تحددىا

يقر مبدءا أساسيا مف خبلؿ مذىبو الفمسفي يتمخص في البحث عف  لقد أراد أسبينكزا أف
طريقة تيدؼ إلى تحرير العقؿ مف البدع ك الخرافات التي سيطرت عميو بفعؿ المعتقدات 
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القديمة لذلؾ نراه يتناكؿ في رسالتو عف البلىكت ك السياسة مكضكع حرية الفكػػػػر ك الحرية 
 . 1كلة لتحقيؽ أكبر قدر مف ىذه الحرية اإلنسانية ك ضركرة فصؿ الديف عف الد

فقد أنكر أسبينكزا حرية اإلرادة ألف مذىبو الفمسفي يفضي بو بالضركرة إلى فكرة صريحة في 
الجبر ، أما ما نشعر بو في أنفسنا مف حرية في العمؿ ك السمكؾ فميس نظره سكل حصؿ 

نو ال يمكف النظر إلى اإلنساف باألسباب التي تؤدم إليو ، أما بالنسبة لمحرية اإلنسانية فإ
باعتباره دكلة داخؿ دكلة ، إذ أنو ال يتمتع بالحرية فكؿ شيء ضركرم بؿ إف الكجكد بأسره 
يخضع لمضركرة  مف ىنا نجد أف شعكر اإلنساف بحريتو الكاممة إنما ىك كاقع األمر إنما 

لمطمقة التي ىي الغاية يعبر عف حرية ناقصة ألنيا مستمدة مف حرية اهلل الكاممة أك إرادتو ا
 .   2في نياية المطاؼ

 

 ( 5;5-:5:8ليبينــــز: ) 

'' كما يقرر أف  3يرل أف الحرية ىي'' ليست حرية االختيار ك لكنيا تكمف في الضركرة الحرة
'' الحرية تككف أكفر كمما كاف الفعؿ صادر عف العقؿ ، ك تككف أقؿ لكما كاف الفعؿ صادرا 

 رل أف الحرية غير ممكنة ألنيا تناقض مبدأ العمة الكامنة . '' ، ك ي 4عف االنفعاؿ

لقد اعتقد ليبينػز بحرية اإلرادة اإلنسانية ، لكنو يرفض النزعة الحتمية في مجاؿ األخبلؽ فكؿ 
إنساف يقرر لنفسو ما يراه '' فاإلنساف حر ألنو يختار بيف الممكنات بعد الجيد العقمي 

ئب ، ك لكف ىناؾ صعكبة في ىذا األمر الذم بقدر كجكد المبذكؿ ك التفكير المحكـ الصا
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؟ '' فيجيب ليبينز عف ىذا التساؤؿ 1المناداة منذ البدء فكيؼ يتـ ىذا التقدير مع حرية المناداة
بأف اهلل تعالى حدد لمناس ارتكاب الخطايا ألف الحرية مع الخطايا مف االفتقار إلى الحرية ، 

 يتكب ك يعكد إلى الحؽ ك الصكاب .  مما يمكف اإلنساف مف أف يخطئ ك

 ك يحدد ليبينز أنكاع الشركر في العالـ عمى النحك التالي : 

الشر الميتافيزيقي : ك يتمثؿ في النقص الذم يبلحظ المرء في كػؿ المخمكقات ، ك  -
 ىك أمر ال مفر منو ألف النقص مف لكاـز المكجكد المخمكؽ المتناىي .

األلـ الذم يعاني منو أغمب الناس ، ك إذا كاف اهلل الشر الطبيعي : ك يتمثؿ في  -
 تعالى يسمح بو فذلؾ لحكمة أرادىا مف كراء ذلؾ . 

الشر الخمقي : ك يتمثؿ في الذنكب ك المعاصي ك يرجع ذلؾ إلى حرية اإلنساف ، ك  -
ىذه الحرية في حد ذاتيا خير ك لكف الشر يػأتي مف إساءة استخداـ لمحرية الممنكحة 

 اهلل تعالى .  لو مف قبؿ

 

 ( 88;5-68;5ايمايل كانـــط ) 

لقد عرؼ كانط الحرية بتعريفيف أحدىما سمبي ك اآلخر ايجابي ، فالحرية يمكف أف تعرؼ 
سمبا بأنيا '' خاصية اإلرادة في الكائنات العاقمة ألف تفعؿ مستقمة عف العمؿ األجنبػػػية أك 

اإلرادة العاقمة في قدرتيا عمى الفعؿ دكف بعبارة أخرل الحرية ىي الصفة التي تتصؼ بيا 
 '' . 2تأثير في األسباب األجنبية

أما االيجابي فالحرية ىي تشريع اإلرادة لنفسيا بنفسيا ذلؾ أنو كما أف تصكر العمية يتضمف 
في ذاتيا تصكر القكانيف كفقا لما يحدث شيء نسميو المعمكؿ بكاسطة شي نسميو العمة ''  

تكف خاصية لئلرادة الممثمة لقكانيف الطبيعة فإنيا ليس مع ذلؾ خارج  فإف الحرية ك إف لـ
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لكؿ قانكف ك عمى العكس ، إنما يحب أف تككف عميو تفعؿ كفقا لقكانيف ثابتة لكنيا قكانيف 
 '' .  1مف نكع لخاص ك إال لكانت معمكؿ ال يككف ممكنا إال كفقا ليذا القانكف

ت العاقمة بما ىـ كذلؾ ألف الكائف العاقؿ المزكد ك الحرية عند كانط ىي مف شأف الكائنا
بإرادة ال يمكف أف يفعؿ إال إذا كاف حرا ، يقكؿ كانط '' كؿ مكجكد ال يستطيع أف يفعؿ إال 
تحت فكرة الحرية ...أعني أف كؿ القكانيف  المرتبطة بالحرية ارتباطا ال انفصاؿ لو يصدؽ 

د أقر بأنيا حرة في ذاتيا ... أعني أف إرادة الكائف بالنسبة إليو تماما ، كما لك كانت إرادتو ق
 '' .2العاقؿ ال يمكف أف تككف إرادة خاصة إال تحت فكرة الحرية 

 

 

  

 الحرية في الفمسفة المعاصرة  .:

تعتبر الحرية فكرة أساسية ك محكرية في فمسفة الكجكدية ك ىي قضية ميمة في الفمسفة 
 عمكما منذ ظيكرىػػػػا . 

 ( 5-7>>5ياسبيـرز=:= ) 

تممؾ اآلنية الحرية كتعبير في أرادتيا يبدأ أف ىذه اإلرادة ليست نشاطا سابقا لمحرية ، 
فحريتيا تنحصر في أنيا تريد ذاتيا '' ك لقد كاف عمـ النفس القديـ فميتما قبؿ كؿ شيء 

كل بمشكمة دكافع االختيار اإلرادم الحر ، ك ىك كثيرا ما فسر ذلؾ االختيار بأنو اختيار أق
الدكافع ، فاالختيار ال يككف أبدا نتيجة لقكة تحممو ك لكنو '' قرار بكاسطتو أكبت عند التفكير 
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'' ك  1في كجكدم الباطني القكم ال تمح عمي ك اجعؿ لدكافع ما مػػػف بينيا قيمتو المطمقة
إذا أتى  بالتالي ليس الدكافع ىي التي تفسر االختيار ك إنما االختيار ىك الذم يفسر الدافع ''

اختيار الدافع نفسو ك عمة اختيارم ىي أنني أريده أف يككف كذلؾ فاإلرادة عبلقة بذاتيا ك 
 '' .  2شعكر شخصي

يؤكد ياسبيرز أف الحرية معناىا االستقبلؿ ك ''إنما ينبغي أف نحدد طبيعة ىذا االستقبلؿ فإف 
لشعكرم ''فالحرية عنده ما يقتضيو ىذا االستقبلؿ بصكرة جكىرية ىك االستقبلؿ الباطني ا

عبارة عف قدرة ببل مضمكف ال نستطيع إال أف تقترضيا مقدما باعتبارىا شرطا ضركريا 
لمحرية '' حرية االختيار ليست ىي حرية إذف ك لكف بغير حرية االختيار ال كجكد لمحرية '' 

تحديد فأنا إذا أككف حرا حيف أستخمص ك بمقدار ما أستخمص في الكمية التي أنا عمييا 
رؤيتي ك تصميمي ك إحساسا ك فعمي دكف أف أنسى شيئا مف شركط فعمػي ك حريتي ترتكز 
عمى الكشؼ الذمٌ أقـك بو لمعالـ ك ىي ترتكز عمى المسائؿ ك المشكبلت التي ال تكؼ 

'' . ك عمى إمكانيات الفعؿ التي تفتحيا أمامي عمى اتجاىات  3حريتي عف كضعيا أمامي
'' فإذا أتألـ اختر كؿ شيء ك إذا أنا لـ أزف اإلمكانيات ك إذا لـ متعددة إلى أقصى حد 

 ''. 4أستغرؽ في تأمبلت ال نياية ليا فإنني ال أقرر شيئا ك إنما أتقرر

إذف الحرية عند باسترز عبارة عف اختيار '' ىي اختيار مف المحاؿ تبريره بكاسطة بكاعث ك 
فسو في الفعؿ الذم يعبر عػنو ك في ىذا دكافع ، ك لكنو نفسو ك يضع ذاتو لكصفيا عمة ن

االختيار أشعر بحريتي األصمية ألنني فييا أعرؼ نفسي أكال باعتبارم ''أنا شخصية '' ك ىذا 
االختيار ىك تصميمي عمى أف أككف أنا نفسي في اآلنية ك ىذا التصميـ بيبة تمنحيا اإلرادة 

 لنفسيا . 
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 ( 99>5-57>5كيـركغارد ) 

ف الحرية اختيار مطمؽ حيث يقكؿ '' ك لكف ماذا اختار إذف ، ىؿ أختار أ 1يعتبر كيركغارد
ىذا أك ذاؾ ؟ ال ألنني بالمعنى المطمؽ لبلختيار ىكذا فأنا أختار حقا بحكـ أنني أخترت أف 

 ..''  2ال أختار ىذا أك ذاؾ ... كال يمػػكنني أبدا أف اختار شيئا آخر سكل أنا ذاتي

ذاتي'' أنيا تحيؿ عمى ما يككف في نفس الكقت أكثر تجريػدا أك  يقصد كيركغارد بعبارة ''أنا
اكثر تشخيصا كذلؾ ، تعني بذلؾ الحرية ، يعتبر أف االختيار ىك سمة الكجكد الخاصة ، ك 
الكجكد ىنا ىك أف نختار ، فاالختيار بعد أف كاف مشكمة صبح جدال )ديالكتيكا( حيا فيو ''أنا 

ف ك ليذا ال يمكف ألم اختيار أف يتـ بغير قمؽ ، إف الكجكد ذاتي'' ىك الذم يككف في الميزا
ىك أف يختار اإلنساف نفسو ، إ أف الكاقع ىك أف اإلنساف ال يختار إال نفسػو ، ك كؿ اختيار 
خارجي إنما يككف مرتبطا باختيار داخمي ، بنسبة شيء أتبعو فأحقؽ بو ذاتي  فاختيار المرء 

'' إف االختيار ال يمكف عمى كؿ حاؿ أف يتـ جزافا  ذاتو اختيارا حرا حيث يضؼ قائبل
فالحرية ال تعني المصادفة ، إف خاصية اإلنساف ىي أف يضطر إلى كضع اختيار حر ، 
فاالختيار حر ك قسرم في كقت كاحد ، فأنا مضطر إلى أف أختار ما أختار ك أنا ال أختاره 

 '' . 3في حرية إال حيف أرل أنني ال أستطيع إال أف اختاره

ك ينبغي أف نفيـ مف ىذه العبارات المتناقضة في الظاىر أكثر مف أف االختيار في الكاقع 
اضطرارم حر ك ''لكف ذلؾ مف زاكيتيف متباينتيف فيك اضطرارم بمعنى أنو إجبػػارم ك ىك 
حر حيث أنو ال إكراه فيو ، فما ىك إذف االضطرارم أك اإللزاـ المطمؽ الذم يحدد االختيار 
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ؿ ؟ يقكؿ كيركغارد '' إف معناه أف ''األنا '' ال بد ليا أف تختار بصكرة مطمقة ك أف تختار لمفع
 '' .  1لذاتيا طبقا لما فييا مف البلتناىي ك الخمكد

ك ليذا يجب أف نقكؿ أنو ليس ىناؾ كجكد حقيقي إال الكجكد أماـ اهلل أم الكجكد الذم يرتبط 
 بالمتعالي ك المطمؽ . 

أف الكجكد معناه أف نعاني اليأس ك القمؽ حتما ، فالقمؽ يعطي الكجكد ما يرل كيركغارد 
يميزه ، بؿ ىك يكشؼ لممكجكد عف كجكده ك ال تستطيع أية حياة إنسانية أف تفمت مف القمؽ 
، ك القمؽ كاليأس عبلمة مف عبلمات الكجكد ، أما األكؿ فيسبؽ الحرية ك أما األخر فيأتي 

الكماؿ ، كما ينبئ اليأس بالتحرر ، ك القمؽ يضع اإلنساف كجيا في أعقابيا ، إنو ينبئ ب
لكجو أماـ نفسو باعتباره لـ يكجد بعد ، ك إنما سيكجد بكاسطة الحرية ك ىك الركح بمعنى ما 

 ، ماداـ ىك الحرية . 

 

 
 

 ( 5-=>>5مارتن ىيدغر=;: ) 

ء ك ىك يكشؼ الكجكد يرل ىيدغر أف الحرية ىي القدرة التي بيا ينفتح المكجكد عمى األشيا
ك بمكغو األشياء ، ليس ممكنا إال ألننا نممؾ القدرة عمى كشؼ المكجكد ك الحرية ىي التي 
تؤمف التكسط بيف عالـ الكجكد ك عالـ األشياء ، ك أف يككف حرا ىذا يعني أف يككف قادرا 
عمى أف يضع عالـ األشياء مكضع التساؤؿ عمى ضكء الكجكد ك الحرية ىي ما يييأ 
لممكجكد أف يكجد بيد أنيا ليست مكقفا سمبيا ، بؿ ىي مجيكد فعاؿ ألف المكجكد ليس شفافا 

 منذ البداية لئلنساف ، ك ليذا فإف الحرية تنطكم دائما عمى المخاطرة بالكقكع في الخطأ . 

                                                           
 .88-=7ريجيس جوليفييو ، المذاىب الفلسفية ، المرجع السابق ، ص   1



''ك تبعا لذلؾ فإف ماىية الحقيقة تجد في الحرية مقاميا األصيؿ أف ماىية الحقيقة ىي الحرية 
اإلنساف ال يكجد إال مف حيث ىك مممكؾ لمحرية ، ك الحرية ىي كحدىا التي تمكف  ك

اإلنساف مف إيجاد عبلقة مع المكجكد الشامؿ ك بالتالي تمكنو مف ينشئ لنفسو تاريخيا بيد 
أف الحرية ليست أساسا مطمقا ، إنيا ليست األساس لئلمكاف الذاتي لتطابؽ الحكـ إال ألنيا 

'' . ك ىذا  1ماىيتيا الخاصة مف الماىية األكثر أصالة لمحقيقة الجكىريةىي نفسيا تستمد 
يعني أف انفتاح المكجكد عمى الكجكد يقتضي الحرية ك بدكنيا ال انفتاح لممكجكد أبدا ، 
فالحرية ىي مف ماىية اإلنساف الجكىرم ، ك الحرية ىي األساس المطمؽ ك ىي التأسيس ك 

 ىي الكجكد اإلنساني '' . 

 

 

 

 : الفصل األول  
 فلسفة جون بول سارتر
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تعتبر الكجكدية فكر فمسفي ظير في بداية القرف السابع عشر كرد فعؿ لمطكؽ الذم كضعتو 
الفمسفات التقميدية ك الميتافيزيقية ك األدياف ك القيـ االجتماعية ، عػػمى اإلنساف ك حرمتو مف 
 حريتو الحقيقية التي ترافقو منذ لحظة كالدتو ، حيث تديف ىذه األخيرة )الفمسفة الكجكدية (

عمى مختمؼ أنكاعيا ك أشكاليا لعبقرية الفيمسكؼ الفرنسي جكف بكؿ سارتر الذم جعؿ 
فمسفتو ك أفكاره ك مبادئو ىي األساس الذم يقـك عميو ىذا االتجاه ، حيث تأثر سارتر 

 بالعديد مف االتجاىات الفكرية منيا الفرنسية ك منيا األلمانية . 

 1سارترمفيوم الوجودية و مبادئيا عند جون بول  .5
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، كان والده جان باتيست ضابطا في البحرية الفرنسية و كانت أمو آن ماري اشفينزر ، توفي أبوه بعد عام من والدتو فكفلتو أمو و 89=5
، ثم التحق بالصف المؤىل لدخول مدرسة 65=5، إلتحق سارتر بالصف األول من ليسيو ىنري و حصل على البكالوريا في  والدىا و والدتها

و كان ترتيبو األول و كانت  =6=5، لكنو نجح في >6=5في لوي لوجران ، ورسب فيها في المرة األولى سنة  68=5المعلمين العليا سنة 
و قد كان ىذا اللقاء بداية لعالقتهما و التي استمرت حتى  =6=5لترتيب ، و كان لقاؤىما ألول مرة في سيمون دي بوفوار ىي الثانية في ا

زار الواليات المتحدة األمريكية ، و لقد  89=5تعرف على جان جينيو و أسس مجلة األزمنة الحديثة ، و في  88=5موت سارتر ، ففي سنة 
 إنسانية '' .  حاضر فيها المذىب الوجودي ''الوجودية نزعة

  l’imaginaise( كتابو الخيالي =7=5( ، مشروع نظرية في األفعال ):7=5لو العدديد من المؤلفات و األعمال نذكر منها : الخيال )
 ( ، نقد العقل الجدلي .:8=5( .ديكارت مقدمة و نصوص مختارة )87=5(، الوجود و العدم )88=5)
 ( . الحرية . =5=7)  le mur( ، الجدار >5=7) l’évauseلغثيان و كذلك لو العديد من الروايات ىي : ا 



 تعريف الوجودية عند جون بول سارتر  . أ

لكف ىذا  –ك ىذا ما يفيـ مف تسميتيا  –الفمسفة الكجكدية تعني بالكجكد في خصكصيتو 
االىتماـ بمسألة الكجكد ال تقترف بالفمسفة الكجكدية فقط ، ألف الفمسفة كانت دائما تساؤال عف 
الكجكد حيث ظيرت قديما في الفكر اليكناني فمسفات اىتمت بالعالـ الطبيعي مف حيث 

 1سككنو ك أزليتو ك في المقابؿ ذلؾ تغيره أك حركتو ك صيركرتو. 

مف مباحث الفمسفة تناكلتو الفمسفات القديمة ك الحديثة كما ىك  فمكضكع الكجكد مبحث ىاـ
معمـك ، ك ال يسعنا المجاؿ ىنا لتفصيؿ ذلؾ حيث ارتبط المكضكع الكجكد بالقمػػػػؽ ك الغثياف 
ك اليأس في الفمسفات الكجكدية المعاصرة التي تعتبر عف أحكاؿ القرف العشريف ك ما يميزه 

نب حياة اإلنساف المعاصر ،ك بالتالي ''فيي صرخة إنساف مف تحكالت عميقة مست كؿ جكا
ىذا القرف في كجو القدر ك صكرة عف مأساتو حيث تحركت قػكاه الراقدة ك أدرؾ فظاعة كاقعو 

، فيي فمسفة تيدؼ إلى معرفة إلى معرفة الحياة الداخمية الخاصة ك  2فتمرد عمى كيانو ''
نفسيا فػػػػػي القصص ك الركايات النابضة بالحياة ،  تريد أف تتيح لؤلفكار إمكانية التعبير عف

ك '' يمكف تعريؼ الكجكدية بالسمب إذ ىي ليست فعبل بؿ رد فعؿ بدأت بتأمبلت كيركغارد 
( الدينية ك تكرتو عمى ىيجؿ ، فيك يعارض إمكانية قياـ مذىب فمسفي بقسـ 3231-3277)

يتصكره العقؿ ، ك إنما ىك لمذات  الكجكد ألف الكجكد في حقيقتو ليس لممعنى الكمي كما
، فالكجكد ىك الحياة التي نحياىا بكؿ قكانا الداخمية ك ليس مكضكعا لمتأمؿ  3المفردة ''

 العقمي كما نرل الفمسفة المثالية . 

                                                                                                                                                                                     

( ، الشيطان و اهلل 87=5( ، األيدي القذرة ):8=5( ، موتى بال دفن )88=5( ، جلسة سرية )87=5أما المسرحيات : مسرحية الذباب )
 Kean  (5=98 .)( ، كين 95=5)
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ك يمكف النظر إلى الكجكدية مف زاكية مغايرة عمى أنيا فمسفة تدعك إلى الخمكؿ ك تدفع إلى 
لمظاىر الحقيرة مف جبف ك ضعؼ ، فيي صكرت الجكانب المظممة الفردية ك ال تصؼ إال ا

 –'' لكف سارتر رد عمى ىذه االنتقادات في كتابو  1ك اىتمت بالناحية الشريرة مف الحياة
ك قاؿ إف   l’existentialisme est un humanismeمذىب إنساني  –الكجكدية 

ك أنيا أقؿ النظريات اتصاال بالعقمية ك الكجكدية '' نظرية تجعؿ الحياة اإلنسانية حياة ممكنة 
تقربا إلى الشر ك ىي أكثرىا جدية ك صرامة ، إذا تناقض الخمكؿ ك تؤكد إف ال حقيقة إال 
في العمؿ ك لذلؾ فيي تصؼ الضعيؼ ألنو ككف نفسو كذلؾ بأعمالػػػػو ك تصكره مسؤكال 

ف أف يبقى عمى حالو طكاؿ عمى حياتو ، ك ترل أف اإلنساف لـ يكلد بطبل أك جبانا ك ال يمك
، فالكجكدية ترل أف اإلنساف يكلد ببل 2حياتو ، فأمامو إمكانيات أخرل يمكف أف يحققيا 

ماىية فيك يكلد أكال ثـ يصنع ماىيتو بنفسو انطبلقا مف اختياره الحر ، نظر سارتر إلى 
 :  الكجكدية نظرة أخبلقية أنيا مذىب يقكـ عػػمى أسس كاقعية ك تتمثؿ فيما يمي

ترجع لئلنساف كرامتو الميانة ، حيث ال تعتبره كسيمة أك مكضكع ك ألنيا كذلؾ ال ترل إال 
فضاء اإلنسانية ك بالتالي فإف المشكمة الكجكدية تتعمؽ أساسا بأف يجد اإلنساف نفسو 

 . 3الضائعة ك أف يقتنع أنو ال تكجد قكة يمكف أف تنزعو مف نفسو 

الكجكدية تستمد نشاطيا الفمسفي مف الذات ك تختػػار القمؽ ك ك بذلؾ فبل غرابة إذا قمنا أف 
 اليأس ك األلـ ألنيا تشكؿ المغز الكجكدم. 

