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 مقدمة:

تعد اشكالية األنا والغري من أهم اإلشكاليات الفلسفية اليت ظلت تؤرق  الفسفؤفة والحؤا  ق  اؤدحا و ؤدح ا   يؤ     

تضرب جبذوقها إىل بداحة التفكري اإلنسؤا  وللؤو و ؤخل اص ؤىل  إىل الفكؤر اليىلنؤا   مؤن عؤسا فاىللؤة ايتفؤاهيم الؤيت 

والؤؤيت حتحؤؤق لنؤؤا مؤؤن  ؛"اعرر ن سك ررف ك"ك ررف"خل الشؤؤهري  مب ىللتؤؤ .م ( 944-964أنتجهؤؤام مؤؤا لؤؤ  لليؤؤخل  فؤؤ را   

عسهلؤا رؤروق  معر ؤؤة الؤذات انمساؤؤا مؤن نفسؤؤها  وىل الر ؤىلو إىل الغؤؤري  وبؤذلت  ىللؤؤت فؤاا ا هتاؤؤام مؤن الح ؤؤ    

ي إجتمرررر ع"اإلس رررر    .م ( 933-989المحيعؤؤؤؤة إىل الح ؤؤؤؤ    الؤؤؤؤذات اإلنسؤؤؤؤانية  ومؤؤؤؤن عؤؤؤؤسا م ىللؤؤؤؤة  أقفؤؤؤؤمىل  

م من عسهلا أىل األنا حبا ة  ائاا لىل ىل  الغري  ألىل اإلنسؤاىل ا تاؤالب بمحعؤخل و  حسؤتمي  أىل حنعؤ ا اليت نفهو  ؛طعه"ك

التمؤؤؤابو أو  اهلىلهؤؤؤىل(   م ابؤؤؤر أو الىل ؤؤؤد    م ابؤؤؤر الك ؤؤر  كلؤؤن اااالؤؤؤة  ومريهؤؤؤا مؤؤن ايتفؤؤؤاهيم أل س ؤؤؤىلىل وأقفؤؤمىل   

  وإمؤؤا أىل حكؤؤىلىل االفؤؤا لؤؤذلت   هؤؤىل بالنسؤؤحة لكينىلنتؤؤخل هؤؤىل هؤؤىل  ومعؤؤذ كلؤؤت إمؤؤا أىل حكؤؤىلىل الشؤؤب  هؤؤىل هؤؤىل ؛ا عؤؤتس 

مري أهنم مل ححلىلقوا مفهىلم الغؤري بالتحؤاقأ أنؤا ،عؤر  بؤر التؤ وأ كؤر مؤا لؤيل واؤالف للؤذات  واالف بايت ابر م  الغري  

ىل مؤؤن الىل ؤؤىل  م ابلؤؤة األنؤؤا بؤؤالغري  بؤؤر معر ؤؤة مىلاؤؤف اإلنسؤؤا مرؤؤان ت ؤؤىلقات منم يؤؤة وأنمىللىل يؤؤة حبتؤؤة   لؤؤم حكؤؤن  هؤؤ

 والح   لن أصر العامل و ا هتاام بايتيتا ي ح ا.

  الفكؤر األوقو  ادؤدح  الؤذس أفافؤخل الؤذات أو األنؤا  والفكؤر  أكؤ   اهتااماوهلذا  إشكالية األنا والغري اد ل يت  

تؤا   ؤؤإىل   وب"أسر  أكررر  إأ  أسر  م جر  " م(6691-6946ايترفسؤة لفلسؤفة الؤذات هؤب كىل يتؤؤىل  قحنيؤخل  حكؤاقت   

الؤؤؤؤذس نؤؤؤؤاا  ت ؤؤؤؤىلقات الغؤؤؤؤري  م(6896-6771ر   غؤؤؤؤهي ؤؤؤؤر قح  لساؤؤؤؤة التغؤؤؤؤاحر هؤؤؤؤب لساؤؤؤؤة األنؤؤؤؤا بؤؤؤؤالغري  ومؤؤؤؤ   

وإشكا هتا ق ا للو  حكاقت صا ب التارك  الذايت و لسفة األنا  كاا   ننسو ال ىلق  اليت أ ؤدهها الت ليؤر النفسؤب  

مؤؤؤن عؤؤؤسا اكتشؤؤؤا خل اانؤؤب السشؤؤؤعىلق لنؤؤؤد اإلنسؤؤؤاىل  ؛م(6494-6896الؤؤذس أقفؤؤؤو  لائاؤؤؤخل  فؤؤؤيجاىلند  روحؤؤد   

األنا األللو(   وبذلت  مم  روحد الكىل يتىل الدحكاقيت ال ائم للو الىللب والشعىلق  إرؤا ة إىل اكتشؤا  -اهلىل- األنا
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للؤؤم الؤؤنفل اؤؤؤانحق أفافؤؤق    حيعؤؤؤة اإلنسؤؤاىل م حيعؤؤة كاتيؤؤؤة حكىلهنؤؤا اإلنسؤؤؤاىل لؤؤن نفسؤؤخل بنفسؤؤؤخل  و حيعؤؤة مىلرؤؤؤىللية 

-6819لنخل الغري  مث زا  ا هتاام  ياا بعد هبذأ اإلشكالية عاصؤة بت احؤد ا هتاؤام باإلنسؤاىل مؤ    يىلقبؤا     حكىلهنا

  بالتحاقأ ن مة  امسة لسنت اا من اإلنساىل ايتتىلار  إىل اإلنساىل ايتملو  مث تحلىلقت هؤذأ اإلشؤكالية أك ؤر م (6873

م(  وت لاؤخل  ياؤا بعؤد   ؤاىل 6899-6869أ  فىلقحن كري  اق    ب وز تياقاىل كحرياىل  ام التياق الىل ىل س الذس اا 

  والؤؤذس اهؤؤتم أفافؤؤا باإلنسؤؤاىل مؤؤن الؤؤداعر  أس مؤؤن عؤؤسا الىل ؤؤىل  الؤؤداعلب للفؤؤر  م (6481-6419بؤؤىلا فؤؤاقتر  

 .   أما التياق ال ا   هىل التياق ايتاقكسب الذس اهتم بالظرو  ايتىلرىللية اصاق ية لإلنساىل

كانؤؤت نتائجهؤؤا وعياؤؤة للؤؤو الحشؤؤرحة مبؤؤا علفتؤؤخل مؤؤن  مؤؤاق ربق لؤؤايتيتق    ؤؤرحن  شؤؤهد العؤؤامل ومؤؤ   لؤؤىلا ال ؤؤرىل العشؤؤ  

كؤر هؤذا  مهؤؤد المرحؤو أك ؤر لؤ وز الفكؤؤر الىل ؤىل س  الؤذس ،مؤن باإلنسؤؤانية ومؤىلت وقلؤب للؤو نفسؤؤية ا نسؤاىل...ا    

للايتا ي ح ؤا   مفهىلمهؤا للؤذات   ال ميعؤة مؤ  األفؤل ال دحؤة  ت الىل ىل حؤةأ ؤده  ؤد    هؤاومحر لؤىلا  الؤد او لنمجعا   

ق ت و حبرحؤة و  ؤىل  ا نسؤاىل ايتسؤتلحة   تبؤحمسىل ايتا حؤة الؤيت ألغؤت الذاتيؤة  وق عؤت مؤن شؤ ىل اإللؤخل  ونؤا  تكاا نؤا 

 .  تغيري األوراو األوقوبية عاصة والعايتية لامة توبذلت فاه  لإلنساىل مكانتخل   الفكر ايتعاصر

وال را   اليت خن ها بالت لير والعرض تتعلو بىلا د من الذحن ادمىلا إفهامات كحري   ياا خيص الفكؤر الىل ؤىل س  وهؤىل 

خل  حنؤؤؤاظر   اىلتؤؤؤخل الفكرحؤؤؤة يب اسؤؤؤل  الؤؤؤذس شؤؤؤو لنفسؤؤؤخل عمؤؤؤا  لسؤؤؤفيا مغؤؤؤاحرا 1جررر   كررر ر  ررر    الفيلسؤؤؤىل  الفرنسؤؤؤب 

                                                 
الت و بال ف اصامل    و  6419 يلسىل  وأ حب  رنسب  حنتسب إىل ايتذهب الىل ىل س. ولد   باقحل   ادا س والعشرحن من شهر حىلنيىل فنة  )1

 الت و بال ف األوا من ليسيخل هنرس الراب  و  ر للو الحاكلىلقحا  شها   ال انىلحة العامة(    ي  تعر  ب ميلخل بىلا ني اىل.6466ليسيخل هنرس الراب  فنة 
 عر مدقفة ايتعلاق العليا  وكاىل من زمسئخل ،قوىل  6439و  فنة  .6439والت و بال ف ايترهر لدعىلا مدقفة ايتعلاق العليا   فنة     السنة التالية

 وكاىل ترتيحخل األوا 6434لكنخل جنح  يها    6438و ضر األ رجيافيىلىل  رفب  يها   ايتر  األوىل فنة  وزميلخل السابو بىلا ني اىل . ولامل النفل   اش
  أهنائهاا اام بر ست إىل إفحانيا وإحماليا   ي  أمضو لامق 6496مث لق مدقفا   ليسيخل لىلها ر فنة  .وكانت فياىلىل  س بىل ىلاق هب ال انية 

 6493فنة    كاىل لضىل بع ة   ايتعهد الفرنسب ب لق وبدأ ح رأ هلىلفرا وكا كا و ىللكنر.  6499 ىلحل وفلق.و  فنة  واجنلرتأ  ولين ب را   مرلفات
 ىل  ينيخل تعر  إىل كامب و ا 6499و   ع ىلصا   م هو الفلىلق. الشا ئ األحسر   باقحل  رماىل   بدأت  رت  الكتابة   ايت اهب    ب فاىل

  6حنظرم لحد الرمحن بدوس  مىلفىللة الفلسة  ج  تىل  6481أبرحر  69و  حىلم  منح  ائ   نىلبر   اآل اب لكنخل ق ض افتيسمها. 6469و  فنة 
 .(969-969    6489  6ايترفسة العربية للدقافات والنشر  بريوت   
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انية الىل ىل حؤؤؤة  للؤؤؤو الت ؤؤؤدس لاورؤؤؤاو السؤؤؤائد   الؤؤؤيت اإلنسؤؤؤ تؤؤؤخلوالفلسؤؤؤفية األلاؤؤؤاا وايتشؤؤؤاقح  األعؤؤؤرع  مسؤؤؤا ا بن ل

نسؤؤؤاىل   ال ؤؤؤرىل العشؤؤؤرحن  الؤؤؤيت إلالكرامؤؤؤة ل ررؤؤؤتها المح ؤؤؤة األقفؤؤؤت را ية وفؤؤؤلمة الكنيسؤؤؤة ا فؤؤؤتحدا حة  وكلؤؤؤت بإلؤؤؤا   

ىل   فؤلحت و ىللؤؤت  ؤؤر  أ ا    لؤؤذا  لؤؤا  اولؤؤة  هؤؤم ا نسؤؤاىل  والرتكيؤ    بعساتؤؤخل مؤؤ  الغؤؤري   ؤؤ   بؤؤر بدقافؤؤة اإلنسؤؤا

 و ىل أ ادسب وايتشكست الفعلية اليت متل و ىل أ الىلااعب.   

  م   قافتا  جند أفحاب كاتية وأعرع مىلرىللية (سم أج  )ج   ك ر      ومن األفحاب اليت   عتنا إىل اختاك  

بؤق األنؤا  و ؤروب من هؤىلقات و ؤن املشهدأ  العحمت لت   اياة ايتىلرىلو وعاصة   واتنا الراهن  يتا األفحاب الذاتية 

إرؤا ة إىل الىلرؤ  الؤذس ،ا إليؤخل ا نسؤاىل     مما أاام ال راو بق  العرب( ك نا   م ابر الغري/اآلعؤر  الغؤرب(  الغريو 

لؤؤىل ب الؤؤذس  عؤؤر مؤؤن ا نسؤؤاىل فؤؤر  مؤؤا   عارؤؤعة للتجرحؤؤب  وهبؤؤذا اصؤؤحح اإلنسؤؤاىل فؤؤر  كات ىل ظؤؤر التمؤؤىلق الحيؤؤىل تكن

 مستلحة من احر الغري.   

ىلض   مااق هؤذا الح ؤ   و ؤب ا  ؤسو للؤو الفلسؤفة الىل ىل حؤة  ت   قمحتنا   اصلفحاب ايتىلرىللية  تا أما األ

 و إبراز إشكالية األنا والغري   الفكر الغر  ايتعاصر لامة  ولند  اىل بىلا فاقتر عاصة. 

شؤؤؤكالية األنؤؤا والغؤؤؤري   الفكؤؤؤر وإىل  حيعؤؤة ايتىلرؤؤؤىلو اؤؤد ااتضؤؤؤت التاا نؤؤؤا للؤؤو ايتؤؤؤنهيف الت ليلؤؤؤب الن ؤؤدس    ليلنؤؤؤا لإل

الغؤؤر  ايتعاصؤؤر  اىل بؤؤىلا فؤؤاقتر نىلك ؤؤا( ون ؤؤدها  باإلرؤؤا ة إىل تؤؤىلظيفب للاؤؤنهيف ايت ؤؤاقىل   م اقنؤؤة أ كؤؤاق   ؤؤاىل بؤؤىلا 

مؤن فاقتر( م  بعض الفسففة  ىلا إشكالية األنا والغري  وكلت هبد  التعر  للؤو أهؤم مؤا متيؤ  بؤخل فؤاقتر لؤن مؤريأ 

 الفسففة.
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ىلبات اليت وا هتنا أهنا  إلدا نا هلذا العار ولعر أ ها م اق  إنتا خل وتع د أفؤلىلب كتاباتؤخل عاصؤة  الىل ؤىل  من ال ع و

والعؤؤؤدم   باإلرؤؤؤا ة إىل صؤؤؤعىلبة الرتمجؤؤؤة الؤؤؤيت تتملؤؤؤب واؤؤؤت  ىلحؤؤؤر و رصؤؤؤا شؤؤؤدحدا للؤؤؤو لؤؤؤدم ايتسؤؤؤا  مبعؤؤؤا  األلفؤؤؤا  

 وحمتىلحات األ كاق.  

رؤروقس اؤاىل بؤىلا فؤاقتر أمؤر هؤر و ؤىل  الغؤري بالنسؤحة ول د انمل نا   حب نا هذا مؤن  ؤرم مشؤكلة أفافؤية تتا ؤر  م 

 واليت تفرلت لنها فاىللة من التساؤ ت اانا ب يامتها كاآليتم ألنا أم هىل م دق هتدحد وعمر؟ىل ىل  اوأفافب ل

 .؟ ما ايت  ىل  باألنا والغري لند  اىل بىلا فاقتر -

 .؟الغريإ قاك ف حكن كي -

  هر حكن التحاق الىل ىل  أل ر الغري من أهم أبعا  الىل ىل  اإلنسا ؟. -

 .عامتةوهسهة   ىلا و   دمةولإل ابة للو هذأ التساؤ ت لاانا مىلرىلو الح     عمة تت لف من م

إشؤؤكالية األنؤؤا للؤؤو إهرهؤؤا نظؤؤر  لامؤؤة للؤؤو ايتىلرؤؤىلو مؤؤن أ ؤؤر تحيؤؤاىل ااؤؤذوق التاقخييؤؤة الؤؤيت تحلؤؤىلقت  ااؤؤدمنا  يهؤؤ :قدمررةم 

  مؤ   ر نؤؤا االؤة مؤن التسؤؤاؤ ت نسؤعو  اهؤؤدحن الفكؤر الغؤؤر  ايتعاصؤروصؤؤىل  إىل  ال ؤد  والغؤري مؤن الفكؤؤر اليىلنؤا  

 لإل ابة لنها و و عمة ومناهيف معينة م  ككرنا ألهم ايت ا ق وايترا   ايتستعالة.   

العن ؤؤر   ؤؤنالناصؤؤر   حبيؤؤ  ع هؤؤس  تناولنؤؤا  يؤؤخل  "مق  كرر م مك ميميررة ارر ر السرر  :ال يرر "بعنؤؤىلاىل  الكصررا ال:ر:

لنا ية اللغىلحة وا صمس ية  أما العن ر ال ا    اولنؤا مؤن عسلؤخل تحيؤاىل مفهؤىلم األوا لتىلريح مفهىلم األنا والغري من ا

 اعتياقنؤا كؤاىل لساؤة األنؤا بؤالغري لنؤد أبؤرز الفسفؤفة  تحياىلاإلنساىل لند  اىل بىلا فاقتر  و  العن ر ال ال  تعررنا ل

 ابرحاا ماقفاا.مر   رحدقحت نتشخل  غ ر قح  هي  لكر منم أقفمىل  اليل
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الىل ؤؤىل  وايتاهيؤؤة  وحتلؤؤىل  ماشؤؤتار للؤؤو هسهؤؤة لناصؤؤر أوهلؤؤا  ل ج  يررة ع"ررد جرر   كرر ر  رر    "ك"لنىلنؤؤاأ  لثرر سي:الكصررا ا

والىل ؤىل  للغؤري(  أمؤا  -الىل ؤىل  لذاتؤخل -كلت العن ر ال ؤا  الؤذس أورؤ نا  يؤخل مراتؤب الىل ؤىل  اإلنسؤا   الىل ؤىل    كاتؤخل

لعساؤات الىل ىل حؤة والؤذس تفؤرو بؤدوقأ إىل لناصؤر   ئيؤة أوهلؤام ا  اولنا من عسلخل تحياىل اآلنية والغريحة   ال  العن ر ال

 (ادب  تعذحب الذات  ا  محا   م للو ككر هس  ناكج     وهبهلذا العن ر  قافتنا ت  ي  اعت ر   م  الغري

 مس ليت ادرحة وايتسرولية. ر ال ال  ور نا  يخل والعنكيفية ال راو و  يو األنا    العن ر ال ا   مث بينا 

اشؤتار هؤؤىل   لبعررد ال ي  رري ع"ررد جر   كرر ر  رر     : ررر ي غ كري الكررر  ال  كرري المع  رر "ك"لنىلنؤاأ  الكصرا الث لرر :

للؤؤؤو هسهؤؤة لناصؤؤؤر  أوهلؤؤؤا مؤؤن الؤؤؤىللب الفؤؤر س إىل الؤؤؤىللب اااؤؤؤالب  هانيهؤؤا امتؤؤؤ اج الىل ىل حؤؤة بايتاقكسؤؤؤية  وهال هؤؤؤا  اآلعؤؤر

 كات الت رق   العامل.و ر فاقتر 

   ان أهؤم مرلفؤات  ؤاىل ناو من أ ر إجناز هذا العار التادنا للو مجلة من ايت ا ق وايترا   هلا لساة مبىلرىلو حب 

لليهؤؤؤام  الىل ؤؤؤىل  والعؤؤدم    الىل ىل حؤؤؤة مؤؤؤذهب إنسؤؤؤا     الكلاؤؤؤات    الت يؤؤؤر    الغ يؤؤؤاىل    نابؤؤىلا فؤؤؤاقتر الؤؤؤيت افؤؤؤتند

  لسة فرحة    لاقنا   اا ائؤر      ؤاو لؤن ايت  فؤق    ايتاقكسؤية وال ؤىلق     اضؤاحا ايتاقكسؤية    الفىلرؤو والعح رحؤة   

  الذباب   مسر ية نيكرافىل  .

فؤؤاقتر التاؤؤدنا للؤؤو لؤؤد  مؤؤن ايترلفؤؤات الؤؤيت لااؤؤت إشؤؤكالية األنؤؤا والغؤؤري لنؤؤد  باإلرؤؤا ة إىل هؤؤذأ ايترلفؤؤات اؤؤاىل بؤؤىلا

لفؤؤرا  كامؤؤر    الغؤؤري    لسؤؤفة فؤؤاقتر  كتؤؤاب ؤؤاىل بؤؤىلا فؤؤاقتر م ؤؤر كتؤؤابم  األنؤؤا واآلعؤؤر واااالؤؤة  لسؤؤعا   ؤؤرب  و 

 .  ومريهم من ايترلفاترحىلىل كاقبانتيخلل  معر ة الغري وكتاب 

م   ؤاىل بؤىلا فؤاقتر بعنؤىلاىل لنيت بتىلرؤيح إشؤكالية األنؤا والغؤري لنؤد  ؤاىل بؤىلا فؤاقتر ةيأكا ح ةكاا ا لعنا للو  قاف

 ومىلافخل من ال يم األعساية  وهب مذكر  لنير شها   ايتا ستري لساري بىللسم(.



 مقدمة:

 

: 
 

و  عتؤؤام الح ؤؤ   اولنؤؤا افؤؤت س  مجلؤؤة مؤؤن النتؤؤائيف الفكرحؤؤة إلشؤؤكالية األنؤؤا والغؤؤري   الفكؤؤر الغؤؤر  ايتعاصؤؤر وللؤؤو 

  خل الت دحد لند مفكرنا  اىل بىلا فاقتر.و 
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بني وواسعا إن جتربة األنا والغري تعترب حقال واسعا وأساسيا إذ  لقيت هذه اإلشكالية العالئقية جدال كبريا       

وهلذا ال ميكن احلديث عن األنا مبعزل عن الغري، فلطاملا رغب األنا الفالسفة من الفكر اليوناين حىت الفكر املعاصر، 

ألن الطبيعة اإلنسانية تفرض على االنسان دائما التعامل مع غريه، وألن  يف االستئناس بالغري واالجتماع والتآلف معه،

يشري إىل النمط الذي يوجد فيه اإلنسان وتشرتك فيه الذوات  ،ال غىن عنه هذا األخري يعترب بعدا تفاعليا وعالئقيا

عيش إال يف إطار اجلماعة، ال اال ميكنه أمام اآلخرينوترتابط بعالقات خمتلفة، فإن الشخص كأنا واعية حرة ومسؤولة 

فالغري مسألة ضرورية وملحة إلكمال وعي األنا بذاهتا، والوعي بوجودها، بل ال ميكن اعتبار األنا موجودا إال لكي 

إخل  يعيش مع اآلخرين، وذلك لتحقيق غايات مشرتكة، فاملشاعر واملواقف مثل الصداقة واحلب والعداوة والتسامح...

معىن هلا إال إذا حتققت بوجود الغري خالل عالقتها بالغري، بل إن أفكارنا وممارستنا ولغتنا ال  ال تأخذ معناها إال من

من بني الذين اهتموا بدراسة هذا هلذا جند و ذلك أن اإلنسان كلما كرب كلما اتسعت دائرة الغري لديه،  يف حياتنا،

مل  شكال الفلسفيغري أن هذا اإلبول سارتر،   املوضوع وخصصوا له حيزا كبريا من أعماهلم الفيلسوف الفرنسي جان

يكن حمل اتفاق بني الفالسفة، فمنهم من ذهب إىل اعتبار مشاركة اآلخر أو الغري أمرا ضروريا، ومنهم من أكد على 

ما مفهوم و وجوب تشكل األنا مبعزل عن الغري، وأمام هذا االختالف يف الطرح نتساءل: ما مفهوم األنا والغري؟ 

هل العالقة بينهما و ؟ الغربيني ماهي أشكال العالقة بني األنا والغري عند الفالسفةو عند جان بول سارتر؟ االنسان 

 .هي عالقة تكامل وتواصل أم عالقة صراع و تنافر؟
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 مفهوم األنا والغير: -1

 مفهوم األنا: -1.1

  أ/ لغة:

  .1الواحد وهو تعبري عن النفس الواعية لذاهتا صلضمري املت

 اصطالحا: ب/

أن األنا:" هو ذلك القسم من اهلو  سيجموند فرويدلقد اختلفت تفسريات األنا بني الفالسفة والباحثني فبينما يرى  

  .2"-الشعور-الذي تعدل نتيجة تأثري العامل اخلارجي فيه تأثريا مباشرا بواسطة جهاز اإلدراك احلسي

حد النماذج األصلية الكربى للشخصية، وهي ما يعطي اإلحساس إىل اعتبار )األنا( "مركز الشعور وهي أ غيونيذهب 

باالتساق والتوجيه عند املستوى اخلاص باحلياة الشعورية وهي متيل إىل مواجهة كل ما ميكن أن يهدد هذا االتساق 

دف الذي اهلش للشعور، وحتاول األنا أن تقنعنا بأننا ينبغي أن خنطط وحنلل خرباتنا بشكل واع، أما الذات فهي اهل

 .3تطمح األنا للوصول إليه، إهنا املكون األكثر تكامال وارتقاء من األنا، وهي النموذج األصلي املركزي

بأن )األنا(:  إبراهيم مدكورغري أن هناك من الباحثني من يعرف األنا بأهنا هي نفسها الذات، وهذا ما ورد يف قول 

هو الذات اليت ترد إليها أفعال الشعور مجيعها وجدانية كانت او عقلية أو إرادية، وهو دائما واحد ومطابق لنفسه، "

 وليس من اليسري فصله عن أعراضه، ويقابل الغري والعامل اخلارجي وحياول فرض نفسه على اآلخرين وهو أساس 

                                                             

  1( مراد وهبة، املعجم الفلسفي، دار قباء احلديثة، القاهرة، ]د.ط[، 7442،ص ص054-004.
  2) سيجموند فرويد، األنا واهلو، ترمجة: حممد عثمان جنايت، دار الشروق، بريوت-القاهرة، ط0، 2497، ص70.

  3( عمرو عبد العلي عالم، األنا واآلخر- الشخصية العربية والشخصية اإلسرائيلية يف الفكر اإلسرائيلي املعاصر، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، ط2،
.4، ص7445  
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   .1احلساب واملسؤولية"

ئل يف فعل القول باعتبار القول الفعل الوعيوي األعلى الذي تندرج حتته خمتلف أنواع أما األنا يف الفلسفة "هو القا

 الوعي يف تراتبية بنيوية معينة على صعيد كينوين وقيمي على حد سواء .وهكذا فاألنا هو القائل باعتبار وعيه لقوله 

و  ومن خالل قوليته بذاته أوال، وبغريه ثانيا  لقائليته بالذات، وعندما يفهم األنا من خالل قائليته يرتبط حكما، و

 .2"وبقوله أو مقولته ثالثا كموضوع مقابل ألناي( األنا كذات و اآلخر  غريال- -أي من خالل عالقة )األنا

: تستعمل غالبا هبذه الصورة من جانب الفالسفة اإلنكليز l.egoباالتينية  " Moiاألنا "الند عرف أندريه ال وقد

 لتدل على ما تسميه األنا.أو األملان 

 بالمعنى النفسي األخالقي: - أ

إن أناه )أنا التمثال(هو يف آن وعي ما هو عليه وذكرى ما كان عليه...فليس أناه سوى "وعي الفردية التجريبية  -

 ."جمموعة األحاسيس اليت يشعر وتلك اليت تذكره هبا الذاكرة

 النقدي: بالمعنى المنطقي و -ب

    ، املضمنة بتوليف املعطى املتنوع يف احلدس، وبرتابط حبيث تكون وحدهتا وهويتها مها الشروط االزمة ذات مفكرة،

 .3اهذه التمثالت يف وعي م

                                                             

 1( إبراهيم مدكور، املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، ]د.ط[، 2492 ،ص72.
   

  2) .معن زيادة وآخرون، الموسوعة الفلسفية العربية،مج1، معهد اإلنماء العربي، ]د.م[، ط1، 1891،ص111.
 3) أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، تعريب: خليل أحمد خليل، تعهده وأشرف عليه: أحمد عويدات،مج2، منشورات عويدات، بيروت- 

.928-921ص ص ،2001،2ط     
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من ديكارت مبشكلة األصل يف إنشاء املذاهب الفلسفية، ففي رأي ديكارت أن األنا:  ابتداءفكرة األنا  ارتبطتوقد 

أما هيوم الذي يرفض أي جوهر أو مادة فقد ردها إىل حزمة  أي املبدأ احلدسي للتفكري العقلي خيص اجلوهر املفكر،

أهنما )أال أنا(  نفسه والوجود على  فيخته األنا املبدأ اخلالق املطلق الذي يطرح واعترب ،]...[ من اإلدراكات احلسية

  .1اخلاص به

 لكنها األول املفرد وهي تقابل "أنت" و "هو"...اخل، األملانية املألوفة هي الضمري الشخصييف اللغة  "أنا"وكلمة 

 الاليف مقابل  أو الذات( وهي تشري عندئذ إىل فردية شخص ما، أو ذات ما أو أنا معني )األنا، :امساميكن أن تكون 

 .2 أنا

  أن فريى "كوندياك" الفلسفة التجريبية هي مجيع األحوال الشعورية كما يقرر ذلكيف self  األنا  حني جند أنيف 

هلا وهو  امتثاالأما عند كانط فهي كذلك يراد هبا القوة املدركة وينزل العامل  هي الشعور مبا هو، ومبا كان]...[األنا 

 هي املعرفة باالناوعند شلنج األنا هو الوعي بالذاتية...واملعرفة املتحصلة  ]...[ضروري قبلي ومشاهده حمض

األنا ذاتية عميقة، ويف املعىن الوجودي تدل أنا على جوهر حقيقي األعراض اليت بقطع  كري كاردوعند   املتعالية]...[

 .3يتألف منها الشعور الواقعي، بقطع النظر وجودها متعاقبة أو جمتمعة

 

 

                                                             

  1) روزنتال يودين، املوسوعة الفلسفية، ترمجة: مسري كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت،]د.ط[، ]د.ت[، ص50. 
 2( ميخائيل أنوود، معجم مصطلحات هيجل، ترمجه وقدم له وعلق عليه: إمام عبد الفتاح إمام، اجمللس األعلى للثقافة، ]د.م[، ]د.ط[، 

.22،ص7444  
 

  3)  رحيم أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل،ج1، دار الحجة البيضاء،]د.م[، ط1، 2013،ص ص138-110.
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 مفهوم الغير: - 2.1

  أ/ لغة:

مبعىن ]...[ وقيل  من حروف املعاين، تكون نعتا وتكون مبعىن ال : غري"الغري"ر منظو  البنجاء يف لسان العرب 

هبا  استثنيتسوى، واجلمع أغيار، وهي كلمة يوصف هبا ويستثىن، فإن وصفت هبا أتبعتها إعراب ما قبلها، وإن 

وتغايرت األشياء ،  عارض االستثناء الواقع بعد إال، وذلك أن أصل غري صفة، و لالسمأعربتها باإلعراب الذي جيب 

 .1واحد مذكر، واجلمع أغيار اسم، وقيل الغري اختلفت

 ب/ إصطالحا:

 أحد تصورات الفكر األساسية، ويراد هبا ما سوى الشيء مما هو  :بأنه ((other-autreعرف مراد وهبة الغري 

 .2خمتلف أو متميز

 ، Même نقيض الذات : أحد مفاهيم الفكر األساسية، ومن مث فهو"autreغري-ويقول أندريه الالند " آخر

 األخرية تتعلق  على أن هذه ،Distinct، مميز  diférent، خمتلفdiversعلى كلمات: شيء  ويقال

 من حيث وجود الغريية على أوال بالعملية العقلية اليت تعرف الغريية بواسطتها، بينما تقال األوىل خصوصا

    .3هي موضوعية

                                                             

  1( ابن منظور، لسان العرب، اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي،ج24،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان، 
.255-250ص ص، 24442،ط  

  2( مراد وهبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص ص 054-004. 
 3( أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية،مج2، منشورات عويدات، بريوت-لبنان، ط7، 7442، ص ص 275-270.
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ويذهب مجيل صليبا إىل أن لفظ )الغري( يف علم النفس مقابل للفظ )أنا( فكر ما كان موجودا خارج الذات املدركة 

إذن هو الذات املفكرة،  أو مستقال عنها كان غريها وحنن نطلق على الشيء املوجود خارج األنا أو اآلخر، فاألنا

 .1اواملوضوع اخلارجي هو اآلخر، والغري مرادف للسوى، ويطلق على األعيان اخلارجية من حيث تعيناهت

مصطلح فلسفي نفسي، وهو ميثل أحد تصورات الفكر األساسية، ويراد به ما سوى الشيء مما هو خمتلف  وإن الغري 

أندريه "ري تعني على معرفة النفس ومن مث قول الفيلسوف والعامل النفساين أو متميز منه ، ويقابل اإلنسان، ومعرفة الغ

  .2: إن أفضل وسية ملعرفة النفس هي أن تسعى ملعرفة الغري"جيد

 هذه التعريفات أن )الغري( هو املختلف واملستثىن أو املتميز واملعارض، كما أنه ال ميكننا املالحظ من خاللو 

 .شخاصويف الكثري من األحيان بني )اآلخر والغري( ألن كالمها يوصف به ويستثىن للداللة على األشياء أو األ التمييز

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                             

  1( مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، ج7، دار الكتاب اللبناين، بريوت- لبنان، ]د.ط[، 2497، ص222. 
  2 ( رحيم أبو رغيف املوسوي، الدليل الفلسفي الشامل، ج7، دار احلجة البيضاء، ]د.م[، ط2، 7422،ص204. 
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 سارتر:مفهوم اإلنسان عند جان بول  -3

لقد انطلق سارتر من نقده للفلسفات السابقة، اليت  نظرت إىل اإلنسان بوصفه شيء جمرد، ولذا فلقد توجهت 

 الفلسفة الوجودية، حنو اإلنسان احلي الفاعل، لتعيد له بذلك  كرامته يف القرن العشرين، باعتباره ذاتا منفتحة على 

ارتر هو حياته االنسان ومجلة أفعاله ليس إال أنه مجلة، تنظيم، نفسها وعلى اآلخرين، "فإن االنسان كما يعلن س

 .1جمموعة العالقات اليت تؤلف هذه األفعال"

ومن هنا ثار سارتر على مجيع الفلسفات اليت أنقصت من قيمته االنسان، معتربا أن "كل النظريات املادية تعامل 

ال معينة، ال متيز بينها وبني جمموع الكيفيات والظواهر اليت اإلنسان كشيء من األشياء أي أهنا تعتربه جمموع ردود أفع

  .2"تدخل يف تركيب منضدة أو مقعد أو حجر من األحجار

وهلذا يؤكد سارتر على املكانة الكبرية اليت أولتها الوجودية لإلنسان، على غرار الفلسفات األخرى اليت حصرت 

أمهلت اجلانب الوجودي واإلنساين لإلنسان، حيث يقول سارتر: اإلنسان يف اجلانب املادي واحليواين فقط، وبذلك 

  .3أما حنن الوجوديون فنريد أن نقوم دنيا اإلنسان على جمموعة من القيم املتميزة املفارقة للعامل املادي""

 ، حيث يرى أن الوضع الذي آل إليه االنسان يف القرن السابع عشر و الثامن وهذا ما ذهب إليه أيضا أستاذه هيدجر

 عشر، كان بفعل النزعة املادية اليت قتلت االنسان عندما جردته من أحاسيسه ومشاعره، وجعلته عبدا للمادة ومن مث 

 

                                                             

 1) ت.أ. ساخاروفا، من فلسفة الوجود إىل البنيوية-دراسة نقدية لالجتاهات الرئيسية، ترمجة وتقدمي: أمحد برقاوي، دار دمشق، لبنان، ط2، 
.24]د.ت[، ص   

  2) جان بول سارتر، الوجودية مذهب انساين، ترمجة عن الفرنسية: عبد املنعم احلفين ، ]د.م[، ط2، 2490، ص05.
  3)  املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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  .1ابتعد عن انشغاله بالوجود

مشكالت االنسان )وجوده ، ماهيته، حريته، أخالقه  وهلذا فإن جل كتابات جان بول سارتر كما سنرى تدور حول

...اخل( ، فقد شكلت مشكلة  اإلنسان، املشكلة األوىل اليت عنيت هبا الفلسفة الوجودية، " فقد كتب سارتر عام  

 .2لكنه أيضا حمكوم عليه باحلرية"  "اإلنسان عاطفة ال غناء فيها" 2402

اليت لطاملا آمنت باحلرية،  يف نفس سارتر وهو ما يزال طفل صغري، نتيجة و عليه فقد تولدت هذه النزعة اإلنسانية 

حيث "لويز جيمان" " و شارل شفايتزراملعاملة القاسية اليت كان يتلقاها هو ووالدته من قبل جديه الربجوازيني، "

 ماري""آن أمة  قضت فقد"les mots (1693 )"الكلمات"  يف كتابه  جنده يسرد وقائع طفولته احملزنة

على كرسي لقد علموها الضجر وأن تقف وجتلس معتدلة، كما علموها اخلياطة ، وكانت هلا  االبنة الصغرى، طفولتها

 إن عنها، مواهب واعتقدوا أنه من اللباقة تركها على سجيتها ،كانت فيها نضارة ، ولكنهم عملو على إخفائها

 .3إمكانياهتم أو دون وضعهم" اجلمال فوقهؤالء الربجوازيني البسطاء واملتكربين كانوا جيدون 

ويقول سارتر يف موضع آخر "إن حقيقيت وإمسي كانوا يف أيدي الكبار، فقد تعلمت أن أرى نفسي بعيوهنم، كنت 

طفال هذا املسخ الذي يصنعونه بتحسرهم، فإذا ما غابوا تركوا خلفهم نظرهتم املمزوجة بالضوء، كنت أجري وأقفز 

 .4يت كانت حتافظ يل على طبيعة احلفيد النموذجي"وراء هذه النظرة ال

                                                             

  1) فريدة غيوة ، اجتاهات و شخصيات يف الفلسفة املعاصرة ،دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، ص29. 
  2) فليب تودى وهوارد ريد، أقدم لك سارتر، ترمجة: إمام عبد الفتاح إمام، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، ]د.ط[،7447، ص2. 

  3) جان بول سارتر، الكلمات، ترمجة: خليل صابات، دار شرقيات، القاهرة، ]د.ط[، 2442، ص22.
  4) املصدر نفسه، ص ص05-00.
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ومن هنا تولدت الكراهية يف نفسية سارتر جتاه االستغالل الربجوازي املزيف باملبادئ الليربالية، اليت كان جديه 

 يتظاهران هبا، خمفني وراءها أنانية وتسلط وقسوة جتاه الغري.

نسانية اليت تؤمن بالفرد احلر، الذي خيتار ماهيته بذاته، دون قيود وعلى هذا األساس قرر سارتر أن يدعو إىل النزعة اإل

من اآلخرين،  "فاإلنسان عند سارتر ليس إال مشروع الوجود الذي يتصوره، ووجوده هو جمموع ما حققه ، وهو نفسه 

 .1ليس إال جمموع أفعاله، وجمموع أفعاله هي حياته ، فهو جمموع أعماله وهو حياته"

نسان عند سارتر يتحدد كمشروع، ويسعى دائما إىل جتاوز ذاته وذات اآلخرين،  فإن ألبري كامو يذهب وإذا كان اال

منذ أول بادرة  إىل القول باإلنسان املتمرد "إنه إنسان يقول ال، وإن رفض فإنه ال يتخلى، فهو أيضا إنسان يقول: نعم

"ال" يف نفس الوقت، إنه يؤكد وجود احلد، ويبني بعناد أن يف تصدر عنه]...[ وهبذا املعىن يقول العبد املتمرد "نعم" و 

  .2ذاته )شيئا ما يستحق أن...("

كما ويرى جان بول سارتر أن االنسان "كائن متعال بطبعه، يتجاوز ذاته، ويعامل األشياء معاملة مرجعها هذا 

...[وهذه العالقة بني التعايل كجزء من التجاوز، وليس هناك عامل آخر إال عامل االنسان، عامل الذاتية االنسانية]

االنسان )ليس مبعىن أن اهلل متعال، لكن مبعىن جتاوز الذات(وبني الذاتية )مبعىن أن االنسان ليس مغلقا على نفسه 

      .3دائما ولكنه حضور أبدي يف العامل االنساين("

إال عود وأضعف عود يف الطبيعة، غري  أن اإلنسان ما هوم ( 2997-2972وعلى غرار سارتر  يقر بليز باسكال )

وحىت إذا  أنه عود مفكر وليس من الضروري أن جيتمع الكون كله لسحقه، فقط تكفي لقتله نقطة خبار أو قطرة ماء،
                                                             

 .24-29سابق، ص صمصدر الوجودية مذهب إنساين، جان بول سارتر،  )1

 .29، ص2492، 2باريس، ط-هناد رضا، منشورات عويدات، بريوت :ألبري كامو، اإلنسان املتمرد، ترمجة )2

 .99، صمصدر سابقجان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساين، )3
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 عليه يف حني  سحقه العامل فهو مع ذلك أنبل منه ألنه يعرف حتما أنه سوف ميوت، كما أنه يعرف ما يتميز به العامل

 املكان أو وليس هنضته ومقياس اإلنسان كرامة مصدر هو وحده الفكر كان مث ومن شيء عنه يدري ال العامل أن

 .1الزمان

 يذهب إىل القول: "أن االنسان كل ال يتجزأ "اإلنسان ذالك المجهول"يف كتابه  ألكسيس كاريليف حني جند أن 

وليس هناك طريقة لفهمه يف جمموعه، أو يف  كما أنه يف غاية التعقيد ومن غري امليسور احلصول على عرض بسيط له،

فاإلنسان يظل غامض خيفي احلقيقة يف كثري من األحيان عن اآلخرين، ويف أحيان أخرى  ؛2أجزائه يف وقت واحد"

 جيهل حىت معرفة ذاته بنفسه، فيلجأ إىل الغري.

بح حرا عليه أن يعزل نفسه عن وإمجاال فإن اإلنسان العيين  يف رأي الوجودية لكي يتخلص من سطوة اإلنسان ويص

اجملتمع ويضع نفسه يف ))موقف حدي(( بني احلياة واملوت وال يستطيع الفرد أن يتخلص من ))الوجود اليومي(( إال 

     .3"باخلوف من املوت، ثن يصبح حرا ويستطيع أن يكون مسؤوال عن أفعاله

 

 

 

 
                                                             

 1)  إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم، دار الوفاء، االسكندرية،]د.ط[، 7442، ص ص222-229.
  

 2) الكسيس كاريل ، االنسان ذلك اجملهول، ترمجة : عادل شفيق ، الدار القومية للطباعة و النشر، ]د.م [، ]د.ط[، ]د.ت[، ص27 . 
   

  3) روزنتال يودين، املوسوعة الفلسفية، مرجع سابق، ص54. 
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 :   بين التواصل والصراع األنا والغير -3

  :ق.م (322-383عند أرسطو طاليس )  الصداقة -1.1

لتحليل العالقة اليت تربط  "علم األخالق إىل نيقوماخوس"اجلزء الثامن والتاسع من كتابه  أرسطو طاليسلقد خصص 

، حيث يرى أن مفهوم الصداقة خيتصر يف معىن الفضيلة وهذا ما يتضح من "نظرية الصداقة"األنا بالغري من خالل 

ضرب من الفضيلة أو على األقل ألهنا دائما حمفوفة بالفضيلة، وهي فوق ذلك إحدى هي "خالل قوله هي: 

وهنا تأكيد من ؛1"احلاجات األشد ضرورة ألنه ال أحد يقبل أن يعيش بال أصدقاء ولو كان له مع ذلك كل اخلريات

نه وعظم جاهه شعر كلما كان اإلنسان أكثر غىن وعز سلطافبني الذوات )) لالجتماعاحلاجة املاسة أرسطو على 

  .2((على ما يظهر، باحلاجة إىل أن يكون له أصدقاء حوله

يرضى أو يستطيع أن يعيش بال أصدقاء ولو توفرت له مجيع  وهلذا فالصداقة ضرورية للحياة فليس أحد يرضى أو ي

هبا دون أصدقاء  االستمتاعاخلريات، بل إن صاحب اخلريات ال حيصلها وال حيفظها إال مبعونة األصدقاء، وال يتم 

  .3 ايشاركهم فيه

قور مع أرسطو يف تأكيده على ضرورة وأمهية الصداقة النابعة باألساس من املعىن اإلنساين لألخالق يويتوافق أب

 األبيقورية وذلك من خالل قوله: "فمن بني أهم اخلريات اليت توفرها لنا احلكمة من أجل حتقيق احلياة السعيدة:

 

                                                             

  1) أرسطو طاليس، علم االخالق اىل نيقوماخوس، ترمجة من اليونانية إىل الفرنسية: بارتلمى سانتهلري، نقله إل العربية: أمحد لطفي السيد، 
.724، ص2470دار الكتب املصرية، القاهرة،]د.ط[،   

 
  2) املرجع نفسه، الصفحة نفسها.

  3) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة، ]د.م[،]د.ط[، 2429، ص754.
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 .1"الصداقة أعظمها مجيعا  

 شروط الصداقة من خالل طرحه لسؤالني هامني:  وحتليل ويشرع أرسطو يف حتديد

 .؟استثناء: هل توجد إمكانية للصداقة عند مجيع الناس وبدون األول

  .الثاين: هل للصداقة أنواع أم هي نوع واحد؟

أجاب أرسطو عن هذين السؤالني بتحديده بثالث أنواع من الصداقة ترتكز على أسباب احملبة واليت ختتلف  قد و

 :باختالفها وهي

 صداقة المنفعة: -أ

يرى أرسطو أن هذه الصداقة هي صداقة املسننني فإن الشيخوخة ال تطلب بعد ما هو مالئم بل تطلب ما هو نافع 

ليسوا أصدقاء إال مبحض املنفعة تنقطع صداقتهم بانقطاع املنفعة ذاهتا اليت كانت قد ليس غري...وإن األصدقاء الذين 

 .2هقربت بينهم، إهنما مل يكونا حقا صديقني أحدمها لآلخر، إهنما مل يكونا إال صديق الربح كانا يصيبان

بيد أن املنفعة هي أصل وهذا نفسه ما أكد عليه أبقور بقوله: "جيب أن تكون الرغبة يف الصداقة لذات الصداقة 

أي أن الصداقة اليت تقوم على حتقيق املنافع الذاتية وال تكون من أجل ذاهتا تعترب صداقة مزيفة تزول  ؛3الصداقة"

 .بزوال تلك املنافع

                                                             

  1 ) أبيقور، الرسائل واحلكم، دراسة وترمجة: جالل الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، ]د.م[،]د.ط[، ]د.ت[، ص729.
  2( أرسطو طاليس، علم األخالق إىل نيقوماخوس، مرجع سابق، ص ص722-779. 

  3( أبيقور، الرسائل واحلكم، مرجع سابق، ص722.
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أن "اإلنسان إذا أحب بالفائدة وللمنفعة فإنه ال يطلب يف الواقع  مؤداهاتوصل أرسطو إىل نتيجة  على هذا األساسو  

هذه اللذة نفسها، وعلى الوجهني فإنه ال حيب من حيبه من أجل ما هو يف الواقع، بل حيبه جملرد كونه نافعا  إال

ومع ذلك فإن الصداقة تعين القلة من األصدقاء، أكثر مما تعين الكثريين منهم فذاك الذي يكون كثري 1"ومالئما

  .2األصدقاء، هو باألحرى بدون صديق

 صداقة اللذة: -ب

وإهنم يسعون على اخلصوص إىل اللذة بل وهي صداقة الفتيان حيث يقول أرسطو: "إهنم ال يعيشون إال يف الشهوة 

حىت لذة الساعة اليت هم فيها ،ومع تقدم السنني تتغري اللذات وتصري غري ما كانت باملرة هلذا يعقد الشبان عالقاهتم 

 .3قد ولدهتا" ، إن الصداقة تنحل مع اللذة اليت كانتبغاية السرعة وينقضوا هبا بسرعة ال تقل عن األوىل

بالغري من خالل ما هو يف صاحلنا شخصيا، واحلب الذي أساسه  االرتباطوهكذا فاحلب الذي أساسه املنفعة، يعين 

بالغري من خالل ما هو ممتع شخصيا، وباختصار فإننا ال حنب صديقنا كصديق، بل حنبه من  االرتباطاللذة، يعين 

  .4حيث هو نافع أو ممتع

 الصداقة الكاملة: -ج

ألصدقائهم إال  يريدون اخلري أولئكالذين يتشاهبون بفضيلتهم ألن  الناس الفضالء وهي صداقة صداقة ال ذههإن 

هي صداقة األخيار وحدها هي املعصومة من تطرق النميمة ألنه  و هلذه األسباب الشريفة هم األصدقاء حقا ]...[
                                                             

  1( أرسطو طاليس، علم األخالق إىل نيقو ماخوس، مرجع سابق، ص ص779-772.   
  2) ويل ديورانت، قصة الفلسفة، ترمجة: أمحد الشيباين، دار القارئ العريب، القاهرة، ط7،2440،ص274.

 3) أرسطو طاليس، علم األخالق إىل نيقوماخوس، مرجع سابق، ص774.
   

 4( حممد اهلاليل وعزيز لزرق، الغري، دار توبقال للنشر، املغرب، ط2، 7424، ص94.
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...و من مث جييء أن صداقة هذه اال ميكن فيها أن يسهل تصديق مزاعم أي شخص ضد إنسان قد أخترب زمن

وهذه هي الصداقة احلقيقية اليت يفضلها أرسطو ويعتربها فضيلة 1فضالء القلوب الكرمية تبقى ما بقوا هم أخيارا و

   ونادرة بني األصدقاء.

بأن" األشرار يصريون أصدقاء باملنفعة أو باللذة ألنه ليس بينهم إال وجوه الشبه  قراريف األخري ينتهي أرسطو إىل اإل و

هنم أخيارا، فهؤالء فقط هم حينئذ هذه، واألخيار على الضد يصريون أصدقاء ألجل أنفسهم أعين من جهة كو 

 .2"بإطالق اللفظ واآلخرون ال يكونوهنم إال بالواسطة وألهنم يشبهون من بعض الوجوه األصدقاء احلقيقني األصدقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1) أرسطو طاليس، علم األخالق إىل نيقوماخوس، مرجع سابق، ص ص722-724 .    
  2( املرجع نفسه ، ص 725.
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 (:1831-1771ل)غهي دريشفر  جدلية السيد والعبد عند -2.1

على فكرة الصراع بني الذوات، واليت تسعى من خالهلا األنا إىل اعرتاف الغري هبا، وهذا الصراع "ليس  لغلقد ركز هي

 ألخالقياصراعا فيزيائيا أو بيولوجيا وإمنا هو طابع أخالقي، ذلك أن حتقيق الوجود اإلنساين برمته مرهون باالعرتاف 

إلنسان يتعرف على ذاته باآلخر ومن خارج ذاته، ألنه ال )اإلتيقي( الذي يتم بني الذات والغري، على اعتبار أن ا

 .1"يشعر باكتماله إال لكونه يستقبل ذات اآلخرين

"وهو صراع بشري من ( السيد والعبد)املشهور بعالقة  ديالكتيكالمن خالل  صراعل عن هذا الغعرب لنا هيومن هنا  

املخاطرة ومن مث تتفاىن يف إرضاء اإلرادة األخرى وإشباع قوم به إرادتان جند إحدامها ترفض ت أجل إثبات الذات

حىت  ارغباهتا واالنطواء حتت جناحها، بينما اإلرادة األخرى تكون هي إرادة التحدي ومتضي يف هذا الطريق إىل غايته

 .2تواجه املوت"

طرف إمنا ينزع إىل موت فكل " :طرف الغري)العبد(بقوله من االعرتافل هذا الصراع من أجل نيل غلقد وضح لنا هي

لكن بذلك ميثل أيضا الفعل الثاين، أي الفعل الذي تأتيه الذات نفسها، ألن األول إمنا ينطوي على  خرالطرف اآل

اجملازفة باحلياة اخلاصة اليت له، وعليه فالعالقة بني الوعيني بالذات إمنا تتعني على حنو أهنما ميتحنان نفسيهما، 

  .3"فيمتحن كل منهما اآلخر، عرب الصراع

                                                             

 1(  كمال بومنري، النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيت، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت ط2، 
.222ص، 7424  

  
  2( حيي هويدى، قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ]د.ط[، 2442، ص45.