الكجكدية ليست فمسفة تأمؿ ك سككف ألنيا تحدد اإلنساف طبقا لما يفعؿ ك ىي ليست فمسفة 
ع متشائمة ألنيا تضع مصير اإلنساف بيد يديو ك مف ثـ أكثر الفمسفات تفاؤال ك ىي تدف

 . 1اإلنساف لمعمؿ إذف تككف الكجكدية فمسفة أخبلقية ، عمؿ ك التزاـ 
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 مبادئ الوجودية  . ب

يمكف أف نستخمص مبادئ الكجكدية مف خبلؿ تعريفيا ك ىي تتمثؿ في ثبلثة مبادئ رئيسية 
، فيي أكال تيتـ بمسألة الكجكد ك ثانيا معارضتيا لمفمسفات التقميدية السابػػقة ليا ك ثالثا 

 مف الذاتية . تنطمؽ 

 

 

  اىتماميا بمسألة الوجود 

إف التحميؿ الكجكدم سمة مف السمات األكيدة لمكجكدية ،  كالكجكدييف يجمعكف عمى رفضيـ 
اعتبار الكجكد شيئا يمكف أف نجرده ك نعرفو مف الخارج بكصفو أحد المعطيات المكضكعية 

التصػكرات ، ك ال يمكف أف ك ىك بذلؾ ليس مفيكما مجردا ، ك ال يمكف إدخالو في قكالب 
نجرم عميو عمميات التصكر ك االستنباط ، فيك ممقى ىناؾ ال يرتكز إال عمى نفسو ك ال 

مكاف مطمؽ تتعالى عمى كؿ مكضػكعية ك غير قابؿ ‘يمكف إدراكو إال بالحدس ك ىك 
دراؾ مف لمتحديث ، فالكجكد ىك تجربة ذاتية يعييا اإلنساف مف الداخؿ بكؿ كيانو فبل يقبؿ اإل

'' ك ىذا الكجكد الذم 2الخارج كفؽ نظرة عممية صارمة ، كما اعتقد أنيا النظرة العممػػية 
يشكؿ محكر اىتماـ الفمسفة الكجكدية يحمؿ صبغة ذاتية ك ىك إشارة إلى يقيف ليس بيقيف 

ك عقمي ك إنما ىك كعي المرء بأف الكجكد خطيئة مرتبط بالسعادة األبدية في العالـ العمكم ، 
ىك صيركرة متجية بصكرة دائمة نحك الممكنات ، فنحف ال نعرؼ كيؼ ستككف ىذه الحياة ، 

 . 3ىؿ تكػػػكف حياة سعادة أك حياة شقاء حسب كيركغارد ''
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ىذا يعني أف الكجكد ليس معطى ميتافيزيقيا أك مجردا ، بؿ ىك كجكد مبلـز لحياة اإلنساف ك 
 Heideggerك يجسد حريتو ، فالكجكد عند ىيدغر  لكجكده في العالـ أم أنو يحقؽ إمكانيتو

ىك أف يككف المرء خارج ذاتو ليخمؽ العالـ مف حكلو ، أما سارتر فالكجكد ىك أف يككف 
اإلنساف بأفعالو ك فكرة الكجكد حسبو مرتبطة بفكرة الحرية ، ''مكضكع الفمسفة ىك تحميؿ 

بأف تؤكد نفسيا ك ليس ليا منشأ  الكجكد ك كصفو مف ناحية أف ىذا الكجكد فعؿ حرية تتككف
 . 1أك أساس سكل ىذا التككيد لمذات '' 

  رفضيا لفمسفات الماىيات 

الفمسفة الكجكدية تعارض الفمسفات التي كانت ماىكية ، أعطت األكلكية لمماىية ك جعمتيا 
سابقة عف الكجكد العيني المتحقؽ ك أقامت الفرؽ بيف الجزئي ك الكمي ك المحسكس ك 

. ك بذلؾ فقد اتصفت )فمسفات الماىيات( بغياب الشخص ك غياب األلـ ك اعتنت  2المعقكؿ
بالمفاىيـ العامة ك جردت الشخص مف مكاىبو الفردية ك بالتالي فيي ال تعبر عف الصراع ك 
النزاع ، ك نظر الكجكديكف إلى فمسفات الماىية عمى أنيا فمسفات جبرية ك ليذا رفضيا 

سبو '' يأتي إلى الكجكد ال كمكضكع في زماف ك مكاف ، بؿ كنشاط سارتر فاإلنساف ح
مستمر لمحرية فيك يكجد قبؿ أف نستطيع تعريفو ، فالماىية تأتي بعد الكجكد ، فاإلنساف 
يكجد ك يظير في الطبيعة ثـ يحدد ك يعرؼ ... '' ك ال يمكف تعريفو إال عمى الشكؿ الذم 

 . 3يكجد نفسو عميو ''
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يرل أف ماىية اإلنساف ىي مكجده ك الكجكد حسبو مرادؼ لعبارة الكينكنة في  أما ىيدغر فإنو
، ك بالتالي فالماىية ليست إال حقيقة الكائف  1ىنا تكمف في كجكده'' –العالـ '' ماىية الكائف 

 في العالـ ك ىي مبلزمة لكجكده ك غير سابقة عنو . 

  الذاتيـــــة 

ي مف الذاتية ، حيث تختار األلـ ك اليأس ك الحزف ك تبدأ الفمسفة الكجكدية نشاطيا الفمسف
بذلؾ فإف األمكر ال تفسر بؿ نحياىا ، فالكجكدية تقتصر في فيـ الحياة ك ما تحكيو إلى 
الذات ، ك فكرة الذاتية ىذه مقترنة بفكرة االختبار ، فاإلنساف ىك المشركع الذم يرل فيو 

 ا يصنع ذاتو . نفسو ك ىك الذم يصكغ قاعدتو لنفسو ك يككف كم

إف الفمسفة الكجكدية تبدأ مف الذات باعتبارىا كظيفة لمتفكير ، كما تعتقد الفمسفة العقمية لكف 
باعتبارىا المعرفة الفعمية أم المعرفة ككجكد '' ك ىي تنظر في األنا الكاعي كمكضكعو معا 

ف حيث ىك ك تنظر إلى األنا مف حيث ىك مكجكد ك في فرديتو الخاصة ك إلى اإلنساف م
خمؽ مستمر لذاتيتو ، ك لذلؾ فالكجكدية تتخذ مف تحميؿ التجربة العينية المعاشة نقطة بداية 

. إف ما يميز الفمسفة الكجكدية عف الفمسفات األخرل ىك تصكيرىا لمناخ القرف العشريف  2''
 ك ما يطبعو مف قمؽ ك غثياف ك جعؿ مف نقطة االنطبلؽ لفيـ العالـ ك بمكغو . 

 عية الفمسفية لجون بول سارتر المرج .6

 التيار الفرنسي  . أ

  تأثير ديكارت عمى سارتر 
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( 3174-3741) 1كاف لمفكر الديكارتي أثر عمى فبلسفة فرنسا بما فييـ سارتر ألف ديكارت
استنتج الكجكد مف ككنو ذات مفكرة مف خبلؿ فكرة الككجيتك '' أنا أفكر أنا مكجكد'' فجعؿ 

 الكجكد مرتبط بالكعي ك سارتر اعتبر الكجكد الحقيقة الكحيدة التي يجب االنطبلؽ منيا .

كعي عند سارتر ىي فينمكلكجيا جامعة أنيا ال تقؼ عند األنا أفكر أم ال 2فالفينمنكلكجيا
يتخذ سارتر الككجيتك مبدأ أكؿ  3الخالص ك لكنيا تذىب إلى ما يقصد إليو الكعي مف أشياء''

ليذىب منو إلى مكضكعات مغايرة لو ، ك لينظر بالتالي في األنا الكعي ك مكضكعو معاني 
عبلقتيا أف األنا أك الكعي ىك كعي شيء كما يقكؿ سارتر '' إذا كاف الككجيتك يقكد ضركرة 

ا في الحاؿ تتصرؼ خارجو ك إذا كاف الكعي انحدارا زلقا ال نستطيع أف نستقر عميو أنفسن
دكف أف نجد أنفسنا في الحاؿ تتصرؼ خارجو إلى الكجكد في ذاتو )أم األشياء( فذلؾ ألف 
الككجيتك ليس حاصبل في ذاتو إطبلقا عمى ما يكفي أف يككف ذاتية مطمقة أنو يحيؿ أكال إلى 

  4الشيء''.

أثر سارتر بمنيج الشؾ الذم كضعو ديكارت ك دعا مف خبللو إلى عدـ األخذ باألحكاـ كما ت
عمى أنيا صحيحة ك يقينية إال بعد تفحصيا ، ك ىذا يؤكد إعبلف ديكارت عف الحرية الفردية 
بمعنى عف حرية الكعي في الرفض ك القبكؿ ك أف العقؿ الديكارتي لو القدرة عمى التحميؿ ك 

 اإلبداع ك االختراع . التعميـ بؿ عمى

ك ىكذا '' فإف الشؾ المنيجي فعؿ مف أفعاؿ الحرية تممؾ بيا اإلرادة زماـ نفسيا ك الفكرة 
القائمة بأف الحرية عمى خبلؼ كؿ ممكة إنسانية أخرل ال متناىية في اإلنساف كما ىي ال 

                                                           
( من رواد المذىب العقلي بدأ كتابة مؤلفو بعنوان قواعد لهداية العقل ، ثم مقاالت في 5:98-:=59ديكارت : فيلسوف فرنسي )  1

الرياضيات و الطبيعة ''مقال في المنهج '' ثم ''تأمالت ميتافيزيقية '' و قد حاول ديكارت تبسيط آرائو فألف كتاب ''مبادئ الفلسفة 
5:88 . '' 

الفينومينولوجيا : تقوم على دراسة علمية و ليست نقدية للشعور و أن ىذه الدراسة تستند على الحدس كعملية أساسية ، فالحدس كما يرى   2
 ،  =8سارتر يضعنا وجها لوجو أمام الشيء )انظر الوجود و العدم( ص 
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بمكقؼ الحرية  '' ك بيذا أفضى ديكارت عمى كؿ طرؽ اليقيف ك سارتر تأثر 1متناىية في اهلل
 عنده . 

إف تأكيد ديكارت لؤلنا المفكرة ك الكاعية إنما ىك تأكيد '' أف النفس تفكر دائما فبل مكاف فييا 
 '' . 2لما يسمى فيما بعد بالبلشعكر بؿ كؿ شيء شفاؼ بالنسبة لمنفس ك في النفس 

ث قاؿ '' لقد كنت ك ىذا ما سيدفع سارتر إلى نقد فكرة البلكعي في نظرية التحميؿ النفسي حي
أرفض الصراع الطبقي ألني كنت بكرجكازيا صغيرا ك يمكف القكؿ أنني أرفض فركيد ألني 

 '' ك بيذا نقكؿ أف لمفكر الديكارتي تأثيرا كبيرا عمى سارتر في مرحمتو المبكرة .  3كنت فرنسيا

 4بـــاسكال  

( تمييدا لمكثير مف األفكار الكجكدية ألنيا أقامت العنصر 3119-3191تعد فمسفة باسكاؿ )
الصراعي داخؿ الفرد الذم تتصارع فيو قكل متناقضة تتمثؿ في عظمػػػػتو ك حقارتو التي 
ترجع إلى الخطيئة ، ىذا مف جية ك مف جية أخرل قاؿ بفكرة الكاقع البلمبرر الذم ال يقبؿ 

 '' .5بفكرة خمك المعرفة العقمية مف اليقيف أم تفسير ك 

تعتبر ىذه الفمسفة مف بيف الفمسفات التي نقدت الفمسفات الماىكية ك العقبلنية حيث تعتبر 
'' ك كذلؾ أكد أف  6اإلنساف '' مجمكعة مف المتناقضات مما يستحيؿ تفسيره تفسيرا عقميا
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ن ككائن قلق مخلوق للموت و قد أعيد االختبار عليو بعد خروجو عن اإلطار باالحتماالت في الرياضيات ، حيث انصب جهده على اإلنسا
 الضيق للفلسفة المذىبية . 
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دراؾ ك عاجز عف البرىنة فيك عاجز العقؿ ال يمكنو تفسير اإلنساف '' العقؿ عاجز عف اإل
 ''.  1عف تفسير الكاقع اإلنساني ك عف الكصكؿ إلى الحقائؽ الدينية

حيث كجد باسكاؿ القمب كحده السبيؿ إلى إدراؾ ك معرفة الحقيقة الدينية ك عميو فقد استبعد 
د باسكاؿ العقؿ لتفسير الكاقع اإلنساني ، فاإلنساف كحيد داخؿ ذاتو ك في تجربتو ك بيذا يع

 أكؿ المفكريف الذم كجو فمسفتو إلى االىتماـ بكاقع اإلنساف المرعب .

 

 

 

 

 

 التيار األلماني  . ب

 عمى سارتر  2تأثير ىيجل 

( الكجكدية ك سارتر بشكؿ خاص فكرة الجػػدؿ ك 3213-3334أمدت الفمسفة الييجمية )
لعدـ ك سارتر ميز في المقكالت التي تسير عمييا ، ك كذلؾ بنظرية في الكجكد ك أخرل في ا

فمسفتو بيف الكجكد لذاتو ك الكجكد في ذاتو ك ىي '' الفكرة التي تسيطر عمى كتاب الكجكد ك 
'' فيك أساس التفرقة بيف النزعة الييجمية 3العدـ لسارتر ، ىي التمييز الذم يأتي مف ىيجؿ 

لمكجكد في ذاتو أمر ك السارترية ذلؾ ألف سارتر يعمف عمى أف اتخاذ المكجكد لذاتػػػػػو ك ا
مستحيؿ ، بينما يرل ىيجؿ أف اتخاذىما ممكف ك تػصريح السارترية باستحالة اتحادىما ىك 
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عن الفرق بين فلستين فختو و شليغ ، من أىم كتبو فيزيولوجيا الروح ، و علم  85>5كان صديق الفيلسوف شيليغ ، ألف أول كتاب لو سنة 
 ( ثم ألف كتابو فلسفة الحق . :5>5-56>5المنطق )
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نفسو ، إنكار لفكرة اآللة ك منو ذلؾ فإف سارتر يعرؼ الكجكد لذاتو عمى نحك مماثؿ لمتعريؼ 
كف ، ك ال الذم يضعو ىيجؿ ليذا الكجكد ، أم أف الركح حركة مستمرة ''فأنا أككف مبل أك

 .1أككف ما أككف '' 

كذلؾ أمدت فمسفة ىيجؿ لسارتر فكرة الصراع بيف األنا ك اآلخر التي حمميا مف خبلؿ نظرة 
األخر التي تجعؿ األنا مكضكعا لو ، كما أف ظيكر األخر يجكؿ عالـ األنا إلى صراع ك 

ميؿ يتطابؽ مع منافسة ك اغتراب ألنو يجعؿ األنا مكضكعا ك يحكـ عمى سمككو ك ىذا التح
 تحميؿ ىيجؿ بعممية االنتقاؿ مف الكعي إلى الكعي الذاتي . 

ك تبقى فكرة الصراع بيف األنا ك اآلخر مستمدة مف الصراع القائـ بيف السيد ك العبد أك ما 
 يعرؼ بجدلية السيد ك العبد في فمسفة ىيجؿ . 

 

  التأثير الماركسي في فكر سارتر 

( باعتبار فمسفتو تعبر عف مصالح الطبقة 3221-3232آمف سارتر بفكرة ماركس )
الصاعدة في عصره ك التي مثمتيا البركليتاريا ك تأثر بالماركسية التي كجد فييا فمسفة الفعؿ 
الثكرم الذم يحقؽ التغيير فعدىا فمسفة االعمؿ ك النضاؿ الثكرم الذم ييدؼ إلى تغير 

بو المادية ك الثكرة يقكؿ '' إف الثكرة جذرم في نظاـ الحكـ ك التممؾ ، نجد سارتر في كتا
تحدث عندما يصاحب التغيير في المؤسسات تغييرا جذريا في نظػػػػاـ التممؾ ك الشخص أك 

 . 2الحزب الذم تييأ أعمالو لثكرة كيذه نسميو ثكريا '' 

تأثر سارتر بالماركسية مف حيث ىي ممارسة فعمية أك نضاؿ أك نضاؿ عممي يكمي 
لمطبقات العمالية إف فصؿ الماركسية بالنسبة لسارتر ىك أنيا زكدت اإلنساف المعاصر 
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بنظرية اجتماعية مفادىا أف التاريخ دائما في صيركرة ك مشركع شامؿ فػي طريؽ التحقؽ ، 
، ال في صنع التاريخ ك لكف لمتحكـ  34ة جبارة في القرف الػ كما كجد في الماركسية محاكل

 فيو عمميا ك نظريا عف طريؽ تكحيد الحركة العمالية . 

إذف أمدت الماركسية لسارتر صكرة اإلنساف الذم يحقؽ ذاتو في العالـ بالعمؿ الخػػبلؽ ك 
يرا مباشرا عما ىك العبلقات االجتماعية '' إنو في المجتمع السميـ يجب أف يككف العمؿ تعب

إنساني في اإلنساف .. ك بكاسطة العمؿ الخبلؽ يصؿ إلى شكؿ مف اإلتحاد بينو ك بيف 
 .  1سائر الناس ك بيذا يتغمب عف شعكره باالنفعاؿ بيف نفسو ك بيف العالـ ''

ك ىذا ما يكضح لنا تحكؿ فكر سارتر مف الحرية الفردية المطمقة التي تحدث عنيا في 
دـ إلى حرية العمؿ أك باألحرل الممارسة ، كما تحدث عنيا في نقد العمؿ الكجكد ك الع

 الجدلي . 

'' إف اإلنساف الكجكدم يتجدد فقط حسب عممو ك فعمو ك بالتالي ىدفو ىك أف يؤكد حرية 
العمؿ ك الفعؿ بانخراطو في مجمكع اآلخريف مف البشر المحيطيف بو ك الذيف يحيكف معو، 

 .  2في مقدكره أف يككف حرا لكحده ''ألنو ليس ىناؾ إنساف 

كما أممت عميو عصره لذا يتجكؿ مف فكرة حرية الفرد المطمقة إلى  3إذف سارتر تأثر بماركس
 4التحاؽ ىذا الفرد باآلخريف ك بالتاريخ ليتجمى ظيكره في العالـ ، مجمؿ القكؿ أف الماركسية

األصمية أمدت سارتر بأفكار الجدؿ ، االغتراب ، الكعي ، الحرية ك التغير السمبي التي ىي 
 في الكاقع أفكار الفيمسكؼ األلماني ىيجؿ . 
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  1نيتشــــو 

( بطريقة غير 3444-3299لقد تأثر سارتر بأفكار كيركجارد مف خبلؿ فمسفة نيتشو )
رد ك األمة ك كانت بالمثؿ حياة نيتشو مباشرة ، بحيث تمحكرت فمسفتو عمى اإلنساف الف

فالتجربة الذاتية قادت أحدىما )كيركغارد( إلى التديف ك األخر إلى اإللحاد ك مع ذلؾ اتفقا 
 عمى أف الحقيقة اعتقاد ذاتي كثار كبلىما عمى المسيحية . 

ى إف فكر نيتشو ىك فكر صادقا عف تقمبات الكجكد اإلنساني الفردم ألف الفكر ليس لو معن
إال في ظؿ التجربة الذاتية بمختمؼ صكرىا ، فنيتشو مثمو كثؿ كيركغارد أثر في سارتر عمى 
فكرة أف الحياة تجربة يعيشيا الفرد كحده ك ىي األساس التي بنى عمييا ىيدغر ك سارتر عمـ 

 الكجكد أك األنطكلكجيا. 

ة في الحياة ك ىذا إف نتشو كفيمسكؼ كجكدم لـ يؤمف باالتساؽ المذىبي ك ال يأبو مكضكعي
ما تقكـ عميو الفمسفة الكجكدية بما فييا فمسفة سارتر '' إف الحياة نسيج مف التناقضات ك 
األضداد ك الكاقع نسيج مف األضداد ك أنكاع الصراع ك ىك ال يستكعب أبدا في مظير كاحد 

مف '' ك مف ىنا تنتقؿ الحقيقة  2ك كؿ إيجاب يستدعي سمبا ، ك كؿ نفي يشمؿ تأكيدا
الميتافيزيقا ك مف تطابقيا مع المطمؽ إلى مجاؿ الكاقع لتتجمى في التجربة الذاتية التي 
يعيشيا اإلنساف ، فكجكدية نيتشو تعتبر الكجكد فعبل إنسانيا ك ىي معارضة لمتيار العقبلني 
ك رافضة لمبدأ الجكىر السابؽ ، ك يبقى الكجكد يعني ما يقـك بو اإلنساف مف فعؿ ك إبداع 

ىك في عزلة عف اآللية الزائفة ك القيـ المجردة المطمقة ، كي ال يبقى لئلنساف إال حريتو ك 
 ك إرادتو التي تتجسد في اختياراتو . 

                                                           
ينية لكنو كان شديد اإللحاد ، و قد عبر ( فريديريك نيتشو : فيلسوف ألماني و أديب من كبار األدباء من عائلة د88=5-88>5نيتشو )  1

لخير و عن إلحاده في العديد من كتاباتو ، بدأ ينشر مقاالتو الفلسفية و ىو طالب في الجامعة من أىم كتاباتو '' أصل األخالق''، '' ما وراء ا
 الشر '' ، ''ىكذا تكلم زرادشت". 

 .98، ص >>=5، 5رتر ، تج فؤاد كامل ، دار اآلداب ، بيروت ، طريجيس جوليفييو ، المداىب الوجودية من كيرجارد إلى سا  2



إف فكرة الحرية ك تحقيؽ الذات التي تبناىا الفبلسفة الكجكديكف ىي فكرة نيتشكية ك ىي ما 
'' ، ففكرة اإللحاد عند  1نسانيعبر عنو سارتر '' الحرية ليست كجكدا ما إنيا الكجكد اإل

سارتر ىي فكرة مكت اآللة ال يصير ايجابيا إال عندما يصير اإلنساف نفسو إليا ك ىك ما 
 عبر عنو اإلنساف األعمى أك اإلنساف الخبلؽ باستمرار . 