 3( هيغل، فنومينولوجيا الروح، ترمجة وتقدمي: ناجي العونلي، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت-لبنان، ط2، 7449، ص722.
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بوصفها  االجتماعيةحاول دراسة العالقات  إىل كونه أول فيلسوف  "هونتأكسل "ل حسب غهيوعليه ترجع أمهية 

املتبادل، وهذا على النقيض من التقليد الفلسفي الغريب الذي كان سائدا يف  االعرتافعالقات بني ذوات تبحث عن 

تقف وداخل هذا الصراع من أجل البقاء  [...] هوبز و ميكيا فليوخاصة عند  احلقل السياسي واجملال األخالقي،

 .1حائال دون حتقيق االعرتاف

هذه اجلدلية بقوله: "وما السيد األرستقراطي عند هيجل الذي خياطر حبياته يف  فوكو يامافرانسيس حيلل  يف حني

معركة من أجل املنزلة إال املثال املتطرف للنزوع اإلنساين إىل جتاوز احلاجة الطبيعية أو املادية البحتة، أليس من املمكن 

 .2إىل جتاوز الذات القول إن الصراع من أجل نيل االعرتاف والتقدير، يعكس تعبريا عن التطلع

بل  به، االعرتاف جمرد عن فقط ونفهم من خالل حتليل "فوكو ياما" أن السيد من خالل صراعه مع العبد ال يبحث

  .، وبتايل يثبت ويؤكد ذاتيه هو من خالل غريه، واالستعالء عليهايسعى أيضا  إىل جتاوز ذاتية الغري)العبد(

ألن اخلادم على التدقيق موقوف  باخلادم من خالل الكينونة القائمة برأسها،الرئيس إمنا يتوسط  أن أيضا ويرى هيجل

وكانت  للكينونة على ذلك، فذلك هو قيده الذي مل يستطع التجرد منه يف الصراع...فلما كان هو القدرة القاهرة

  .3"خرخر، فإن الغلبة يف هذا القياس تكون للرئيس على هذا اآلالكينونة القوة القاهرة لآل

                                                             

 املعاصريني الذين .(يعد واحدا من كبار ممثلي اجليل الثالث ملدرسة فرانكفورت النقدية، كما يعد أيضا من الفالسفة الغربيني-2404) * أكسل هونيث
 يينها من جديد)ينظر:أسهموا يف تأسيس وصياغة نظرية االعرتاف وهذا قصد بلورة نظرية نقدية  جديدة واعادة تأسيس مفاهيمها ومنطلقاهتا وبتايل حت

، 7غربية املعاصرة، جتقدمي: علي حرب ، موسوعة االحباث الفلسفية، الفلسفة ال جمموعة من االكادميني العرب، اشراف وحترير: علي عبود احملمداوي،
(.2594، ص 2،7422منشورات االختالف، الرباط، ط  

   1( كمال بومنري، النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص.245
 2 ( فرانسيس فوكوياما، هناية التاريخ وخامت البشر، ترمجة: حسني أمحد أمني، مركز األهرام للرتمجة والنشر،ط2، 2442،ص224.

 
  3( هيغل، فنومينولوجيا الروح، مرجع سابق، ص ص720-722.
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وتكون اإلرادة األخرى اليت متثل  ،اإلرادة األوىل اخلنوعة اليت متسكت بأهداب احلياة هي إرادة العبدإن وعليه ف

، وهذه نتيجة طبيعية وعادلة ألن إرادة السيد كانت تفتش عن وجودها الصمود واملخاطرة حىت املوت هي إرادة السيد

 .1خرفقط وجودا من أجل اآلاحلق، يف حني أن إرادة العبد قد اقنعها أن تكون 

خر وخاصة من أجل نيل االعرتاف وإثبات الذات، إال أنه ظل أدرك الضرورة املاسة لآلقد ل غهيإذن نتوصل إىل أن 

بل هي جمرد واقعية خر/الغري( بالنفي وبذلك أغرق هذه العالقة باملطلق، أي أن دراسته مل تكن دراسة يتعامل مع )اآل

  .طابع التجريد دراسة مثالية غلب عليها

بوصفها عالقة يعرتف كل  "عالقة السيد والعبد"أن هيجل يعرض ب قرارإىل اإل هربرت ماركيزلقد دفعت هذه اجلدلية 

من طرفيها بأن ماهيته تكمن يف اآلخر، وال يبلغ حقيقته إال من خالل اآلخر، وهكذا خيتفي التضاد بني الذات 

   .2واملوضوع

اليت حوهلا العبد، ويصري هذا األخري األشياء  استهالك، هو يف األصل، سيد مقاتل، يندفع يف إذن فالسيد اهليغلي

به سيد حقيقي، وجتاوز  السيد احلقيقي للتاريخ...وعند هيغل شرطان لتحقيق التاريخ اإلنساين: العبودية وهي خوف 

 .3"هذا اخلوف بالعمل

                                                             

  1( حيي هويدى، قصة الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص ص49-45.
 2( هربرت ماركيز، ترمجة: فؤاد زكريا، العقل والثورة-هيجل ونشأة النظرية االجتماعية، اهليئة املصرية العامة للتأليف و النشر،]د.م[، ]د.ط[،2424،

.274ص  
 حتت الفلسفة لدراسة 2479 عام فرايورغ إىل عاد ،2477 عام األدب يف الدكتوراه شهادة على حصوله ،بعد برلني يف2949 عام يف ماركيوز لدو *  

: ينظر)2424 عام وفاته ،(الواحد البعد ذو اإلنسان)  2490 عام واألشهر األهم كتابه ،صدر(والثورة العقل) املهم بعمله توج هايدغر، مارتن إشراف  
(229-255 ص ص سابق، مرجع الفلسفية، األحباث موسوعة العرب، األكادميني من جمموعة .    

 3)  سعاد حرب، األنا واألخر واجلماعة-دراسة يف فلسفة سارتر ومسرحه، دار املنتخب العريب، بريوت-لبنان ط2،2440،ص ص24-4.
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بوصفها إطارا مرجعيا لفهم  ،يكشف عدم كفاية الثنائية [...]االعرتافمن املهم مالحظة أن الصراع من أجل  و

إن ما ينتج عن هذا املشهد يف هناية املطاف هو نظام من املواضعات وبالتايل وصف اجتماعي  االجتماعية،احلياة 

اة واملوت مما قد ينطوي عليه صراع احلي استقرارااملتبادل بطرق تكون أكثر  االعرتافللمعايري ميكن بواسطته أن يدوم 

  .1أو نظام اخلدمة

غري أن جان بول سارتر يقر بأن هيجل هنا يقف على أرض العالقة التبادلية اليت حيددها بأهنا: إدراك ذات الواحد يف 

)املدرك بواسطة الكوجيتو( إىل الغري، والواقع أن  اآلخر ال على أهنا أرض العالقة املتواطئة اليت تذهب من األنا

  .2اته مطلقا حني يعارض الغري، إذ هو يؤكد ضد الغري وبإزاء الغري حقه يف ان يكون فرديةاإلنسان يكون لذ

ا سبق يتبني لنا أنه يف القدمي كان السيد سيدا والعبد عبدا، لكن الواضح من خالل ما قدمه هيجل لنا يف هذه مم

شيء على العبد، أي أصبح مربوط به اجلدلية، أن األدوار قد انعكست ، حيث إن السيد أصبح عاجز يعتمد يف كل 

 مبعىن جمرد تابع له ، يف حني جند أن العبد أصبح قادرا ويعمل باالعتماد على نفسه.

 

 

 

 

                                                             

  1) جوديث بتلر، الذات تصف نفسها، ترمجة: فالح رحيم، دار التنوير، بريوت، ط2، 7420، ص20. 
 

  2) جان بول سارتر، الوجود والعدم-حبث يف االنطولوجيا الظاهراتية، ترمجة: عبد الرمحن بدوي، دار اآلداب، بريوت، ط2،2499،ص047.
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 (:1611-1833إرادة القوة عند فريدريك نتشه ) -3 .1

اإلله  قلب كل القيم السائدة، واألخالق الشائعة...و باألخص القيم الدينية، حيث صرح مبوتإىل نتشه  لقد دعا

 .1" وهذا ما يتضح من خالل قوله:" إنه ألمر جد مستغرب، أمل يسمع هذا الشيخ يف غابه أن اإلله قد مات

إال إىل إفساح الطريق أمام اإلنسان، حىت ميكنه أن حيقق كل ما تتسع  " موت اإلله "يكن نتشه يهدف من فكرة  ملو 

إىل إفساح الطريق أمام اإلنسان، حىت ميكنه أن حيقق كل ما يهدف من فكرة " موت اإلله " إال يكن نتشه  له جهوده

 .2تتسع له جهوده

، من خالل صنعه على حد تعبريه "السوبرمان"عن إمكانية لتحقيق اإلنسان األعلى أو  فقد حبث نتشه عليهو  

" أول ما ميهد لوضع هذه القيم أن يكون اإلنسان حرا قد حطم كل القيود،  أن ذلك من خاللجملموعة من القيم و 

تعترب سببا أساسيا يف حسب رأيه إخل القيم كالرمحة واحلب والعدالة...أي أن جمموع  ؛3ومل يعد يؤمن بالقيم التقليدية"

 هدافاأللتحقيق  ال القوة وجب عليه استعمذا هلو  ،وعائق كبري يف حتقيق الوصول إىل السوبرمان ،البشرية احنطاط

 .والتفوق على الغري

 :وهذا ما أكد عليه بقوله الذي أساسه القوة والتجاوز والتفوق، على فكرة الصراع ه األخالقيةقيم لقد بىن نتشه و 

"تنشأ القيم يف صورهتا األخالقية من تنازع السلطات والقوة بني السادة والعبيد، فهناك يربز نوعان من األخالقية، 

أخالقية الدمهاء وهي أخالقية العبيد، وأخالقية السادة أو األخالقية االرستقراطية]...[وهذه األخالق الوجودية هي 

                                                             

 1)  فريدريك نتشه، هكذا تكلم زرادشت-  كتاب للكل وال لألحد، ترمجة: فليكس فارس، مطبعة جريدة البصري، اإلسكندرية،]د.ط[، 2429،
.5ص   

  2) فؤاد زكريا، نتشه- نوابغ الفكر الغريب، دار املعارف، مصر، ط7، ]د.ت[، ص ص09-05.  
  3)عبد الرمحن بدوي، نيتشه- خالصة الفكر األوريب، وكالة املطبوعات، الكويت، ط5،2425،ص792.
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...[حيث يطرح اإلنسان روح القطيع اليت ألقت به أخالقية الدمهاء اليت متكن اإلنسان من اكتشاف ذاته احلقيقية]

  .1 "إليها، ويتجه إىل اهلدف احلقيقي لإلنسانية، وهو اإلنسان األعلى

يف اإلنسان بشعور القوة "اخلري هو كل ما يعلو  إنوملا كان اخلري والشر من وضع البشر وال توجد قوة تفوق قوهتما ف

عليه لو  ؛2"نفسها، أما الشر كل ما يصدر عن الضعف ،وما السعادة إال شعور بالقوة تنمو وتزيدوإرادة القوة والقوة 

يتبني لنا أن إرجاع القيم إىل اإلنسان عند نتشه ال يعرب عن ذاتية أو صوفية، بل هو يف واقع األمر دعوة صرحية 

إلنسان إىل إضفاء قيم معينة على األشياء لإلنسان كي ميارس فاعليته على أوسع نطاق ممكن]...[والقوة اليت تدفع ا

   .3هي احلياة

غري أنه حاول يف مجلة مؤلفاته تأسيس مذهب خلقي مبين على األثرة واألنانية، ومن مبادئه منو القوة احليوة منوا زائدا، 

  .4والغاية من ذلك إجياد نوع جديد من بين اإلنسان هو اإلنسان السامي

، وإذا كان الصراع عند تأكيد من نتشه على فردية اإلنسان ومتيزه عن غريه من البشرهو إال  وهذا حسب رأيي ما

وتقارب كبري بينه  ،وهنا نلمح البعد الوجودي يف فلسفتهفإن الصراع عند نتشه أساسه القوة،  االعرتافهيجل أساسه 

 .اإلنسان األعلىو  احلر اإلنسانمفهوم وبني جان بول سارتر يف تأكيدمها على 

: ، وأكد على ذلك بقولهنتشه نبذ وبشدة صنف الضعفاء من الناس وحذر من عدم معاشرهتم واالختالط هبمإن 

 "احذروا السذج فمعاشرهتم تورثكم ضعفا، تكون املعاشرة طيبة حني نشحذ فيها األسلحة الغريزية لدينا، املهارة 

                                                             

  1) صالح قنصوة، نظرية القيمة يف الفكر املعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،]د.ط[، 2492، ص299.  
  2(عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج7، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط2، 2490، ص 520 . 

  3( فؤاد زكريا، نتشه-نوابغ الفكر الغريب، مرجع سابق، ص59.
 4( حنا أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إىل اآلن، عين بنشرها: يوسف توما الستباين، ]د.م[، ]د.ط[، 2472،ص225.
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 .1تقتضي منا اختبار قوة اإلرادة فذلك هو ما مييزنا، وليست املعرفة أو الرقة أو العقل"

ن نتشه يعتقد أن منشأ حيث يقول:" إمن فلسفة نتشه  الذعا وبكل سخرية انتقادا برتراند راسلفقد وجه وهلذا  

ه ومن مث فهو حيرص على ، فاإلنسان الضعيف خياف من إيذاء جريانه لالرمحة هو الضعف واخلوف من اآلخرين

، ولو كان هذا اإلنسان يتمتع باجلسارة واجلرأة ملا االحتقاراسرتضائهم مؤكدا هلم أنه حيبهم يف حني أنه قد يكن هلم 

  .2تردد ملا تردد يف التعبري عن احتقاره هلم"

" االستئثار باحلق يف القيام بأعمال متميزة،  تتمثل يفأما بالنسبة للوسائل اليت حيافظ هبا النوع القوي على نفسه ف  

 .3وعدم التواصل مع اآلخرين، التزام الصمت، أخذ احليطة من الطاقة[...على الذات والتحرر] االنتصاركمحاوالت 

يذهب زكريا إبراهيم إىل القول: "نتشه حني يتوهم أنه يتأمل ذاته، فإنه يف الواقع إمنا يتأمل العامل كله، وهو  عليهو 

حينما يظن أنه يف إمكانه أن ينفرد بنفسه و ينعزل الناس، فإنه ال يزال بالرغم من ذلك حمتفظا يف أبعد أغوار نفسه 

 .4بكل أصداء القرون اخلوايل"

بني الرجال فقط، فاملرأة ال ميكن أن تكون صادقة فهي حتب فقط، وهلذا فقد نتشه اقة فقد حصرها أما بالنسبة للصد

دعا إىل مصادقة العدو "فمن يطمح إىل اكتساب الصديق وجب عليه أن يستعد للكفاح من أجله وال يصلح للكفاح  

 .5 حني هتامجه وحتارب شخصيته"إال 

                                                             

  1) فريديريك نتشه، إرادة القوة-حماولة لقلب كل القيم، ترمجة وتقدمي: حممد الناجي، أفريقيا الشرق املغرب، ]د.ط[، 7422، ص205.
  

  2( رمسيس عوض، ملحدون حمدثون ومعاصرون، سينا للنشر، بريوت، ط2، 2449، ص72.
 3( فريدريك نتشه، إرادة القوة، مرجع سابق، ص202   

.  
  4( زكريا إبراهيم، مشكلة اإلنسان، مشكالت فلسفية-مشكلة اإلنسان، مكتبة مصر، القاهرة،]د.ط[،]د.ت[، ص292.  

  5) فريدريك نتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص05.
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  جديدة، نسف أخالق لوح القيم، حتويل كل القيم القدمية إىل قيم لقوة قلبأن نتشه كان يبغي من إرادة او الواقع 

االنطالق حنو آفاق احلياة الرحبة الربيئة املتمثلة بالعود األسياد،  أخالق وإقامة الضعفاء و التافهني من القطيع

بل تعين كذلك القبول املتشائم الفرح اجلنوين لإلبداع فحسب،  ال تعين إرادة احلياة ،غري أن إرادة القوة[...]األبدي

 .1مبأساة احلياة

يسعى فيها السوبرمان  ،الغري( على أهنا عالقة صراع حىت املوتو العالقة بني )األنا قد رسم  نتشهوخالصة القول أن 

وهذا كله من أجل حتقيق إخل، إىل جتاوز اآلخرين الذين نعتهم نتشه بأوصاف عديدة فهم الضعفاء والعبيد الدمهاء...

 غاياته واليت ال تتحقق إال بالقوة.

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                             

  1) جورج زينايت، رحالت داخل الفلسفة الغربية، دار املنتخب العريب، ]د.م[، ط2،2442،ص94.
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 :(1673-1886)مارسيل ابريلغاألنا و األنت عند  -3.1

على هذا  إن أساس فلسفة مارسال هي جتربة املشاركة واحلب  اليت ينبثق منها األمل والتواصل ...إخل ، ويؤكد مارسال

مرارا، وهو "أنين أؤكد نفسي كشخص بالقدر الذي به أعتقد فعال وجود الغري، وبالقدر الذي به هذا االعتقاد ينحو 

إىل تشكيل سلوكي، وهذا يقوم على أساس أن الوجود هو عالقة، أو حضور معا خالق جيمع بني األنا و األنت، 

   .1بني األنا و األنت" ويتجلى هذا املعىن يف احلب: إذ يقوم على العالقة

أكد مارسال أن حدوث رابطة بيين وبني اآلخرين أمر ممكن، وذلك حينما أكتشف أن بيين وبينهم، ومن هنا  

قراءة أحد الكتب..اخل ومن مث فإن وحدة تؤلف بيين -خربات مشرتكة: زيارة نفس املكان، التعرض لنفس اخلطر

عن ترديد هو، وإمنا قول أنت حيث تشري أنت إىل اتصال الواحد وبينهم نسميها )حنن( وحنن هذه جتعلين أكف 

  .2باآلخر

الذي يسمح بفهم املوجود اإلنساين أكثر وأكثر هو دراسة العالقات اإلنسانية ودراسة احلقيقة اليت تقابل وهلذا فإن 

أنين أخلق نفسي ... ذلك أحكام املخاطب)يف قائمة الضمائر كما يدرسها علم النحو(، أي تلك اخلاصة باألنت

 .3" بنفسي من خالل تلك العالقات ويف نفس الوقت أساعد اآلخر على خلق حريته

اآلخرين وهذا من خالل قوله: "يل احلق يف أن وألجل مع  واملغايرة، الوجودية مارسيل على أمهية العالقة قرأ فقد عليهو 

 أقر بوجود اآلخرين، وأكثر من هذا أستطيع أن أؤكد أن الغري، من حيث هم غري، هم وحدهم الذين حيق لنا أن نقرر 

                                                             

 1(عبد الرمحن بدوي، املوسوعة الفلسفية، ج7، مرجع سابق، ص022.
 

 2( علي عبد املعطي حممد، أعالم الفلسفة احلديثة، ج7، دار املعرفة اجلامعية، ]د.م[، ]د.ط[، 2442، ص792.
 

 3( إ.م.بوشنسكي، الفلسفة املعاصرة يف أوروبا، ترمجة: عزت قرين، عامل املعرفة، الكويت، ،]د.ط[، 2429، ص707.
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  .1" وجودهم، وال أملك إدراك نفسي كموجود إال من حيث أين أدرك نفسي أنين لست اآلخرين، أي أين غريهم

لكن هذا الغري، من حيث هو غري، ال يوجد بالنسبة إيل إال من حيث كوين مفتوحا له)أي من حيث أنه أنت(، 

أقيم الغري على حنو مبقدار ما أكف عن أن أشكل مع نفسي نوعا من الدائرة يف داخلها إال ولكين لست مفتوحا له 

  .2الغري من حيث أنه منسوب إىل األنا ما، أو فكرته]...[ وفكرة الغري ليست الغري من حيث هو غري، بل

مارسيل العالقة بني األنا و الألنت سر من األسرار كالعالقة بني النفس واجلسم، وكما أن الشعور بالواحد  اعتربوقد 

شعور بالغري أو بك "أنت"، فال انفصال يف التجربة للواحد عن  يف جمرد الشعور باألنا يقتضي الشعور باآلخر، فإن

  .3"اآلخر، واكتشاف أحدمها يتم يف حلظة واحدة مع اكتشاف اآلخر

نت يف وقت األ والتجربة اليت تكشف يل عن الغري هي جتربة االلتزام أو االرتباط، نفسها ألهنا تكشف عن األنا و

على أنه شيء خمتلف عنا، فاألشياء مجيعا ختتلف عنا، وإمنا نرتبط به على أنه  ،اآلخرب احلقيقة أننا نرتبط وواحد...

 .4 حرية وشخصية خمتلفتان عن حريتنا وشخصيتنا

أي   "باجلهوزية" لاألنت خاصة فيما يعرف عند مارسي وهلذا فقد تأثر بول ريكور كثريا بفكرة العالقة بني األنا و  

اجلهوزية هي هذا اخلروج الذي يفتح احملافظة على الذات على البنية احلوارية اليت تقيمها القاعدة الذهبية، ف"األمانة 

وهذه األخرية مبا هي قاعدة تبادل ومعاملة باملثل، وضعت يف موقف أصلي غي متساو، تعيد تثبيت اآلخر يف موقع 

                                                             

 1) عبد الرمحن بدوي، دراسات يف الفلسفة الوجودية، مرجع سابق، ص754.
 

  2( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
 3) فؤاد كامل عبد العزيز، فالسفة وجوديني-مذاهب وشخصيات، الدار القومية للطباعة والنشر،]د.م[، ]د.ت[ ص29.

 
 4( املرجع نفسه، ص24.
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األنا حتافظ  أي أن ؛1وما يتوقعه ويأمله مين" انتظارهى حامل سند يعتد علي وجيعل من احملافظة على الذات جوابا عل

 على أمانتها اليت تكون حمل توقع من الغري وبتايل حتافظ على نيتها وأن ال ختون ما قد ينتظره منها الغري.

خر يف أكثر أشكاله يفتح التواصل مع اآل"حيث  أفكاره املسيحية داخل قالب وجودي   مارسال عكس من هناو 

إذ ال ميكن أن يكون مثة حب حقيقي إال يف اهلل ومن خالله، واحلياة  -الطريق إىل اهلل –واكتماال وهو احلب عمقا 

اال متناهي، والعالقات الشخصية وحدها اليت  اخلاصة بالفرد هي وحدها اليت متثل املرآة اليت ينعكس عليها وجود

 .2ترشدنا إىل وجود شخص آخر له وجود يتعدى نظراتنا اليومية"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1( بول ريكور، الذات عينها كآخر، ترمجة وتقدمي وتعليق: جورج زينايت، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ، ط2، ، 7445،
.545ص   

  2( فؤاد كامل، أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، دار اجليل، بريوت، ط2، 2442، ص722.
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 نتائج الفصل األول:

االنسان وآمنت بقيمته الوجودية ، بعدما كان جمرد شيء، وذلك من  لإلنسانيةالفلسفة السارترية أعادت االعتبار  -

خالل تأكيدها على فكرة التجاوز، أي جتاوز الذات/األنا لنفسه ، وانفتاحه على اآلخر/الغري، وحتقيق ذاته عن طريق 

  .املشروع  حبرية مطلقة ودون قيود

، يتحدد بالسلب ألنه يشري إىل اللغوي يف االصطالح  هلما داللتان خمتلفتان فالغري مصطلحان  اآلخرو  الغريإن  -

مصطلح إيديولوجي ألنه يعرب يف كثري باملعىن الشائع هو ذلك الغري املختلف واملتميز عن األنا، يف حني لفظ اآلخر 

وم يستعمالن بنفس املفهونالحظ أيضا ترادفا بني املعنيني، إذ اخل، من األحيان عن االختالف العرقي واحلضاري...

 وذلك لإلشارة لألنا اآلخر. 

ا، وبذلك فإن الغري سواء كانت الغري بالنسبة جلان بول سارتر أنا آخر وليس شيئا،  وهو أنا آخر مستقل عن األن -

لوجود و  رة أنطولوجية العالقة بينه قائمة على أساس املغايرة، التقابل، التناقض، فوجوده عند جان بول سارتر، ضرو 

 معرفة األنا بذاهتا. 

 الصداقة اليت أسسها منوذج إجيايب وهو  من خاللعلى فكرة التواصل أرسطو طاليس مجع العالقة بني األنا والغري  -

 كد على ضرورهتا كحاجة ومطلب ال ميكن االستغناء عنه.أ، و الفضيلة على مبدأ

اتيان، يف مواجهة بعضهما البعض على أساس هيجل من خالل جدلية السيد والعبد عكس  تطور وعيان ذ -

، وبذلك فإن إعرتاف العبد ورضوخه للسيد مكنه من حدمها وجود اآلخرأاالعرتاف، وأن وجودمها متالزمان يتطلب 

 الوعي بذاته بالشيء وبالغري. 



 حول األنا والغيرةمف اهيميالفصل األول: مق اربات  

 

34 
 

بالعبد ارتباطا ، فإنه يرتبط هيجل من خالل اجلدلية توصل إىل أن السيد بقدر ما يسيطر على العبدكما جند أن  -

    يصعب االنفالت منه، ألنه ال يستطيع االستغناء عن خدماته فيغدو السيد حتت رمحة العبد الذي يصبح سيد السيد.

 كل قيم احلب والرمحة و  ونبذ  نتشه بىن العالقة بني االنا والغري على أساس الصراع وذلك عن طريق القوة، وألغى -

 .العالقة اليت جتمع بني هذهاخل التعاطف..

أما غابريال مارسال فقد أكد على التواصل مع الغري على أساس احلب واملشاركة، فأساس الوجود هو هذه العالقة -

 اليت تربطنا باألنت)الغري(، فهي سر من األسرار كالعالقة الوثيقة بني اجلسم والنفس. 
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يف القررني  الااعرع ر رر والي رريي ايني،دير   وقرد لنيرو بالوجوديرة   را إن الفلسفة  الوجودية قد ظهرت يف أوروبا   

اهامررو ورتررلت رلررو الوجررود الد رررا بالدرجررة اثور  واراررضت اررورف ر نيفررة دررد الفلسررفات الاقلنيديررة و ا ررة ا رتررة 

د مرري ال رررو   اليقلنيررة وايلالنيررة الرر  برردأت يف رهررد ديتررارت وانياهررو ر ررد هنيجرر   وقررد  ترران نيانيجررة  ل هورهررا اليديرر

الفتريررة والاارةنيررة  الرر  تترري ارادارهررا اللد ررة اثور الرر   تونيررو يف ظلهررا   اب  دلررورت يف لرر ف ا رررب  اليرراينيا  الرر  

راشها وراىن م ها اجملامع اثورويب  إب راح دحنياها اي،ي  مي الد ر  وما  ر ب ر ها مي  فاو اجاماري  و فتك 

لو دحاياها  ت  هذا أدى إر آاار علدنية  لقو جوا م حونيا بالاو ر والقلق  مما دلع أعرا  ودنيق نيفسي عنيطر ر

بيرررل رلمررراس الررر فن وايفترررريي ار الدحرررا يف  م رررتلة اثنيسررران   وجرررودغ و نيا رررا و مو رررا ور،قارررا ب ررر غ مررري ال رررا  

 .واجملامع  وحبرياا و مسؤولنياا  وغ  بلك مي م ت،ت ييني ها اثنيسان

السر  مررع هرذا الانيرار ا ديررد  إر ومري ه را برررلت الوجوديرة تانيرار للسررفي آمري باعنيسرانينية  يرراس  وهرذا مرا دلررع ال را  

يواجهررة ا ودرراا وةاولررة ،طنيهررا   لترران  رتنيررل الف،عررفة الوجررودي  يف هررذغ الفرر ف رلررو ا ريررة  ودررروا النيهررا ورل رروا 

ق الاحرررر مرري أجرر  أن يتررون ماهنياررا  تمررا جرراست   ررادا برردط،ن ا رررو واث ررا،   ن ترر  انيسرران و ترر  لرررد لررا  رر

ايادية ال  أل و اثنيسان  ورليو مي قنيمة اعلا  لتانيو مبلابة رد لي  دد ال لرة اليقلنية ال  عادت اليصر   نيرا  

 .تانيو  ياقد أن اليق  بإمتانيا     نيع اي ت،ت

أمرا مرري ال ا نيرة الاارةنيررة هلرد أن  ررا جرذور رريقررة يف  راري  الفلسررفة م رذ عررقراة الرذا أنيررل  الفلسرفة مرري السررماس ار  

اثرض  مي الدحا يف اينياالنيليقا ار اثهامام باعنيسان وما  ولا مي ظواهر   تما هلد اي ا هذغ ال لرة ر د أرعطو 

ارد  الررذا ييررد ا و  ريررة ت   هررر تمرذهب مؤعررن إث مرع  ترر  توبسرتا  يف القرررن السرابع ر ررر   غر  أن الوجود

لنيررة  ليرردم إمتانينيررة ا مررع برر  الفترررف و نيقني ررها دا رر  رقرر   نيالرو رري للفلسررفة الوجوديررة والررذا هرراج" الفلسررفة  ا 

 .وا د ونيادى بأولوية الوجود رلو اياهنية
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فلسرررفة الوجوديرررة وهرررذا الارررأا  نيلمسرررا ر رررد تررر  مررري تمرررا تررران للفلسرررفة  ال اهر نيرررة الف ومني ولوجنيرررة   رررأا  تدررر  رلرررو ال

مع أ " ت يافقوا مع هوعر  يف ال اائج ال   و   النيها طريق هذا اي هج لحذ  هوعر  للوجود او  هنيدجر وعار ر 

ودرريا برر  قوعرر  قرررد جيلررا يايررارض مررع الوجوديرررة  ترران أي ررا لضغسررون  رررأا   يف  تررويي اثلتررار الوجوديرررة    ن  

  مي هوعر  وبرغسون  و  اعراق،لنية ال ريور و مسرؤولنية اثنيسران والوقرو  بر  ايلالنيرة واياديرة ...ا   قرد أحباث ت

  . رتو  أا  بطريقة أو بأ رى يف الفلسفات الوجودية

لريدريش نينيا ا  الفنيلسو  اثياين يف بلورف اثلترار الوجوديرة  وبلرك مري  ر،  تاابا را الر  تانيرو "تما وقد عاه" 

 تنيررا اتا ررا عررار ر الوجررود ج" القلررق واييانيرراف الرر  ييني ررها  ورلنيررا نياسرراس ا مررا ايقصررود بالفلسررفة الوجوديررة     رر  

  .ما موقا جان بو  عار ر مي الي،قة ب  ا نيا وال     تتي ميرلة ال  تنيا 
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 الوجود: الماهية و -1

 يد م تلة الوجود واياهنية مي أه" اي ت،ت ال  رتل رلنيها الف،عرفة الوجوديرون  ورلرو وجرا ا صرو  جران برو  

عار ر   نيا أاارت جدث  و  أعدقنية إ دامها رلو ا  رى   وقرد ا فرق هرؤثس الف،عرفة رلرو أعردقنية الوجرود رلرو 

ر  الذا  او  ا مع بني هما  وهرذا رلرو غررار مرا بهدرو إلنيرا الفلسرفات السرابقة الر  قامرو غاياهنية   باعال اس  هنيد

رلو مددأ أعدقنية اياهنية رلو الوجود  أا قد  أن يوجد اليات وأا شيس آ ر قرد   رتلو  رور ا يف بهري ال ورلنيرا 

 .ر ر  نياساس ا يابا الوجود يسدق اياهنية ر د جان بو  عا

( قائ،ا  إني ا نييين أن اعنيسان يوجد أوث  5491جينيب عار ر رلو هذا الاساؤ  يف تاابا  الوجودية مذهب إنيساين )

مث يايرر  رلرو نيفسرا  و ارك باليرات ا رارجي  لاترون لرا  رفا ا  وةارار ل فسرا أشرنياس هري الر  كرددغ  لرإبا ت يترري 

 نيا قد بدأ مي الصفر  بدأ وت يتي شنيئا  وهو لي يتون شنيئا إث بيد لإلنيسان يف بداية  نيا ا  فات ةددف  وبلك 

أا ماهنية اعنيسان  سب عار ر ث  احدد قدر  وجرودغ  بر  يوجرد أوث مث بيرد بلرك يصر ع ب فسرا مرا ي راس   ؛1بلك 

 .با الهو ردارف ري م روا م فاح رلو اليات ورلو اآل ريي  ولذلك لإن ماهنياا  احقق ر دما ي را يف  أعنين 

 * ماهيتهنيفو وجود ال الذا  ر ب ر ا وجود اثنيسان  الذا يتون وجودغ عابق رلو  الوجودية*ومي ه ا لإن 

لوجودية عار ر وجودية ملحدف  رلل الديي وث  ق  بوجود ال    ن القو  هبذا  ا" رلو اثنيسران عرلوم مير  هرو 

  وجد مثة إلا و ث  وجد بالاايل طدنيية إنيسانينية و اثنيسان يأيت إرعلوم اثنيسان ب اس رلو  ور ا يف بهي ال    ل، ي

                                                 
 1) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق   59.

 * الوجودية (existentialisme) إن الفلسفة ايوعومة بالوجودية ث  ياض الواقع مودورا يف مواجهة لار  رار   بقدر ما  ياضغ  وجودا ( ول ا اث
اغ ا شنياس ي ارم يف الدحا با  وهي ث  يل  لني ا ايلتة اليارلة لداقي توني ا  إب جتي  الفرد بتاملا  بت  اعاجابا ا الوجدانينية وال يورية جت  اتام  

. (984 مرجع عابق    5الفلسفي)ي  ر أنيدريا ثثنيدا موعورة ثثنيد الفلسفنية  مج  
ما با جياو ري السؤا  مبا هو  أو هي ما با ال يس هو هو  وهي مي  نيا هي هي ث اياهنية وث ميدومة  وث هي  (essence) الماهية ** 

]د.م[  ]د.ة[  يل وث جلئي  وث  ا  وث رام )ي  ر ال ريا ا رجاين  ميج" الايريفات  كقنيق ودراعةا ةمد  ديق اي  اوى  دار الف نيلة 
4009  951) .  
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 .1ث تمودوا يف متان و لمان ب  ت  اة مسامر للحرية الوجود* 

ورلنيررا يررذهب الوجوديررون إر أن  نيررع التائ ررات أو ا شررنياس ا امرردف ماهنياهررا عررابقة رلررو وجودهررا باعررال اس اثنيسرران 

ث برد أن  ترون عرابقة رلرو وجودهرا لالترعري  -ملر  الترعري– لماهنية ا شرنياس ا امردف لوجودغ يسدق ماهنياا و ذا 

قررد  رر ع رلررو يررد شرريه تانيررو لديررا لترررف الترعرري وطريقررة  رر يا  لوجررود الترعرري جرراس بيررد  لنيرر  ال جررار  ررورف 

  .2 الترعي  أا ماهنياا  واعايدام ا دوات ال رورية ع راج هذغ الصورف ار  نيل الوجود

 ةمرررد مهرررران  ييارررض أن الوجوديرررة جررراست لاقررردة الوجرررود رلرررو اياهنيرررة  وبلرررك لا ترررر أن  ترررون ه رررام ماهنيرررة  غررر  أن

وا ررردف اابارررة  له رررام لنيمرررا يقرررو  الوجوديرررون   ماهنيرررات تلررر ف ،الرررا برررا ا،  اثلرررراد و اترررون مررري وجرررود تررر  لررررد  

  .3أو تما يقولون الوجود هو ما هو موجودلالوجودية ث  دايل باياهنيات  وث  ي  أمهنية إث يا هو موجود  

و ررذا يرررا عررار ر أنيررا إبا ترران الوجررود عررابق رلررو اياهنيررة  وإبا ت ررا ع  ررت  الصررورف الرر  عرر تون رلنيهررا أا رراس رملنيررة 

 تلا وجودنيا  لهذغ الصورف لي  تون واقي ا حني لقط  ولت ها عاتون تذلك واقع ت  ال ا  احملنيط  ب ا  واليصر

أنيفسر ا  هبرذا  ترون مسرؤولنيا ا أترض ممرا ني ري   ن الصرورف الر  عر تون رلنيهرا لنيسرو شريس ةصر ا حنري  الذا هلد لنيرا

 . 4و دنيا  ولت ها شيس ةه ال ا   نييا  واليصر تلا الذا  واجدنيا لنيا مع هؤثس ال ا 

                                                 
 1) دنيب ال اروين  للسفة جان بو  عار ر  م  أف اييار   اثعت درية  ]د.ة[  ]د.ت[    18.

l’existence -l’être) هو كقق ال يس يف الذهي أو يف ا ارج  وم ا الوجود ايادا أو يف الاجربة  والوجود اليقلي أو اي طقي )الوجود  * 
ي)ي  را ج،  الديي عينيدا أو الذات بارادار أن اياهنية هي الطدنيية اييقولة لل يس  وأن الوجود هو كققا الفيلور د ايدرعني   الوجود مقاب  للماهنية  

.(495   4009ميج" ايصطلحات وال واهد الفلسفنية  دار ا  وو لل  ر   ونين ]د.ة[    
  2( ةمد مهران وةمد مديي  مقدمة يف الفلسفة اييا رف  دار قداس  القاهرف  ]د.ة[  4009    41.

  3)  ايرجع نيفسا     44-48.
  4) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق   54.
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اأتنيرد رلرو أعردقنية   ويرذهب  إر ال"بأسيقية الوجود على الماهية"ويايارض  ري نيا ديتارت  مع عار ر  و  القو  

اياهنيرة رلررو الوجرود  وأن اثنيسرران لرا ماهنيررة قدلنيرة ااباررة   وأنيرا  لررون رلرو  ررورف يف بهري ال  لررديتارت قرد شررك يف  

ت  شيس إث يف تونيا بات مفترف  ويف وجود ال  وهذا ما يا ح جلنيرا يف قولراا  أنيرا شريس يفترر]...[ أا أنيرا روح  

أجهر  مي اهرا مري قدرر   لأنيرا وا الرة هرذغ  شرريس  رحنيح وموجرود  قررا]...[ و  أو إدرام  أو رقر   وهري ألفران ت ررو

بيد  أتدا أن ال موجود  و أتدا أي ا أن ت  ا شنياس ميامدف رلنيا]...[أقو  بيد ت  هرذا ث عردني  لاقردة دلنير  

 .1وا د باعاطاراا أن يدليين إر ال ك يف  حة ال

يررذهب إر القررو  بررأن ا طررأ الررذا وقررع لنيررا ديتررارت باأتنيرردغ  ررذغ ( 5498-5889) *نيقووو ب بيديووا  غرر  أن 

 شيس آ ر  هو الفتر]...[وا  وو ا نيا مي    يرجع إر ةاولاا اشاقان وجود-أنيا ألتر إبن أنيا موجود-اليدارف

 . 2 أن نيقو  إنيين ةاة مي ت  ا وانيب باث  ائنية ال  ث تتي ال فاب م ها  و ذا لأنيا ألتر

يددأ عار ر تما يددأ ديتارت بق نية وا ردف لرنين لنيهرا شرك هريا  أنيرا ألترر إبن أنيرا موجرود   لت را عررران مرا ورلنيا 

 ل  د يصحح اليدارف   بلك أن التوجنياو الديتاريت يف رأيا هو شت  مي أشتا  الاأم  ري  الة وري اعنيسان 

 إن أوجد   الوري يتون مبيىن آ ر الوري ري نيفسا وي  ر يف أوجا ني اطا  ولتي هذا لنين دلني، رلو أنيين

 . 3 ايودوا الذا يينيا اعنيسان  يتون  إن الوري يت ا اليات إنيا ث يت ا نيفسا ب فسا مداشرف

و ذا لإن اللقة الر  ودريها ديترارت يف الرذات مري  ر،   رقلا  ا نيرا  جير  هرذغ ا  ر ف  رعر" مسرا ات شاعرية 

للرروري لااوعررع أتلررر و صرردح مسررا ات اث مفتررر لنيررا أتلررر دررنيقا والرروري أتلررر ا سررارا  وهررو مررا  لررق نيرروا مرري ررردم 

                                                 
  1) رنينيا ديتارت   أم،ت منياالنيليقنية يف الفلسفة ا ور   ر ةا  تما  ا اج  م  ورات رويدات  ب وت-بارين  ة9  5488     19-45. 

 2) نينيقوثا برديائا  اليللة واجملامع   ر ةا لؤاد تام  ورلي أده"  متادة ال ه ة ايصرية  القاهرف  ]د.ة[  5410  504. 

ي و يف لنيمدي ة ت،مار الفرنيسنية وهو مفتر ديين يف ايقام اثو  ولا ار داة ت 5498و ويف يف ع ة  5889روعي ولد يف تنينيا  أوترنينيا ع ة  *لنيلسو 
   .(499ي  رار ني" أبو رغنيا ايوعوا  الدلني  ال ام    ) دارنية اجاماري وعنياعي الت نيسة الروعنية ا ربوبتسنية  وهو

  3) عورلنين ترانيساون  عار ر ب  الفلسفة وا دو   ر ةا جماهد ردد اي ي" جماهد  ا نيئة ايصرية للتااو  ب وت  ]د.ة[  5485    80- 85.
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هترذا    أعرنين هروف لا رلة بر  مرا هرو بايت و الاوالن يف اعنيسان با ا مي جهة  ويف اجملامع مي جهرة أ ررى]...[ و 

  .1ما هو مودوري مي جهة  وتذا ب  ما هو با وا وما هو غ ا مي جهة أ رى

وإن الوجوديررة بانيط،قهررا مرري الذا نيررة ا الصررة أو مرري التوجنياررو الررديتاريت  أنيررا التررر  جتيرر  اعنيسرران يرردور  ررو  با ررا  

 ريي  ومررري مث لالوجوديرررة يف رأا ايارتسرررني  للسرررفة  أملنيرررة  الصرررة  وي ررر  يررردور دون أن ةررررج مررري با رررا لنيلاقررري بررراآل

 . 2للسفة  يض ري ال   الضجوالا الر نيه  والفردية الرجينية

ومررري  ررر،  هرررذا أترررد عرررار ر رلرررو أن الذا نيرررة الررر  نيقررررو  هبرررا لنيسرررو با نيرررة لرديرررة   ن اعنيسررران تمرررا قل رررا يت ررررا 

ور ردنيا أن التوجنياررو بيترن توجنياررو ديترارت  أو تررانيط جييل را نيرردرم برالتوجنياو ررري با را وررري بات اآل رريي أي ررا  

 .3  با  ا أمام اآل ر  وأن وجود اآل ر ةقق أمام وجودنيا  لهو توجودنيا

إبن التوجنيارو يف للسررفة عررار ر ةالررا يف مي رراغ ررري التوجنياررو الرروظنيفي الررذا  صررر ديتررارت وظنيفاررا يف الافترر  أو 

تررري لرررا أن يلدرررو وجرررودغ وأنينيارررا  إث مررري  ررر،  هرررا   الررروظنيفا  ومهرررا الافتررر  ال رررك و صرررور أن اعنيسررران م رررا ث ت

  .4وال ك  ولنين هو أي ا التوجنياو ال عا دايل ر د تانيط]...[ ب  هو بلك التوجنياو ايلاح" مع ايواقا

   ‹la nausée › او  عار ر أن يفسر ل ا تنيفنية اتا ا  الوجود مي  ،  رواياا  ال لنيانورلو هذا ا عا  لقد 

لدطرر  الروايررة  انيطرروان روت اررا   اتا ررا الوجررود  بيررد أن ترران مرري قدرر  متافنيررا باعررايدام ايوجررودات مرري (5498)

ا  ت ررو السررارة يف ا ديقررة أو م،  اهررا م،  ررة عررطحنية عررريية   نيررا يقررو  عررار ر رلررو لسرران روت اررا   ولررا

اليامة  وتران جرذر شرجرف التسرا اس ي ررل يف ا رض  كرو مقيردا  امرا  وت أبترر بيرد أنيرا تران جرذرا  لقرد غرادرت 

                                                 
  1) ردد ايالك رنيادا  ب  ال  ية والذا وية..أو  صدا ايرتل  نيا ا  ص" ديتارت  جملة أوران للسفنية  القاهرف  اليدد11  4058  584.

 2)  موي  بنيتنيو  مي الوجودية إر اليدا   ر ة و قدةا ج،  الي رى  مراجيةا أم  الينيوطو  ا نيئة ايصرية اليامة للتااو  ]د.م[  ]د.ة[ 
   8-4.   1977  

  3)جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين   مصدر عابق   98. 
  4)  ي هويدف  قصة الفلسفة ال ربنية  دار اللقالة لل  ر والاوليع  القاهرف  ]د.ة[  5449   549.
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التلمررات  وغررار ميهرررا ميررىن ا شرررنياس ]...[ت ررو جالسررا مقوعرررا بيررل ال ررريس  مرر يفل الرررأ   و نيررردا قدالررة هرررذغ 

  .1     ل   ويف  مث  دث يل بلك اعشرانالتالة اييقدف السوداس  ا ام تلنيا  ال

ورلنيرررا لرررإن اتا رررا   روت ارررا   للوجرررود جيلرررا ةا ررررا مبجموررررة مررري الاسررراؤثت  رررري تررر  مرررا  رررنيط برررا يف ظررر  هرررذا 

الوجرود  وهرذا مرا  سردب لرا بال ريور بال لنيران وإن  السردب ا عاعرري ل لنيران روت ارا  هرو واقيرة أنيرا ث يوجرد إلرا يقرردم 

اليفويررة ال رراملة واليردررنية اثميقررو  ››ليررات   وهررذا هررو ا ررد  الررذا يسررمنيا عررار ر رلررو لسرران روت اررا  ضيرررا  ائنيررا ل

  هرررو نيانيجرررة اثلرررراة والاجررراول -مبيرررىن الرغدرررة يف الاقنيرررؤ-والرررذا ييطنيرررا رلرررو الررردوام شررريورا بال لنيررران  ايررررض‹‹ للترررون

أا مي دا   الو دف ال   ؛2ب  مي دا   با ا ]...[ ن ه ام يف التون أتلر مما ي د ي أن  تون  ث مي  ولا لقط

تانيرو  ياسرررغ  و  رنيق رلنيررا  نيا را  و طرراردغ دا ر  غرلاررا و و رلا  ررد ال ريور بال لنيرران  و رذا تانيررو ايقراهي مرر،بغ 

  .الو نيد   ا مألى بال ا  وم اسف جنيدا

أن  هرررذغ الي،قررررات الررر  ت رررو أ ررررر رلرررو إقاماهرررا  ؤ ررررر ا نيرررار اليررررات  تمرررا وي رررنيا عررررار ر رلرررو لسررران  روت اررررا 

  اعنيساين  وايقاينين والتمنيات واثجتاهات  ت و أ ن اراداطنياها  إ ا ت  تي  يل بيد رلو ا شنياس   لائدف

الدارر ا رالق بألترار   رلو الللوم  شجرف التسا اس القائمة ه ام قدال  إر النيسار   لائدف رلو الللوم  وأنيا ايس  ي 

 .3  تامدف  لائدا رلو الللوم

إبن القر   ال لنيان  الذا شير با  روت ارا   ييرود يف أعاعرا إر أن تر  شريس يف هرذا اليرات لائرد رري اللرلوم  ولرنين 

  .لوجودغ مضرات  وهذا ما جيلا ي ير أن  نيا ا لنين  ا ميىن أو غاية

                                                 
  1) جان بو  عار ر  ال لنيان   ر ةا عهني  إدرين  ]د.م[  ]د.ة[  ]د.ت[     588-588.

  2) لنيلب  ودى وهوارد ريد  أقدم لك عار ر  مرجع عابق     49-44.
  3) جان بو  عار ر  ال لنيان  مصدر عابق   580.
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وجررود )اليدلنيررة(   وهررذا مررا يا ررح يف قولررا  ولقررد ت ررو ألهرر"  مرري غرر  أن ورلررو هررذا ا عررا  وجررد روت اررا  مفارراح ال

 أتون  ني ة وادحةا أنيين وجدت مفااح التني ونية  مفااح  غلنيانيايت   مفااح  نيايت نيفسها  والواقع أن ت  ما

  . 1  اعاطيو أن ألاقطا لنيما بيد ياليه يف هذغ اليدلنية ا عاعنية

 اللقاس لقد عاردHeidegger  (5884-5481)ر غعار ر الذا يأ نيا مي هنيدوه ا ي هر الاأا  اللاين رلو 

مؤلا هنيردجر  الذا  ع بني هما أا اس ا رو الياينية اللانينية رلو ني وج الفتر السار را لنيما بيد  و ا ة بيد  دور

 نيط،ن لتانيو نيقطة ار غ و ذا لقد  أار عار ر بأنيطولوجنيا هنيدl’être et le temps  "الوجود والزمان"

 .""الوجود والعدملا لنيما بيد  وهذا ما  ددى ل ا جلنيا يف تاابا 

ر  غر  أن هرذا ا  ر   ت غلقد بهب عار ر إر  فس  والدحا يف م تلة الوجرود تمرا بهرب إر بلرك أعراابغ هنيرد

 ا لق بو فاي صب اهاماما رلو ايوجودات  وإمنا رلو الوجود ولنين عواغ  وهدلا مي بلك هو  فس  اللمان 

ايمتري لافسر  الوجررود مبرا هرو تررذلك  لاثشرتا  ا ايردجرا ا عاعرري رري ميرىن الوجررود  ومرا رردا بلررك وعرنيلة  رر  

 .2  اثشتا 

   يف    هلد أن م تلة الوجرود ر رد هنيردجر  اجلرو يف ايوجرودات نيفسرها  إن الوجرود هرو وجرود ايوجرودات  الر 

  seinإر الوجود  das seiende يلني ا إبن أن من ي مي ايوجودل.  سامد تلها م ا وجودها ا ا  هبا

  .3 لتي الوجود نيفسا لنين موجودا مي ايوجودات  ب  هو ما ييطي الوجود لت  ما هو موجود

                                                 
  1) جان بو  عار ر  ال لنيان  مصدر عابق   585.