ك كذلؾ آمف سارتر بالخمؽ الذاتي المستمر ك ىك ما كضحو في الكثير مف أعمالو األدبية ك 
'' الذباب ''، '' الشيطاف ك اإللو الطبيب'' التي تحدثت عف غياب اإللو ليكشؼ مسرحياتو 

اإلنساف حريتو ، ك بيذا فإف سارتر مثؿ نيتشو كبلىما يجداف الحرية تقتضي بالضركرة 
غياب اإللو ك ىي الفكرة التي تقكدنا إلى إثبات الذاتية الفردية ، ك بيذا اتفقا الفيمسكفاف عمى 

جميع األكىاـ الضارة باإلنساف ك ىذا األخير )الديف( عند نيتشو ىك زيؼ أف الديف مصدر 
معنى الخير ك معنى الشر ك األخذ بو تحطيـ لفكرة الخمؽ ك تجاكز اإلنساف لذاتو ك ىك ما 

 تأثر بو سارتر . 

يتفؽ سارتر مع نيتشو عمى أف اإلنساف حرية تحقؽ ذاتيا ك ماىية مطركحة دائما في أفؽ 
قى اإلنساف كحده خالؽ ألفعالو منيا أخبلقو ك ىك ما تحدث عنو نيتشو في العالـ ك يب

اإلنساف األعمى عمى '' أنيا أخبلؽ الحرية ك اإلبداع إنيا أخبلؽ الذاتية أعطت معنى أخبلؽ 
 . 2نيتشو فأحدثت تحكال في تقدير القيـ '' 

قد رفض سارتر أخبلؽ نيتشو ىي التي تبناىا سارتر بكصفيا قيـ يخترعيا اإلنساف ، ف
األخبلؽ النظرية كما رفضيا نيتشو عمى أنيا ال تستقيـ في عالـ التناقضات الذم ىك عالـ 

 اإلنساف . 

  )سارتر و التأثير اليسرلي )ىسرل 
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تأثر سارتر كمفكر فرنسي بديكارت ، ك كما أشرنا سابقا بمبدأ الكجكد المرتبط بالكعػي ك 
اكز فكرة الكعي الخالص إلى الكعي المتجو نحك بككجيتك )أنا أفكر أنا مكجكد( لكنو تج

( ففي فمسفة )ىكسرؿ( أقاـ منيجا 3412-3274مكضكع ما ، ك ىذا ما يظير تأثره بيسرؿ )
لفيـ ظاىرات الكجكد أك الفيمنكلكجيا كدراسة كصفية محضة لكقائع الفكػػػػر ك المعرفة نحك ما 

 . 1نحياه في صميـ شعكرنا ''

سارتر فيما جاء في كتابو '' الكجكد ك العدـ '' ك كذلؾ '' التخيؿ '' يتجمى تأثير ىسرؿ عمى 
إذ نجد أف األنا ليس المفكر الخالص بؿ ىك األنا المدرؾ لؤلشياء ليؤكد في النياية أف كؿ 

التي تقكؿ أف  Intentionnalité 2شعكر ىك شعكر بشيء ما '' ك عميو يتبنى فكرة القصدية
نحك األشياء التي يقصدىا ، فإذف ىك ظاىرة ك ليس جكىرا  الكعي يتجو دائما نحك ذاتو ك

خالصا '' ليس الكعي أية صفة جكىرية إنو ظاىرة فحسب بمعنى أنو ليس مكجكدا إال بقدر 
'' ك ىك ما جعؿ سارتر يرتكز عمى أف الماىية سابقة عمى الكجكد فكرة  3ما يظير لذاتو

كد ، فاتجاه الكعي إلى المكجكدات التي القصدية ، إذف تمثؿ أحدل مقكمات أنطكلكجيا الكج
يعييا إنما ىك تأكيد لؤلنا الكاعي ك في نفس الكقت لكجكد األشياء الخارجية ك بيذا يدرؾ 
الكعي أنو متميز عف بقية المكجكدات التي يدركيا ، فيكشؼ أنو كجكد فعاؿ ك ىي الفكرة 

بشكؿ خاص ، فقد قدـ ىسرؿ التي تقكـ عمييا الفمسفة الكجكدية بشكؿ عاـ ك فمسفة سارتر 
لمكجكدية ك لسارتر فكرة االتصاؿ القائـ بيػػػػف الذات ك المكضكع ك كذا تجربة الكشؼ عف 

 الكجكد نفسو مف حيث أف الكجكد يعني الخركج مف الذات نحك العالـ ك القصدية . 

  ىيدجر و سارتر 
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كثير مف أفكاره الكجكدية تعد الفمسفة الييدجيرية المصدر المباشر الذم ينيؿ منو سارتر ال
 كالكجكد في العالـ ، الحرية ، القمؽ ك غيرىا . 

( عمى أنو الكائف ك المكجكد الذم يتميز عف غيره باعتباره 3431-3224نظر ىيدجر )
'' ك ىك مكجكد في العالـ ك النشغالو بالحياة  1يستطيع '' أف يسأؿ نفسو عف كينكنة الكجكد

كجكد الزائؼ الذم يعني كما أشار إليو فؤاد كامؿ أنو '' ىركب اليكمية المبتذلة يسقط في ال
'' ، فاآلنية عند ىيدجر تممؾ إمكانية  2اآلنية أما نفسيا باعتبارىا القدرة عمى تككيف ذاتيا

التجاكز لعيش العالـ ، عندىا تفكر في المكت ك تنتظره ك ذلؾ ىك ما يسمى بالكجكد 
ليعيدىا إلى ذاتيا ، لذا ينتابو القمؽ '' القمؽ مف  األصيؿ ك ىذا االنتظار يشعرىا بالقمؽ

المكت ىك ما يشعرني بالفردية إلى الحد األعمى في الشعكر ك مف ىنا كاف ىذا القمؽ ما 
'' ك القمؽ أيضا ينتاب إنساف سارتر عندما يدرؾ أف الكجكد  3يكشؼ عف الكجكد الذاتي الحؽ

ه كحيدا ك مترككا في العالػػـ ، ك ىذه الفكرة تجربة ذاتية ك أف المصير اختيار ذاتي باعتبار 
 '' .  4عبر عنيا ىيدجر ''الكجكد ىناؾ '' الكجكد ىناؾ ىك الشعكر بأف اإلنساف مرمي ىناؾ

القمؽ إذف ىك الشعكر األساسي لمكجكد عند ىيدجر ك عند سارتر تبقى اآلنية تتصؼ بالعمك 
، فالتجاكز مظير مف مظاىر الحرية  عند ىيدجر فيي ال تكجد إال مجاكرة ألشكاؿ االغتراب

'' إنيا قدرة اإلنساف عمى أف يؤسس ذاتو مف حيث ىي متميزة عف غيرىا'' ك سارتر نظر إلى 
 الكائف الكحيد الذم يخمؽ ذاتو عف طريؽ التجاكز بكصفو كعي ك حرية .  اإلنساف عمى أنو 

كيتساءؿ في الكجكد بكصفو حرية يتـ العمك عند ىيدجر '' عندما ينفتح اإلنساف عمى العالـ  
'' فالحرية ىي القدرة التي بفضميا تنفتح عمى األشياء يكشفيا لمكجكد ك الكصكؿ إلى األشياء 
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'' فالذات تكشؼ الكجكد في ىذا العالـ  1ليس ممكنا إال ألننا نممؾ ممكة الكشؼ عف الكجكد
لصدد يقكؿ ىيدجر ''نحف ك ىذه الكاقعة إنيا كحيدة في العالـ بصفة دائمة ، ك في ىذا ا

متركككف في ىذا العالـ ك ىذه الكاقعة صفة دائمة لمكجكد مرتبطة بو ، إنني متركؾ في 
 '' .  2الكجكد ك بيذا يتجمى طابع العرضية في مكقؼ في العالـ ، إنني عارض فيو

فالكجكد العرضي ىك االغتراب الذم يثير القمؽ مف الكجكد ك مف المصير أنو الشعكر الذم 
ليذا ييتماف كؿ مف سارتر ك ىيدجر باإلنساف الفرد بكصفو كجكد  94انتاب إنساف القرف الػ 

 حر يحقؽ ذاتو مف خبلؿ خمقو لمشركعو ك االلتزاـ بو عند سارتر . 

مجمؿ القكؿ أف أفكار ىيدجر ىي ال معقكلية العالـ ك تجربة الكشؼ الذاتية ، القمؽ ، 
لتي يتبناىا سارتر في مشركعو األنطكلكجي ك إف كاف التجاكز ، اإللحاد ك االغتراب ىي ا

 سارتر قد انتقده في بعض األفكار كالتناىي ك فكرة انتظار المكت . 

 المفاىيم األساسية في وجودية سارتر  .7

يعد كتاب '' الكجكد ك العدـ'' مصدرا أساسيا لفمسفة سارتر كميا  ك فيو تبنى منيج 
يؤكد أف كجكد المكجكد ىك ما يظير عميو ، فالمظير ىك الظاىريات )الفيمكنكلكجيا( الذم 

حقيقة الشيء كما ىك ك تطبيؽ ىذا المنيج أدل سارتر إلى تجاكز الككجيتك الديكارتػػي ك 
فكرة الكعي الخالص ليميز بيف كجكديف '' الكجكد لذاتو '' ك '' الكجكد في ذاتو'' ك ىك ما 

ك عنده إلى ضربيف مف الكجكد متمايزاف ذىب إليو مكربيس كراستكف '' يفضي الككجيتك 
 '' . 3جذريا الكعي  كمكضكعو

   L’être pour soiالوجود لذاتو  . أ
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ىك الكعي الذم يأتي إلى العالـ عمى أنو منفصؿ عنو فيك ال شيء ك لكنو يؤسس العالـ أنو 
م '' فيك الحقيقة اإلنسانية بكصفيا النفي األصمي الذ 1'' البلشيء الذم تككف ثمة أشياء

 بكاسطتو ينكشؼ العالـ . 

فالكعي يؤسس ذاتو باستمرار ك ىك متميز عنو )العالـ( ك يبقى الكجكد لذاتو بكصفو كعي 
'' ىذا يعني أف التركيب  2كما كتب سارتر أنو ''ما ليس ىك إياه ك أنو ليس ما ىك إياه

ئـ فيك األنطكلكجي لمكعي مف حيث ىك انفصاؿ ك مبلشاة مستمرة ك اتجاه نحك مشركع دا
القدرة عمى إفراز العدـ ك بيا يتجدد )الكعي( عمى أنو حرية الكجكد لذاتو يتجاكز العالـ ألنو 
قادر عمى إحداث اإلمكانات ك ىك بيذا يتصؼ إذف بالتغيير ك عدـ التماسؾ ما داـ يحمؿ 
عنصر اإلعداـ ، ك يمكف أف يعدـ نفسو ليجعؿ مف نفسو شيئا آخر ، ماداـ العدـ يدخؿ في 

كماتو فالعدـ يكشؼ عف نفسو في القمؽ ، ك ىذا الكجكد تناقض ألنو نقطة التبلقي بيف مق
التناىي ك البلمتناىي بيف الزمني ك السرمدم ، فيك فرديتو المتناىية مغمكر في الزماف ك 
يعكد إلى نفسو يدكر حكليا ليؤكد لنفسو فردانياتيا ، ك يبقى ىذا الكجكد كحده يدرؾ كجكد 

صفو كعي يتحدد عمى أنو حرية ، لذا فإف سارتر يتذكر ألية طبيعة لمكجكد الحقيقي ك بك 
 اإلنساني .

   l’être en  soiالوجود في ذاتو  . ب

يتمثؿ في كجكد األشياء ك المكضكعات ، ك ال يتصؼ بأية ديناميكية ك يستحيؿ أف يككف 
كجكد فحسب، مجمكبا إنو الكجكد الذم ال يمكف كصفو باإلمكاف ك ال الضركرة ك إنما ىك 

'' ال 4'' إنو ''الكجكد الممتمئ 3المكجكد في ذاتو ليس أبدا ممكنا ك ال مستحيبل إنو مكجكد
تكجد فيو ثغرة ينفذ منيا ك ال يمارس أم فعؿ كما ال عبلقة بمكجكد آخر ك إنما عرضي ك 
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كد '' ليس كاعيا ك إنما ىك كج1زائد في العالـ ك مجمؿ القكؿ '' إف الكجكد في ذاتو متكتؿ
 متناه لدخكؿ الزماف في تركيبو . 

 يمثؿ ىذا الكجكد األشياء في العالـ التي تتصؼ باستجابتيا لنظاـ ك قكانيف الككف . 

   La libertéالحرية  . ت

بما أف اإلنساف قادر عمى إحداث اإلمكانات فميس ثمة شؾ في أنو حرية فقد كتب سارتر 
ما بعد فميس ثـ فارؽ بيف كجكد اإلنسػاف ك ''اإلنساف ال يككف أكال مف أجؿ أف يككف حرا في

'' ك أكد ذات الفكرة في مكضع آخر '' إف ماىية الكائف البشرم معمنة بحريتو ك  2ككنو حرا
'' ك يمـز عف ىذا  3إف ما سميو حرية ىك إذف ال يمكف تمييزه عف كجكد الحقيقة اإلنسانية

برز إف الكجكد لذاتو يقػػرر العدـ ك ىذه الكبلـ أنو ال تكجد أية ماىية تسبؽ الكجكد ك ىذا ما ي
العبلقة بيف الحرية ك العدـ تسبؽ الكجكد ، ك ىذا أصيؿ في صميـ الكعي عمى إفراز العدـ 

 فيستبعد ماضيو ك كذلؾ مستقبمو . 

يمـز عف ىذه الفكرة أف اإلنساف كحده الكائف الذم يقرر الصكرة التي يريد أف يككف عمييا '' 
'' ك ىي ال تتجاكز ذاتيا باستمرار كما أنيا  4الكعي عمى أف يقرر ذاتوفالحرية ىي قدرة 

مفارقة دائمة لنفسيا '' إف التجاكز ىك الذم يتيح لئلنساف أف يككف ىك نفسو أساسا خالصا 
 '' . 5لذاتو أعني أف يككف ىك نفسو الذم يصنع ذاتو 

أفعاليا ك ألف الذات كحدىا  فالكعي ليس ثابتا ك إنما حرية تنشط باستمرار ك باختباراتيا ك
 تصمـ مشركعيا فينتابيا القمؽ . 
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   L’angoisseالقمق  . ث

في القمؽ يشعر اإلنساف بحريتو ... القمؽ ىك حاؿ كجكد الحرية كشعكر بالكجكد ك فيو تككف 
'' سبب ىذا الشعكر الذم ينتاب اإلنساف في اختياراتو  1الحرية في كجكدىا المتسائؿ عف ذاتو

في العالـ كحيد ببل سند ببل ماىية ، كال إلو ك ال ماضي ، ك في نفس الكقت ىك انعزالو 
يدرؾ المسؤكلية الكاممة التي يحمميا تجاه أفعالو ك اختياراتو ، ال سيما كما جاء في كتاب 
''الكجكدية نزعة إنسانية '' إف ىذا االختيار ىك اختيار لمغير أيضا ك يبقى القمؽ كما كتب 

ي'' ينشأ القمؽ عندما يرل الكعي نفسو مقطكعا عف ماىية بكاسطة العدـ سارتر ك أشار ركن
'' إنو القمؽ ناتج عف إدراؾ الحرية بضركرة  2أك مفصكال عف المستقبؿ بكاسطة حريتو نفسيا

خمؽ مركعيا الخاص ك لقيمتيا مدركة أنيا كحدىا تعطي العالـ معنى  كحدىا تحيا الكجكد ، 
ىك الذم يشعره بالقمؽ ، القمؽ ينتاب اإلنساف أيضا ك ىك  ىنا المكقؼ التأممي لئلنساف

يصمـ مشركعو الذم مف خبللو يختار الصكرة التي يريد أف يككف عمييا ك ىك في ذات 
الكقت يشكؿ صكرة اإلنساف كما يجب أف تككف لذا فيك مسؤكؿ بشكؿ كامؿ عمى ىذا 

 االختيار . 

  La mauvaise foiسوء النية  . ج

ؤكلية يدفع بالبعض إلى الفرار منيا ك ىذا ما يسميو سارتر بسكء النية  إف الخكؼ مف المس
بمعنى أف يتخذ اإلنساف مكاقؼ سمبية إزاء نفسو ك قد كتب '' أف سكء النية كذب عمى 

'' ك ىذا السمكؾ يؤكد غياب  4'' ك بمعنى آخر '' الذات تحجب الحقيقة عف نفسيا 3النفس
جاء في ''الكجكد ك العدـ'' ك أشار إليو الشاركني ''إف  كجكد ثنائية الخادع ك المخدكع كما
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سكء النية يعني الكذب مع تصديؽ النفس ك ال يتطمب بالتالي غير الكعي كاحد ىك الذم 
 '' . 1يكذب ك ينخدع في الكقت عينو بكذبو

فإذف دكر سكء النية عند سارتر ىـ الفاركف مف الحرية ك مف المسؤكلية ليعيشكا في سكينة ك 
اة في صكرة ثابتة '' إف سكء النية يتخذ أحد األسمكبيف ىما كجكد اإلنساف كشيء متحجر حي

ثابت كما تكجد األشياء في ذاتيا ك كجكده مف حيث ىك فرار دائـ مف حالتو الراىنة ك في 
كبل األسمكبيف يحاكؿ اإلنساف السيئ النية أف يقيـ نكعا مف التكافؽ بيف الكجكد كحقيقة ثابتة 

 '' .  2ر ك الكجكد كتجاكز مستمرال تتغي

 

 :  نيالفصل الثا
الطرح الميتافيزيقي االنطولوجي 

  لفكرة الحرية السارترية 
 

 الحرية و االختيـار. .5
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 المبحث األول : الحرية و االختيار 
عف العالـ ك مكضكعاتو ، ك ىذه الحقيقة عبر عنيا سارتر إف الكعي عند سارتر ينفصؿ 

بانفصاؿ الكجكد ألجؿ ذاتو عف الكجكد في ذاتو ، ك ىذا ما ينتج لمكعي معرفة العػالـ ، ك 
ىذا يعني أف الكعي يتجاكز العالـ ك يفسره ، فاإلنساف عند سارتر عميو أف يختار نفسو مف 

، ك ىك في صنع نفسو يعتمد عمى حريتو  فبل  الخارج ك أف يصنع نفسو بناء عمى اختياره
شيء يأتيو مف الخارج فيك ينفصؿ عف كؿ شيء خارجي ، كما أف ال شيء يأتيو مف 
الداخؿ ألنو ينفصؿ عف ذاتو ك عف ماضيو ك عف مستقبمو ، فاإلنساف إذف يختار ذاتو ، 

بعد ذلؾ أف  حيث يقكؿ سارتر '' لك كنا أكال نتصكر اإلنساف عمى أنو مبلء فمف العبث
 1يبحث عف فراغ في كعي سبؽ ، ك إنما ىك إما يككف باإلطبلؽ ك دائما حرا ك إما ال يككف

'' ، يذىب سارتر إلى أف اإلنساف حرا باإلطبلؽ ك بصفة دائمة فيك يرل أف األىكاء ك 
الرغبات ك االنفعاالت ك العكاطؼ مف حيث أنيا مظاىر الكعي تتمػػػيز بيا ك أكؿ ىذه 

'' 2ئص ىي القصد أم التعمؽ بمكضكع ما ، فاألىكاء تتعمؽ بمكضكعيا ك تتجو إليو''الخصا
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ك منو نستنتج أف الحرية عند سارتر ال تتمثؿ في األفعاؿ فحسب ك إنما تمتد إلى األىكاء ك 
العكاطؼ ك جميع المظاىر النفسية ، ك ىذه كميا تعتمد عمى كجكد الكعي ك ىي عبارة عف 

كعي بيا الكصكؿ إلى الغايات التي تصنعيا حريتو  فاإلنساف عنده مكاقؼ ذاتية يحاكؿ ال
)سارتر( حر حيف يحيف ك حر حيف يقدـ ك يتشجع ك ح حيف يندفع ك يتيكر  حيث يقكؿ 

 '' . 1''فبل تمتاز بالنسبة إلى الحرية أم ظاىرة نفسية عمى سكاىا
يعني أف اإلنساف يحصؿ عمى فالحرية السارترية تتجمى في اإلرادة ة األفعاؿ اإلرادية ، ىذا 

ما يريد ك لكف معناه أنو يختار أسمكبو في الكجكد ك أنو حر في ذلؾ ، ك أف كؿ تفكير ك 
تدبر عقمي ليس حدا مف الحرية ك إنما ىك تدبير عقمي يرجع إلى الحرية ذاتػيا، ك أفعاؿ 

 يات لو . الكعي اإلرادية تقكـ عمى غايات سابقة اختارىا الكعي لمحض حريتو ك كضع غا
فقد حكـ سارتر عمى األنا بالحرية فميس لو االختيار بأف يككف حرا ، ك يرل أف '' عمى 
اإلنساف أف يككف شيئا ك أف يختار ما يككف ، فالفقير حر في تقبؿ فقره أك أف يككف يشكك 
منو أك أف يعمؿ جاىدا ليصبح غنيا ، يجب عمينا أف نككف حقيقة أحرارا ك أف نتعرؼ عمى 

'' يكضح سارتر ذلؾ في ركايتو  2ا فإزاءىا نككف أحرارا في أف نغيرىا أك ال نغيرىاكضعن
 التي Mathiew''دركب الحرية '' خاصة في الجزء األكؿ ''سف الرشد'' يصكر أفعاؿ ماثيك 

مجمكعة أكىاـ مف الحرية إذ ظؿ يردد ''أف أككف حرا ، أف تككف قصيدتي أف أستطيع  ىي
'' ماثيك بطؿ الركاية كاف يعيش حرية كىمية  3ي أريد ذلؾ أف أككفالقكؿ أنني مكجكد ألنن

يطبعيا الركتيف يزكر أصدقاءه ك يقصد المقيى يكميا ، ك لـ يشأ الزكاج خكفا مف أف يفقد 
حريتو ''إنو ال ييمني إال قميبل أف أككف برجكازيا أك ال أككف بؿ كؿ مف أريده ىك أف أحتفظ 