  2)  فاس ردد الس،م جيفر  الوجود ا قنيقي ر د مار ي هايدجر  م  أف اييار   اثعت درية  ة5  4000  99.   
  3) ردد الرمحي بدوا  موعورة الفلسفة  ج4  مرجع عابق   100.
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  لقد انيطلق يف ميا اا لق نية الوجود مي القاردف نيفسها ال  انيطلق م ها  عرار ر    نيرا أنيرا يياقرد أن أما  ياعض 

  قنيقة الوجود ث تتي أن  درم إث رلو حنو وجودا  ري طريق اييانياف والاجربة  ولنين ري طريق الاصور والايريا 

 رو مداشرف  والطريقة ايللو ييرلاا  هي أن يتوناي طقي  لالوجود ر دغ يير  بطريقة أنيطولوجنية  مي مث لهو جي

 .1 اعنيسان رلو وري با مداشرف

وإبا تان عار ر قد نيفو وجود ال   ورد أ   الوجود إر اليدم   وأرلري برذلك إ رادغ برل را لفتررف وجرود إلرا  رالق  

ت ر رردغ بررال  و رردور  ررو  لترر  ايوجررودات  هلررد القرردين أوغسررط  يرررى أن م ررتلة الوجررود  ررر دط تسررائر اي ررت،

م نيئاا يف  لق هذا الوجود وتنيفنية اليم  و لاا با  وبالاايل ث وجود للوجرود بردون ال  إث أ را لنيسرو م را  ورملنيرة 

ا لق هي  لرق مري اليردم ومبجررد التر،م   بلرك وبفير   رر ومري اليردم  واي رنيئة اع نيرة هري التفنيلرة برذلك  و لرق 

 .2 الوجود واليات

ذا مررررا دلررررع التلرررر يي  إر  وجنيررررا اليديررررد مرررري اثوامررررات واثنياقررررادات اثبرررررة لوجوديررررة عررررار ر  و ا ررررة مرررري قدرررر  وهرررر

 .التااولنيتنية وايارتسنية  وال  رد رلنيها يف تاابة  الوجودية مذهب إنيساين  ال  ألقنيو رلو شت  ةادرات

و  عار ر ا دبنية   هر ألتار اليدمنية وبط،ن لهذا   ةمد عينيد الي ماوا  يذهب إر القو   أن يف أرما  جان ب

 ا نياف وجهالة ايص  رلو ألفان  ار ة مي الايد  ا اد  ود  إر  صوير الوجود يف  ورف مي ا ت و ال لنيان 

  .3 لاجردغ بذلك مي ت  ميىن و سلدا أا قصد أو غاية

 ماهنياا  وباايل لهو ردارف ري م روا   ث  احققويف ظ  هذا الوجود السابق رلو اياهنية يسيو  اثنيسان لاحقنيق 

                                                 
  1) ةمود رجب  اينياالنيليقا ر د الف،عفة اييا ريي  مصر  دار اييار   ة5  5481   588.

  2) رلي لييور  أوغنيسطني و   دار إقرأ  ب وت  ة5  5489   514.
  3) ةمد عينيد الي ماوا   اري  الوجودية يف الفتر الد را  الدار القومنية للطدارة وال  ر  ]د.م[  ]د.ة[  ]د.ت[   49.
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 ماهنياا إث ر دما يتام  وياحقق  وقد  أن يتون اعنيسان م رورا ت يتي ه ام ما يوجد م ا  وث  ىت يف لاس

 ما يرغب الذتاسا إن اعنيسان لي  قق ل فسا الوجود  ولي ي الا  إث بيد أن يتون ما يهد  إر أن يتونيا  ولنين

 .1  أن يتونيا

ومي ه ا اراضوا للسفة جان بو  عار ر جمرد للسفة با نية  وا" لقرط برالفرد الينيرين اي ريه   وث  يطري أمهنيرة لي،قرة 

اثنيسان يف ظ  ا مارة   ويرد عار ر رلو هذا بقولا  أن اعنيسان يوجد مث يريد أن يتون  ويتون مرا يريرد أن يتونيرا 

عنيسان لنين إث ما يص يا هو ب فسا  هذا هو ايددأ ا و  مي مدادئ الوجوديرة  بيد القفلف ال  يقفلها إر الوجود  وا

  . 2"وهذا هو ما يسمنيا ال ا  با نياها مسايدم  هذغ التلمة لنيوجهوا هبا ال قد إلني ا

نيقرو   وي نيا عار ر أن ميىن الفردية ث نييين هبا عوى أن لإلنيسان ترامة أتض مما للحجارف أو اي  دف   ني ا نييرين أن

مث يترون  وهررو يترون شرنيئا  تاررد بذا را حنررو ايسراقد   وهرو ييرري أنيرا تاررد هبرا إر ايسرراقد   -أن اعنيسران يوجرد أعاعررا

 . 3لاعنيسان م روا  م روا تالك  نياف با نية  بدث مي أن يتون شنيئا تالطحلب

ل،نيسرران تراماررا يف الفتررر  تيية""الفلسووفة السووا  وهبررذا  أتنيررد مرري عررار ر رلررو قنيمررة ومتانيررة اثنيسرران  للقررد  أرررادت 

ال ررريب اييا رررر  بيرررد أن تررران جمرررد شررريس  ا رررة مرررع  طررور اليلررروم الاجريدنيرررة  واجانيررراح الاق نيررة  منيرررع جمررراثت ا نيررراف  

 .وةاولاها السنيطرف رلو اثنيسان وجيلا جمرد آلة

أما اوامه"  ا بأ ا للسفة برجوالية ل د عار ر رلو هذا اثنياقاد بقولاا   لإمنرا حنري نيقرو  بالذا نيرة أو الفرديرة  عرداو 

للسررفنية  ولررنين  ني ررا بورجواليررون وإمنررا  ني ررا نيريررد أن نيؤعررن  يالنيم ررا رلررو ا قنيقررة  ولررنين رلررو جممورررة مرري ال  ريررات 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين  مصدر عابق   58.  

  2) ايصدر نيفسا   51. 
  3) ايصدر نيفسا   51.
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مرري ا عررن ا قنيقنيررة  ل قطررة الددايررة يف الفلسررفة الوجوديررة هرري الذا نيررة  ويف هررذغ ا منيلررة  ايلنيئررة با مرر  لت هررا ،لررو 

  .1 ل قطة ث  وجد  قنيقة عوى  قنيقة التوجنياوا

 الوجودا ونيفه" مي هذا أن القلق ؛2تما ويرى عار ر أن الوجود لنييلي  را ة أن اعنيسان  نيا يف قلق ويتابد القلق

اثنيسرراين الرردائ" ررري ميررىن الوجررود   ممررا جييرر  اثنيسرران يصرر  إر هررذغ ا الررة  الررة طدنيينيررة  نيابيررة أعاعررا مرري الدحررا 

  ولا وإدالة إر الدائمة مي القلق وا و   ر دما ييجل ري إجياد إجابات م طقنية لاساؤث ا  و  هذا الوجود 

  .مي نياائج ا انيارا ا  ذا اي روا الوجودا

 ياقررد أن ا نيرراف ا  ررنيلة هرري  لررك الرر    ررامر -القلررق الوجررودا وهلررد أن للسررفة عررار ر رلررو الرررغ" مرري  أتنيرردها رلررو

و واجررا اليررات  واليصررر وترر  ايواقررا الوجوديررة  مرري أجرر  ال رريور با  ررور  ومرري أجرر  اع سررا  با ريررة  وترر  مرري 

  .3جتاول هذغ ا   ف ب نية ا صو  رلو اياهنية الذا نية-يف الوقو با ا-يينيش القلق الوجودا يساطنيع

الررذا رأى أن القلررق  الررا  امررا ررري ا ررو  واثنيفيرراثت  ا دغووسووو يك رييرولترررف القلررق أاارهررا عررابقا أو الوجوديررة 

ايماالة والر   را ار دراة مبودروا ةردد رلرو  ر  أن القلرق   هرو  قنيقرة ا ريرة رلرو أ را إمتانينيرة اعمتانينيرة  وه را هلرد 

 .4 ا ة يف لتريت اعمتان و اث انيارارد يف هذغ الفترف و   قارو ب  عار ر و ت ت

يرى أن الفلسفة الوجودية كراو  و ر  اعنيسران ب فسرا و يلري بطر،ن وجرود ا روف بر   محمد إبياهيم الفيوميغ  أن 

 الذات وبني ها  لإني ا هلدها  ذم لني ا ايفاهني" اثجامارنية واليقائد والقني"   ا  ربط اعنيسان بالقلق وا ت وا لن  ميان

                                                 
  1)جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق   99.

  2) ايصدر نيفسا    54.
  3) لريدف غنيوف  اجتاهات وشيصنيات يف الفلسفة اييا رف  مرجع عابق   81.

  4) ةمد إبراهني" الفنيومي  الوجودية للسفة الوه" اعنيساين  متادة ا هللو ايصرية  القاهرف  ة5  5489  559.
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  .1مما قد ييرض وجودغ لليطر  طرف يياي ها اعنيسان و  ت  علوتا هبا 

ومرري مث اطلقرروا رلررو  الفلسررفة الوجوديررة اعرر"  الفلسررفة الا رراؤمنية   ورلررو وجررا ا  رره للسررفة عررار ر  لهرري  سررب 

الفلسررفة  رأيهرر" جتيرر  مرري اعنيسرران و نيرردا يقررذ  بررا يف هررذا اليررات لنيصررارا ا لمررات وياحمرر  نياررائج ا انيارا ررا  إث أن

 الوجودية لنيسو للسفة  أم  وعتون    ا كدد اعنيسان طدقرا يرا يفير   وهري لنيسرو للسرفة ما رائمة    را   رع 

مص  اعنيسان ب  يديا  ومي مثة لهي أتلر الفلسفات  فراؤث  وهري  ردلع اعنيسران لليمر   وث  ل نيرا ر را  بر  إ را ث 

  .2 اعامرار اعنيسان يف ا نياف  رى لا رم، إث يف اليم   لاليم  هو عدب

وهترذا يادر  ل را مرري تر،م عرار ر أن الفلسررفة الوجوديرة لنيسرو للسررفة   راؤم وقلرق مردرري وهرو ...ا   تمرا  ررورها 

 صومها  ب  اليتن مي بلك هي للسفة كا اعنيسان رلو اليم   ب  وجتيلا مددأ مي مدادئها  لالفي  هرو الرذا 

  إن  ا( بقولرررا5410وهرررذا مرررا أترررد رلنيرررا عرررار ر يف تاابرررا  نيقرررد اليقررر  ا رررديل  )  قرررق ل،نيسررران م ررررورا الوجرررودا

 .3   اعنيسان هو نيااج م اوجا ]...[ قنيقة اعنيسان هي طدنيية رملا و هي را دا

  برر  إن اليرردم هررو يف  ررمني" الوجررود  و أ رر  ا ترر" السررل    *العوودمتمررا يرررى عررار ر أن الوجررود يت ررا ل ررا ررري 

وهذا ما بني ا عار ر مي  ،  ملا  ايقهو   نيا يقو ا   أنيا رلو منيياد مع بطر  رلو السارة الرابية ]...[ لح  

أد   هذا ايقهو  للدحا ري بطر   دث    ني"  رتني  لت  ا شنياس يف ايقهو تأعا  رلنيا ييطو بطرر  بو رفا 

ي د رري أن ي هررر  وهررذا الا  ررني" للمقهررو رلررو هنيئررة أعررا  اعررردام ا و   لترر  ر صررر يف القارررة يسرريو ترري ي يررل   

 وير فع رلو أعا  مؤلا مي جمموا ا شنياس ا  رى يف عرها ويسقط يف ردم   وا هذا ا عا   ويذوو لنيا  ن

                                                 
  1) ةمد إبراهني" الفنيومي  الوجودية للسفة الوه" اعنيساين  متادة ا هللو ايصرية  القاهرف  ة5  5489  559.

  2) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين  مصدر عابق   99.
3)  Jean paul sartre, critique de la raison dialictique, éditions Gallimard,1900 ,France,p64. 

اييج" الفلسفي       ( نيقه  فة تان ا    لنيها أن  وجد تاليمو بال سدة ل،نيسان ويقابلا ايلتة )ي  را إبراهني" مدتور néant)العدم * 
. (558مرجع عابق     



 الفصل الثاني: الوجودية عند جان بول سارتر
 

48 
 

  . 1 ا عا  هو ما ث يرى إث باعدالة

 هو إبن اعدرام الينياين عردام ملدوج  وغنياو بطر  يف ض‹‹ بطر  غ  موجود››وهتذا لإن أعا  الق نية 

رابطرة أولنيرة بر  ا نيررا وهرذا ايقهرو  ومث مررا ث  ايرة لرا مرري ال را  الرذيي ث ر،قررة  ر" هبرذا ايقهررو  بسردب رردم وجررود 

بو رفا  ادارا  قنيقنيرا   وقع  قنيقي ير رد غنيراهب"  لترين  وقيرو أن أرى بطرر   و روقيي قرد  سردب يف غنيراو بطرر 

  . 2يايلق هبذا ايقهو

وجود ث يأيت إر ا شنياس بواعطة ا ت" السالبا ب  -إبن ياو   عار ر بيد كلنيلا لي،قة الوجود باليدم إر  أن اث

 .3 وجود-رلو اليتن  ا ت" السالب هو اي روة وايس ود باث

الذا يذهب إر أن لترف اليدم تتي اشاقاقها مي ا  تام السلدنية  بلك أنيا  و ذا لإن عار ر ث يقد  الرأا التاني 

يرى أني ا نيساطنيع أن  تون ل ا أ تام علدنية دون وجود  صور عابق للسلب  تما أنيا ييارض الفتررف ا نيجنيلنيرة مري أن 

 . 4الوجود و اثوجود  مها مي قوام أنيطولوجي]...[ ويف ن ري هنيدجر مي أن اليدم ييدم نيفسا

يف  رر  هلررد أن اليرردم ر ررد هنيرردجر ث يقررا  ررائ، أمررام وجررودغ  برر  اليرردم ي اسررب إر الوجررود يف تنيانيررا  صررمنيما  

 ويياضغ هنيدجر شرطا لاحقنيق الوجود أو انيت الا  ولنين القلق هو الذا يوجد اليدم  ب  هو الذا ي دا اثنيسان إر 

 .5وجودغ أا ا وجود اليدم

 (e.Husserl 5498-5814) ()هوعر  بفني ومني ولوجنيا أارا للتوجنياو الديتاريت وبيد كلني  عار ر اليمنيق   

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق      14-18.

  2) ايصدر نيفسا   10.

  3) ايصدر نيفسا   15.
  4) جماهد ردد اي ي" جماهد  عار ر را فة رلو اليصر  دار اآلداو    ب وت  ة5411 5  19.

  5) مصطفو غلوش  الوجودية يف اينيلان  دار اثوقا   القاهرف  ]د.ة[  ]د.ت[   10.
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 ولتي هذغ ال اهرفلقد  دد الوري بو فا ورنيا ب يس ما أا )القصدية( وهذا مي اغ أن الوري يلاقي ب اهرف الوجود 

  .1 اكااج لوجود غ  ظاهر تأعا   ا   هر م ه

ومرري ه ررا  لررإن الوجرروديي ال رراظرون إر اعنيسرران بو ررفا موجررودا يف اليررات ومرردرتا  ررذا اليررات مرري  رر،  نيررداس وجررودغ 

ا ا   يرل رون  رد   الفلسرفة يف م رتلة اييرلرة لقرط  وييل رون أولويرة م رتلة الوجرود  ولقرد مث روا للسرفة ديترارت 

روا اعنيسران يف اطرار ورنيرا اليقلري بر  ودريوا الروري اليقلري  و  أولوية وإبداا الوري  والوجوديون رلرو بلرك ت  صر

يف   راقل مرع الروري الررذايت ا دعري اليراطفي  مرع التوجنياررو  ومري ه را درروو" إر الوجررود ايداشرر رري طريرق الاوجررا 

 . 2 إر اليات الدا لي الفردا أا حنو ا نيا

ر إر عرار ر  هري لني ومني ولوجنيرا جاميرةا إ را ث  قرا ورلنيا هلد أن الفني ومني ولوجنيا ال  جاست مي هوعرر  ررض هنيردج

ر ررد ا نيرررا ألترررر  أا الررروري ا ررراله  وإمنررا هررري  رررذهب إر مرررا يقصرررد إلنيرررا الرروري مررري ا شرررنياس  وعرررار ر يأ رررذ رلرررو 

 .3 هوعر  انيلثقا إر الاصويرية  و او  هو أن ي   أمني ا لفترف القصد واجتاغ الذات إر ايودوا

إنيرا الواقررع ايداشرر والوادررح أتلرر مرري  -ب راس رلررو هرذغ ال  ريررة–وري ا عاعرري يف كديرد اعنيسرران إن الوجرود ولررنين الر

 ر،قة وجود اليات ايودوري  يف الوجود ي  م الفرد بتلنياا بت  انييتاعا ا)اع سا   ا وا   الرغدة والفتر(يف

  .4 لنين إث ما يتاسدا الفرد اي يل مع ايودوا والواقع ا  ني  ا قنيقي هو الواقع القلق  وما هو  قنيقي 

( 5491وقررد قرررام عررار ر باحلنيررر  الررروري مرري  ررر،  دراعرراا لطررررن الررروري ومررا ي ررراج ر ررا...ا    يف تاابرررا  ا نيرررا   )

L’Imagination››››  "صائصها ليصه يف ا لس ا و  مي هذا التااو دراعاا  و  ايينيلة بإبرالغ  ه  
                                                 

  1) تاوف ج،  قادر  ني رية الوري ر د عار ر  جملة الفلسفة  اليدد الياشر 4059     95-90.
  2) ت.أ. عا ارولا  مي للسفة الوجود إر الد نيوية  مرجع عابق  54. 

  3) رم ان الصداغ  للسفة الفي ر د عار ر و أا  ايارتسنية رلنيها  ]د.م[  ]د.ة[  ]د.ت[   54. 
  4) ت.أ عا ارولا  مي للسفة الوجود إر الد نيوية  مرجع عابق   40.
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يقررو  لنيررا ا  إنيررين أني ررر إر هررذغ الورقررة مسرراقرف لررون طرراول   وإين أدرم شررتلها ولو ررا وودرريها    ودررنيحي  ملررا يف 

 ب  أرىوهذغ التنيفنيات اييالفة بات  وا  م  تة]...[ لها أنيا اآلن قد أدرتو رأعي لل" أرد أرى الورقة  

جنيررردا  ني هرررا برررأن الورقرررة ت  فررريا  ن  اآلن ورقرررة ا رررائط الرماديرررة  الورقرررة ت  يرررد  ادررررف وت  يرررد ه رررام  وأنيرررا أررررر 

  .1 رطالاها  صو ا مي بلك  وإمنا لقد قد تفو ري تو ا مي أجلي  أنيا إث أنيا ها هي مرف أ رى

إبن الررروري ر رررد عرررار ر هرررو نيفسرررا الررروري ر رررد هوعرررر   ورررري ب ررريس مرررا   وأنيرررا ث ةالرررا ل  ر رررا للورقرررة وورنيرررا هبرررا 

ا ورنيرررا هبرررا يف الواقرررع   نيرررا  رررىت لرررو ني رررر إلنيهرررا يررررف وا ررردف وأدرم جررر  و صائصرررها وهررري رلرررو الطاولرررة   هرررو  نيفسررر

 . صائصها  لإ ا يف هذغ ا الة   ع  يف  نيلاا وث  ف ن   دقو نيفن ا صائه عواس يف ايينيلة أو الواقع

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الايني    ر ةا لطفي    ال  متادة اثعت درية   ونين  ]د.ة[  4005     1-9.
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 :اإلنساني مياتب الوجود -2

يف با رررا والوجررود لل رر  لتررر  مرر ه" مرررا تنيررلغ رررري الوجررود و الوجررود لذا رررا  اإن الوجررود ر ررد عرررار ر يأ ررذ اررر،ث أشررتا 

 .اآل ر

 :(En soi)الوجود في ذاته -أ

مي  ،  شرر ا يصرطلحات عرار ر يف مسراه  تاابرا  الوجرود واليردم  بأنيرا   هرو الوجرود  عبد اليحمك بدوبييرلا  

 ويقصرد برا عرار ر وجرود ا شرنياس ؛1غ  الواري  وهو وجود اثشنياس ووجود اليات ووجرود ال راهرف وياصرا بأنيرا مر،س  

وهررو وجررود  ررلب  ررلد ماماعررك  مصررمو ث يسررمح ب فرراب الوجررود إر اآل ررريي أو نيفرراب وجررود اآل ررريي إلنيررا  وهررو 

وجود ميا" ث وجدان لا  نيا ممالئ بذا ا  لهرو متامر   إث أن وجرود ا شرنياس ر رد عرار ر وجرود ث ميرىن لرا وث عرددا 

  .2ق يفسر وجودغوث رلة وث درورف ب  وث  ال

 نيرد   أو باثماررداد ر رد  ديتررارت    نيررا نيوبالارايل الوجررود يف با را ر ررد  عررار ر هرو نيفسررا  صرور الوجررود ر ررد  بارم

يقررو    أن ال هررور ث يسررا د إر أا وجررود  الررا ر ررا ا إن لرررا وجررودغ ا ررا  و ايوجررود ا و  الررذا نيلاقرري برررا يف 

وبالاايل لإن الوجرود يف با را هرو بلرك الوجرود ا نيطولروجي الرذا حبرا لنيرا  ؛3أحباا ا ري الوجود هو إبن وجود ظهور 

 .عابقا الف،عفة القدماس

  :(pour soi)  الوجود لذاته -ب

يف با ررا وتأنيررا يف  الررة و رردف وانييررلا  وهررو انييرردام للوجررود يف با ررا وشرريور برر قه  هررو ال رريور أو الرروري م  ررورا إلنيررا 

 والوجودالوجود  ال ون إر الوجود]...[ لهو اثنيسان مي  نيا هو إنيسان أا مي  نيا أنيا ياجاول وجود ا شنياس 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود و اليدم  مصدر عابق   1.

  2) إبراهني" مصطفو إبراهني"  نيقد ايذاهب اييا رف  دار الولاس لدنينيا الطدارة وال  ر  اععت درية ة4000 5   441.
  3) جان بو  عار ر  الوجود و اليدم  مصدر عابق   58.
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 . 1ايادا بوجا رام  وهو الذات أو الذا نية وما مي يف ت  ميرلة

تاابا  الوجود واليدم  ب  الوجود يف با ا و الوجود لذا ا   لا و  يسمنيا وجرود ال راهرف و اللراين ورلنيا تنيل عار ر يف  

 يتون  هو ظاهرف الوجود  وهو الامنيل الذا يأيت مي هنيج ]...[ لالوجود يف با ا ر د عار ر مصمو أتلر مي أن

ذا ا ممتري  ييلري عرار ر أن اكادمهرا مسراحني  دم نيا  ورلو    يرى هنيج  أن اثكاد ب  الوجود يف با ا والوجود ل

  .2وهذا الاصريح هو نيفسا إنيتار لترف اعلا

وهررذا  لررؤاد تامرر   يياررض أن الوجررود لذا ررا  رراو  أن يتررون وجررودا يف با ررا  دون أن يفقررد شرريورغ بوجررودغ لذا ررا  وهرري 

إ ا  ومي ه ا تران شرقاس ال رم  اثنيسراين ةاولة ث يتاب  ا ال جاح   ن اثنيسان ث يساطنيع مهما لي  أن ي قلب 

  . 3يف للسفة عار ر

  الوجررود الصررحنيح والوجررود اللائررا ويف ا نيرراف النيومنيررة      اآلنيووة*ورلررو غرررار عررار ر تنيررل هنيرردجر برر  درررب  مرري وجررود 

  ينيش اآلنينية رامة رلو حنو لائاا إ ا  احصي وراس الت،م gerede  و ا ذى حبب اثعاط،ا  و ار 

  اثش ام ايي وا zweideutigkeit ل ى نيفسها رلو  ورف ا شنياس ال    اهدها  ويص  اليات

 . 4  ورف م وهة للواقع

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   1.

  2) جان لا  وآ رون  الفلسفة الفرنيسنية مي ديتارت إر عار ر  دار اللقالة لل  ر والاوليع  القاهرف  ]د.ة[  ]د.ت[    519-514.
 3) لؤاد تام   ال   يف للسفة عار ر  دار اييار   مصر  ]د.ة[  ]د.ت[  50.