ك ما كاف ييمو ىك االحتفاظ بحريتو ، فإنساف سارتر كحيد ، '' ىذا يعني أف ماثي 4بحريتي
عميو أف يخترع خيره ك شره بفعؿ ما يريد حر في أف يككف ما يريد ''كاف كحيدا كسط صمت 
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شيطاني حرا ك كحيدا مف غير عكف ك ال عػكف ك ال عذر محككما عميو أف يقرر مف غير 
'' في حيف رأم سارتر أف كجكد  1حرامساعدة ممكنة ، محككما عميو إلى األبد أف يككف 

اإلنساف ليس إال الممارسة المتكاصمة لحريتو  فيك نفسو حرية عميو أف يككف نفسو باستمرار 
ك أف يمتـز في مشركع ليظير بكجو آخر في المستقبؿ ، فاإلنساف عند سارتر حر ك ىك في 

أنو ماضيو الذم تعداه  تجاكز مستمر لذاتو ك خمؽ دائـ لممكناتو ألف الكعي ليس حاضرا أم
ك المستقبؿ الذم يتجو إليو ، كضع سارتر حرية الكعي شرطا لمفعؿ ، بحيث يصبح بمقتضاه 
الباعث ك الدافع ، دافعا إذف ال كجكد لدكافع ك بكاعث محددة لمفعؿ ، لذا يشكؿ الدافع ك 

أـ غاياتو ك الفعؿ ك الغاية لدل سارتر شيئا كاحدا متصبل '' ألف الفعؿ ىك الذم يفصؿ في 
'' فرؽ سارتر بيف الدافع ك الحافز تفرقة نسبية إذ ''  2دكافعو ك الفعؿ ك التعبير عف الحرية

يعد الدافع كاقعة ذاتية تقدر المكقؼ تقديرا ذاتيا ، إنو مجمكع الرغبات ك االنفعاالت ك 
عتبارات الكجدانات التي تدفع اإلنساف إلى القياـ بعمؿ معيف ، أما الباعث فيك مجمكع اال

العقمية التي تسمح بتقدير المكاقؼ تقديرا مكضكعيا ال يتـ إال في ضكء غاية مفترضة مقدما 
'' ، بيف سارتر أف الحرية ليست خاصية مف  3في حدكد ىما اختاره الكعي ك شرع فيو

خصائص الطبيعة البشرية فحسب ك إنما نسيج الكجكد اإلنساني ، إنيا فعؿ الكجكد لذاتو 
اإلنساف ممارسة حريتو عمى أساس أف اإلنساف مشركع محكـك عميو باإلخفاؽ ''  الذم يعمـ

إف المشركع األساسي الذم ىك أنا ، مشركع يتعمؽ ال بعبلقتي بالمكضكع الجزئي ... بؿ 
 4بكجكدم في العالـ في شمكلو ، كمػػا داـ العالـ نفسو ال ينكشؼ إال عمى ضػػػكء غاية ما

تقبمي قابؿ لمتحقيؽ بقكلو '' اإلنساف مشركع كجكد ال كجكد ألنو ال ...'' فاإلنساف مشركع مس
'' ك بيذا المنظار تعف الحرية عند سارتر أف  5يمكف أف يحرز عمى تركيبة الكجكد في ذاتو
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اإلنساف يختار الدكافع ك الحكافز التي يفعؿ بمقتضاىا ، ألف اإلنساف لك كاف محػػػػدد الماىية 
ف غير المعقكؿ البحث فيو ك ال في الحرية اإلنسانية ألف ''كؿ ما ك الغايات مسبقا لكاف م

ىك لذاتو اختيار حر ك كؿ كاحد مف ىذه األفعاؿ مف أتفييا إلى أخطرىا يعبر عف ىذا 
 '' .  1االختيار ك يصدر عنو ، ك ىذا ما سميناه حريتنا

ك ال مف الداخؿ  ك ليست حرية كجكد اإلنساف عمى أنيا اختيار إذ ال شيء يأتيو مف الخارج
ك ليست ىناؾ ماىية سابقة عمى كجكده تحدد لو معنى الفعؿ ، فاإلنساف مكجكد ذاتي يكاجو 
الكجكد ك مف ىذا يتضح '' أف اإلنساف حر ألنو ليس ذاتو ىك حضكر ذاتو ... ك الحرية 
ىي العدـ الذم قد كاف في صميـ اإلنساف ك يحمؿ اآلنية عمى أف تصنع نفسيا ببل مف أف 

 '' .  2كفتك
سارتر كؿ حتمية ميما كاف نكعيا في  إثباتو لحرية انطكلكجية لمكعي ليصؿ إلى إقرار 
الحرية المطمقة لئلنساف ، غير أف سارتر ال يقدـ لنا تعريؼ دقيقا لمحرية ، ك يمح عمى عدـ 
كجكد ىذا التعريؼ ذلؾ أف كؿ محاكلة لتعريفيا ستككف حسبو فاشمة ألنو ال يمكف ''أف 

اإلنساف مبلء نبحث فيو ، عف لحظات أك مناطؽ نفسية يككف فييا حرا ... إف  نتصكر
اإلنساف ال يمكف أف يككف حينا حرا ك حينا آخر عبدا ، إنو بأسره ك دائما حرا .. أك ليس 

'' ، ك عمى ىذا النحك يبيف سارتر حرية الكعي مف حيث ىي حرية سابقة عمى الغايات 3شيئا
ثاؿ '' إذا كنا أماـ تيديد معيف ، قد نمجأ إلى اليركب خكفا عمى ك األىكاء مكضحا ذلؾ بم

حياتنا مف ىذا الخطر أك إلى المقاكمة لتحقيؽ الغاية نفسيا ، فالفارؽ ىنا عمى كجو التحديد 
يتعمؽ باختيار الكسائؿ ك بدرجة الرؤية ك الكضكح ال بالغاية ك مع ذلؾ اليارب يقاؿ أنو 

 '' . 4مف يقاكـ كجداني ك نقصر صفة إرادم عمى
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فالحرية ىي أساس الغايات التي يحاكؿ اإلنساف بمكغيا إما باإلرادة أك بالكجداف ك مف ثمة 
يمكف أف تقتصر الحرية عمى األفعاؿ اإلرادية فحسب ذلؾ أف اإلنساف مسؤكؿ عف اختياره 
سكاء تعمؽ األمر بمكاجيتو لممكاقؼ بسمكؾ سحرم مبعثو العاطفة ك الكجداف أك بسمكؾ 

 '' . 1تكتيكي مبعثو اإلرادة ك الفعؿ
تعتبر اإلرادة في فمسفة سارتر ك أف بدت مجرد أسمكب مف األساليب التي يتخذىا الكعي 
إلنجاز الفعؿ ك بعبارة أخرل تتطمب اإلرادة ظيكر كعي متأمؿ يممس الدافع كما لك كاف 

الحر ك ليس الكعي مكضكعا تظير اإلرادة بذلؾ عمى أنيا تبرير عقمي الحؽ عمى االختيار 
إال كساطة يتـ عف طريقيا إدراؾ الدافع لذا يقكؿ سارتر '' إف تركيب الفعؿ اإلرادم يقتضي 
ظيكر شعكر تأممي يدؾ الدافع كشبو مكضكع أك يشبع فيو القصد كمكضكع نفسي مف خبلؿ 

نفصؿ الشعكر التأممي ، ك لما كاف الباعث يدرؾ بكاسطة الشعكر التأممي فإنو يبدك ك كأنو م
'' ك كأف الفعؿ اإلرادم يمر بمراحؿ منتظمة متكاممة  2... ك ىكذا يبدك كشبو تركم تقديرم

أكليا ظيكر ا الشعكر ''يطمؽ سارتر مصطمح األصمي عمى االختيار المبلـز النبثاؽ الحرية 
المدرؾ باإلحساس المزدكج بالقمؽ ك التبعية لكؿ االختيارات الثانكية لو ، ألنو إلى جانب 

فو عف الذات ك العالـ فإنو يفسر الزماف في كحدة التخارجات  الثبلثة )الماضي ، كش
الحاضر ، المستقبؿ( باعتبارىا اتجاىات حركتو الداخمية ال باعتبارىا أطر ينتظـ فييا العالـ 

3 . '' 
فاالختيار الحر ىك فعؿ كاعي يعكس الحركية الزمانية في مراحميا المختمفة ك يظير ىنا 

تجاكز فكرة كانط التي نظرت إلى زمف باعتبارىا مقكلة مف مقكالت العػػػقؿ أك أطر سارتر ي
ثابتة جامدة ، بؿ الفعؿ الحر يعكس حركية ك ديناميكيتو المستمرة لئلنساف التي تشير إلى 
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في فكرة كحػػدة التخارجات ك بيذا المعنى ''  1الخركج مف الذات ، ك ىنا يكافؽ سارتر ىيدغر
البدء دائما ، إنيا الجسر الدائـ مف البلكجػػكد إلى الكجكد ك مف اإلمكاف إلى تؤكد الحرية 

الكاقع ، باعتبار أف الكجكد اإلنساني في حد ذاتو ال يعد كجكدا كال ينظر إليو بكصفو كاقعا ك 
 '' .  2إنما ىك إمكاف مطمؽ

 المبحث الثاني : الحرية و القيم 
لقد كرس سارتر حياتو ك فمسفتو ليدـ الحكاجز التي تحـر اإلنساف حقكقو الطبيعية ك الذم 
آمف مف طكاؿ حياتو باإلنساف ك بقدرتو عمى تأسيس منظكمة مف القيـ تساعده عمى العبث 
دكف الرجكع إلى أم مرجع آخر غير ذاتو حيث قاؿ '' ال يمكف أف تظير القيـ إال مف خبلؿ 

ك ينتج عف ذلؾ أف حريتي ىي األساس الكحيد لمقيـ ك ال يسكغ شيء أبدا  حرية فاعمة ...
 '' .3اختيارم ليذه القيمة أك تمؾ 

إف الفمسفة الكجكدية تضع ثقتيا في اإلنساف ك تطالبو بأف يككف المصدر األكؿ ك األخير 
الحقيقية  لحريتو إنيا تحاكؿ أف تحرر اإلنساف مف كؿ العكائؽ المادية ك الركحية ألف الحرية

ال تكتمؿ إال مف خبلؿ االلتزاـ بعمؿ حر '' ال أريد أف أتبع إال طريقتي ك عمى كؿ إنساف أف 
'' ك ذلؾ مف خبلؿ قصتو الذباب ، ففييا يفرض سارتر عمى بطميا ''أكرست''  4يخمؽ طريقو

أف يتحمؿ مسؤكلية حريتو ك بذلؾ يخرج عف الطاعة الدينية بؿ يدعك إلى الثكرة ضد أم 
طة دينية '' غريب عف ذاتي قاؿ أكرست أعمـ خارج الطبيعة ضد الطبيعة دكف عذر ، سم

دكف أم مرجع آخر ، إال ذاتي ك لكنني لف أعكد إلى تحت شريعتؾ فأنا مداف أف ال أممؾ 
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شريعة أخرل غير شريعتي ، لف أعكد إلى طبيعتؾ ، ألؼ طريؽ عبدت فييا ك التي تعكد 
 '' .  1إتباع طريقي الخاصإليؾ ك لكنني ال أستطيع إال 

ىنا نبلحظ أف أكرست رسالتو ىي أف عمى اإلنساف أف يتخمى عف كؿ مطمؽ خارج عف 
إرادتو إذا أراد أف يعيش حرا ك أف يمارس إنسانيتو كاممة دكف انتقاص ك بذلؾ يككف اإلنساف 

عمى  ىك الصانع المطمؽ لكؿ قيمة ، ك عميو أف يؤسس قيمتو انطبلقا مف ذاتو ك اعتمادا
خياره الخاص ، ك عمى ىذا فإف ''حريتي ىي األساس الفريد لمقيـ ، ال شيء عمى اإلطبلؽ 
يبرر اعتناقي ليذه القيمة أك تمؾ أك ليذا السمـ مف القيـ أك ذاؾ ، فأنا المكجكد الذم يكجد 
بكاسطة القيـ ك لكنني باعتبارم كذلؾ ال أجد مبررا أك عذرا لي فأنا أساس القيـ الذم ال 

'' ، 2ساس لو ك ىذا ما أعانيو في القمؽ الذم ىك إدراؾ منعكس لمحرية بكاسطة نفسيا أ
فالذات ىي مصدر القيـ ك عميو فالقيمة يصنعيا اإلنساف ك ليست مكضكعية كما رأل بعض 
عمماء االجتماع مثؿ دكركايـ أم مف صنع المجتمع ، كما رفض سارتر األساس الديني 

ية االختيار ال تعني إال اختيار الحرية ، الحرية ال تختار إال لمقيمة '' إنني أؤكد أف حر 
'' ، ك ىذا يعني أف اإلنساف ليس شيئا آخر سكل الحرية ك مف ثـ كضع القيـ ليدؼ  3نفسيا

آخر سكل ذاتيا ، ك ىي بذلؾ الغاية القصكل التي ليست بعدىا غاية ، ك مف ذلؾ يبرز 
ـ فيظير الكجكد مكتفيا بذاتو كمف ذلؾ يبرز اإلنساف كمبدع لمقيـ ك تبدك الحرية ك كأنيا العد

بكصفو حرية '' إف اإلنساف ىك الكائف الذم بو جميع القيـ ك تضطرب حريتو ك تتألـ ، إذ 
'' ، إف الحرية مبدأ مف مبادئ الكجكد  4نرل أنيا األساس الذم ال أساس لو ليذه القيـ

ايا ك تنطمؽ منو لمكصكؿ إلى نتائج اإلنساني ك عادة المبدأ ىك ما يؤسؼ غيره مف القض
معينة ك النتيجة المطمكبة ىنا ىي التحقيؽ الحقيقي ك اإلرادم لكجكد اإلنساف مف خبلؿ 

 الحرية '' . 
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'' يرل سارتر أف ينبكع القيمة الكحيدة ىك الكجكد اإلنساني البشرم ، اإلنساف الفاعؿ ، الحر 
حسب بؿ أنو دائما شعكر بشيء فيك إذف  ك عنده أف الشعكر ال يدؿ عمى الكجكد المدرؾ ك

متجو منذ البدء نحك الظكاىر نحك األشياء ، ك إنما يدرؾ اإلنساف نفسو عمى أنو مكجكد في 
ك ما داـ اإلنساف كائنا كاعيا فإف مف مظاىره اإلبداع ، كمف أىـ ما يبدعو ىك قيمو  1العالـ

 ك ىذه القيـ ىي تعبير عف حرية اإلنساف . 
ة التي يتحمميا اإلنساف إزاء نفسو ك اآلخريف تسمح لو بتبرير الشعكر بالقمػؽ ك إف المسؤكلي

اليأس ك اإلىماؿ ، إف اإلنساف في اختياره ال يختار لنفسو فقط ، ك إنما يختار لآلخريف 
أيضا ، ك مف ثمة ال يستطيع اليركب مف تحمؿ المسؤكلية الكاممة '' التي ليػػست قبكال ك 

منطقية بنتائج حريتنا ، فما يحدث لنا بأنفسنا ك كؿ ما يقع لنا ىك إنما مجرد مطالبة 
'' ىذا مع العمـ أف ىناؾ الكثير مف الناس ممف يخفكف قمقيـ أك ييربكف منو اعتقادا  2اختيارنا

منيـ بأف تصرفيـ ىذا ال يمـز أحدا ، ك لكنو في الحقيقة ما ىك إال نكع مف خداع الذات ، 
التيرب مف مسؤكليتو ك نشير إلى أنو إذا كانت عند سارتر في ألف اإلنساف ال يستطيع 

الكجكد ك العدـ تيـ الذات كجيا فإف في محاضراتو الكجكدية نزعة إنسانية تجعؿ اإلنساف 
يتحمؿ المسؤكلية الكاممة لكجكده ك كجكد اآلخريف إذ يقرر سارتر ''عندما يككف اإلنساف 

و مسؤكؿ ف ذاتو الضيقة ك لكنو مسؤكؿ عف كؿ مسؤكال عف نفسو فإننا ال نريد القكؿ بأن
'' ، إف سارتر في كتابو الكجكدية نزعة إنسانية يفصح عف تصكر جديد لممسؤكلية  3الناس

خبلفا لما قدمو في الكجكد ك العدـ ، إذ يعد إف كاف اإلنساف مسؤكال عف خمؽ قيمة ك بعد 
ص لو مف احتراـ حرية أف كانت حرية اآلخر تقؼ حاجزا في كجو حريتو أصبح ال منا

اآلخريف '' ك االلتزاـ بمسؤكليتو كاممة تجاه نفسو ك اآلخريف ، طالما أف الحرية كتعريؼ 
لئلنساف ليست معمقة باآلخر ك لكف ما أف يككف ىناؾ التزاـ حتى أجدني أريد حريتي ك 

                                                           
 . ;7عادل العو العمدة ، في فلسفة القيم ، طالس للدراسات و النشر ، دمشق ، ص   1
 .7;>جون بول سارتر ، الوجود و العدم ، ص   2
 . ;8جون بول سارتر ، الوجودية مذىب إنساني ، المصدر السابق ، ص   3



تي ىدفا مجبرا عمى أف أريد حرية اآلخريف في الكقت نفسو ، ك مف ثمة ال أستطيع اتخاذ حري
 '' . 1إذا لـ أتخذ حرية اآلخريف ىدفا كذلؾ 

ك بيذا يتجمى المشركع األنطكلكجي لسارتر عمى ا،ق مصدر لكؿ القيـ التي تجعؿ اإلنساف 
مسؤكال عف كؿ ما يصدر عنو ، خاصة أف البحث الكجكدم بيف أف القيـ الخمقيػػػػة ك الغايات 

 .  متكقفة عمى االختيار الذاتي لئلنساف المسؤكؿ
يؤكد سارتر أف القيـ الخير ك الشر نسبية ك متغيرة بحسب األكضاع ك المكاقؼ التي 
يتعرض ليا اإلنساف ألف الحياة األخبلقية الحقيقية تكمف في االنبثاؽ لقيـ الخير ك الشػر ، ك 
ىك أف سارتر تطرؽ إلى ىذه المسألة في مسرحيتو '' الشيطاف ك اإللو الطيب '' محمبل 

اس الذم يرل أف القيـ المطمقة ك مفركضة ك أنيـ ال يممككف الخركج عنيا ، غير اعتقاد الن
بطؿ المسرحية يتضايؽ مف ىذا االعتقاد إلى حد التخمي عنو ، إنو إنساف  Golezأف غكتر 

ضائع رافض لميبلده ال يفعؿ إال الشر بكؿ فخر ك اعتزاز ، إنو يرفض الخضكع لمقيـ 
الناس ك لذا يقرر فعؿ الشر في األكؿ ليتخمى عنو فيما بعد  المطمقة التي تسيطر عمى عقكؿ

 إلى فعؿ الخير . 
يأخذ سارتر في ىذه المسرحية بمسممة مفادىا أف الشر قيمة مطمقة غير أنيا تفقد إطبلقيتيا 

قائبل '' إنني ال أستطيع أف أككف مخمكقا غير نفسي  Nancyبمجرد مخاطبة غكتر لنانسي 
.. حقد ك ضعؼ ك مكت ك حزف ، ىذا ما يأتي مف اإلنساف كحده إنيا إمبراطكريتي أنا 
كحدم بداخميا ، أنا كحدم مسؤكؿ عما يحدث فييا ، فيما أخذ كؿ شيء عمى عاتقي ك أف 

 '' .  2أقكؿ شيئا
قائبل '' غكتر : إف خبثي ليس خبثيـ ، إنيـ   Henrichك كذلؾ مف خبلؿ محاكرتو لينرش 

يفعمكف الشر ترفا أك لمصمحة ك أنا أفعؿ الشر لمشر ىنريش ما تيـ األسباب إذا كاف الشر 
 ثابتا ، إننا ال نستطيع أف نفعؿ إال الشر ، غكتر مف أثبتو ... '' .
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'' ، ك ىكذا يجد  1ىنريش : اهلل نفسو لقد أراد اهلل أف يككف الخير محاال عمى ىذه األرض
غكتر نفسو في مكاجية ىذه القيـ المطمقة ك يحاكؿ تبياف نسبيتيا ك أنيا تابعة لمكقؼ 
اإلنساف الحر ليس إال ، أراد سارتر تحطيـ االعتقادات الخاطئة التي تسكد عصره ، خاصة 

 .   الدينية منيا التي رسخت في عقكؿ الناس ك ما كانت تؤمف لو الطبقة البكرجكازية مف قيـ
 المبحث الثالث : حرية األنا و حرية اآلخر 

تعد مشكمة اآلخر جكىرية في فمسفة سارتر ، بؿ ىي مكسب مف مكاسب الفمسفة الكجكدية 
التي اىتمت بيا ك مكضعيا في مكانيا المركزم '' ، عمى خبلؼ ما عرفتو ىذه المشكمة مف 
إىماؿ لدل الفمسفات التقميدية ، كما أف التطكر الذم عرفو فكر سارتر كاف محكره ىذه 

لكعي في عبلقتو مع األخر ، ذلؾ أف المقكلة األساسية في فمسفة النقطة بالذات ، أم ا
سارتر ق الكجكد ألجؿ ذاتو ، أم الكعي ك ''أكؿ ما يميز ىذا الكعي ىك الحرية ك الكعي 
عنده ال يعرؼ االنغبلؽ عمى ذاتو بؿ ىما يحيؿ إلى نمطيف مف الكجكد ك ىما كجكد اآلخر 

 ''  2ذاتو يجبؿ إلى ما ىك مف أجؿ الغيرك الكجؿ ألجؿ اآلخر ، إف ما ىك مف أجؿ 
 وجـــود اآلخــر  . أ

إف اعتماد سارتر النظرة الفينكميتكلكجية في بحث صكر الكعي جعمو يكشؼ لنا شعكر 
الذم يكشؼ لنا بدكره عف التركيب الكجكدم الجديد ''قد يشعر اإلنساف  La honteالخجؿ 

فالخجؿ ىنا ىك شعكر بالخجؿ ، أم  بالخجؿ دكف أف ينظر إلى نفسو أك يتأمميا ك مع ذلؾ
كعي الذات بالخجؿ في الكقت ذاتو ... معنى ىذا أف مصدر شعكرم بالخجؿ ىك شعكرم 

 '' .  3بأنني مكشكؼ أماـ اآلخريف
ذلؾ أف اإلنساف يخجؿ عندما يعاني فجأة  نظرة اآلخر التي تقع عميو ، عندئذ يضطر أف 

اآلخر في الكقت نفسو باعتباره ذات تنظر إليو  يرل نفسو عمى نحك ما تبدك لآلخر ، ك يدرؾ
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ك بأنو الكساطة التي ال غنى عنيا إلدراؾ تركيبات كجكدم . ك يقكؿ سارتر ''الغير ىك 
الكسيط الذم ال غنى بيف أنا ك نفسي فأنا خجبلف مف نفسي مف حيث أتبدل لمغير .. إف 

خر لكي ككف مكضكعا '' ك يدرؾ ىيجؿ ضركرة كجكد اآل 1الخجؿ مف الذات أماـ الغير
بالنسبة لو نفسي إال أنو لـ يستخمص مف ىذه الحقيقة كما نتائجيا ، ذلؾ أف اآلخر ال يمكنو 
أف يعرؼ الكجكد لذاتو كما ىك لذاتو ، ك كذلؾ ال يمكف أف أنظر إلى اآلخر إال بكصفو 

يكجيو مكضكعا كما أنني ال أستطيع أف أعرؼ نفسي كما يعرفني اآلخػػر ، ك لعؿ أىـ ما 
سارتر لييجؿ يتعمؽ بنظرية الذكات مف الخارج ، عمى أنيا مجرد مكضكعات إذ ىي ليست 
سكل لحظات في حياة المطمؽ ، ك مف ثمة يككف الكضع الحقيقي لممشكمة بالنسبة لكجكد 
الذكات ىك البدء مف كجكدم الذاتي ، فاالنطبلؽ يككف مف الفرد ال مف الكؿ ، باعتباره أف 

اآلخر ىي أكال ك أساسا عبلقة كجكد بمكجكد ال عبلقة معرفة بمعرفة ك ىيدجؿ عبلقة األنا ب
قبؿ سارتر نقؿ مسألة اآلخر مف مستكل المعرفة إلى مستكل الكجكد ، ك ىك االمتياز الذم 
عرفتو فمسفة ىيدغر عمى سابقتيا ألنو لـ يتناكؿ العبلقة بيف األنا ك اآلخر عمى أنيا عقمية 

ة كجكدية '' لـ يبدأ ىيدغر مف الككجيتك فيك األمر الذم جعمو يتخذ مف ك إنما اعتبرىا عبلق
اآلخر مجرد أداة مف جممة األدكات في العالـ ليذا بدأ سارتر مف الككجيتك أنا أفكر أنا 

'' 2مكجكد ال باعتباره ذاتا فردية خالصة فحسػػب ك إنما باعتباره كجكد لمغير أم مكضكعا لو 
. 

ر ىك أحد أبعاد كجكدم حسب سارتر ، ك ىذا اآلخر ىك كعي مثمي إف المكجكد ألجؿ اآلخ
أم كجكد ألجؿ ذاتو يتصؼ بالحرية ك ىذا ما يجعمني اكتشؼ أنو يحد حريتػػػي ك يغير مف 
مفيكميا ك مجاليا معنى ذلؾ أف نظرة اآلخر أفرزت لي كجكدا غير كجكدم األصيؿ ، فأنا 

خر ك بيف ىذيف البعديف مف الكجكد ىناؾ تحكلت مف كجكد ألجؿ ذاتي إلى كجكد ألجؿ اآل
ما يشبو العدـ ، ك ىذا العدـ الذم يفصؿ بيف كجكدم األصيؿ ، ك ذلؾ الكجكد كما يراه ىك 
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إذ يقكؿ سارتر '' األمر يتـ كما لك كاف لي بعد في   la liberté d’autruiحرية الغير 
 '' .  1الكجكد أنفصؿ عنو بعدـ جدرم ، ك ىذا العدـ ىك حرية الغير

نظرة اآلخر إذف تحد مف حريتي ك بكاسطة إمكانيتو يستطيع أف يتعالى عمى إمكانيتو 
'' ألف المكت ىك  2الخاصة ك إف نظرة اآلخر حسب سارتر ىك ''مكتي أنا ، مكت إمكانيتي

الذم يجعؿ األنا شيئا معرضا لنظرات اآلخريف ، ك أف مكتو ىك انتصار لحرية اآلخػر ك 
حيث يقكؿ سارتر '' إف نظرة اآلخر سبب لمتغيير في مكقفػػي ... ك ليذا لنظرتو ك لمكفقو 

المعنى يتحكؿ األنا عنده مف حيث أنو يظير لمغير ألف كجكدم أصبح يعتمد عمى حرية 
 '' .  3اآلخر فعبكديتي ىي انتصار لحرية اآلخر عمى حريتي

عر باف كجكدم في خطر يتضح مف التحميؿ الفينكميتكلكجي لنظرة اآلخر '' أنيا تجعمني أش
إزاء حرية اآلخر ، ك يأتي ما أككنو ألجؿ اآلخر ، ك أف كؿ إمكانياتي قد تنزعت مف عالمي 

 ''.  4، إف نظرة اآلخر تسمبني حريتي ك تضعني في كجكد أجيمو
غير أف األنا حسب سارتر يقـك بتأسيس ذاتو عندما يقكؿ '' أنا لست حرا '' فيذا السمب الذم 

نا نحك ذاتو يجعمو يؤسس ذاتو عمى أنيا العدـ الذم ىك ليس اآلخػػر ، ك مف ثـ يقـك بو األ
يعكد إلى ذاتو ليؤسسيا ، إف ىذا االنتزاع الذم يؤلؼ المكجكد ألجؿ ذاتو ىك الذم يجعؿ 
الغير ممكنا ك يعطيو كجكدا ىك الكجكد اآلخر ، يقكؿ سارتر في ىذا الصدد ''في ىذا السمب 

 '' .  5ذاتي أجد نفسي ك ينبثؽ الغير بكصفو غيرانفسخ يتـ بذاتي عمى 
ك عميو فاألنا ينفصؿ ك يسمب ذاتو إزاء إزاء مكضكعات العالـ ماضيو )أم إزاء الكجكد في 
ذاتو( كما أنو ينفصؿ عف اآلخر ك لكف انفصالو عف اآلخر يختمؼ اختبلفا جكىريا عف 

ف متبادلة ، أما االنفصاؿ عف اآلخر انفصالو عف األشياء ألف العبلقة السمبية بينيما ال تكك 
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فيك انفصاؿ متبادؿ بعبارة أرخى '' حيف يتعمؽ بالغير فإف العبلقة السميمة الباطنية ىي 
 '' .  1عبلقة تبادؿ

إذف ىناؾ صراع بيف األنا ك اآلخر حسب سارتر ، فكؿ منيما يسمب ذاتو ك ينفصؿ عف 
كضكعيف لبعضيما بعض ، ك ىكذا اآلخر لتأسيس ذاتو ، إذ مف غير الممكف أف يككف م

يظير لنا نكع مف الصراع أك الصداـ الميتافيزيقي بتجاكزيف يحاكؿ كؿ منيما أف يطيح 
 اآلخر . 

 حرية األنا و عالقتيا بحرية اآلخر  . ب

إف جكىر العبلقة بيف األنا ك اآلخر ىك صراع ك النزاع ك ىذا الصراع حسب سارتر يأخذ 
ع النشاط اإلنساني ، فالعبلقة بيف األنا ك اآلخر عبلقة نزكع أشكاال مختمفة تكشؼ عنيا دكاف

فكؿ كاحد منيما ينزع إلى اعتبار اآلخر مكضكعا ك ليس ذاتا ، ك أف يحقؽ لنفسو كجكد 
الذات فكما أف اآلخر يحاكؿ استبعادم أحاكؿ أنا بدكرم استبعاده ، ك بقدر ما يحاكؿ اآلخر 

يده ، لذا يقرر سارتر بكجكد مكقفيف متعارضيف التخمص مف قيدم أحاكؿ أنا التخمص مف ق
 لمنشاط اإلنساني . 

يتمثؿ المكقؼ األكؿ في '' سعي األنا تجاكز لآلخر بإغرائو ك جعمو يبتغيو بمؿء حريتو 
بمعنى أف األنا يحاكؿ أف يجعؿ نفسو محبكبة عند اآلخر ك مف ثمة يؤسس ذاتو كقيمة 

سارتر '' إف الغير كحرية ىك أساس كجكدم في '' بالنسبة إلى كجكد اآلخر يقكؿ  2مطمقة
ذاتو فإني أستطيع أف أسعو السترداد ىذه الحرية ك اقتنائيا دكف أف أنتزع منيا طابع الحرية 

3 . '' 
إف األنا في ىذا المكقؼ يطمب مف اآلخر أال يستعمؿ حريتو الخاصة لسمب كجكده ك إنما 
كي يؤسسو ، أم يحاكؿ أف يتمسؾ بذاتيتو بينما يراه اآلخر كشيء ك يحاكؿ األنا استرداد 
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حريتو ك االستيبلء عمى حرية اآلخر عف طريؽ اإلغراء ، ك ىذا لف يككف إال بأف يريد ذاتو 
المحب امتبلؾ المحبكب كما يمتمؾ الشيء بؿ يطالب بنكع خالص مف التممؾ ، محبا '' يريد 

 .  '' 1إنو يريد امتبلؾ حريتو بما ىي حرية 
إف الحي حيمة مف حيؿ التحرر مف عبكدية اآلخر ك البيف أف عبلقة الحب عند سارتر تشبو 

ىيجؿ ال يطالب عبلقة السيد ك العبد عند ىيجؿ ، ك لكف التشابو يكمف في أف السيد عند 
بحرية العبد إال ضمنيا ، في حيف أف العاشؽ يفترض حرية المحبكب أكال ، كمف ثمة ''إذا 

''، يطمب األنا مف  2كاف ينبغي أف أككف محبكبا مف الغير فبل بد أف اختار بحرية كمحبكب
اآلخر الذم أحبو أف يظير لو كمكضكع ، إنو يستمد كجكده مف اآلخر ليصبح كجكد األنا 

جرد كاقع عرضي ، أم يشعر بأف كجكده مبرر ك أنو مرغكب فيو بكاسطة حرية اآلخر ألف م
القيمة العميا التي يطمح إلييا مف يجب ىك أف يككف مختار بحرية مف محبكبو ، ك ذلؾ 
يشعر بحرية اآلخر ك بػأنو يمتمؾ ىذه الحرية ك يشعر بأنو كجكده ضركرم لمف يجب ك بأف 

 حياتو معنى ك تضفي عمى كجكده تبريرا. حاجة اآلخر إليو تكسب 
إف ىذه الرغبة في مف ىك ألجؿ اآلخر المحب تجعمو يمجأ إلى المغة التي عف طريؽ سحرىا 
يقدـ المحب كعكده لممحبكب ، غير أف المغة ىي خداع غير قادر عمى أف يؤدم الغرض ، 

المحب في الحب  ليذا يصؼ سارتر الحب بأنو '' مشركع ال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ أف رغبة
–تجعمو يسعى ألف يككف ىك نفسو محبكبا ، ك لكف اآلخر ال يستطيع أف يحب األنا 

ذاتا ك ليذا يحاكؿ كؿ منيما أف يككف مكضكع  –مكضكعا ك إنما يستطيع أف يحب األنا 
 '' .  3إغراء اآلخر

اع ك إف الحب عند سارتر يعترض ألخطاء عدة تؤدم إلى تحطمو ''ألف الحب في جكىره خد
إحالة إال البلمتناىي ، ك حبي لؾ ليس إال محاكلتي لجعمؾ تحبني ك إف حبؾ لي ىك 
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'' ، ك إف الحب في إخفاؽ دائـ ألنو خاضع  1محاكلتؾ لجعمي أحبؾ ك ىذا إلى ما ال نياية
دائما لنسبية كجكد طرؼ ثالث ، فالطرؼ الثالث يجعؿ المحبيف كسيمة ك شيئا تحت نظره  

لتجبر عبلقة حبيما داخؿ إمكانية ميتة ك ىذا ىك السبب الحقيقي في ألف نظرتو كافية 
نشداف العشاؽ لمخمك ، يبيف مف ىذا الغرض أف عبلقة األنا باآلخر تتضمف سعي كؿ منيما 

 إلى تحطيـ اآلخر . 
أما المكقؼ الثاني فيشير فيو سارتر إلى أف فشؿ حرية األنا في مكاجية حرية اآلخر يتخذ 

راع جيؿ آخر لبلستيبلء عمى حرية اآلخر عمى نحك جديد ، ك ىذا ال يككف حافزا عمى اخت
 إال بإلغاء حرية اآلخر ك سجنو في كاقعو العرضي ك في جسده . 

تحاكؿ الذات في ىذا المكقؼ إنكار الكجكد الذم يضيفو عمييا اآلخر ك ذلؾ بتحكيؿ اآلخر 
كقؼ ىي البلمباالة ك جعمو مكضكعا ك الحيؿ التي يعترضيا سارتر في ىذا الم

l’indifférence   الرغبة  ،l’envie  ك الكراىية ،la haine  . 
يحاكؿ األنا في الشعكر بالبلمباالة رفض الكاقعة التي تذىب إلى أف اآلخريف ينظركف إليو ك 
ليذا يحاكؿ األنا أف يمكضع اآلخر ك ينكر الكجكد الفردم لكؿ الذكات التي تكاجػػيو ك 

عات فالبلمبالي يقكؿ '' أعمؿ كما لك كنت كحدم في العالـ ، فأمس الناس معاممتيا كمكضك 
 '' .  2كما أمس الجدراف ك أتجنبيـ كما أتجنب العقبات ك حريتيـ

ك ىذا بدكره يحيؿ إلى أف الفشؿ الذم تنطكم عميو ىذه المحاكلة يفسح المجاؿ لمحاكلة 
خر ك استخدامو كشيء فحسب أخرل ىي السادية كمحاكلة تسعى إلى االستحكاذ عمى اآل

يمجأ السادم إلى استخداـ جسد اآلخر كذات كمكضكع في ذات الكقت ، عف طريؽ العنؼ ك 
التعذيب ، فيك يعذب اآلخر ك يدلو ، نفيـ مف ىذا أف السادم يتمذذ بمكقؼ مزدكج مف جية 

ك يقـك بتعذيب اآلخر ك يجبره عمى الخضكع ، ك مف جية أخرل ىذا الخضكع يتـ بحرية 
قبكؿ اآلخر ، ىذا المكقؼ ذاتو يتضمف تناقضا يعرض السادية لمفشؿ ك يبقي العبلقة بيف 
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حرية األنا ك حرية اآلخر في صراع مستمر ، ليذا يمجأ إلى شؿ مغاير مف العبلقات مع 
اآلخر ك التخمص منو ك السعي إلى مكتو ، ألف ىدؼ األنا ىك ىبلؾ اآلخر ، ىذا ما 

'' ، فكؿ كاحد منيـ يحاكؿ 1، ىذا ما جسدتو ركاية ''األبكاب المغمقة  يسميو سارتر بالكراىية
استبعاد اآلخر ك التخمص مف النظرات التي تمحؽ باستمرار ك ىذا بإلغاء حرية اآلخر عف 
طريؽ القتؿ ك تخمص األنا مف كجكده كمكضكع ألجؿ اآلخر ك الكراىية ال تسعى إلى 

   تجاكز اآلخر ك ليذا يحاكؿ التخمص منو.
 

 المبحث الرابع : تطور موقفو من الحرية 
كما رأينا سابقا إف اإلنساف يختار بمحض حريتو دكافعو ك أفعالو ك لكف إذا عدنا إلى الكاقع 
كجدنا أف ىناؾ ما يفؽ في كجو الحرية ك بذكرنا ك بعجزنا أننا ال نستطيع أف نغير أنفسنا ك 

التي نحيا معيا ك الطبقة التي ننتمي إلييا ك أننا لسنا أحرار في اإلفبلت مف مصير األسرة 
األمة التي يتعمؽ مصيرنا بمصيرىا ، ك مف المعمـك أف سارتر يحطـ فكرة الضركرة ك 
يرفضيا ، ك يؤكد أف اإلنساف يظؿ حرا في اشد المكاقؼ قيرا ك جبرا حيث كصؼ االحتبلؿ 

نا ..ك ما دامت تمؾ الشرطة األلماني لفرنسا قائبل '' فبلف السـ النازم ينساب حتى في فكر 
الفائقة القكل تسعى إلى إرغامنا عمى الصمت فقد كاف كؿ كبلـ يصبح تيمنا كإعبلف عف 
مبدأ مف المبادئ ... ليست ىي الكشؼ عف حريتنا بالذات ك كاف كؿ كاحد منيـ يعمؿ عمى 

 '' .  2ا، يحقؽ ذاتو ضد المضطيديف بصكرة ال رجكع عنيا
لجبر ك القير ىي شركط لمحرية ، فالكضع الذم يقاـ حريتنا ال يتبيف مف ىذا أف كقؼ ا

يمكف أف يمغييا ، ذلؾ أف ىذه األخيرة تنبثؽ مف خبللو ، يتضح مما سبؽ أف سارتر يضع 
اإلنساف في مكقؼ محدد ك معطى مف قبؿ ، لكنو يمنح حرية السيطرة عميو ألنو بإمكانو أف 
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نفسو مف قيكدىا '' إف العبد حر في أغبللو  يختار عبكديتو أك أف يعمؿ مف أجؿ أف يحرر
مثؿ سيده .. العبد في األغبلؿ حر في تحطيميا ، فمعنى األغبلؿ يتحدد في ضكء غاية 

'' التي عف  1يختارىا أف يبقى عبدا أك أف يخاطر باألسكأ مف اجؿ التحرر مف العبكدية
ىك لذاتو ال يظير مع طريقيا تتجاكز الذات المكقؼ ك إف كانت ال تكضحو ، ذلؾ ألف ما 

غاية جاىزة ك محددة إذ أف الحرية ليست ىي الحصكؿ عمى الغاية ك إنما ىي الشركع نحك 
ما تؾ تصميمو مف قبؿ ، ك ىك شركع يعد بمثابة انفصاؿ عما ىك كائف نحك ما لـ يكف بعد 
ك حتى يتـ لو ىذا ال بد لمكعي مف مكقؼ ينفصؿ عنو ليشرع نحك غاية ، كمف ىنا كانت 
الحرية ىي التي تكشؼ عف المكقؼ الذم ينبثؽ مف ثناياه ، ك في ىذا الصدد يقكؿ سارتر '' 
ال يمكف أف يككف ثمة ما ىك حر لذاتو إال بكصفو منخرطا في عالـ مقاـك ك خارج ىذا 

 '' .2االنخراط فإف فكرة الحرية الجبرية ك الضركرة تفقد معناىا 
زز الكعي معنى لممكاقؼ ألف الشركع حسب سارتر نفيـ مف ىذا أف الحرية تتجمى في أف يع

ال يعني الحصكؿ عمى الغايات المختارة ، ذلؾ ألف نجاح الشركع ال معنى لو بالنسبة إلى 
الحرية ، بؿ ما ييـ ىك بدء بذاتو ، ك ىذا فقكلنا ''اإلنساف حر '' ال تعني حصكلو عمى ما 

التمييز بيف التمني ك االختيار ، ألف  يريد بؿ نعني أف يريد ما صممو بذاتو ، ك ىذا ينبغي
 االختيار يفترض بداية تحقيؽ الفعؿ . 

'' طالما أننا في الحرية ال نميز بينيما ألننا ال نستطيع القكؿ عف السجيف أنو حر في 
الخركج مف السجف ، ك في تمنيو إطبلؽ سراحو ك إنما عنو أنو كذلؾ في سعيو لميركب 

 ''. 3ما بإدراكو أف قيمتو مشركعة لف تتحقؽ إال مع بداية الفعؿليس بمجرد التفكير فيو ك إن
نستنتج مف ىذا أف اإلنساف حر في أف يقصد ك يفعؿ ، ك حريتو تكمف في انفصالو عف كؿ 
معطى يتجاكزه، ك ىي بيذا تفترض الكجكد مسبقا حيث تأتي نقصا ك انفصاال عنو لتعطي 
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د بالنسبة إلى كجكد معطى ك ليس انبثاقا لكجكد لو قيمة باعتبار أف '' الحرية نقص في الكجك 
 '' . 1ممي

ىذا ك إذا كاف اإلنساف حر فحريتو ال تؤسس ذاتيا ، ذلؾ أف الكعي ليس حرا في أف يختار 
الحرية لنفسو ألنو سيحتاج إلى حرية أرخى سابقة مف أجؿ أف يختار الحريػػة ، ك عميو نقكؿ 

ة مع المعطي ''ك ألف ما سميناه كقائعية الحرية ىك أف الحرية ال يمكف أف تككف إال في عبلق
'' ك ينظر سارتر إلى المعطي بصفتو  2المعطي الذم عمييا أف تككنو ك تكضحو بمشركعيا

عمة أك سببا أك شرطا ضركريا لمحرية ، ك ال إطار ليا ك إنما ىك تحكـ عميو الحرية بأنو 
، بؿ يستمده منو بمقتضى نقص ك سمب ك المعطي أيضا ال يفرض معناه عمى الكعي 

 الغاية التي يختارىا بحرية ، ىذا يعني أف يستخمص مف المعطي مكقفا أك المكقؼ دافعا . 
ك ىذا يدرس سارتر نماذج معينة مف المعطيات األساسية التي تخبط بالكعي ك ىي تكشؼ 

ائعية ىذا عف حريتو بإزاء المكاقؼ بشكؿ عيني ، أم تبيف مدل ارتباط حرية ما ىك لذاتو بكق
 مف جية ، كما نكشؼ عف إمكانيات االختيار التي لمكعي مف جية أخرل . 