(dasein)هي الوجود اعنيساين أو الوجود الذا هو حني  أو وجود اعنيسان  ويقابلها الوجود اياهوا  existenz  وهو الوجود     *اآلنية 
   د  اي ي" ا فين)ي  رارد هو الوجود اياحقق  وهو وجود ما اغ وجود إمتانينيات  بني ما الوجود اآلين أو اآليناياأرجح ب  الذا نية وايي وية  وهو 

. (548  القاهرف   4000  9اييج" ال ام  يصطلحات الفلسفة  متادة مدبويل ة  
  4) ردد الرمحي بدوا  ايوعورة الفلسفنية  ج4  مرجع عابق   109.
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ورلدرررا لرررإن  الوجرررود ا  رررني   هرررو الوجرررود الرررذا  ررردرم دا لرررا الرررذات مسرررؤولنية وجودهرررا وا ريرررة ايامي رررة رررري هرررذغ 

ررررات اآل رررريي  مقصرررنية رررري ليررر  الت رررا رررري مصررر ها  اثغررر او واثنيسررر،ا رررري باورررا واثنيسرررنيان اليفررروا دا ررر 

ايسؤولنية  مث كقق الدنيو مي جوهرها ا  ني  م طلقة حنو ممارعة إمتانينياورا إر ا ردود القصروى  و ررلل هرذغ الرذات 

 . 1 منيمنية مدلوث ا يف  دود الوجود الذايت و

سرران عررار ر ث تلررك وجررودا أ ررني، برر  تلررك وإبا ترران إنيسرران هنيرردجر يسرراطنيع اثر قرراس إر الوجررود ا  ررني   لررإن  إني

إمتانينيرررة أن يصررردح هرررذا الوجرررود أن ي رررير ب فسرررا وقرررد وقررررع يف اليررردم  ملاصرررق برررالفراغ  ومررري ه رررا القلرررق أو ال رررريور 

   .2ايأعاوا  بإمتانينية ب اس الذات ا ر

باماررداد  وررري  هررذا اليررات أمررا  الوجررود اللائررا  لهررو الررذا  تررون لنيررا الررذات يف  الررة  والررق تلرري مررع اليررات اجملمرروا  

ا ارجي با شنياس  إر ت  الذوات ا  رى الفاقدف  صو رنياها و أ رلها   قرق هرذا اثنيردماج مري قدر  الرذات اللائفرة 

  . 3بيات اجملموا  وربا مي  رياها ا ضية وايسؤولنية ايد نية رلو هذغ ا رية

  :(l’être-pour-autrui)ج/ الوجود للغيي

لترري م  رورا إلنيررا مري  نيررا ر،قارا بال ريورات ا  رررى  أا مري وجهررة ال  رر اثجامارنيررة والوجرود مررع  هرو ال ريور و

اآل ريي  وهو الايارج اللالا للوجود لذا ا ]...[ وت  وجود لل   يا رمي  ررارا ونيلاررا مسرامر مرع الوجرود للرذات  

أو بطريقرة غر  مداشررف مودرورا بال سردة إر  لان ت  وجود للذات يسيو ار اع داد وجودغ ا ا  جبي  ال   مداشرف

  .4ا نيا أو الذات

                                                 
  1) ر،س طاهر   ايات الف اس الفلسفي-الفلسفة ال ربنية ب  اللح ة اآلنينية وايساقد   متادة مدبويل  القاهرف  ة5  4001   554.

  2) ت.أ. عا ارولا  مي الوجود إر الد نيوية  مرجع عابق   84.

  3) ر،س طاهر    ايات الف اس الفلسفي  مرجع عابق   540.
  4) جان بو  عار ر  الوجود و اليدم  مصدر عابق   1.
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  لمرري  ، ررا أتررد عررار ر رلررو أن  نيررع "النظووي "مرري  رر،  جترباررا  ررو   "وجووود الغيووي"ولقررد ت ررا ل ررا عررار ر ررري 

 ا شرنياس احملنيطررة ب را هرري ردررارف رري مودررورات  و رذا لررإن ايودررورنية هري إ رردى   رور ال رر   لررإن وجرود ال رر  ي رر  

 لرا لحسب  ب  وةام، أي ا أن هرذا الصروت الرذا أليرا هرو  روت إنيسران ولرنين غ راس لونيروغرا   ومري احملامر  

جدا أن ايار الذا أراغ هو إنيسان ولنين إنيسانيا آلنيا تام  الص ية  وميىن هرذا أن إدراتري لل ر  تمودروا دون ا رروج 

 .1 ل  ري  دود اث اما    ني  مي  نيا جوهرغ إر إدرام أعاعي ل

إبن وجود ال   ر د عار ر ث ياددى مي  ،  كلني  رقلري تمرا بهرب إر بلرك الف،عرفة اليقلنير  وايلرال   أملرا   

 ."وديتارت  ب  مي  ،  الواقع النيومي أا   الاجربة ايياشة ط  وتاني هني

مرري لررنين إيرراا ومرري لسررو إيرراغ    ورلنيررا يؤتررد عررار ر رلررو أن ال رر  هررو اآل ررر  أا أنيررا الررذا لررنين إيرراغ]...[ لررال   هررو

  .2 أا أن ال   هو اآل ر ايقاب   نياا  هو أنيا أ رى  لت ها لنيسو نيفن أنياا  ن ت  م ا ةالا ري اآل ر

 الذا يذهب إر القو  بأن ال  /اآل را  هو ال    واييالا يف الوقو نيفسا  إدغا  مو ان*وهذا ما أتد رلنيا 

 دوا لا النية اي  تة  و الا بامنيلغ الفردا أو با ا،لا اليرقي  لاآل ر  م  لي، يفني   بسما ا الد رية أو اللق

 .3 ال رابة والاماا  وبصفاا با ا يانيح ل ا أن نيفهما يف  االا وا ا،لا

ايودرروا ياحرردد يف ار درراة مررع اليررات بو ررفا ايودرروا الررذا يرررى مررا أرى  لررإن -تمررا ويرررا عررار ر أنيررا إبا ترران ال رر 

 الذات  ي د ي أن يتون يف الوعع ردها إر إمتاين ايسامر أن يراين ال    لفي وبواعطة -ق  ا عاعنية مع ال  ر،

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق     948-941.

  2) ايصدر نيفسا     949-949.
ر دما ني ر اثنيسان وايوت الذا تان مثرف  5415.(  ويع الا  رام -5445لنيلسو  ورات اجاماا لرنيسي ميا ر ماحدر مي أعرف يهودية يونيانينية )*

. (191 مرجع عابق ...)ي  را جورج طرابني ي  ميج" الف،عفة  5411باثنيلربولوجنيا  مث ش فا القرن السابع لتاب السني ما لقاس ايارتسنية   
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  .1 الذات-مودورا بال سدة لل   ي د ي أن يتون يف وعيي إدرام   ور الوجود-انيت ا  وجودا

ليات لنيسو نيفسها ني رف ال   إر الذات وهذا غ  أن هذغ ال  رف  سب عار ر ،الا ل  رف ا نيا لألشنياس ايادية يف ا

مررا يا ررح مرري  ررر،  قولرراا ث أعرراطنيع إبن أن أرررد ال  ررررف الرر  يلقنيهررا رلرري ال ررر  تأ ررد الاجلنيررات ايمت ررة لوجرررودغ 

ايودوريا لال   ث تت ا أن ي  رر إيل تمرا ي  رر إر الي رب  ومري نيا نيرة أ ررى لرإن مودرورني  ث تتري أن  صردر 

  .2" ري مودورنية اليات  ين أنيا مي با يوجد الياتبال سدة إيل

 ت را ل را رري بوا  را  لت هرا و ورلنيا ياد  ل ا درورف وجود ال   ر د عار ر  ل  ررف ال ر  هري مبلابرة ايررآف الر   قنيم را 

وميرلا ررا بررذا  ا ث يف نيفررن الوقررو  سررلب م ررا  ريا ررا و قنيرردنيا   ن ال رر  هررو الررذا  ترر" رلني ررا  وباررايل لررإن وجودنيررا 

 احقق إث بوجود ال   ت رة دررورا  وهرذا مرا أترد رلنيرا عرار ر بقولراا  لأنيرا لرو شرئو أن أررر  شرنيئا رري نيفسري  

للي أعاطنيع بلك إث ري طريق اآل رر   ن اآل رر لرنين لقرط شررطا لوجرودا  بر  هرو أي را شررة اييرلرة الر  أتو را 

 . 3"ري بايت

 ال  ررف  مبلرا  شريه يسر ن ال  رر مري اقرب براو  ولجرأف يسرمع  طرو أقردام ماوجهرة وي رح ل ا عار ر ميرىن هرذغ 

 لفا  ويف هذغ ا الة يفاجئا ال   وي  ر إلنيا لنياملتا شيور با ج    نيا أدرم يف ا ر  أنيرا يف مواجهرة مرع  ال ر   

 شرريور غرر  إي ررا ي بالررذات  بارادررارغ بات وارنيررة  ولاررا إر مودرروا مبجرررد أن ني رررت إلنيررا  و ررذا لررإن ا جرر  يياررض

إنيرررا  رتنيررب قصررردا  إنيررا إدرام  جررر،ن شرريس مرررا  وهررذا ال ررريس هررو أنيرررا  إين  جرر،ن ممرررا أنيررا أتونيرررا   تيجرر ]...[

  .4لا ج   قق ر،قة باط ة ب  ا نيا و ا نياا وقد اتا فو ا ج  م هرا مي وجودا

                                                 
  1) إدغار موران  ال هج إنيسانينية الد رية-ا وية الد رية   ر ةا ه اس  دحي  دار التاب الوط نية  أبو ظ   ة5  4004  49.

  2) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   994.
  3) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين   مصدر عابق     999-994.

  4) جان بو  عار ر   الوجود واليدم  مصدر عابق      980-984.
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ن مرري نيفسرري مرري  نيررا أ درردى لل رر  وب هررور إبن ال رر  هررو الوعررنيط الررذا ث غررىن ر ررا برر  أنيررا ونيفسرريا لأنيررا  جرر،

 ال ررر   أ ررردح يف مقررردورا أن أ ررردر  تمرررا رلرررو نيفسررري تمرررا أ ررردرغ رلرررو ايودررروا   نيرررين أظهرررر لل ررر  بو رررفي

 .1مودورا

 إن ةاولة ا اواس اآل ر للذات وجيلها مودورا ي امي إر رايا ث ييين لقط ةاولة  لك اآل ر للذات بارادارهاو 

للاملك  ب  ييين تذلك وبا عا    لك الذات بارادارها  رية  وهذا ييين أن اآل ر يريد  لك الذات جمرد مودوا 

 . 2مي  نيا أ ا مودوا و رية يف آن وا د

 نيرا قرام  تر   بطرر  الروايرة بالا رال  رري دورغ تمملرر   "الفوضوى والعبقييووة"وهرذا مرا بني را عرار ر أي ررا يف مسرر نياا 

ييارررض أن دورغ جمرررد مرري ا قنيقررة وهرررذا مررا يا ررح يف قولرراا  إنيرررين ألررع مرري ه ررا الصرررفارات   أمررام ني رررات اآل ررريي  إب

ا مهور يطالب أن نييطي الايد  ري رواطف ا  ايليد مي ال د  والي مة]...[إنيين أهل ايمالك دحتا ولسو إث أمر ا 

وبذلك قرر  ت   ؛3 سها لانيو  عحرامليفا  ج راث مليفا يف ني ر جتار ا نب]...[إنيين عئمو أن أتون  ورف ييت

  .أن ييود إر نيفسا تإنيسان  ر   ن أدوارغ الاملنيلنية ماهي إث ليا ث ييتن  قنيقة الوجود الواقيي

غ  أن ه ام مي يذهب إر أن ميرلة ال ر  ث  را" برال  ر إلنيرا مري ا رارج وأن نيادني را تمرا نيفير  يف  دني  را عرارة  رائط 

ميررا  والطرروا  ميررا إر آ ررر عرردني  رلررو طريررق الوجررود اي رر م  يف ا رروار وم ررارتة اليمرر  لميرلررة ال رر  هرري اليررنيش 

  .4ومودينياا  ميرلة ال   لنيسو  ارجنية مودوا اييرلة  وإمنا اي ارتة يف اييرلة ايادادلة

 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   980. 

  2)  ا  مفرج  الفلسفة اييا رف مي ايتاعب إر اع فاقات  الدار اليربنية لليلوم نياشرون  ا لائر  ة5 ]د.ت[  505.
  3) جان بو  عار ر  الفودو واليدقرية   ر ةا جورج طرابني ي  دار متادة ا نياف  ب وت  ]د.ة[  ]د.ت[     10-11.

  4) رتون تاربانيانيا  ميرلة ال     ر ةا نيسني" نيصر  م  ورات رويدات  ب وت-بارين  ة9  5489   518 .
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انيرال هنيردجر رلرو أما هنيدجر لقد نيق  مسألة اآل ر مي مساوى اييرلة إر جما  الوجود  وهذا تمرا يررى عرار ر هرو ام

 .1الف،عفة السابق   إنيا ث يا او  الي،قة ب  ا نيا واآل ر رلو أ ا ر،قة رقلنية وإمنا بارادارها ر،قة وجودية

و ررذا لرررإن اتا رررا  ال رر  ر رررد عرررار ر هررو اتا رررا   نيررراا الررر   سررايدد و سرررالب مررري طررر  ال ررر  الرررذا يادررردى يل  

    ج  مي الذات أمام ال   لهذان ال تنيدان ث ي فص،ن ولتي يفتذات  وهذا ما يا ح مي  ،  أن   ا ج

 نيفن الوقو أنيا يف  اجة إر ال    درم إدراتا تام، ت   رتنيدات وجودا  و ذا لإن ما هو مي أج  با ا  ني  

 .2  إر ما هو مي أج  ال   

أرررين   ررة  طرررور -إن ال رر  هررو تمررا يدررردوا يل وأن وجررودا ياوقررا رلرررو ال رر   لررإن ال حررو الرررذا رلنيررا أبرردو ل فسررري

 اوقا رلو ال حو الذا ياددى رلنيا ال ر   وقنيمرة ارر ايف )اعقررار( برال   ياوقرا رلرو قنيمرة ارر ا  -شيورا ب فسي

 . 3ال   يب

ال ر  هررو الرذا جيير  التوجنياررو ممت را بو رفا  اللح ررة  الر  يسررمنيها لم رتلة ال ر  ث  درردأ مري التوجنيارو  برر  وجرود 

  هنيج   الوجود لل    مر لة درورية يف منو ال يور بالذات  وطريق الدطون تر بال    ولتي ال   ث أمهنية لا

  . 4وباليتن  بالقدر الذا با ييتن بايت-مودورا لألنيا-ر دا إث بالقدر الذا با يتون با ا أ رى  با ا 

 ومبا أن عار ر ي اقد الفلسفات اليقلنية وايلالنية ال  جتي  مي اعنيسان شيس مادا جمرد  لإنيا يؤتد رلو أن الي،قة ب 

 الذوات لنيسو ر،قة مد نية رلو جمرد ميرلة جسدغ   ن  ر،ق  مع ال   هي أوث وأعا  ر،قة موجود مبوجود  ث

                                                 
  1)  دنيب ال اروين  للسفة جان بو  عار ر  مرجع عابق   511.

  2) جان بو  عار ر  الوجود و اليدم  مصدر عابق    980.
  3) ايصدر نيفسا   909.
  4) ايصدر نيفسا    904.
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 اييرلة والوجود  ن نيف د ا و و دية  لقد ث   ا إ فان هنيج  الذا و د ب ر،قة ميرلة مبيرلة  إبا تان رلني ا أ

  .1اعاطاا أن ي ع اي تلة يف مساواها ا قنيقيإن تانيو رؤياا قد أظلماها مصادرغ ايلالنية ايطلقة  و 

 لاقوم الي،قة ب  ا نيا واآل ر ري طريق الياتا إن اليات تما ي ت ا للوري  ني  إر اآل ر أما ر د هوعر 

بارادارغ شرطا لاأعنين اليرات ولو د را وللرائرا  ومبرا أن ا نيرا جرلس مري اليرات لراآل ر ي هرر ترذلك مري  نيرا هرو شررة 

 .2 لاأعنين ا نيا

إن هررذا اعدرام ايامنيررل ل  ررر  هررو الررذا دلررع عررار ر إر اثراقرراد بررأن مسررألة وجررود اآل ررر  أو اث صررا  بررال    ث 

تتري  لهررا بطريقرة  قلنيديررة مماالرة لطريقررة ديترارت أو هوعررر ا أا مري  رر،  كلنير  رقلرري ل  رر  ولترري مري  رر،  

  . 3 ن ا  ارا رقلنياميا ة لني ومني ولوجنية  أو و ا رنيين مداشر   ن اآل ر لني

إبن ال   تل  بال سدة ل،نيا وديد وعلب ولت ا يف نيفن الوقو شرة دررورا لروري الرذات برذاوا  أا أنيرا ي فري ويف 

 .نيفن الوقو يلدو وجودها

ارد إشارات رابرف إر  لة الذات بال    لهرو يررى أن ايفترر الرذايت ث يسراطنيع أن  تر" رلرو نيفسرا بر   وي   ت ت

غ غ   ن ت   ت" مي اغ ايقارنية لإبا  تمو رلو نيفسرك ت يتري  تمرك رلرو نيفسرك ولتري رلرو اآل رر   رلو

  . 4وتذلك ت   ت" يصدرغ ايرس رلو غ غ ير د إر حنرغ  وال و دغ هو الذا  ت"

ومودرورا ميرا يف ولتي عار ر ث يقا ر د التوجنياو  وإمنا هو يايذ التوجنياو نيقطرة انيطر،ن لني  رر إر ا نيرا الرواري 

 ر،قاهما ال  ث   فك  لالفني ومني ولوجنيا ر د عار ر هي لني ومني ولوجنيا جاميةا إ ا ث  قا ر د ا نيا ألتر أا الوري

  

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   959.

  2)  دنيب ال اروين  للسفة جان بو  عار ر  مرجع عابق    511.
  3)  ا  مفرج  الفلسفة اييا رف مي ايتاعب إر اث فاقات  مرجع عابق   48.

  4) لؤا  تام   ال   يف للسفة جان بو  عار ر  مرجع عابق     58-51.
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 .1ا اله  وإمنا هي  ذهب إر ما يقصد إلنيا الوري مي ا شنياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1)  دنيب ال اروين  ب  عار ر و برجسون-ألمة ا رية  مرجع عابق   44.
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 :اآلنية والغييية عند جان بول سا تي -3

 :الغييمع العالقات الوجودية  -111

  (l’amour) :الحب /أ

لسر ل ا جان بو  عار ر ا ب رلو أنيرا  رراا قرائ" بر  الرذوات  أا بر   رريا   سريو مري  ، را الرذات إر  لرك 

د  رية ال    تما أنيا ردارف ري م روا  وهذا ما يا رح يف قولراا  إبا اعراطاا احملدروو أن  د را  لإنيرا رلرو أ  اعرايدا

 ن  امللررا  ريا ا]...[لررال رض ا قنيقرري للمحررب  مرري  نيررا أن  دررا  م ررامرف  أرررين م رررورا )إعررقاطا( لذا ررا  وهررذا 

آ ر ب  مودورات أ رى  أررين أنيرا يدرترا رلرو -اي روا ثبد أن يل  نيلارا  بلك أن احملدوو يدرم احملب تمودوا

 .1 أعا  رات  وييلو رلنيا ويسايدما  إن احملدوو ني رف

وه ا  أتنيد أي ا مي عار ر رلو أن جتربة ا ب ث ،الا تل ا ري جتربة ال  رف  مي  نيرا أ مرا يقومران رلرو أعرا  

لتررررف الصرررراا   الرررر   سررريو الررررذات مررري  ، ررررا إر إبث  وإ  ررراا ونينيررر  ار الررررا ال ررر  هبررررا  أا أن  الوجرررود لذا ررررا  

  .ن أن يفقد  رياا تذات ةدوبة أو مي وقة)الياشق(  يسيو دوما إر إ  اا  رية )ايي ون( لا دو 

وهررذا مررا أتررد رلنيررا أي ررا  لررؤاد تامرر    نيررا يرررى أن ا ررب لررو ترران اما،تررا جسررمنيا  رران ا مررر  ولت ررا ةاولررة مرري 

الياشق تنيما يصدح مي وقا يف الوقو نيفسا  لإبا ت يا" للياشق ما يريد أ فق ا ب إ فاقا برييا  وباث اصار لرإن 

ث يف –أن تالك  رية ال   بو فها  رية  وأن يصدح مي وقا مي هذغ ا رية  أا أن ،اار هذغ ا رية  الياشق يامىن

 .2 ولتي يف ت    ة مي   اوا-بداية اي امرف

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود و اليدم  مصدر عابق   144.
  2) لؤا  تام   ال   يف للسفة عار ر  مرجع عابق   14.
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يؤتد رلو أن عار ر يفسر ا ب  ىت يف أتلر  اث ا  رارف وقوف  رلرو أنيرا مي رلة  نيالنيرة تمرا  إ يس مو دخوهذا   

بطريقررة مالماررة  مفهرروم هنيجرر  يف أمهنيررة اعررادياد الرروري ل  ررريي ]...[ وإن عررار ر  قررق با نيررة الصررورف أنيررا يادررع ه ررا  

 . 1لقط  بني ما ي م اعشارات لليم   إر اي هر ا قنيقي ل،عايداد

ام لر، وجرود للحرب  إث ا رب الرذا يدرين با را  ولرنين ه ر دييو الوجروهذا ما أتد رلنيا عار ر بقولاا  أما ر ردنيا حنري 

 .2  إمتانينية  ب إث  لك ال    هر باوا يف  ب مي 

ومرري  رر،  هررذا ياأتررد ل ررا أن عررار ر ت يترري يررؤمي با ررب  بررالرغ" ممررا أارر  ررري   ر،قررة ا ررب  الرر  تانيررو جتميررا 

لوج مررري التلمررررات   ››بسرررنيمون دو بولررروار  بنيرررد أن هرررذغ الي،قرررة ارارررضت مررري قدررر  التلررر يي جمررررد تذبرررة و رررداا   

   لررك هرري اليدررارف الرر  تاداهررا دو بولرروار ررري طنيررب  رراطر ييجدررة تانيررو  دحررا ررري لهرر" م ررلى ‹‹ار ايادادلررةوا لترر

ر،قاها بسار ر  عرييا ما أ دحو ر،قاهما ر،قة رقلنية حبارا  إ ر،   رلب ث ةلرو مري   ران جرار  بالاأتنيرد  

اس دولرورين  ونينيلسرون أ رريي الوعرني"  وبوعرو أما ا  ن وا رارف والوعراو ...لتانيو مرع اآل رريي  ا مريتنيرة السرمر 

  . 3  الص   وا  اان توجام...  واي  ة الروعنية ال   لتو عار ر ليام  وتل ون غ ه"

  (:masochisme) الماسوشية -ب/ تعذيب الذات

يرررى عررار ر أن الررذات ر رردما ،فررق يف الاجربررة السررابقة  اجررا إر جتربررة أ رررى  لفرري  رر   سرريو يف جتربررة ا ررب إر 

إبث  وإ  اا  رية ال    ا  هلدها يف جتربة  يذيب الذات  ذوو يف با نية ال   للايله مي با نياها  لددث مي أن 

                                                 
  1) إرين موردا  عار ر ايفتر اليقلي الرومانيسي   ر ةا شاتر ال ابلسي  دار ايفتر  ]د.م[  ]د.ة[ ]د.ت[     555.

  2) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين  مصدر عابق    94.
  3( مارا لومونينينيا وأود ثنيسوثن  الف،عفة وا ب- ا ب مي عقراة إر عنيمون دا بولوار   ر ة ادي ا م دور  دار الا وير  القاهر ف  ة5  

4001  491    .  
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أقرر ح أن تاصررين ال رر  وأن أدررنيع يف با نياررا ابا رراس الررايله مرري نيقرر ح اماصررا  ال رر  مررع اث افرران لررا ب  ياررا  لررإين 

 .1  با ني 

و رذا لرإن ايرالو ي )اييرذو نيفسرا(  سررب عرار ر  راو  يف هرذغ الاجربرة أن يررؤبا نيفسرا ويسرايم  ال ر  ترأداف  ررذا 

ييامر  ال ر  تمودروا  الايذيب   لفي هذغ ا الرة ث يترون ه رام  رراا بر  ا نيرا وال ر    ن ايرالو ي يسريو إر أن

 .وأن ييلو رلنيا ار مودورنياا ا ا ة

لل ر   أا  -ورلنيا لإن  يرذيب الرذات ةاولرة ث مري أجر  لا رة ال ر   بواعرطة مودرورني  بر  لفا رة نيفسري مبودرورني  

ا بررال    حبنيررا أدرم ث ودررينيا با نيرر  ترر، شرريس  يف   رررف مررا يف با ررا الررذا أمللرر-باليمرر  رلررو أن أ تررون مودررورا

 .2أمام ني رف ال  ]...[ وإن ايالو نية ةاولة مسامرف ثردام الذات جبيلها يامللها ال  

 :(l’indifference)/ا  مبا  ج

وإ فان ها   احملاولا  قد يتون م اعدة ل،جتاغ حنو ردم اثت اث)اث مداثف( ومي اغ أن كنيا الذات يف ررات  رر  

و روغ وجودهرا   رى  لايدا بذلك نيفسا’أ ا و دها ال   ساطنيع أن  رى دون أن  مي ا دوات وا شنياس  وأن  ايني 

و ليفررا  وهرري كرراو  أن  ايررار رلررو إمتانينيررات ال رر  بامتانينياوررا ا ا ررة لرر، جتررد لررذلك عرردني،    ررا لرري   ررير ال رر  

 . 3 يف ني رف وا دف حبرياها ايايالنية بيد أن أ الاا إر مودوا ث ي ير  وأداف ث كن  وأبابو  رياا

إبن  الوجود لذا ا يف هذغ الاجربة  او  ورلو غرار الاجربا  السابقا  أن ةدا نيفسا ويليا وجودغ  بأن جيي  مي 

نيفسا مرئي أمام ني رف اآل ريي لا  وييمي نيفسا مي ال  ر إلنيه"  وا مرر ه را أمرر رمرو يف مواجهرة اآل رريي ]...[ إين 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق  108.