ك ىذا المكاقؼ ىي مكاني ك جسمي ك ماضي ك كضعي ك أخيرا عبلقتي األساسية 
باآلخريف ، ك بيذا يظير معنى الكجكد في صكرة تحرر مف آثار الضركرة التي تفرضيا 

 المكاقؼ عمى اإلنساف كمف بينيا : 
 ان المكla place :  )إنو المحؿ الذم أسكنو أم محؿ كجكدم )ترابي ، مناخي، بمدم

إنو نظاـ األشياء ك ترتيبيا )المنضدة ، الكرسي ، الشارع( إف دراسة المكاف تكشؼ عف 
أنو كاقع كأنو كاقع ك أنو مجاؿ لمحرية في الكقت ذاتو ، رأل أنصار الحرية أف اإلنساف 

يختاره مف عدد ال نيائي مف األماكف األخرل ، أما سارتر  دائما يشغؿ محبل ما عميو أف
فقد بحث المسألة انطبلقا بيف مكقفيف محكرىما اإلنساف ، ذلؾ أف اإلنساف يقبؿ بمحمو 
بيف األشياء ، ىذا مف جية ك ىك الذم يجعؿ لؤلشياء مكضعا مف جية أخرل ، ك مف 
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نا ك ليس ىناؾ ك كجكده ىنا ىك دكنو ال يككف ال حيز ك ال مكاف ''إف اإلنساف مكجكد ى
كاقع عارض خالصا ال معنى لو  ك ىك مركز عبلقاتو األصمية باألشياء المختمفة '' ك 
حيث يدرؾ اإلنساف نفسو عمى أنو حر أك غير حر ، حيث يقكؿ سارتر '' أنا أكجد 
مكاني قبؿ كؿ شيء بغير اختيار ك ال ضركرة كمجرد كاقعة مطمقة لكجكدم ىناؾ ، أنا 

اؾ ك ال ىنا ، بؿ ىناؾ تمؾ ىي الكاقعة مطمقة غير القابمة لمفيـ ك التي ىي األصؿ ىن
 '' .  1في عبلقاتي األصمية باألشياء

يعتبر سارتر العبلقة بيف المكاف ك األشياء عبلقة ذات معنى كاحد فيي عبلقة بيف 
يو أف الشيء ىك أنا ك شيء لست إباف ك أف لكي يقيـ اإلنساف عبلقة مع األشياء عم

 يككف قادرا عمى القياـ بالعمميات التالية : 
 الفرار مما ىك كائف بإعدامو أم اتجاه الذات إلى األشياء إلعداميا .  -

 النفي الداخمي الذم تمارسو الذات تجاه ذاتيا بما يجعميا متميزة ك مغايرة لؤلشياء. -

 ف قبؿ.انعطاؼ الكعي عمى نفسو مما ينجر عنو تأسيس الذات عمى ما لـ يكف م -

يصؼ سارتر ىذه العمميات '' بأنيا لحظات لعمك أصمي يندفع نحك غاية بإعداـ ذاتي 
 '' . 2ليجعمني أعمف عف نفسي بكاسطة المستقبؿ الذم ىك أنا

 يتطرؽ سارتر إلى بحث عبلقة الماضي بالحرية باعتباره أحد أشكاؿ الكاقع  :  الماضي
البلمبرر عنده ىك كجكد في ذاتو ثابت يقتضي الكعي إعدامو ألف الكجكد فعؿ معدـ لو 
أف دراسة سارتر كشفت أف الماضي يأتي إلى العالـ عف طريؽ الكعي كغيره مف 

ذلؾ أف الكعي ال يدرؾ نفسو مف دكف المكاقؼ ك التي تأخذ قيمتيا ك معناىا منو ، 
ماض تبعا لتركيبو األنطكلكجي ''اإلعداـ ك الشركع'' ، فمكي يشرع الكعي نحك غاية في 
المستقبؿ ينبغي لو أف يعدـ ما ىك كائف ك يتجػاكزه ، ك عميو فإف قيمة الماضي ك داللتو 

في الكقت نفسو تتحدداف بمجرد شركع الكعي نحك غاياتو المستقبمية ، ''ك ىكذا نرل 
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كيؼ أف الماضي ال غنى عنو الختيار المستقبؿ بكصفو ما ينبغي تغييره ، كما أنو بعد 
ذلؾ ال تجاكز حر يمكف أف يتـ إال إبداء مف الماضي ... ك مف ناحية أخرل ىذه 

 '' .  1الطبيعة لمماضي نفسيا تأتي إلى الماضي مف االختيار األصمي لممستقبؿ

 : ى جانب المكاف ك الماضي مكقفا عارضا ال يحد مف حرية الكعي يعد المكت إل الموت
، ك بما أف التركيب األنطكلكجي يضؿ متكترا بيف اإلعداـ ك الشركع ك إف كاف المكت 
ىك نياية كؿ مشركع ، فالمكت عند سارتر ليس إمكانية مف إمكانيات الذات ، بؿ 

أتي مف الذات ألنو ال يدخؿ في المكت ىك إعداـ لمذات باعتبارىا مشركعا ك ىك ىنا ال ي
صميـ تركيبيا االنطكلكجي ، إنو أمر خارجي ينتقؿ بيا مف الكجكد إلى البلكجكد ك عميو 
مف العبث المجكء إلى االنتحار باعتباره نياية الحياة ، ذلؾ أنو فعؿ مبني عمى حرية 

ار كؿ معناه ك الكعي ك اختياره ك ىك الفعؿ النيائي في حياة الذات مما يفقد فعؿ االنتح
 '' . 2لذا يقكؿ سارتر ''االنتحار أمر باطؿ ال معقكؿ يمقي بحياتو في ىاكية البلمعقكؿ

إف المكت ليس لو أم مكاف في كجكد ما ىك لذاتو ك بما أف الكجكد لذاتو في حالة إعداـ 
مستمر لذاتو ليذا يعتبر سارتر  المكت انتصار اآلخر ك منو فإف داللة حياة اإلنساف 
الميت ك قيمتيا خاضعة لتأكيؿ اآلخريف ، إف تحكليا ك تغيرىا مرىكف بنظرتيـ ك 
حريتيـ ك ىذا ما يعبر عنو سارتر '' اإلنساف الميت يصبح كجكدا في ذاتو ...'' ك تبعا 
ليذا فإف الداللة اإليجابية لممكت ىي انتصار اآلخر ، بينما داللتو السمبية ىي انعداـ 

 '' .  3الذات
تر أف العبلقة بيف الحرية ك المكت أف اإلنساف ال يستطيع أف ينتظر المكت أك فيرل سار 

يحققو ك أف يككف مشركعو ، فإف كجو مف أكجو الكاقعية ك كجكد لمغير باعتباره مكقفا 
حاصبل خارج الكعي ك حدا لو ، فاإلنساف ال يستطيع أف يفكر فيو ، ك ال أف ينتظره ك ال 
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 ينظر إليو إطبلقا عمى أنو قيد لحريتو ما دامت مشركعات أف يحتاط منو ف ك مع ىذا ال
الكعي مستقمة عنو ، ك استقبلليا عنو يعني قيد لحريتو نحك المستقبؿ ، أما المكت فيك 
لحظة الحياة التي ليست لنا أف نحياىا أبدا ، أراد سارتر أف يبقي عمى حرية الكعي ليذا 

لمسو أك إدراكو '' ألف حريتي التي ىي  جعؿ المكت خارجا عنيا باعتباره حد ال يمكف
حريتي تبقى شاممة ك متناىية ال ألف المكت ال يجدىا ك لكف ألف الحرية ال تمغي أبدا ىذا 
الحد لف المكت ليس عقبة في سبيؿ مشركعاتي ، إنو فقط مصير إلى مكاف آخر ليذه 

 '' .  1المشركعات
ا كميا مكاقؼ يصطدـ بيػا اإلنساف ك نستنتج إذف مف دراسة المحؿ ك الماضي ك المكت أني

لكنيا ال تحد مف حرية كعيو ك ىذا ال يعني أف ىناؾ صمة الزمة بيف الحرية ك المكقؼ 
بحيث ال تتجمى إال مف خبللو ، ك يككف مجاال ليا ك ىذه الصمة ىي التي تكشؼ لنا الحرية 

تزاـ كما تمثمت في مسرحية الفارغة كما تمثمت في الركاية ''الغثياف '' ك التي أصبحت حرية ال
 '' الذباب'' . 
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األحداث التي عرفتيا فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية ك اشتداد الصراع الفكرم في إف 
أكساط الطبقة المثقفة دفعت بسارتر لمحاكلة الدفاع عف الكجكدية في كجو الرؤية التي 



تجسدت ؼ أنيا ممارسة كاقعية باعتبارىا فمسفة تفاؤلية تسعى إلى استرجاع الكرامة اإلنسانية 
كليو منصب مدير تحرير مجمة األزمنة الحديثة ك ترفيؽ طريؽ لمشيكعييف ، خاصة بعد ت

الفرنسييف باعتباره الممثؿ الحقيقي ك الكحيد لمطبقة العاممة ك المدافع عف قضيتيا متخذا 
المجمة منبرا لمدفاع عف الحرب الشيكعي الفرنسي ك الكقكؼ إلى جانبو كمثقؼ ممتـز لقضايا 

ك لست سياسيا ، ك لكف بكصفي مكاطنا فإنو بمقدكرم االنضماـ  عصره ، يقكؿ '' إنني نثقؼ
إلى جماعة معينة ... ك فيما يخص عبلقاتي بالحزب الشيكعي فإف الماركسية ال تستطيع أف 

 ...'' . 1تتطكر كؿ إمكاناتيا إال إذا كسبت رفقاء طريؽ ، أعني أصدقاء لمشيكعييف

كدية ك الماركسية إال خصاما عائميا عمى ذىب سارتر ليؤكد أف الخصاـ بيف الفمسفة الكج
الرغـ مف الخبلفات المكجكدة بينيما حكؿ بعض المسائؿ الفكرية ك الفمسفية ، كالحريػة ك 
الذاتية ك الفردية '' بدأ سارتر يتقرب مف الحزب الشيكع بتعاطفو مع كفاح الطبقة العاممة ك 

'' ذلؾ أف سارتر ال ينظر إلى  2مف فمسفة ناقض لمنطمقاتيا ك نتائجيا فمسفتو الكجكدية
اإلنساف باعتباره نتاجا بسيطا لمظركؼ المادية ك البيكلكجية ك االجتماعية التي يجد نفسو 
فييا ، بؿ أنو مشركع حر كما جاء في كتابو الكجكد ك العدـ ك المسألة عند سارتر تكمف في 

عػية ك فمسفتو الكجكدية التي التزكيج بيف الماركسية التي تشرح الفرد في حدكد ظركفو االجتما
 ال يمكف أف تتجنب إعطاء األكلكية لما يمارسو الفرد بالفعؿ . 

فقد عرفت محاكالت سارتر بتقرب مف الحزب الشيكعي تكترا كبيرا بسبب تعارض أفكاره ك 
مشاريعو ك مزاجو مع سياسة الحزب ك مبادئ الطبقة البركليتارية ، ك كذا إيمانو بمبادئو ك 

يتو ك عدـ االلتزاـ بسياسة حزب معيف جعمو يتأرجح بيف االنضماـ إلى الحزب ك استقبلل
االمتناع عف ذلؾ ، ىذا ما تكضحو سيمكف دم بكفكار قائمة '' إف انضماـ سارتر لطبقة 
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البركليتارية لف يتحقؽ إال باعتناقو الشيكعية  إال أنو اكتفى بالكقكؼ إلى جانبيا في كفاحيا 
 '' .  1اليكمي

بدت الماركسية حسب سارتر ىي الكحيدة القادرة عمى التعبير عف مصالح الطبقة فقد 
الصاعدة ك الطبقة البركليتارية ىي المجسد الماركسي باعتباره أف الثكرة ىي التغيير الجذرم 
لؤلكضاع ، يقكؿ سارتر في ىذا الصدد '' إنني أعرؼ أنو ال يكجد سبيؿ آخر لمنجاة ك 

ل تحرير الطبقة البركليتارية ، إنني أعرؼ ذلؾ قبؿ أف أككف الخبلص أماـ اإلنساف سك 
 ..'' .  2ماديا

كما يؤكد سارتر عمى أف '' العمؿ الثكرم لف يؤتي ثمرتو إال باكتماؿ العمؿ الفردم مع العمؿ 
'' داعيا العماؿ إلى ضركرة االنضماـ لحزب ينضـ ك يحػػػدد غايات ك أىداؼ  3الجماعي

النضاؿ ، ثـ يؤكد سارتر '' أف التحرر لف يتحقؽ إال بضبط العبلقات بيف الحزب ك الطبقة 
العاممة ... لذلؾ أصبح الحزب ىك المنبر الكحيد لمتعبير عف مصالح الطبقة العاممة ك 

 '' .  4ذم يمكف بكاسطتو الدفاع عف حقكقياإيديكلكجيتيا ك التنظيـ ال

 ك باالختصار فالحزب ىك التنظيـ الكحيد الذم يسمح لمطبقة البركليتارية بممارسة حريتيا. 

ك يبدك مف ىذا أف سارتر اقتنع بأف الحرية الفردية ال يمكف أف تتحقؽ إال مف خبلؿ 
ما يتضح مف خبلؿ رده عمى الممارسة الجماعية ك االلتزاـ بالعمؿ كفؽ تنظيـ معيف ىذا 

كمكد ليفكر قائبل '' إف الحزب يممي آراؤه عمى الجماىير ك يجبرىا ك ال يمكنيا مبلحظة دكره 
بالنسبة إلى الجماىير إال بكصفو كحدتيـ ، فالحزب يشكؿ األطر االجتماعية لذاكرة 

 '' . 5البركليتارية
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زيد عف ككنو مجرد رفيؽ الغني عف ذلؾ أف كقكؼ سارتر بجانب الحزب الشيكعي لف ي
طريؽ رغـ االختبلؼ المكجكد بينيما ، ك ىك ما يقكؿ '' لـ يكف ىناؾ غير حؿ كاحد ىك 
الكقكؼ إلى جانب الحزب ك إذا لـ يرغب المرء يكمئذ في االنتساب إلى الحزب الشيكعي 

 1ؽألنو لـ يكف ىناؾ اتفاؽ عمى أم شيء ، ك ما كاف في كسع المرء إال أف يككف رفيؽ طري
 . '' 

إف التمزؽ الذم اكتنؼ مكقؼ سارتر ك المتمثؿ في الدفاع عف مذىبو الكجكدم مػف جية ك 
الكقكؼ إلى جانب الحزب الشيكعي مف جية أخرل عرضو النتقادات كثيرة حيث نعتت 

 أفكاره باإليديكلكجية البرجكازية التي أصبحت رجعية . 

قـ كاحد بالنسبة إلى الشيكعية ىذا ما يؤكده ك مف ثمة اعتبرت الكجكدية العدك اإليديكلكجي ر 
كبلـ ىنرم ليقيفر '' إنني ال أعيب عمى سارتر ككنو تمميذ ىيدغر النازم ك لكف أعيب عميو 

'' ، ك األكثر مف ىذا أنو اتيـ  2مثاليتو ك ذاتيتو ك ككنو صانع آليات الحرب ضد الماركسية
اإلنساف يمشي عمى أرعة أقداـ ك  مف طرؼ الحزب الشيكعي بأنو '' الفيمسكؼ الذم جعؿ

 '' . 3السياسي الذم أقاـ لعبة رد الفعؿ ك الكاتب الذم أصبح متفسخا ك حفارا كفرد 

البد مف اإلشارة إلى أف قراءة سارتر لماركس إضافة إلى معطيات الحزب جعمتو يقترب نكعا 
عنػى جديد ك يظير ما مف الماركسية ك مف ثمة يمكف القكؿ أف مفيـك الحرية اكتسبت لديو م

ىذا بتأكيد سارتر عمى ضركرة االلتزاـ بالعمؿ ك الكفاح لتحقؽ الكجكد األصيؿ لئلنساف ، أم 
يتحكؿ اإلنساف مف فرد مغترب إلى إنساف ثكرم مؤمف بضركرة استرجاع حريتو الضائعة ك 

كجية اعتمادىا أساسا ألم عمؿ يقـك بو ، ك بيذا المكقؼ ينتقؿ سارتر مف الحرية االنطكل
إلى المطالبة بالحرية السياسية ك العممية ، تأكيد ليذا يقكؿ سارتر ''ينبغي أف يتحكؿ اإلنساف 
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مف فرد يعني اغترابو ك يذىب إلى أبعد حد لمتحرر مف اضطياد ك استغبلؿ المجتمع ، ك 
 '' .  1أف يؤمف بإمكانية قياـ مجتمع ك يصبح فيو البشر غير مستمبيف

تر يبلحظ أف أصالتو تكمف في إيمانو الدائـ بحرية اإلنساف ، إنيا القيمة إف المتتبع لفكرة سار 
العميا التي تشبث بيا ك عمؿ عمى الدفاع عنيا ك رأل أف الجمكد ك الضعؼ الذم تعانيو 
الماركسية يعكد إلى إىماليا لمحرية الفردية، ك مما ال شؾ فيو أف ىذه النقطة كانت أساس 

 سية . الخبلؼ بيف سارتر ك المارك

دعا سارتر في كتابو '' المادية ك الثكرة '' إلى فمسفة تيتـ باإلنساف ك تعطيو دعامة جديدة 
لمقياـ بالكفاح الثكرم ك ىي الحرية الفردية التي تسمح لو باسترجاع حريتو المغتػػربة ، ك 

تر في ، إف مشاركة سار  2إنقاذه مف التشتت الذم كرستو األنظمة الشيكعية بإنكارىا الذاتية
تأسيس التجمع الديمقراطي الثكرم ما ىك إلى تجسيد لبللتزاـ السياسي الذم فرضتو أحداث 
عصره ، إنو التجمع الذم يرمي إلى تحقيؽ التقارب بيف الطبقتيف البرجكازيػػة ك البركليتاريا ، 

ية ك ىذا ما يأخذه مف الماركسية فكر الثكرة ك القضاء عمى الصراع الطبقي  ك مف البرجكاز 
ممارستيا الديمقراطية ك الحرية ، إنو التجمع الذم رغب حسب سارتر في تحرير اإلنساف '' 
. عمى الصعيد العقائدم مف الخرافات التي تضر بالممارسة الديمقراطية الحرة ك عمى 

 . 3الصعيد االجتماعي  مف كؿ أشكاؿ الستغبلؿ التي تجعؿ منو إنسانا مغتربا ''

سارتر رافضا االنتماء إلى أم حزب مع تكجيو نقد الذع لمحزب  بالرغـ نـ كؿ ىذا يبقى
الشيكعي بارتباطو بظاىرة العنؼ , عدـ احترامو لقكاعد الفكر التحررم خاصة في الفترة 
الستالينية التي تميزت بالعنؼ ك االنحراؼ عف المثؿ اإلنسانة ك ىذا العنؼ ما جعؿ سارتر 

ك التفكير عف االلتزاـ بعيدا عف أم انتمػاء ، ك  يمتنع عف االنضماـ  إلى الحزب الشيكعي
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قد كجد أف األدب ىك األرضية المناسبة لمعمؿ ك النضاؿ السياسي ألنو يستطيع أف يسيـ 
بكاسطتو في تحرير اإلنساف مف القيكد التي تكيمو ك يقكؿ بيذا الصدد '' إف الغاية مف العمؿ 

ف الكممة فعؿ ، إنو يعمـ أف الكشؼ ىك األدبي ىي التغيير ، إف الكاتب الممتـز يعرؼ أ
 ''.  1التعبير ك أننا ال نستطيع أف نكشؼ إال إذا قصدنا التغيير

ك بيذا بحث سارتر عف قياـ أخبلؽ كجكدية ك ىك يقكؿ في ىذا الشأف '' إف األخبلؽ التي 
صرحت بإمكانية قياميا في الكجكد ك العدـ ، انتييت في آخر كتاباتي إلى تقرير ضركرة 

'' مع دفعيا إلى اتجاه قريب مف الماركسية ألنيا دليؿ حتمي عمى العمؿ  2الرجكع إلييا
الخبلؽ ك ليذا ينبغي عمى الكجكدية اليـك ، ك مع ىذا ظمت رغبة التقرب مف الماركسية 
تخالج نفسية سارتر ىذا ما تؤكده لنا مسألة مف المنيج ك نقد العقؿ الجدلي الذم يقرر فييما 

 دية في الماركسية ك ىك أمر ال بد أف يتحقؽ . ، دمج الكجك 

 

 

 من اإلنسان الفرد إلى الجماعة  .6

إف التصكر الفردم لمحرية ال يكفي إلثباتيا ألف األىـ ىك تكضيح كيفية ممارستيا في الكاقع 
ك إال بقيت مجرد نظرة تأممية ميتافيزيقية ، ىذا ما أقره سارتر في كتاباتو الفمسفية ك األدبية ، 
غير أف ظركؼ الحرب ك االحتبلؿ ك المقاكمة دفعت سارتر إلى إعادة النظر في مكاقفو ك 
إلى تقديـ طرح يتماشى مع ىذه الظركؼ ، فكضع أسس ىذا الطرح في كتابو '' نقد العقؿ 

، يبيف فيو سبب تقربو  3473بعد مسألة في المنيج سنة  3414الجدلي '' الذم ظير سنة 
مف الفمسفة الماركسية ، ففيو حصر سارتر لحظات اإلبداع الفمسفي منذ القرف السابع عشر 
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ر إلى القرف العشريف في ثبلث عصكر قائبل '' مف الكاضح كؿ إلى القرف السابع عش
الكضكح أف عصكر اإلبداع الفمسفي نادرة ، ك بيف القرف السابع عشر ك القرف العشريف ، 

 '' . 1أرل ثبلث ىصكر )زمف ديكارت ك لكؾ ك زمػػػف كانط ك ىيجؿ ك أخيرا زمف ماركس( 

لفكر السائد الذم ال يستطيع المفكر أف ك مف ثـ فإف الماركسية في نظر سارتر '' ىي ا
 '' . 2يتجاكزه ألنيا تمثؿ التاريخ بؿ أنيا التاريخ نفسو في كعيو لذاتو 

إف الماركسية حسب سارتر باتت تعاني التحجر أكال بسبب حكميا عمى الكاقع مف خبلؿ 
مع العمـ أف مجمكعة مف األفكار ك المبادئ المسبقة ك ثانيا فقدانيا لمبعد الكجكدم لئلنساف 

ماركسية ماركس ىي فمسفة مفتكحة ك منظكرة ألنيا حافظت عمى جدليا التاريخي '' فالتاريخ 
عند ماركس ليس جممة أحداث متفرقة ك إنما ىك كؿ يشمميا يؤثر فييا ك يتأثر بيا ك ىذا 

''.  إنو كؿ ينطكم عمى صراع ىك األمر الذم يسمح بدراسة الحرية  3الكؿ ليس محددا
 بمنطؽ كاقعي . 

مف الكاضح أف البحث السارترم قد جاء ليعيد لمماركسية ما ضاع منيا ك ىذا بإدخاؿ الذاتية 
إلييا ، أم بضـ الذاتية إلى المكضكعية ك إعادة اإلنساف إلى كسطو ، ىك الذاتية تمثؿ 

الكجكدم ، ك المكضكعية تمثؿ الكسط ك ما الكسط سكل جممة ظركؼ اإلنساف في بعده 
مادية ك اقتصادية ك حضارية ، ك اإلنساف ىك المكجكد الذم يختار ك يممؾ إمكانية تجاكز 
كسطو ، ك بما أف اإلنساف مشركع ال يتحدد بطبيعة جكىرية معينة ، فإنو يختار ال بدافع 

ه ك خمؽ كينكنتو برفض الكسط الذم يعني التغيير الكسط ك إنما بدافع حريتو في صنع كجكد
 4إ إف ميمة الكجكدية كما رآىا سارتر تتمثؿ في ''إعادة اإلنساف الفرد إلى مجالو االجتماعي

ك ذلؾ بتقديـ أساس نظرم لمماركسية العممية التي أصبحت تعاني االنشقاؽ ك التصدع في 
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كف مبػادئ أك مبادئ تفرض بشكؿ جيازىا المفاىيمي ك مف ثمة تحكلت إلى تجريبية بد
 '' .  1تعسفي عمى الكاقع ك المجتمع ك الفرد

يبدأ سارتر تنقيحو لمماركسية '' برفض جدؿ الطبيعة ك احتفظ بالجدؿ التاريخي ألف التاريخ 
أسمى مف الطبيعة ك القكؿ بكجكد قانكف عاـ يحكـ كؿ مف الطبيعة ك التاريػػخ ك الفكر كما 

كؿ اإلنساف إلى مجرد كائف طبيعي ... ك ىذا ما يدفعنا إلى إنكار كجكد يزعـ الماركسيكف يح
 '' .  2قانكف خارجي يفرض نفسو عمى التاريخ البشرم مف الخارج 

ك الفرد يكتشؼ الجدؿ كمكضكع عقمي بقدر ما يصنعو كضركرة مطمقة مف حيث يفر منو  
ركسية ىك أنيا قد استبعدت أم مف حيث يصنعو اآلخركف ، أما ما يعنيو سارتر '' عمى الما

شتى التحديدات العينية لمحياة اإلنسانية ك كأنيا ال تحتفظ بشيء مف التكحيد الكمي لمتاريخ 
سكل ىيكمو المجرد .. ك النتيجة أنيا فقدت كميا معنى اإلنساف ... نؤكد أننا ضد تحكيؿ 

غفاؿ الذم تعانيو '' فإف اإل3الفمسفة إلى مذىب مثالي ك ضد تجريد اإلنساف مف إنسانيتو 
الفمسفة الماركسية المعاصرة لمبعد اإلنساني ىك بمثابة احتقار ك تشكيو لمحقيقة اإلنسانية 
الحرة الكاعية ك الغرض مف تمييز سارتر بيف ماركسية ماركس ك الماركسية المعاصرة ىك 

اإلنسانية ، فيك التفرقة بيف المادية التاريخية ك المادية الجدلية التي لـ تترؾ مجاال لمحرية 
ينسب األكؿ إلى ماركس ك الثانية إلى أنجمر ك ىك يقصد بالمادية التاريخية ، ك ما قبكؿ 
سارتر لممادية التاريخية سكل ' بكصفيا تحقيقا لجدؿ الذاتية ال بكصفيا تعبيرا عف حقيقة 

 '' .  4ضركرية

بللتحاؽ باآلخػػػريف ك لقد سعى سارتر في نقد العقؿ الجدلي إلى إخراج الفرد مف ذاتيتو ل
بالتاريخ ، ربط فكرة المشركع الكجكدم بأفكار ماركسية كالفعؿ ك السمب ك الجدؿ ك ال يظير 
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ىذا الربط إال إذا انطمقنا مف تصكر مفاده أف الحرية مشركع يتحقؽ في الػػتاريخ ك ليذا كاف 
ة( ك فكرة الكجكد لذاتو مف المحتـ عمى سارتر أف يستبدؿ فكرة الكعي بفكرة العمؿ )المػػػمارس

في مكقؼ بفكرة العمؿ في مكقؼ ، ك بعد إف كاف الفرد منخرطا مع اآلخريف أصبح افرد 
منخرطا في العالـ بيف اآلخريف ، لذا عمؿ سارتر عمى إيجاد جدؿ مرف يتناكؿ اإلنساف في 

ك يؤكد  حقمو االجتماعي ك في طبقتو ك صراعاتو ك بكممة كاحدة اإلنساف في العالـ الكاقعي
ىذا بقكلو '' إذا كجد اليـك جدؿ ك كاف مف الكاجب تأسيسو عمينا أف نبحث عنو في مكاف 
كجكده ، ك إننا نقبؿ الفكرة القائمة بأف اإلنساف كائف مادم يعيش في كسط اآلخريف ... الحؽ 

'' إف مسألة الدمج التي أرادىا سارتر بيف  1أنو تكجد مادية تاريخية ك قانكنا ىك الجدؿ
الكجكدية ك الماركسية دفعتو إلى نقؿ الحركة الجدلية مف الجماعة إلى الفرد ذلؾ أف ىذا 
األخير ىك الذم كاف ك سيككف كراء الكقائع االجتماعػػػػػية ، ك يتصرؼ إزاءىا ك يتطكر ك 
يخمؽ الديالكتيؾ االجتماعػػػي ، ك ىكذا تككف الحركة التاريخية قد صدرت مف الفرد ك ليس 

عة ، ذلؾ أف لكؿ فرد طريقتو الخاصة في الحياة التي تكشؼ لو الحاجة إلى مف الجما
 التجمع التكحيدم الشمكلي الذم يخمؽ صفة االجتماعية فيو . 

حاكؿ سارتر بحث إمكانية تأسيس انتركبكلكجيا يككف منيجيا جدليا ، يبدأ لمف الفرد الذم 
بحث عف التركيبة الشاممة لعبلقاتو يصؿ إلى أداء الفعؿ الخاص بو ك ينتقؿ بعد ذلؾ إلى ال

العممية مع اآلخريف ثـ تركيبات الجماعات ك أخيرا يصؿ إلى اإلنساف التاريخي أم التاريخ 
البشرم عكس الجدؿ الذم يبدأ مف اإلنتاج ك كسائمو إلى تركيات الجماعات ثـ التناقضات 

 الداخمية ثـ أنكاع البيئة ثـ نشاط الفرد . 

مد سارتر الطريفة التقدمية التراجعية ك ىي طريقة استنباطية تيتـ ك لتأصيؿ الجدؿ اعت
بإعادة اإلنساف إلى حقمو االجتماعي ك إلى طبقتو ك صراعاتو ، ىذا أف المنيج الكجكدم 
''ىك منيج تراجعي تقدمي ك تحميمي تركيبي ، إنو في آف كاحد ذىاب ك إياب يغني 
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نو يحدد الشركط التاريخية ك االجتماعية التي '' ، بطريقة جدلية ك ىك تراجعي أل 1المكضكع
تسمح بفيـ اإلنساف ك سمككاتو في ضكء ىذه الشركط إف غاية سارتر ىي إنقاذ اإلنساف مف 

'' أنو حرية  2الشيئية '' باعتبار أف الكجكدية ىي النظرية الكحيدة التي ال تجعؿ اإلنساف شيئا
قع تاريخي يبلـز اإلنساف في كجكده ك ك تجاكز ك ممارسة عمى الرغـ مف أف االغتراب كا

يستدعي حريتو التي يحاكؿ بكاسطتيا تجاكز ىذا االغتراب ك تغييره مف أجؿ تأسيس كضع 
جديد ، إف الحرية حسب سارتر ىي الكفيمة لمقضاء عمى كؿ أنكاع االغترابات التي يعانييا 

اإلنساف المستمب ك اإلنساف المعاصر ك يقكؿ بصريح العبارة أنو '' يرفض أف يخمط بيف 
الشيء ، ك بيف االستبلب ك القكانيف الفيزيائية التي تتحكـ في الشركط الخارجية ، إننا نؤكد 
خاصة الفعؿ اإلنساني الذم يخترؽ الكسط االجتماعي مع حفاظو عمى التحيينات ك الذم 

ؼ يحكؿ العالـ عمى أساس الشركط المعطاة ... ك أف يصنعو بما صنع منو ك لك لـ يعر 
 . 3بنفسو قط في سيركرتو المكضكعية

ك يتبيف مف ىذا أف سارتر قد كظؼ المصطمحات الماركسية ك أعطاىا دالالت جدليػػة ك 
يتبيف مف ىذا أف سارتر قد كظؼ المصطمحات الماركسية ك أعطاىا دالالت جدلية ، 

ـ يعد الفعؿ فالسمب لـ يعد عنده النطؽ بكممة ''ال'' بؿ أصبح يعني التغيير بالعمؿ ، ك ل
مجرد نشاط ذاتي حر يقـك بو المكجكد لذاتو لمف أجؿ حريتو أماـ اآلخريف بؿ أصبح بمثابة 

 نشاط مادم كاقعي يقـك بو إنساف اجتماعي تاريخي . 

إف ما نخمص إليو مما تقدـ أف فمسفة سارتر قد اكتسبت طابعا اجتماعيا ك تاريخيا كانت 
تحكلت الكجكدية إلى فمسفة ثكرية تكضح مياـ اإلنساف تفتقر إليو في الكتابات األكلى فقد 

الحرفي صنع التاريخ ، ذلؾ أف لئلنساف مسؤكلية الخمؼ المتكاصؿ لمعالـ ك صنع الديالكتيؾ 
، لقد حاكؿ سارتر بتصكره الجديد أف يحقؽ التكامؿ بيف  نتائج فمسفتو التي أصبحت فمسفة 
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ذم دفعو إلى استخداـ العقؿ الجدلي لتبرير الذاتية التزاـ ثكرم مع بدايتيا الكجكدية ، األمر ال
ك تعظيـ العمؿ الفردم عمى حساب العمؿ الجماعي ، مما جعؿ الماركسييف يعادكنو ك 
يرفضكف محاكلة التزاكج التي أرادىا بيف الكجكدية ك الماركسية ''ذلؾ أف تصكره لمحرية 

ارقة لمتاريخ ك إيمانو بالفردية ك بعزلة الميتافيزيقية ك تأكيده حرية االختيار تعد في نظرىـ مف
 '' . 1اإلنساف ك استقبلليتو تعد مفارقة لمحقيقة االجتماعية لئلنساف 

 

 

 جدلية الحرية و الضرورة  .7

إف تأسيس سارتر لمفيـ العقبلني لمكاقع ك لمممارسة اإلنسانية باعتبارىا عقبلنية جدلية تنطمؽ 
لتي تعترض ىذا العمؿ داخؿ الجماعة ، ك يبقى مف العمؿ الفردم إلى البحث عف الشركط ا

العمؿ الفردم معطبل ، إذا لـ يتحكؿ إلى عمؿ تاريخي ليذا ينبغي أف نعيد لئلنساف إمكانية 
صنع التاريخ ك تتحقؽ ىذه اإلمكانية مع بداية العممية الديالكتيكية التي تعكس الصراع بيف 

كمة مكقفو ك تجاكزه ''ك لقد كشفت التجربة الضركرة التي تقيده ك الحرية التي تمكنو مف مقا
الجدلية عف كجكد عبلقة جدلية بيف اإلنساف ك المادة تتضمف ىذه العبلقة فمفيكما مف أىـ 

الذم استعممو  2المفاىيـ الجديدة في كتابة نقد العقؿ الجدلي '' ك ىك مفيـك البراكسيس
أما سارتر يقصد  3الفعالية التطبيقيةماركس عمى أنو الكحدة المنطقية بيف الفعالية النظرية ك 

بو النشاط الذم يقكـ  بو الفرد مف أجؿ تغيير الكسط المادم ، ذلؾ أف المادة التي تمتد إلييا 
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يد اإلنساف تصبح عف طريقو بالقياس إليو بمثابة المحرؾ األساسي لمتاريخ ك أف طريقة 
ف أف تككف ىناؾ عبلقة دكف اإلنساف في الكجكد في طريقتو في ربط نفسو بالعالـ ال يمك

الكعي الحر الذم يسمح بتأسيس نظرتو إزاء العالـ ، غير أف اإلنساف بالمثؿ غير قادر عمى 
أف تككف لو رابطة بالمادة إذا لـ يممؾ ىك نفسو ماديتو أم لكي يؤثر اإلنساف في المادة عميو 

 في الطبيعة.  1أف يحيؿ نفسو إلى مادة غير عضكية ك بذلؾ يتمكضع

ذا كاف الكعي في الكجكد  ك العدـ '' يعرؼ نفسو في القمؽ ؼ نقد العقؿ الجدلي يعرؼ إ
نفسو في الحاجة ، ك الفرؽ بينيما أف القمؽ بجعؿ الكعي يمارس نفسو باعتباره رغبة مع ىذا 
أك لمكعي إمكانية تحكيؿ مكضكعات رغبتو باإلرادة ، أما الحاجة فيي تظير كشيء مف 

مكف لئلنساف أف ييرب منيا '' إف الحاجة تضرب في أعماؽ الكعي الخارج كضركرة ال ي
اإلنساني ، ك ىذا ما يعرؼ عند سارتر باستيطاف الندرة ك الذم يخمؽ في ىذه األعماؽ 

'' حيث يعتبر ىذا الصراع ىك المحرؾ التاريخي  2مناخا مرعبا ك يفرز جكا مف الصراع
إنسانا ال إنسانيا ك إذا شئنا بكصفو غريبا ك البشرم يقكؿ سارتر '' إف اإلنساف يكجد بكصفو 
'' ، إف كضع الضركرة يكحي باألساس  3ىذا ال يعني بالضركرة أف يككف الصراع بطني

الصراعي لمعبلقات بيف األفراد ىذا ما يجسده أفراد المجمكعة السمسمة ''الزمرة '' أم األفراد 
ينظر كؿ منيما لآلخر عمى أنو  المكجكدكف في مكاف أك مكقؼ ما يكحد بينيما ظاىريا إذ

خصـ '' ك يأخذ سارتر كمثاؿ عمى ىذا التجمع الركاب في انتظار الحافمة عندما تصؿ 
الحافمة يأخذكف بالتزاحـ لكي يأخذ كؿ منيما مقعدا ، ك الصراع االجتماعي ىنا يجد محركو 

'' ،  إف  4لصراعفي فعؿ ظاىرة الندرة ، كثرة األفراد ك ندرة األماكف تعمؿ عمى خمؽ ىذا ا
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ىذا التجمع حسب سارتر تجمع غير دائـ ألف األفراد يتغيركف ، إنو تجمع غير منظـ يعيش 
فيو كؿ فرد عمى طريقتو ك ال تربطو مع اآلخريف عبلقة متبادلة ألف كؿ فرد يسعى إلى 
 تحقيؽ حريتو ك مشركعاتو بعيدا عف حريػػػػة ك مشاريع اآلخريف ك ال نفاذ الكضع اإلنساني

، الذم يعانيػػػو ك لتحقيؽ العبلقة بيف الذات ك المكضكع كمنو بات  1مف االغتراب ك التشيؤ
مف الضركرم التفكير في تجمع آخر يحقؽ الكحدة ك الحرية ك الضركرة ك ىك تجمع الفئة 

le groupe   ىذه المجمكعة تحدد كخمؽ ذاتي كؿ كاحد يرل في اآلخر ذاتو في شؿ اآلخر
، ىذه العناصر تككف األساس في  2اليدؼ المشتػرؾ ك الكضعية ك البراكسيس، يكجد بينيـ 

تجمع ىذه الفئة تربطيـ األخكة ك لكنيـ إخكة مرعبة ك مثاؿ ذلؾ الفئة العاممة التي تمتـز ك 
تعتنؽ الحزب االشتراكي مف اجؿ إصبلح أكضاعيا ك إقامة المجتمع االشتراكي الذم تذكب 

 فيو الفركؽ االجتماعية . 

فالعامؿ ال يستطيع أف يعمؿ إال إذا انتظـ في حزب ألف الحزب يعني بالنسبة إليو حريتو 
نفسيا ، يظير ىذا في قكؿ سارتر '' الفعؿ ىك انتقاؿ مف المكضكع ... ك الذاتيػػػػة ك 

'' ك يضيؼ قائبل '' إف الذات يتضمف المكضكعية  3المكضكعية ... تحديداف رئيسياف لمنشاط
 '' .4يا صيركرة مكضكعية تبرز داخمية المشركع كذاتية انقمبت مكضكعية الجديدة بصفت

ىذا ك أف العبلقة داخؿ ىذه المجمكعة تستجيب لمتطمبات الحرية المتبادلة فمكؿ فرد في 
داخميا ىك غاية ك كسيمة في الكقت نفسو أم لكؿ فرد إمكانية لكيي يعرؼ نفسو ىنا بما 

' ك ىك القدرة عمى أف يككف كؿ فرد الكسيمة التي تكد يسميو سارتر '' بالثالث المنظـ '

                                                           
طلح ماكس و يقصد بو أن اإلنسان يعيش حياتو في المجتمع الرأسمالي كأنها سلعة تطرح في سوق العمل ، و التشيؤ : استخدم ىذا المص  1

نساني ، و عند سارتر يظهر في أنحاء عدة ىو بوصفو استالب اإلنسان و حريتو و استسالما  ‘اإلنتاج كما لو كان شيئا جامدا و على نحو ال 
 ة للحياة . كما ىو لذاتو و خضوعو لألساليب المقنع

 . 9;-8;المرجع نفسو ، ص   2
 . 598جون بول سارتر ، الماركسية و الوجودية ، المرجع السابق ، ص   3
  .595المصدر نفسو ، ص   4



إمكانية تحقؽ إمكانيتيـ ك يصبح ىذا الشخص ضركريا لممجمكعة إذ يتزعميا يتخمي 
 اآلخريف عف إمكانيتيـ ليككنكا مسؤكليف ك محققيف في داخؿ أىداؼ المجكعة . 

و إلى الكاقع االجتماعي يبدك أف سارتر يقدـ لنا كجكديتو المتطكرة في قمب ماركسي بمعنى في
، ناظرا إليو في أحداثو ك تغيراتو رابطا بيف العمؿ )البراكسيس( ك الديالكتيؾ في بناء كاحد ، 
محافظ عمى اإلنساف مشركعا يتشكؿ مف خبلؿ كاقع النشاط العممي في إطار الديالكتيؾ كقكة 

ع ك أنو يصنعو خارجية يعني أف اإلنساف حسب سارتر يخضع لمديالكتيؾ مف حيث ىك يصن
مف حيث ىك يخضع لو فإذا ألـز أف يككف العقؿ الديالكتيكي ىك محرؾ التاريخ ، فيجب أف 
يعيش اإلنساف ىذا التناقض بطريقة ديالكتيكية ، فعمي الرغـ مف أف اإلنساف يعاني الكاقع 

ؼ لو االجتماعي ك الضركرة ك الندرة ك مكاجية اآلخر فإف ىذه التناقضات التي يعانييا تنكش
كصكرة لحركتو الخاصة أم لنشاطو الفردم لتصبح الحركة في كؿ فرد ضركرة لحركة الكؿ 
، ك ليظير الديالكتيؾ مشركعا فرديا ك مشركعا جماعيا تتمثؿ فيو الكحدة التركيبية بيف 

 الضركرة ك الحرية ك ىك لب الفمسفة السارترية في مراحميا المتأخرة . 
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تعرضت بعض أفكار سارتر لمنقد ، منيا الحرية التي حكـ بيا عمى اإلنساف بمقتضى 
التركيب األنطكلكجي لمكعي ك بمعنى آخر فاإلنساف مجبر عمى االختيار، ك ما داـ كذلؾ 
فقد كجد البعض '' أف الحرية السارترية ىي اضطرارية ، فالكعي مضطر أف يختػػار ك رفض 

 '' . 1ف االختيار إنو اختيار سمبي االختيار إنما ىك نكع م

ك عميو ال يمكف لئلنساف أف شعر بيذه الحرية في الكقت الذم ىك مقتصر عمييا ك إنما 
'' ، ىذا ما كتبو  2ىناؾ تناقض تؤكده صياغة سارتر نفسيا ك ىي '' إننا مدانكف بالحرية
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الشاركني الذم كصفيا )الحرية( بأنيا سمبية ، كما نقد أيضا فكرة الفرار منيا فكتب '' إف 
 '' . 1اإلنساف يفر بحريتو مف حريتو تناقض

ك كذلؾ تساءؿ عف قيمتيا مادامت تثير القمؽ باستمرار ؟ ك أما ما يتعمؽ بما سمـ بو سارتر 
ية ليس لو أية ماىية أك طبيعة تسبؽ الكجكد مف حيث عمى أف اإلنساف بمقتضى ىذه الحر 

ىك فعؿ مستمر ، فقد كجد نقاده أف ىذه الحرية ىي ذاتيا الماىية '' إف سارتر يجعؿ اإلنساف 
 '' .  2خاليا مف أم ماىية إنسانية ك يعكد في الكقت نفسو يجعؿ لو ماىية معينة ىي الحرية

جكد ك العدـ '' ىك الكجكد الذم يتصؼ بالحرية إف اإلنساف كما تحدث عنو سارتر في '' الك 
المطمقة في تحقيؽ ذاتو ك في اختياره لممكقؼ الذم ينخرط فيو ، ك بالنسبة إلى القضية التي 
يمتـز بيا ، لكف إطبلقية الحرية الفردية تتعارض ال محالة مع الكجكد اآلخر الذم يعتبر ىك 

 أيضا حرية في ىذه الفمسفة . 

ؿ الصراع أساس العبلقات بيف الناس ، الشيء الذم جعؿ البعض يجد ك سارتر نفسو جع
في ىذه الفكرة ما يتناقض مع فكرة الحرية الفردية المطمقة في مكقؼ ''أف الحرية الكعي 

 ''  3ليست مطمقة إزاء جميع المكاقؼ فإف ثـ  مكقؼ ىك مكجكد اآلخر يحد مف ىذه الحرية

مف جية يعمف حرية الفرد المطمقة ك مف جية أرخى أشار الشاركني دائما بمعنى أف سارتر 
 يقيدىا . 

إف التعارض الذم تحدثنا عنو سابقا كجدناه مجسدا في مسرحة ''األبكاب المقفمة '' التي 
تناكلت الصراع بيف الحريات ، فقد كاف لنظرة إيناس إحدل شخصيات المسرحية أف حدث 

حرا في المكقؼ الذم تكاجد فيػػو ، ك  مف حرية غارساف ك شمت كؿ إمكانياتو إذا لـ يكف
ىكذا فإف صراع الحريات ىك أساس جميع العبلقات بيف الناس ، ك كؿ األنماط السمككية ما 
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يؤكد أف حرية الفرد مطمقة ، ك رغـ الصراع يبقى اآلخر ضركريا في فمسفة سارتر بكصفو 
لفرد عندما يختار إنما شرط لكجكد األنا ك الكعي بيا ، ك بكاسطتو تتعرؼ عمى نفسيا أف ا

يختار لغيره أيضا مما يجعؿ حرية األنا مرتبطة بحرية اآلخريف ، ففي مسرحية '' الذباب'' 
كجدنا أف ما كاف ييـ بطميا أكرست ىك نجاحو في عممو الخاص بالرغـ مف رغبتو في أف 

يـ غارساف يككف كاحدا مف أىؿ أرغكس ، كذلؾ كاف األمر في ''األبكاب المقفمة '' فما كاف ي
بالدرجة األكلى ىي حريتو الخاصة ك كؿ ما يعنيو ىك أف يعرؼ ىؿ مات جبانا أـ بطبل رغـ 
ارتباطو بزكجتو ، تكضح ىذه الشكاىد كميا في أعماؿ سارتر  األدبية التعارض الذم أشرنا 
 إليو بيف حرية األنا ك حرية اآلخريف ، كمجمؿ القكؿ أف اآلخر يشكؿ كجكدا سمبيا أكثر مما

 ىك كجكدا ايجابيا . 