  2) ايصدر نيفسا       104-155.
  3) لؤاد تام    ال   يف للسفة عار ر  مرجع عابق   14 .
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لل ر   أا ليلرو -  ب  أنيرا رمرو نيفسري قدر  اآل رريي  وهرذا اليمرو ي رم  درم نيا للوجرودث أكم  هذا ا رمو تحا 

 .1 ال   ت  رف

وإ اث ياد  ل ا مي  ،  كلني،ت عار ر  ذغ الاجارو أن ر،قة ا نيا بال   درورية  ب  إن ال   هو جلس ث ياجلأ 

يد مي الاجرارو   ي رت  ال ر  يف مي مهرا ميانيراف وجحرني" مي وجود ا نيا  ومي مث لإن  الي،قة بني هما  امل  يف اليد

  .بال سدة  لألنيا  لهو الذا ةلق  ا وجود غ  وجودها  وهو الذا  ت" وي فذ رلنيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق     459-454.
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 الصياع وتحقيق األنا: -211

(  رلو أنيا 5491) "األبواب المغلقة"أو مبيىن أ ر  جلسة سيية*لقد  ور ل ا عار ر الصراا ب  الذوات يف رواياا 

ررررذاو ييامرررد يف أعاعرررا رلرررو ني ررررف تررر  م همرررا ل  رررر  وأن هرررذا اليرررذاو ث  اررراج إر أثت  ا رررة للايرررذيب  ن 

اليذاو ا قنيقي هو اآل رون  لنيتفي أن ي  ر إيل اآل ر  ىت ي فنيرين ويسرج ين ويسرلب مرين  رري ...  أا مبيرىن أن 

د الررذا ي فررذ  وهررذا مرررا يا ررح مرري  رر،  قررو  عررار را   أنيامرررا اآل ررر هررو الررذا  ترر"  وهررو يف نيفرررن الوقررو ا رر،

 اذتران ما قني  ل را رري غرر  الايرذيب ورري ال رار ورري ايرواد ايلاهدرة  والر او اي راي  إ را قصره اللوجرات اليجرائل 

  11"الجحيم هو اآلخيون"لنين ه ام مي  اجة إر ةرتات ال ار اي ايلة  

ال  بدت ةامة  ث  لدا أن  فسد ليدة  داا الذات أو عوس الطوية  وكا ر ت  م ه" غ  أن ايواجهة ب  الل،ث 

يف نيفسرا حبلرا رري الرردالع الترامي  ليالرا  بني مررا يسرأ  اآل رر  ، ررا مسراحني، لرا]...[ وهتررذا لرإن أا ر،قرة    ررأ 

لقرة مبررا يي نيرا اآل رر مري جحررني" اي ‹‹ اآل رر-ا نيرو-ا نيرا››بر  اا ر  عررران مرا  سررقط يف لر  اللالرا لاا رت  دائرررف 

  .2 ودرورف ميا

وإبا ترران عررار ر قررد جيرر  مرري الي،قررة برر   ا نيررا وال رر   أعاعررها الصررراا ايدررين رلررو نيفرري ال رر  ليلررو الررذات وكقنيررق 

با نياها و رياها...ا   لإن  تار  يسضل  قد جي  مي هذغ الصلة   رارا راشقا  أا  راا مدرين رلرو احملدرة   نيرا 

اث صرا    ويتمر  لنيرا تر  طرر  اآل رر   لاث صرا  ث يرا" إث بر  موجروديي  لرق تر  م همرا ل  رر  ويف هرذاةلق 

                                                 
 1) جان بو  عار ر  جلسة عرية   ر ةا جماهد ردد اي ي" جماهد  دار ال  ر ايصرية  القاهرف  ]د.ة[  1958    500. 

تان ا ااث بسنيطا  وث    دور أ داث ايسر نية يف ا حني" لت ا جحني" غ  ماوقع لهو رلو شت   جرف مؤالة بأااث مي طرال اثمضاطورية اللانينية وإن*
ة ييلمون أ " الل،ا وجد با جرف نيوالذ أو مرايا ت  ما ه الك ا،ث أرائكا أريتة لت  شيصنية مي شيصنيات ايسر نية الل،ث جارعان  أنينيل  أعاني   و 

نيقةا إ " اييذبون جاسوا إر ا حني" لتي ت  م ه" وهو يد   ا جرف ي دهش ليدم وجود ني ان م ايلة أو آثت للايذيب  ويف ال هاية يت فون ا ق
. (504-505الوا د ل  ريي)ي  ر مورين ترانيساون  عار ر ب  الفلسفة واثدو       

  2)جان بو  عار ر  مسر نية نينيتراعو    ر ةا ردد القادر الالمساين  مراجيةا ردا ا م   التويو ة4004 4  95.  
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 ا" ب  هذيي ايوجوديي رملنية  لق مادادلة  مبيرىن تر  م همرا يسرارد اآل رر يف أن يترون نيفسرا  ورملنيرة ا لرق هرذغ 

آل ررر ماحققرا ماتررام،  أا أن يتررون نيفسررا  قا ري الصررراا  ولت ررا  رراا يصررلحة اآل ررر  و ررب يف أن يترون هررذا ا

 .1وأن ياماع حبرياا تاملة

إر القو   بارادار أن اآل ر يقني" يف اليات وأنيا مرئي لنيا وي ت  جرلسا  "مو يس مييلوبنتي"ورلو غرار عار ر يذهب 

أنيرا  قنيقنيرة رلري أن مي  قلي  لإنيرا لري يترون أبردا أنيرا براييىن الرذا أترون لنيرا أنيرا بال سردة ل فسري  للتري ألترر لنيرا ت

  .2ألتر بايت تأين جمرد شيس بال سدة لا  وهذا مم وا رلي مي قد  اييرلة ال  أملتها ري نيفسي

مبيىن أن ال   مهما تان وجودغ جلس ث ياجلأ مي رايي  إث أنيا ث يسراطنيع أن ييررلين جنيردا تمرا أررر  نيفسري  لفري  

  رلرو  رد  يدر  عرار ر  وهرذا الترذو ث ي رم  الرذات لقرط  بر   تل  مي ا  نيان خندا أنيفسر ا ومنرار  عروس ال نيرة

  .نيساطنيع أن منارعا رلو ال    وني هر لا أليا  و فات...لنيسو  ادقة يف ا قنيقنية

وإن الصررراا برر  ا نيررا وال رر  ر ررد عررار ر هررو  ررراا أعاعررا أي ررا لترررف اثررر ا   أا اررر ا  وجررودا  وه ررا ني، رر  

د واليدرد  ر رد هنيجر    نيرا يرذهب عرار ر إر أنيرا  لتري يير   يب ال ر   ثبرد أن أ راطر  رأا  عرار ر جبدلنيرة  السرني

حبنيايت  وايياطرف با نياف هي انيت ا  رردم اثر دراة بال رت  ايودروري أو بوجرود مير   ت ر  مرر دط با نيراف  لترين 

لقرط  أا بواعرطة شريور ميامرد  يف نيفن الوقو أطارد موت ال    وميىن هذا أنيرين أريرد  وعرط ال ر  الرذا هرو غر  

  .3(طابيا ا وهرا هو ردم الوجود  إث مي أج  ال  )لل  

                                                 
  1) لؤاد تام   ل،عفة وجوديون  مرجع عابق   11.

    2) مورين م لوب    ظواهرية اعدرام   ر ةا لؤاد شاه   ميهد اعمناس اليريب  ]د.م[ ]د.ة[ ]د.ت[     488-488.   
  3 ) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   909.
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مرري ا وميرلاهررا بررذاوا وجررود اثنيررلمررع عررار ر يف  أتنيرردغ رلررو  لترررف اثررر ا     ت رررة   يتووان تووودو و *فتز وياوالررق 

]...[ وعرواس أعريو اعنيسران لنيترون   ،  قولاا حني  نييرا يف  اجرة إر ارر ا  اآل رر ب را  رىت ي ردو ب را أن نيوجرد

  .1مماا، ل  ريي أم لنيتون  الفا ر ه"  لإن اآل ريي ه" الذيي يؤتدون ل ا وجودنيا

وإ اث لإن اتا ايف لصمني" بايت هو اتا ا  ل  ر  مي  نيا هو  رية مودورنية  قا يف مرواجه   ومري  نيرا 

 .2إما ددا أو ميي هو تائي ث يفتر وث يريد  إث إبا تان لترغ وإراد ا

إن ترر  بات  سرريو إر اعررايداد غ هررا مرري الررذوات   ترري كقررق م رررورها ولررذلك  سررايدمه" تمجرررد أداف لاحقنيررق 

 أهدالها وغاياوا الوجودية   بني ما أ او  أن أكرر مي علطان ال     او  ال   أن ياحرر مي علطاين  وبني ما

 و ماحرتة  وا و ا  الاالنية ي د ي ان    ر دا   م  ور الا الا با ا ب  بي،قات  دادلنيةConflit  والا الا

  .3ال  -هو اييىن اث لي للوجود  

ويقصد عار ر بالصراا مواجهة ب   ريا  كاو  ت  م هما علب  رية ا  رى  و ذا لإن  ال  رف إر ني رف ال   هو 

مري أرمران هررذغ ا ريرة وهترذا لررإن ميرىن ال رلاا اي  ررود  ودرع الر فن يف  رياهرا ا ا ررة  وةاولرة مواجهرة  ريررة ال ر  

  .4عنيتون إي اح ال  ا  ب   ريا   واجا ت  م هما ا  رى بو فها  رية

                                                 
 1)  ليفاان  ودورو    أم،ت يف ا  ارف والدتقراطنية وال  ية   ر ةا ةمد ا رطي  ولارف اللقالة والف ون وال اث  قطر  ]د.ة[  ]د.ت[   504.

ولنيا  و وجا   نيا  إجال ا ا امينية ا ور)اللنيسانين يف بل اريا   و ص  رلو  و نية مي جامية  5419يف بل اريا وجاس إر بارين  ولد  للنيطان  ودورو *
  نيقد ال قد  ولترف إر جامية السوربون ]...[ وب  لاح أمريتا وحني واآل رون اعامر  ودورو  ب  ر تاابات ري طدنيية ا دو وال قد يف أرما  مل

  مراجيةا ةمد بدوا  مي الد نيوية إر ما بيد ا دااة   ر ةا لا ي الدسااين-و  مقا  ري روعو..)ي  ر جون لني ااا هسون مفترا أعاعنيا ميا راا د
.(949 951   4008  5اي  مة اليربنية لل  ة  ب وت   ة    

  2) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين  مصدر عابق   98.
  3) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق     188-188.

  4) ايصدر نيفسا   155.
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وةله عار ر إر أن م تلة ال   لنيسو إث م تلة لائفة  لال   لرنين أوث الوجرود ا لئري الرذا ألقراغ يف اليرات  وث 

ا ا ا    نيين وجدت قدر  أن ألقراغ  بر  هرو ا رد ا رارج رري ايرترل الرذا يسره" تتي أن يتون ث غىن ر ا لوجود

 .1 يف  تويي وجودا

 حنيح أن عار ر قد أقام للسفاا ال  ية رلو أعا  لترف الصراا   إث أن هذا ث ي في أنيا ت يق" ر،قات  داقة يف 

ومورين م لوب   وألد  تامو...   وأشهرها  داقاا   نيا ا   لقد تانيو لا  داقات ردف مع رتونيد آرون  وبو  نينيلان

مررع  عررنيمون دا بولرروار  رلنيقررة دربررا  ررىت ولا ررا   نيررا  ررر و ررري هررذا اللقرراس أو الصررداقة الرر   ياهمررا يف تااهبررا 

 مرررذترات لاررراف ر رررني ة   والررر  أرلررري عرررار ر ب فسرررا لنيهرررا رررري بدايرررة  رررداقاهما بقولرررا  ابارررداس مررري اآلن عرررأ يهد أمررررم 

 .2ب فسي

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   951.

  2) عنيمون دو بولوار  مذترات لااف ر ني ة  نيقلا إر اليربنية دار اليل" للم،ي   ب وت ة5414 5   491.  
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 :الحيية و المسؤولية -3

لقرررد بهرررب عرررار ر يف و رررفا للحريرررة تمرررا بهرررب إر بلرررك هنيررردجر يف و رررفا ل نينيرررةا أا لنيهرررا الوجرررود يسررردق اياهنيرررة 

و تمها  وا رية  ص  لي، ونيدل ها رادف مي  ،  الفي  الذا ني  ما مع الدوارا والدوالع وال ايات الر  يا رم ها 

 .1هذا الفي 

يرى عار ر أن ا رية هي نيفسرها الوجرود اعنيسراين  ولنيسرو جمررد  رفة م رالة إر الوجرود  لمرا نيسرمنيا  ريرة مري و ذا 

ايسررراحني  إبن أن مننيررررلغ مررري وجررررود  اآلنينيررررة   لاعنيسررران ث يتررررون أوث مرررري أجررر  أن يتررررون  رررررا لنيمرررا بيررررد  للررررنين مث 

 . 2  لارن]...[ب  وجود اعنيسان وتونيا  را

وجودية  اطلب  ا روج ري   أا  روج الذات إر  ا ارج  أو جتاول الرذات لرذاوا  وبلرك ر ردما ورلنيا لإن ا رية ال

 اجاول اآل ريي   ن له" الذات لذاوا ث يا" إث يف مل  هذغ اليملنية ال   اطلب قوف اعرادف واي امرف  وهرذا إن د  

 .3يف الوقو با ا هو وجود يف  راا ميه" رلو شيس لإمنا يد  رلو أن الوجود هو وجود مع اآل ريي  ولت ا

وقرد آمري عررار ر با ريرة إتانيرا مطلقررا  للطايرا نيرادى هبررا وجير  اعنيسران ةترروم رلنيرا با ريرة   نيررا يقرو ا  إين ةترروم 

رلي أن أتون  را  وهرذا ييرين أنيرا ث تتري أن يوجرد  رري   ردود أ ررى غر  باورا  أو إبا شرئ ا حنري لسر ا أ ررارا يف 

 .4  ري أن نيتون أ راراالتا 

ومي ه را ربرط عرار ر بر   ا ريرة وايسرؤولنية   لاعنيسران ر ردما يترون  رر  ريرة مطلقرة لهرو يف نيفرن الوقرو مسرؤو   

أا أن ت  لي  يصدر ري اعنيسان  ياحم  مسؤولاا تاملة  و  إن اعنيسان ر ردما يلرلم نيفسرا جتراغ شريس مرا  ويردرم 

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   800.

  2) ايصدر نيفسا     84-85.
  3) لريدف غنيوف  إجتاهات وشيصنيات يف الفلسفة اييا رف  مرجع عابق   44.

  4) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق   809.
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نيررارا يررا عررنيتونيا  وأنيررا ث ةاررار ل فسررا و رردها  برر  هررو م ررروا ل فسررا ةاررار يف نيفررن الوقررو أن ا انيررارغ عررنيتون ا ا

لإلنيسرررانينية تلهرررا يف نيفرررن الوقرررو  لفررري   رررة تهرررذغ ث تتررري لإلنيسررران أن يهررررو مررري اع سرررا  بايسرررؤولنية التاملرررة 

 .1  اليمنيقة

ث  ارعرا تفير  لرردا بر  هرو وياددى لي  ا رية بودوح يف لي  اث انيار  لالذات ر ردما  رار  هرذا اث انيرار لإ را 

 ل فسا   لي   اري مق ن باآل ريي  نيا إني ا  ر دما نيقو  أن اعنيسان ةاار ل فسا  ث نييين أن ت، م ا ةاار

ب  حني نييين أنيا ةاار ل فسا  وهو إب ةاار ل فسا ةاار لت  ال ا    ن اعنيسران يف الواقرع وهرو ترار  اث انيرار تري 

 .2 ل فسا  ث يوجد مما تارعا لي  وا د غ   ،ن ةلق نيفسا تما يريد

ويفسر ل ا عار ر هذا اث انيار مبيىن السقوةا مي راغ أنيرين أ ردد وجرودا  أو أ،رذ موقفرا  نيرا  نيفسري  أو هرو هرروو 

 اعنيسرران مرري با ررا]...[ والسررقوة لرررار مرري القلررق ياهرردد وجودنيررا بأعرررغ  وييلل ررا أمررام أنيفسرر ا ]...[وي اابررا شرريور بيرردم 

 .3اثعاقرار  لنيجد نيفسا مرغما رلو ا انيار با ا وأن الوقو قد  ان لاحم  ايسؤولنية ايلقاف رلو را قا

 نيا يقو ا  إني ا ت  -جمهو ية الصمت-"مواق "وقد ب  ل ا عار ر درورف وأمهنية ا رية يف ا لس اللالا مي تاابا 

...[لقد و رل ا إر أرمرق ميرلرة تتري أن  ترون لردى اعنيسران نيتي إط،قا أتلر  رية مما ت ا أا اس اث ا،  ا ياين ]

رررري نيفسرررا  للرررنين عرررر اعنيسررران رقررردف أوديرررب  أو رقررردف الدونينيرررة  بررر   ررردود  ريارررا ومقدر رررا يف مواجهرررة اليرررذاو 

  .4وايوت

 ة ال أما ا رية ر د برجسون لايين الايله مي ايقوثت اثجامارنية  ال  غالدا ما خن ع  ا  ومي الصور اللف ني

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق  54.

  2) ايصدر نيفسا    58.
  3) ايصدر نيفسا     91-99.

  4)مورين ترانيساون  عار ر ب  الفلسفة وا دو  مرجع عابق     54-58.   
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 نيصوغ لنيها ألتارنيا  يقا ي أن نيدذ  نيفن ا هد  ويد  بايل  رلو ممارعة ا رية   نيا يد  رلو كرر الفتر  

 .1 الفلسفي مي أعر اليادات اثجامارنية ومي أعر الل ة

 رية مطلقة غ   ادية لقوارد ومدادئ أ ،قنية ةددف   هلد ا ريرة ر رد  إتانيوير  ترانيط   وإبا تانيو ا رية السار رية

 أ ذ بيد أ ،قي و، ع لقوارد ميني ة   نيا يؤتد رلو أنيا  إبا أطلرق اثنيسران ا ريرة ينيولرا هرو يهردط إر أدىن مري 

ت ا عاعنية ل،نيسانينية يف شيصرا ا را  ا نيوان   نيا يينيش يف  الة ردم ال  ام]...[ و  اقل مع ا هدا  وال ايا

يف نيفسررا  وبررذلك يتررون ال ررر يف اليررات م دلقررا ررري ا ريررة  لررذلك مرري ال رررورا ل،نيسرران أن يأ ررذ بايدررادئ  و رردد 

  .2 بالقوارد  رية أليالا

 ورلنيررا لررإن الررذات  سررب عررار ر تلرر ا مررا  لجررأ إر التررذو رلررو نيفسررها  أا  ررار   ررداا الررذات  وهررذا لرررارا مرري

ال رريور با ريررة  وأني ررا مقنيرردون وغرر  مسررؤولون ررري ترر  مررا يصرردر ر ررا  وهررذا مررا ودررحا ل ررا عررار ر يف تاابررا  الوجررود 

واليدم  إب ي رو ل ا ملا  يقرو  لنيراا  إلنيرك مرل، ايررأف الر   وجهرو إر أو  موررد  را  هري  يرر  جنيردا ال وايرا الر  

  السلوم لنيما هو يف ا ادر  ث  ريد أن  قرأ ب  السطور ي مرها  ا الرج  الذا يتلمها]...[إ ا كصر هذا

 يف ا م  ايوجهة  ا عوى مي اها ال اهر  يف ا م  ايوجهة  ا عوى مي اها ال اهر  إبا قا   ا أنيو  يجدني ين 

وبالرردثثت إبا قررا   ررا أنيررو  يجدني ررين تلرر ا جترررد ا ملررة مرري مي اهررا ا  سرري ا فرري   ايلررق بررا وار و صررر   اطدهررا 

 .3  ايداشرف ال   راها تصفات مودورنية

                                                 
  1)  دنيب ال اروين  ب  برجسون وعار ر- ألمة ا رية   دار اييار   القاهرف ]د.ة[ 5414    94.

  2) لريا   سي  لنيفة  الديي والس،م ر د تانيط  مصر اليربنية لل  ر والاوليع  القاهر ف  ة5  4005   510.
3) Jean paul sartre, l’être et le néant-Essai d’ontologie phinoménologique,gallimard,  

1943, pp89-90.  
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ومبا أن اثنيسان  ر  ريرة مطلقرة ومسرؤو  رري ا انيارا را  ي راج رري هرذا  القلرق  اير،لم دومرا للحريرة  لرالقلق إبن هرو 

عرررلب اعدرام الارررأملي للحريرررة ب فسرررها  وهبرررذا اييرررىن لإنيرررا  وعرررط  نيرررا وإن تررران شررريورا مداشررررا بذا رررا  لإنيرررا ي دلرررق مررري 

نيررداسات اليرررات  وي هرررر م ررذ أن أ،لررره مررري قد رررة اليررات الرررذا اخنرطرررو لنيرررا]...[ ويف القلررق أدرم نيفسررري  ررررا  ريرررة 

  .1  مطلقة وأدرم يف نيفن الوقو أين ث أعاطنيع أث أجي  أن ميىن اليات جينيئا مي قدلي أنيا

ا يفسررر أ رر، طابيهررا اليررائ" قلررني، يررذهب إر أن مفهرروم ا ريررة السررار را واعررع جرردا  وهررذا مرر جووو ج لورووا *وهررذا 

والذا جيي  مري تر   يريرا دقنيرق  را مسراحني،  و ايمرق هرذغ اثعراحالة أي را بترون عرار ر يررلل مدردئنيا تر  مينيرار 

  .2مودوري تتي أن يفنيد يف  يريا ا رية  وهتذا يصدح  يريا ا رية ث رقلنيا و يسفنيا وغ  قاب  للمراقدة

الوجررود اعنيسرراين وبرر  اليرردم مرري  نيررا إن الوجررود ثلم علرررال اليرردم  وهررو يررربط مرري  إبن عررار ر يررربط مرري جهررة برر 

جهة اانينية ب  الوجود اعنيساين وب  ا رية  مي  نيا أن ا رية هي يف  مني" الوجود و سدق اياهنية اعنيسانينية  وميىن 

 .3لم ل هورغبلك هو أن ا رية يف للسفة عار ر هي مر دطة مبسألة اليدم مي  نيا هي شرة ث

يف    يذهب  إتانيوي  لنيفني ا   إر أن نيسدة هرذغ الي،قرة القصردية الر  نيتو را يف جمرا  اييرلرة مرع مودروا مرا  أيرا  

ترران هررذا ايودرروا   ررىت وإن ترران إنيسررانيا  للررنين مرررد القرررو هررو ترروين أرررر  ال رر    ن الرررابط الررذا يررربطين بررا ث 

  .4 و  عواس ررل ا تنيا نياحم  مسؤولنيا ا أو ثياحقق إث تمسؤولنية  عواس قدلو أو رل

                                                 
 1) جان بو  عار ر  الوجود واليدم  مصدر عابق    504.

 ص  رلو شهادف الدتاوراغ يف اآلداو  انيامو إر ا لو   5485  ومات لنيها ع ة 5881نينيسان  59لنيلسو  ونياقد أديب جمرا  ولد يف بودابسو يف *
ي...)ي  ر جورج   ني ر أو  دراعا ا بي وان ال فن وا شتا   ومع ارا اقا للمارتسنية أ در مؤلفا التد  الااري  والوري الطدق5458ال نيوري رام 

. (105-100طرابني ي  ميج" الف،عفة       

  2) جورج لوتاش  مارتسنية أم وجودية   ر ةا جورج طرابني ي  دار النيق ة اليربنية  ]د.م[  ]د.ة[  ]د.ت[     84. 
  3)  دنيب ال لروين  ب  عار ر وبرجسون- ألمة ا رية  مرجع عابق   551.

  4) لؤاد تام   ال   يف للسفة عار ر  مرجع عابق  59.
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و ذا يرى عار ر أن  الوجودا يؤمي أن اعنيسان مسؤو  ري ت  ما يصردر ر را رري راطفرة  وأنيرا ث تتري أن ي سرب 

 ما يصدر ر ا مي غنيدنيات  و و إلنيا  وإمنا هو الذا يفسر ويؤو  هذغ ال نيدنيات تما  لو لا ويروقا  وهو يؤمي أن 

 .1توم رلنيا  دون أا مساردف  لقو إلنيا أو ميونية  قدم لا  ةتوم رلنيا أن يددا اعنيسان الذا هو نيفسات  لرد ة

و رلو هذا ا عا  لإن ا انيارنيا ل مط مي  مي أمناة الوجود هرو  أتنيرد لقنيمرة مرا خنارار وإرر،س ل رأنيا  وتأني را نيقرو  

 ل ر  نيفس ا  وما خناارغ دائمرا  ر  ل را  ومري مث لهرو  ر لت  ال ا ا ا ااروا مللما ا  نيا  ل حي ث تتي أن خناار ا

  .2لهو    لت  ال ا 

إن اعنيسران ر رردما يلررلم نيفسررا جتراغ شرريس مررا  ويرردرم يف نيفرن الوقررو أن ا انيررارغ عررنيتون ا انيرارا يررا عررنيتونيا  وأنيررا ث 

 رة تهرذغ ث تتري لإلنيسران ةاار ل فسا و دها  ب  هو م روا ل فسا ةاار لإلنيسانينية تلهرا يف نيفرن الوقرو  لفري  

  .3أن يهرو مي اع سا  بايسؤولنية التاملة اليمنيقة

لهو الذا ا اار وهو ايسؤو  ري ا انيارغ  وهذا هو ميىن السرقوةا مي راغ أنيرين أ ردد وجرودا  أو أ،رذ موقفرا  نيرا  

 مي القلق   ن القلق نيفسي  أو هو هروو اعنيسان مي با ا  بو فها قادرف رلو أن  تون نيفسها والسقوة هو لرار

 ياهدد وجودنيا بأعرغ]...[ لنيجد نيفسا مرغما رلو ا انيار با ا  وأن الوقو قد  ان لاحم  ايسؤولنية ايلقاف رلو 

  .4را قا

                                                 
  1) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب إنيساين  مصدر عابق    99.