يعتبر ىيدغر مشكمة الحرية السارترية ىي عكدة إلى الميتافيزيقا فيي ال تعبر ف الحقيقة 
الكجكدية بؿ ''ىي سقكط في ميتافيزيقا أفبلطكف الذم قاؿ بأسبقية الماىية عػػمى الكجكد ك 

ميتافيزيقية  سارتر عمؿ فقط عمى قمب ىذه الحقيقة ،لكف قمب قضية ميتافيزيقية تبقى قضية
'' في حيف انصب اىتماـ سارتر عمى معالجة المشاكؿ المممكسة إلنساف القرف العشريف 1

الذم سحقتو قساكة الحركب العالمية ، ك عمؿ عمى تخميصو مف االغتراب الذم تكاجد فيو ك 
مف اليأس الذم أصمبو ، ك مف ىنا تساؤؿ البعض كيؼ لفمسفة تنطمؽ مف الميتافيزيقا أف 

بالكاقع اإلنساني بؿ كيؼ ليا أف تككف إنسانية ؟ ك لتكضح إنسانية ىذه الفمسفة فقد تيتـ 
كتب سارتر محاضرة بعنكاف ''الكجكدية فمسفة إنسانية '' يجيب فييا نقاده الماركسييف خاصة 
حيث أكد '' إف الكجكدية ليست فمسفة متشائمة ألنيا تضع مصير اإلنساف بيف يديو كمف ثـ 

'' ك رغـ كؿ ما جاء في كتاب الكجكدية فمسفة إنسانية بقي نقاد  2سفات تفاؤالفيي أكثر الفم
 ىذه الفمسفة عمى مكقفيـ المعارض ليا . 
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إف التحكؿ الذم عرفو فكر سارتر فيما يتعمؽ بالحرية ك الذم بدا في محاكلتو إدماج 
السياؽ يرل  الشيكعييف الذيف لـ يجدكا في فكر سارتر إال ما يناقض الماركسية ك في ىذا

أف الكجكدية ال تكمؿ الماركسية ك إنما تناقضيا ، كما يعدكنيا صكرة أخيرة  1غاركدم
لممثالية ، فالكجكدية التي ترفض المثالية ليست إال مثالية مصطنعة ك أكثر مف ىذا كمو فقد 

دة ، كجدكا فييا كسيمة اتخذتيا البكرجكازية لتحطـ مف خبلليا نضاؿ طبقة البركليتاريا الصاع
ك عميو فيي ليست بفمسفة إنسانية '' ليس إنسانيا إال الذم يكافح مف أجؿ اإلنساف ك ليس 

'' ك الفكر الماركسي فكر ثكرم يتأسس عمى  2إنسانيا إال الذم يبني لئلنساف مستقبؿ إنساف
األمؿ ك يتحدل قمؽ ك يأس الكجكدية ، لذا ال يمكف لمكجكدية أف تخدـ مطالب الطبقة 

ال أف تحقؽ أماليا ، '' ماذا تريدكف أف تفعؿ الجماىير في كامؿ نضجيا بمذىب  الصادعة ك
 '' . 3ليست نتائجو إال عبلمات استفياـ 

يؤكد الشيكعيكف أف سارتر كضع فمسفة تبعد الفرد عف التضامف البشرم ك تعزلو عف العالـ 
 لتحصره في كجكده الفردم '' .

( إذ عرفت ىذه الفترة 3479-3497كعييف ما بيف )انتقد غاركدم سارتر باعتباره عدك الشي
صداما بيف سارتر ك الحزب الشيكعي في الكقت الذم انضـ إليو غالبية المثقفيف الفرنسييف ، 
فقاؿ عنو أنو نبي مزيؼ يعادم الماركسية ك أكثر مف ذلؾ فقد كصفو بأنو ''حيكاف خطير 

، ك أصحاب أقبلـ غزيرة ك ذراع  محاط بزمرة مف البكرجكازييف المضطربة تنظر بعيف مرة
 '' . 4رخك ...
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في نظر الشيكعييف فإف المجتمع الذم يسكد فيو االستغبلؿ ال تككف فيو طبقة البركليتاريا 
حرة في نضاليا مف أجؿ الحرية ك الحرية كؿ اإلنسانية ألف في ذلؾ ما يعرقؿ نضاليػا ك 

 لشيكعييف .تحقيؽ أماليا ك في سياؽ النقد الماركسي دائما كصؼ ا

الكجكدية بفمسفة العرضية ك العبث ك ىذه المصطمحات ليست إال منكما إيديكلكجيا ييدؼ 
 '' . 1إلى زرع الشؾ في نفكس الذيف يحاربكف البكرجكازية

تعد محاكلة سارتر في تقديمو الكجكدية محاكلة إلنعاش الماركسية ك إيقاظيا مف الدكغماتية 
باعتبار الماركسية في تصكره ليست إال التاريخ ك قد كعى نفسو ، محاكلة سمبية لذلؾ 
تعرضت لمنقد مف الماركسييف ك غيرىـ مف البنيكييف فقد ذىبكا جميعا إلى أف سارتر لـ 

 الماركسية الحقيقية . يتمكف مف خمخمة 

دائما في سياؽ الرؤية النقدية فإف فمسفة سارتر لـ تسمـ مف النقد حتى مف بعض الفبلسفة 
الكجكدييف بيف الذيف طالما اتفقكا عمى مبادئ جكىرية ارتكز عمييا فكرىـ فياىك غابلاير 

إال أفعالو مارسيؿ يجد في انطكلكجيا سارتر ثغرة حيث أعمف ىذا األخير أف اإلنساف ليس 
ذلؾ أف أفعاؿ اإلنساف ال تعكس دائما شخصيتو أك حقيقتو ، كما ال يمكف اعتبرىا معيارا 
كافيا إلصدار األحكاـ عمى حقيقة الذات ك أما ما يتعمؽ ربط القيمة األخبلقية باختبارات 

ظيـ الفرد الذاتية فإنو بعد تنكر لمركح األخبلقية السامية ألف في ذلؾ ما يتعارض مع كؿ تن
 أخبلقي يطمح إلى الكماؿ اإلنساني . 

مف الطبيعي أف تتعرض كؿ فمسفة لمنقد لذا فإف النقد الذم كجو إلى فمسفة سارتر ال يقمؿ 
مف شأنيا ألنيا أكال سعت دائما إلى تجاكز االغتراب ك عممت عمى تحقيؽ كرامة اإلنساف، 

لعشريف ، فقد دفع بو ذلؾ إلى ضؼ إلى كؿ ىذا فإف سارتر كاف دائما ضمير إنسانية القرف ا
أف يجعؿ مف كتابتو ما يعبر  عف ىمكميا ك أماليا ، ك أراد أف يككف النشاط الفمسفي ك 
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األدبي نضاال ضد كؿ أشكاؿ االضطياد ك خدمة لمحرية ك عميو كاف االلتزاـ ضركريا ، ك 
ة ك جسدتو صدؽ دعكتو إلى االلتزاـ أكدتو مكاقفو السياسية ك كشفت عنو أعمالو األدبي

مسرحيات الذباب ، العاىر المحترمة ،ك مكتى ببل قيكد ك غيرىا ، ك تبيف خبلليا كقكؼ 
سارتر إلى جانب الطبقات المضطيدة ك مساندتو لممقاكمة ك ال غرابة في ذلؾ ما دامت 
فمسفتو كميا تنشد الحرية ك كاف في رفض الفاشية ك أسيـ في قياـ االشتراكية ك كتب '' إذا 

بنظاـ فيشي فمف نككف رجاال أبدا ، ال تكاطؤ مع المتعامميف ألنو عمينا منذ اآلف أف قبمنا 
'' ، فااللتزاـ مسؤكلية كؿ فرد  1نبني مجتمعا ال تككف فيو المطالبة بالحرية كممة ال معنى ليا

تجاه كضعو االجتماعي ك السياسي ك العمؿ عمى تغييره ألجؿ تحقيؽ الحرية ك في ىذا 
ارتر '' عندما ألتـز شخصيا بطريقة أك بأخرل لمسياسة سأقـك بالعمؿ الفعمي ك السياؽ كتب س

ال أتخمى عف فكرة الحرية ... مكقفي أثناء حرب الجزائر انفصمت عف الحزب الشيكعي ألف 
'' إف رفض سارتر  2سياسة الحزب ك سياستنا مختمفة ... ك نحف مثقفيف عمى االستقبلؿ

كر لمحرية ، فاالستعمار كاف دائما كسيمة لبلستغبلؿ ك االستعمار ىك رفض لكؿ مف يتن
 االضطياد ك االغتراب .

لقد ذكر الرأم العاـ الفرنسي بجرائـ النازية أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت فرنسا 
تسقط التعذيب النازم الذم عاشتو عمى الشعب الجزائرم ك في ىذا كتب '' إف الفرنسييف 

دىشتيـ ىذه الحقيقة اليائمة ك حاال ينقمب الذىكؿ إلى يأس... فمماذا نحف  يكتشفكف في غمرة
 '' .  3إذف نكمؼ أنفسنا ىذا الجيد كمو لنصبح أك نقمؿ بشرا أف اإلنساني ىك حقيقتنا

ضؼ إلى كؿ ذلؾ فقد كاف سارتر يتحدل سياسة اليميف الفرنسي سياسة ديغكؿ ك كاف أحد 
السياسة مما أدل إلى محاكلة اغتيالو في العديد مف  الذم كاف ضد تمؾ 393مكقعي بياف 
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المرات ، فقد كاف مساندا لجميع قضايا الحرية ك كذلؾ لممطمب الثكرم الجزائرم ك في ىذا 
 '' . 1كتبا آنى ككىيف سبلؿ '' إف حرب الجزائر كانت حرية

بؿ لمسبلـ ليس مف الغرابة أف تككف لسارتر ىذه المكاقؼ ك الحجة في ذلؾ رفضو لجائزة نك 
كاف بإمكاننا قبكؿ  393ك قد كتب نفسو '' إننا أثناء حرب الجزائر حينما كقعنا عمى البياف 

 '' .  2الجائزة .. لـ تكف لتشرفني أنا فقط ك لكنيا كانت لتشرؼ الحرية التي نكافح مف أجميا

إف فكره الفمسفي ك األدبي تمحكر دائما عمى الحرية ، كما كضع اإلنساف فكؽ كؿ 
العتبارات ك اعتبر أف كؿ فمسفة تضع اإلنساف جانبا كاف غرضيا ىك بغض اإلنساف لذا ا

كاف كفيا لمفمسفة الكجكدية ىذا ما كاف يؤكده في كؿ مناسبة يسأؿ فييا '' فمسفتي ىي فمسفة 
 '' ألنيا فمسفة تيتـ باإلنساف ك بحريتو ك كرامتو . 3كجكد صارمة 
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يتضح مما تقدـ أف سارتر ينطمؽ في المرحمة األكلى مف ىكسرؿ ك ىيدجر بينما 
ينطمؽ في المرحمة الثانية مف ماركس دكف أف يتخمى عف مكاسب المرحمة األكلػػػى ، ك 
يظير ىذاف المنطمقاف جميا في اختبلؼ المسار الفكرم عند سارتر ، ك في بعض 

الجديد ، حيث استبدؿ مفيـك مكجكد لذاتو المصطمحات التي استعمميا في بناء تصكره 
بمفيـك اإلنساف ، ك مفيـك المكجكد في ذاتو بمفيكـ المادة ، ك مفيكـ الكعي أك الشعكر 
بمفيـك العمؿ ، بعد إدراكو قصكر المنيج الفينكميتكلكجي لمسايرة تطكر األحداث الذم 

كصؼ العناصر المككنة أصبح يفرض نفسو عميو ، ففي الكجكد ك العدـ تناكؿ بالفحص ك ال



لممكقؼ الفردم الحر الذم اىتـ اىتماما مباشرا ، بينما في نقد العقؿ الجدلي يفكر في 
اإلنساف في العالـ عمى أنو كجكد في الحياة ، ك الكجكد في المجتمع ك مف ثمة أصبح 
البعداف التاريخػػي ك االجتماعي عنصريف جكىرييف مف العناصر المؤسسة لمكقؼ اإلنساف 
 األمر الذم دفعو إلى محاكلة التقرب مف الماركسية لتكضيح ىذا الجانب الجديد في فمسفتو . 

ىذا يجعمنا نفيـ أف الطرح األنطكلكجي لفكرة الحرية قد عرؼ نضجو ك تطكره في 
كتابو نقد العقؿ الجدلي ذلؾ أف أفكاره األساسية كالحرية ك االستبلب لكاحدة في الكتابيف رغـ 

سمكب ك منيج مختمفيف ك مصطمحات مغايرة لمتعبير عف ىذه األفكار ك ليذا استخدامو أل
يقكؿ محمد رجب '' إف لسارتر كتابا فمسفيا كاحدا يحمؿ عنكانا رئيسيا كاحدا ىك الكجكد ك 
العدـ '' ك عنكانيف فرعييف أحدىما بحث في االنطكلكجيا الظاىراتية ك اآلخر نقد العقؿ 

ك ما  3414ك سارتر  3491-3411'' فبيف سارتػػػر 1لآلخرالجدلي ، ك كؿ منيما مكمؿ 
بعد قد ترؾ اكتشاؼ الفينكمينكلكجيا المكاف لمفينكميتكلجيا الييجمية الماركسية ك جدليتيا إلى 
درجة حاكؿ فييا إكماؿ الكجكدية كبحث فينكميتكلكجي ترتكز أطركحاتو حكؿ االجتماعية 

بالنسبة إلى اإلنساف تتحقؽ فيو الحرية  بكسائؿ جديدة ، ك مف ثمة إيجاد عصر جديد
 األصمية ليذا اإلنساف المغترب ك لف يككف تحققيا إال بالعمؿ الثكرم التحررم . 

أراد سارتر إعطاء مفيـك جديد لئلنسانية يقضي عمى كؿ التناقضات التي عرضيا 
ارتر في اإلنساف داخؿ المجتمعات اإلنسانية المغتربة بسبب عامؿ الندرة ك إف محاكلة س

التقرب مف الحزب الشيكعي ك مف الماركسية لـ يدفعو إلى التخمي عف منطمقاتو ك مبادئو 
الفمسفية الكجكدية مف الناحية النظرية ، يظير ىذا في مخالفتو لمتكجيات الماركسية سكاء مف 

تراجعي( أك أدكات البحث ك المصطمحات ك النتائج المتحصؿ عمييا  –حيث المنيج )تقدمي 
جية ك ال بحريتو في التفكير ك التعبير رغـ ما أظيره مف مساندة ك تعاطؼ مع الطبقة مف 

البركليتارية مف الناحية العممية مف جية أخرل ، ىذا ما يؤكده قكؿ سيمكف دم بكفكار '' إف 
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سارتر لـ يتخؿ مطمقا عف مفاىيـ السمب ك الداخمية ك الكجكد ك الحرية المعمنة في الكجكد ك 
' رغـ أف تصكر سارتر لمحرية في الكجكد ك العدـ أخذ مكقفا ميتافيزيقيا انطكلكجيا ك ' 1العدـ

تصكره ليا في نقد العقؿ الجدلي أخذ مكقفا اجتماعيا انتركبكلكجيا نممس إحجاـ سارتر عف 
االندماج في الماركسية مف خبلؿ قكلو ال يمكف لمكجكدية أف تككف حصار لمماركسية بسبب 

، ك عمى ىذا فالكجكدية في النياية فمسفة قائمة عمى حدا ك ال أعتقد  فكرتي عف الحرية
مطمقا أف ىذه الفمسفة ماركسية عمى أية حاؿ ، رغـ أنني احتفظت ببعض مفاىيميا ك لكنني 

 .  2أعد تكظيفيا بما يتبلءـ مع فمسفتي ''

لمبدأ ك رغـ مكافقة سارتر لمماركسية في أف اإلنساف ثمرة ظركفو إال أنو غير ىػذا ا
أعطاه معنى آخر ك ىك تعظيـ المبادرة الفردية عمى حساب المبادرة الجماعية غني عف 
البياف معنى آخر أف اختبلؼ مبادئ الفمسفتيف يجعؿ التزاكج بينيما أمرا مستحيبل ، ذلؾ أف 
 تصكر سارتر لمحرية الميتافيزيقية ك تأكيده استقبللية االختيار تعد في نظر الماركسية مفارقة

لمتاريخ ك ألف الحرية الصحيحة عند الماركسية ليست إال الضركرة المشركعة ، بينما يقرر 
سارتر لئلنساف حرية في شكؿ التزاـ ك ىذا يتجمى بكضكح حيف حكـ سارتر عمى اإلنساف 
بالحرية أف اإلنساف محكـك عميو بالحرية ك لـ يترؾ أمامو سبيبل لمفرار منيا  لتظير فيما بعد 

نقص ، أم أنيا حرماف مف مارستيا، ك ليذا لف يككف أماـ اإلنساف إال العمؿ عمى  عمى أنيا
التحرر مما يعيؽ ىذه الحرية في الكاقع ، ك ىنا يتأرجح فكر سارتر بيف الحرية ك الضركرة 
نظرا لتأثره بالفمسفة األلمانية التي ىي فمسفة ميتافيزيقية مف جية ك بالفمسفة الفرنسية التي 

حرية مف جية أخرل .ك ليذا يقكؿ سارتر في إحدل مقاببلتو '' إذا خيرت بيف ىي فمسفة 
الكجكدم ك الماركسي فإنني ال أتأخر في اختيار الكجكدم '' ك يكاصؿ سارتر في تأكيد 
أصالتو الفمسفية ك إخبلصو لمبادئو ك منطمقاتو رغـ التطكر الذم اعترل أرائو ك النضج 

نني تكقفت عف أف أككف ماركسيا ألف الظركؼ التي كانت قد الذم عرفو فكره ، إذ يقكؿ '' إ
                                                           

 .95محمود رجب ، المرجع السابق ، ص   1
 . 75جون بول سارتر ، الوجود و العدم ، المرجع السابق ، ص   2



دفعتني إلى التقرب مف الماركسية في السنكات السابقة قد اختمفت فيما بعد ، ك مف ثمة لـ 
 . 1تعد الماركسية في نظرم خير معبر عف ىذا الظرؼ أم يجب البحث عف بديؿ ''

نستشؼ مف ىذا الكبلـ أنو عمى الرغـ مف تغير االتجاىات الفكرية لسارتر إال أف 
التطكر الكمي لفكرة بقي محافظا عمى بنيتو الجدلية ، معنى ذلؾ أف األنتركبكلجيا التي أراد 
سارتر تأسيسيا ليست سكل استكماال لبلنطكلكجيا الفينكميتكلكجية التي عرضيا في كتابو 

كف القكؿ أف لمحكـ عمى فكر سارتر مف خبلؿ المقارنة بيف الكتابيف ىك بناءا عمى ىذا يم
بمثابة إجحاؼ في حقو ، ألف كتاب الكجكد ك العدـ يعد إحدل المحطات الفكرية المبكرة 
لسارتر ىذا مف جية ، كما أف الفاصؿ الزمني بينيما قد عرؼ تغيرات كثيرة سكاء في 

، ك بتأثير ىذه المعطيات الجديدة حاكؿ سارتر  المجاؿ الفكرم أك السياسي مف جية أخرل
أف يغير مف مفاىيمو ك مف اتجاىو إذ يقكؿ '' لست دكما عمى كفاؽ مع ما كتبتو لكف ىذه 

'' . ك عمى الرغـ مف االختبلؼ ك التغيير الذم طبع  2الكتب تمثؿ مصمحتي اإليديكلكجية
كؿ إنساف مسؤكؿ عمى الدكاـ  فكره فإف الفكرة التي لـ يتكاف في عرضيا ك شرحيا ىي أف

عما صنع بو حتى إف لـ يكف في مقدكره فعؿ شيء آخر ، غير أف ما يأخذ ىذه المسؤكلية 
 عمى عاتقو ىك ىذا التعريؼ الذم يقدمو سارتر لمحرية . 

إننا في الكاقع ال نممس تراجعا عف مكاقفو ك ال عف أفكاره التي أكردىا مف قبؿ في 
عناؾ تطكرا ميـ قد حصؿ في مفيكـ الحرية مع تغيير في المفاىيـ ك الكجكد ك العدـ ك إنما 

المصطمحات التي ارتبطت بيذا المفيـك الجكىرم في فمسفة سارتر ، ك في اتجاىو الذم لـ 
يكف جد عميؽ في طرحو الجديد أف ظركؼ الحرب ك المقاكمة قد غيرت مف مساره فحاكؿ 

كدية ك الكاقع االجتماعي ، فإذا كاف يؤمف بقيمة أف يخمؽ نكعا مف الفعالية بيف فمسفتو الكج
الفرد ك ضركرة االنطبلؽ منو ، أصبح يؤكد عمى الدخكؿ في العبلقات االجتماعية ، كما 

                                                           
1 Michek Rachiiez, ‘’ Le temps de l’emploi ‘’ in revue oblique , N5<-19, P 265. 
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حاكؿ إقناعنا بكؿ الكسائؿ بقيمة الحرية الفردية بكصفيا الركيزة األساسية لبناء المجتمع ، ك 
كيد فمسفتو عمى أنيا فمسفة حرية ، فقد لعؿ رفض سارتر لجائزة نكبؿ يعد مكقفا آخر لتأ

رفض أف تحدد أية سمطة مف السمطات شرعية تفكيره ، ك أف يجعؿ تقكيـ فمسفتو بيف أيادم 
ىيئة مف الييئات ، إنو الكحيد الذم بإمكانو تنكير كؿ ما يخص فكره رافضا بذلؾ تدخؿ أم 

بؿ يعد بحؽ اإلعبلف جية إلضفاء نكعا مف الشرعية عمى إنتاجو ، إف رفضو لجائزة نك 
الصريح عف أف اإلنساف حر ك أف حريتو ىي األساس الذم يضفي الشرعية عمى األفعاؿ ك 

 األعماؿ التي يقـك بيا .  
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