  2)  جان بو  عار ر  الوجود واليدم   مصدر عابق     54-58. 
  3) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق   54.  

  4) ايصدر نيفسا     91-99. 
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والقلررق ه ررا لررنين ممررا يررؤدا إر ا مررو   برر  هررو قلررق بسررنيط ييرلررا ترر  الررذيي كملررو مسررؤولنيات ))ملرر  قائررد ا جرروم 

ا  صرفا الوجوديرة يفسرر مسرؤولنية الفررد ايداشررف جتراغ بقنيرة ال را  ر ردما ةارار  وث يصردح اليسترا(( وهرذا القلرق الرذ

 .1القلق ه ا  اجلا يفصل ا ري اليم   ب  هو جلس مي هذا اليم 

 وهتذا لإن اعنيسان ر د عار ر تار  لي  اث انيار يف ت  ا اثت  وث يساطنيع أن يهرو مي  رية اث انيار وهذا 

عرررار ر بقولرررا  وأنيرررا أعررراطنيع أن أ ارررار دائمرررا  و رررىت إن رل رررو أن أ ارررار لرل ررري رررردم اث انيرررار هرررو مرررا أترررد رلنيرررا 

  .2ا انيار

غررر  أن وجوديرررة جررران برررو  عرررار ر أرل رررو أن اعنيسررران عرررنيد مصررر غ  وأنيرررا قرررادر رلرررو  لرررق با رررا و نيررردا مسررراق، رررري 

يقررا  أو ييامررد رلررو مقرراينين مودررورة اآل رريي  ةاررار هررذغ الررذات يف  ريررة  امررة  دون أن يسرراهدا أيرة  رروى يف طر 

لرا  بر  هررو ييرنيش يف ظلمرة دائمررة  كرنيط برا ا  طررار مري ترر  متران  و ي درا الصرريوبات  لهرو قلرق وهررو يرائن مرري 

  .3 غ غ

وإ رراث لررإن الفرررد يف الفلسررفة الوجوديررة جرروهرغ ا ريررة  ا ريررة الرر   ؤتررد نيفسررها يف مقابرر  مررا رررداها  وا ريررة ا انيررار 

 انيرار ي طرروا رلرو ال دررذ  ممرا يسرمح لليرردم بولروج الوجررود و رذا تران يف الوجررود هروف وا رررف ث تتري ملؤهررا مطلرق  واث

أبدا  واث انيار ي طوا رلرو اييراطرف  واييراطرف  سرادري النيرأ   و رذا تران النيرأ  مري الي ا رر اثنيفيالنيرة وال ررورية 

  .4يف  تويي الوجود

 

                                                 
  1) تام  ةمد ةمد روي ة  جان بو  عار ر لنيلسو  ا ريلة  دار التاب اليلمنية  ب وت-لد ان ة5  5449   48.

  2) جان بو  عار ر  الوجودية مذهب انيساين  مصدر عابق   15. 
  3) جممورة مؤلف   ميىن الوجودية-دراعة مساقاف مي أر،م الفلسفة الوجودية  دار متادة ا نياف  ب وت ]د.ة[  ]د.ت[   14

  4) ايرجع نيفسا   48.
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 :نتا ج الفصل الثاني

السرررار رية قلدرررو الي،قرررة بررر  اثنيسررران والوجرررود  لديررردما تررران   يف الفلسرررفات الاقلنيديرررة ماهنيارررا أعررردق مررري الفلسرررفة -

وجودغ  إب ث يساطنيع أن ةاار ماهنياا ب فسا  يقرر عار ر أن الوجود أعدق مي اياهنية   وأن اعنيسان  ر يف أن ةاار 

  .م الق أو مايلقماهنياا تما ي اس  مل، هو  ر يف أن يتون شجاا أم جدان  

الذات ا قنيقنية ر د عار ر هي ال   قا يف مواجهة ال     الذا يسيو دائما إر الاحت" يف وجودها  مي  ،   -

  .علب  رياها

 افق الفلسفات الوجودية  نييها رلو درورف اليلو رلو الذات وجتاولها باعامرار  وبلك لاحقق نيفسها ووجودها   -

 .ت  أليالا ا رف مسؤو  ر ها  نيا ث ي را لذا ا  ب  للجمارة أي الإلنيسان  ر ومسؤو   و 

الي،قة القائمة ب  ا نيا و ال   ر د عار ر كتمها لتررف الصرراا  رىت ايروت  الرذا  راو  لنيرا تر  طرر  السرنيطرف  -

اآل رر إر مودروا  رلو اآل ر  بأن  ولا إر مودروا   والاحررر مري اعرايدادغ  دون أن يسرمح لل ر  برأن ةاللرا هرو 

  .وت  م هما  او  أن يؤتد  رياا

م تلة ا رية ر د عار ر ت   طلرق مري الاأمر  ال  ررا احملرل  بر  مري الواقرع اييراش  وهرذغ إدرالة جديردف أدرالها  -

 .رلو غرار دراعة عابقنيا وميا ريا  ذغ اي تلة

ر لنيهرا وبهرب إر أبيرد مرا بهرب إلنيرا هوعرر    إر  رأار عرار ر بادمونيرد هوعرر  يف لتررف الفني ومني ولوجنيرا  لت را طرو  -

  ...لني ومني ولوجنيا أتلر ورنيا   ن الوري ر د عار ر لا ر،قة مع اليدم وال قه وال نياو
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ا حني" ا قنيقي ر د عار ر ث يتمي يف عوس الطوية)عوس ال نية الذا   ترر لنيرا الرذات تروري  رياهرا أمرا ال ر   بر   -

  الرر   قنيم را بالسرلب أو اعجيراو  ويف تلر  مرري ا  نيران  صردر ر را أ تامرا  اطئررة  هرو يتمري يف ني ررات اآل رري 

  .وا ه" أ ا  سلب م ا  ريا ا

شهدت الفلسفة السار رية كوثت رديدف  رضت ري  نيع مواقا وانيفياثت وآثم اثنيسان اييا ر  لفي الوجود  -

نيليقي الفررردا  إر ايوقررا اثجامرراري والسنياعرري الررذا هلرردغ يف  واليرردم ني ررهد الا رر  مرري ايوقررا اثنيطولرروجي اينياررال

 .تاابا نيقد اليق  ا ديل

انيط،قررررة عررررار ر مرررري الفرديررررة هرررري انيط،قررررة نيا رررروية ة ررررة  أراد مرررري  ، ررررا كريررررر الفرررررد مرررري ا وهررررام وايياقرررردات  -

ر ر ارارضه" ا حرني"  وتر  م همرا السابجة...  وأن ي فاح ويلدو با ا   لرإبا تران نيا را ارارض اآل ررون قطنيرع  لرإن عرا

  .درا إر الاجاول

ا رية السار رية شرة لوجود وإنيسانينية اثنيسان  هبا ياحرر مي با ا ومي اليات  لني را حنو ايساقد  لنيحقق م رورا  -

أمرام الوجودا  ومي نياائج هذغ ا رية ايسؤولنية  لاعنيسان  ر  رية مطلقة لت ا يف نيفن الوقرو مسرؤو  أمرام نيفسرا و 

اآل ريي  ري ت  ما يصدر ر ا نيانيجة ث انيارا ا  ومي ه ا ياولد القلق الوجودا تحالة طدنيينية مري ا رو  مري نيارائج 

  .اث انيار ا ر

قصررد جرران بررو  عررار ر بيدررارف اآل رررون هرر" ا حررني" الطدقررة الضجواليررة يف لرنيسررا والرر  تانيررو  ررار  رلررو ال رريب  -

ي هررر جلنيررا ر ررد عررار ر م ررذ الصرر ر  لفرري السرر ف الذا نيررة الرر  تادهررا ررري  نيا ررا اثدررطهاد بترر  أشررتالا  هررذا اليررداس 

 نيا ا و ايي ونية بالتلمات ي هر مدى ترغ عار ر الفىت الص   ديا الضجوالي  واللذان تانيا تارعان هرذا الفير  رلرو 

  .أما ورلنيا
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...ال ريب مري اعرادداد وادرطهاد  الطدقرة مسرر نيات عرار ر ورويا را ا دبنيرة رتسرو لليرات ميانيراف وآثم وادطهاد -

 . الضجوالية

ال  رف ر د عار ر هي ال   ت ا ل ا ري ال   ولنين با دلة اليقلنية  وهذا ما دليا إث إرادف ال  ر يف رأا ت  مي -

 .ةديتارت و هوعر   ومي مث  و   إر أن ال  رف هي ال رة ال رورا ل، صا  بال   أا ري طريق الاجربة ايياش
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ممدد  رنح ضددتيتل  نلري دد  مدد  ن،لش دد     دنميددا نزنعدد و راددشنع و نتيجددا نبددشلع نل دد  يتع لقددش دددلش نلقددشر نل  ددش      

رحتددب لددوندر ن ددو   ددش     نخلنل ددشرنر رنسضدد.ل د   نلنلددو ر نلوجددود نسنيندد د ملددشد رم قدد  عندد  ش نل  دد  ر  ج دد 

فدد ل كونيددا  زددالو نلوضددا نليني تددل ر لددب نلقادديا نستددت و ر ا مدد  نقدد م رن تودد و  نل ش ددش مدد  ن  ريددش   رنل  تدد ا  

  .ن ينتلبا ل لقوة م  قب  نل.بق و نل جونل الون  نلشف ع ع   ش ا نإلنين ر  لمل     شنينل ن   اشأق.   نل ريش نل

ق تددبي  زاتدديال عقدد د للوجددود    دد  ك نددب مددور و علددأل ضتلدد  ن،رضدد ع نليندد اشة ق نتو دد  و نس عق نيددا  مدد  ر  

 إعدد دةإضدد فا إ    لاتددش ر نل دد     أرررلدد  دد و  ن ادد.لشة ق نل نتدداج ع  قددو  فري نددب يدد  تلو ن، ددأل نإلنيندد د  

ألددشل  مدد ن    اددا للوتتدد  ر ر ل دد و   هذ  نفري نددب نل زعددا نسنيندد نيا ع  لددا نل د  ر ن ددشر  ددنسعتبد ر لننيندد ر كانيندد ر  

  و(1699-1611)   رألبددد  كددد موو(1691−1691) مدددور ال م لدددول ي :يا دددري و نإلنينددد نهبدددهذ  ن مددد  ن تودددون 

 و(1611-1691ررميدددددددور  ررر)  و(1699-1691)رأنشر ددددددد  مددددددد لشر  و(1619-1691)رتددددددديوور در لوفدددددددونر

"مجلةةا زمنم ةةا ق زاتدديال فقددش تدد مجون  ي دد    و(1619-1691)جدد ر لددور تدد رزش علددأل رأتددلو يدد  و  ر كدد ر ر 

  رريو نخت ف  و نل ريش ا إس أهنو قشمون م  خ ر  هذ  ك نب ع  لا نللين ر نلش ل لل لين ا رنليني تانلي    زلحديثا"

إتدل م و كد يف ق زوعيدا نل د و  رزايد  ن،رضد ع  رل دش ز ريدل  دهذ  نجمللدا   د  لعيولد   ؤل د وري    مد  ن نجمللا 

 م اددو  إ  ن  ينددريش نسددددانكلجدد ر لددور تدد رزش    ضددد  ل ريددش  رقلودد  أعددشن  نبش دددا نإلنيندد نيا  لريدد  جددشأة رإادددشنر  

رلند ادديت  ق نل ريددش نلاددشص ن   اددش   ددا ن دد  )نلييندد رر(  رمدد رس مددزأ أ ددو أفريدد ر نلوجود ددا فيدد   رل ددش فدداة ق دد ة  

جتدددد    نل دددج عا ق ددد نمو ر   1691 ننادددو م  إ  ن  ر ددددا رم ددد ركت  ناش ادددا ق زنددد  شنو نل.لبددددا ق لددد ر الخ ادددا ل دددش 

رفليندد ت  نلددي دددلش   ددل ددد  ر  ددهذ  ن،خدد ة   فري نددب  نيدد  نبش ددامدد  أجدد  فشنيندد  فقددش قدد رو للددش     رنازناددش نل يت دد و

 مد  ل أتدب   حتدور  عليل  نل     رهبهذن نرزب.ب أفري ر  رمونق   ما  م ر رطوو د و  دهذ  نل د و   رعليد  نتيند  ر:
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مددد   مددد  موق ددد ن  ركينددديا   ر ن  ددد  يو نلوجود دددا نلدددي أدخللددد  علدددأل  مددد  ل أ دددو نل نكينددديال  ر  ن  دددشرع إ  تددد رزش مددد 

  نلقا    نستت و ر ا ق نل    
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 :يزلجماع زلوعي إلى يزلفردزلوعي من  -1

نلدهذر كد ر موجد  ق  إر نت اج نبشلع نل   يتع رل ،خص  ش  أ  ني  ضش فشنين  قش تد مجون ق زايد  نلدوعل نليند رزشر

نل د لا أت تد  نلدوعل ناود عل لشن  ز  حنو نل شد نل يين ن  خص  ن   زر ع  نآلخش   رنلا اا ق ع   س مد ر لد   إ  

  رنسلتزنو ن ينؤرليا

 نلدي رنلقدشنرنو ن ونقد  عد  عد كود     فشنين  ضش أ  ني   ش  ع ل   ت رزش  ك  ( 1691")زلذباب" ررن ت   لف 

 إنين: "نلشرن ا ل.  "أورست" قور ق  تاح م  ر هذن ن شرة  نللتنا رز ل نسلتزنو ف   ع  ز   رنلي نإلنين ر  تخهذ  

 ن دد   عدد لش حيود  كودد  كت ددل علدأل رتدداهل  ل ولدل قوددب لقددش]   [ك ل د عقا علددل نبش دا ننقاددب لقددش إلريدان  دد   دش

  ددش ي ،ر نبودد   عدد  مقدد  نلدند مد  هبجددا رتددالدند  يندد ل   ع دد  رأقدشو نآلخددش نل دد ط  إ  أنقلدد  رتددو  ن يند فش   

  1"إ     ل

 ري   ل د  عد  نلتتدور نلوجدودر نلدهذر طدشأ "،ررتدب" رج لد  أر ت رزش حي رر أر خ ر  هذ  نلشرن ا ن لو م   إذر 

رنجتدد  اددو  نسلتددزنو نلددهذر  دشر  ف دد  نسلتددزنو نلددهذر   ددا   نبش ددا  يدد  أندد     تقبدد   دهذ  نبش ددا نل  ريددا مدد  ن  دد   

      او  ل  رجود  نبق 

 أم ددد   ر دددى نل ددد  يتع  نبدددش  رل دددش قبددد رعلدددأل رجددد  نلتتش دددش   ق كت لددد و تددد رزش نل ريدددشر نلتاددد مددد    ددد  لدددشأ  .دددشأ ر 

 م  نبش ا علأل رمبقي  فلين ت   ما ر ن ين  ما م .قي  ن،رر كت ل  ق    قش ت رزش ك ر فاذن" ل شنين   أ  ني  ن ت ر

  س قا مش لا إ  للتش ا ن     هذن  تج رل س ق  ت شن  فان   مّشد  ن ر ق ر م ّع  موق  إلن   ش ا  ل  يث

                                                 
  1) ج ر لور ت رزش  نلهذل    دنر نآلدن   ل رو  ]د ط[  ]د و[  ص99  
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   1"نل و  ر نسلتزنو إ  فيل   شعو

 رقش: "قول  ق جلي   تبشيف رنضح ز ش ح ف ي   "زلمثقفين عن دفاع" كت ل  ق  أ ا  ت رزش علي  أكش م  ر هذن

 نخل  ‹‹تش ا جلينا››-‹‹نلهذل  ››-ن ينش ي و زلل طب  و إل شيف كتبتل  ك ب نلي ن قشما قشن ة مؤخشن أعشو

 نلددشرنو علددأل نسنيندد ر ميلددل ن ريدد ر   ريدد  رأ دد  نلنددشر   زريدد  ملودد : مدد  لل كتبددب لقددش  قيقددل   ددق علددل رنتددتتوذ

 لقددش:   ددش  س أمددش  ددهذن: ن ينددل رلددع ليددين قلددب ذلددل قددشأو  ددع" خ ا دد   ريددور س أر  ريددور أر خيتدد ر أر ق نبش ددا

  2لهذلل أؤم  ك ب

  إس أن  قدش 1616قش نلتتق ت رزش ل ايش نل شنينل ق حنو نل و  نل ورر ناو عل  فت رزش  نن. قارم      ك نب 

ق ج ددشر فشنيندل نلدهذ   لأ هبددو  999 19قبد  ن، د ر مددا أك دش مد   ألقدل عليد  نلقدب  ق نبددش  نل   يدا نل  نيدا مدد 

تدشن   مد  ]   [ رف د  ع دشم  أطلدق  1691تد رزش تدجع نبدش   دى رلقدل  stalagxiid)) مت دشنو تد. س 

 ر و ش ن،فشند  ق رما نل  ل ع]   [ رز ت   هذ  نخل.وة ن،ر    نو ت رزش أر نلينج  ننشن ل تت  نل  ينيا   رر

  3ق  ي ة ت رزش نليني تيا 

رلريد    عدزر  ددهذ  ناو عدا لينددب   ،"زشةررزييا ورريةةا"ل دش حتش دش  مدد  ن،تدش ددري  تدد رزش   عدا للوق رمدا نل ق فيددا ر 

 لقدش رجدشو ناو عدا ن يندل  م زرلدا   مد   رأخدهذ تد رزش علدأل ع زقد  أمدش   هذر نل يوعيع م ل   فقشر تد رزش أر حيللد 

  4أعا ؤ    وجلل  لل  مقشرن أر أمجيتل  نلونق يا ك نب س ز  در ن خ طش نلي 

                                                 
  1)  بي  نل  ررد  لع ت رزش رلشجينور   مشجا ت لق  ص111 

  2) ج ر لور ت رزش  دف ع ع  ن  ق ع  زش ا: جورأ طشنلي ل  دنر ن،دن   ل رو  ط1  1691  ص292  
 3) عبش نجمليش عوشند  ج ر لور ت رزش رنل ورة نازناش ا  مريتبا مشلويل ]د و[ ]د  ط[  ]د و[  ص ص21-29  

  4) ت  د  ش   ن،ن  رنآلخش رناو عا  مشجا ت لق  ص ص99-91 
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ردف تدد  إ    ( رخ اددا جتشلددا ن،تددش قددش يد و  يدد ة تدد رزش نل ريش ددا1691-1616رف د  فددار نبددش  نل   يددا نل  نيدا )

  كدددد ر علدددل أر أكت دددد  قددددوة  قدددد ر: " إر نبيدددد ة علوتدددين "قددددوة ن،ددددي  "  رق نلونقددددانخلدددو  ق نلتجشلددددا نليني تددديا  إذ 

   ن،دي    هذ  م هذ "نلريي ونا رنل دشو" ،ندين ج دشو م دهذ ذلدل نلوقدب مد  درر أر زريدور يل ريبدا ق ذلدل  لقدش جشلدب

 وماددهذ ددديا  مدد   ددديا     ريدد   ددش ي ركدد ر  ددتتريو ص مدد  نخلدد رأ  ر ددهذن م دد  ك ددب قددش تدد يب مددا ذلددل إ  جت بدد   

    1نل   "-ق - ن،دي     هذن نلونقا نلهذر أ ي   "نلريي ونا ريهذن ر ب أكت   رنقا رضا نإلنين ر لع

 نلتقلرحن  ل سنتق ر م  )نلوجود رنل شو( إ  )نقش نل ق  ناشيل( س "إ  نلقور:  روجيه غاروديق  ع  هذ   

 نن.   لار زاي  أت تل  ف ل  قا نسجتو عيا ليينب أك ش م  ما ع ا متريشرة لل  ق و نل خ يا]   [إهن 

  2"م  نل شد لب    نجملتوا رت رزش   ينج نلت ر خ ع شرع و فشد ا جيينش ل ال  نلب   نآلخش

،رر مددشة أر  ت دد  لدد بز  ر  1691ق فقددش " دد رر تدد رزش فشنيندد   ضددش ضددل  أ  نيدد و ختك نددب رنتيجددا للتددش  نلددي  

لريدد  نل ددديوعيع     رلدددا نل ددشر ن، ددد دأر   وددد  ر   ضدد  م لددو ر نل دديوعل نل شنينددل نلدددهذر كدد ر ق مقشمدددا ن قدد رمع 

رفادددون طلبددد  رنلت ددد رر م ددد  رفاددد  ق ط ددد  ،هندددو كددد نون   تقدددشرر لدددار تددد رزش كددد ر عودددي  رج توتددد    وددد  تدددش   ل  ادددشة 

  3نل  ل ع

ز ددريي  ا ددا إدنر دددا ضددوب   عددا مدد  ن  ق دددع نل شنيندديع  لشرنتددا رم  ادددا ن يندد مجا ق زوجدد  تددد رزش إ  رعليدد  فقددش 

  ركد ر مد  لدع 1699نبش  دا" ق أ لدور )تدبتو ( تد ا  رلقش ز ريلب نللج ا نإلدنر دا جمللدا "ن،لم دا    نلشن  ا "نلقا

أعاد ال  جد ر لدور تد رزش ررميددور  ررر رمدور ال م لدول ي رتديوور در لوفدونر رننشر دد  مد لشر  رقدش ادشر نل ددشد ن،رر 

                                                 
  1) ج ر لور ت رزش  دف ع ع  ن  ق ع  م شر  ت لق  ص291 

 2) ررجل ي رردر  م ركينيا نلقشر نل  ش    زش ا: نز   نبرييو  م  ورنو دنر نآلدن   ل رو  ط1  1611ص129 
 

  3( عبش نجمليش عوشند  ج ر لور ت رزش رنل ورة نازناش ا  مشجا ت لق  ص21  
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تدد رزش م ددشرع  ددهذن نايدد  لدد لاكيز علددأل م لددومع أت تدديع: ]   [ حيددشد  1691م لدد  لتدد ر خ ز ددش   ن،رر )أكتددولش( 

  1نسنين ر رنلت ر خ

  خدد   لدع تدد رزش ر م لدول ي "ف ددل نلوقددب نلدهذر تدديت رر فيد  م لددول ي نسلت د د عدد  ج ذليددا  علدأل  ددهذن ن،تد  ر 

 -1612 دددهذ  ن ش لدددا)نبدددز  نل ددديوعل نل شنيندددل ر نليندددت لي يا  تددديت رر تددد رزش نسقدددان  أك دددش فددداك ش م ددد   رزتوجيددد  

 ( ك ر كت   نل يوعيور رنلينلو  نلهذر  ؤكش في  ت رزش علأل نخل وص: ك ر رنجب  أر نريور إ  ج ن 1619

     2نلهذ   خي طشرر  أرلال نلهذ   ك ر م  م لتتلو إرندة نلينلو  إذر إ  ج ن  نلينوفي و" أرلال

ل دديوعل نل شنينددل ر دد  لو قدد ا : إر خ  دد  نبددز  أعلدد  تدد رزش عدد  نلت دد د  رنن  دد ل  نلتدد و عدد  نبددز  ن 1691رق 

نل دديوعل مدد   م  زلددا   مددد  عدد  ل اددل  نلدددب   س أ ددش مدد   دددهذ  نخل  دد    ددش  مددد ذن جيددشر ق نخل  دد  ن،خدددشيف  رق 

  3نعتق در أر نل و  ن،رر  و نس تري   لع ك  نل   اش  ع   م  ن.لق علي  نجملووع و فيو  لي ل 

فقدش خ دص تد رزش عددشدن كد م  مد  نلدا "ن،لم دا نبش  ددا" ل ادح رجدود م يندريش لل ود ر نل بيددش  1619أمد  ق عد و 

ق "نسحت د نلينوفيي"  لري      تخلأل قد  عد  إمي ند  لاند  فقد  مد  خد ر خلدق نسددانكيا  رمد    دتج ع لد  مد  حتش دش 

  4لل.بقا نل  ملا  ميري  أر ن  ر نبش ا

بدز  نل ديوعل ع دشم  دد ش لدار تي تد ز  قدش أخدهذو  يد  إ  ن ل دندا رز تقدش إ  فقش نن    ق هن  ا  ن .د   عد  ن

 نل ور ا ن .لولا]   [رل ش رف ة تت لع أابتب نليني تا نلش يا لل يوعيا  ل نسجت   حنو نلت   ش أك ش م  نسجت   حنو 

                                                 
 1)موش نل يخ  ن  ق  رنلينل.ا-درنتا ق نل ريش نل شنينل ن   اش  دنر نل.لي ا  ل رو  ط1  1661  ص96  

 
  2) ن شجا ن ين   ص ص19-11  

  3) ن شجا ن ين   ص12 
  4) فيلي  زوديف ر ونرد ر ش  أقشو لل ت رزش  مش جا ت لق  ص192 
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  1نل ورة مم  ج   ت رزش  ايق ذرع  ل ل يوعيع ر  قش ا   إلن  و

ب   عددا ن،لم ددا نبش  ددا كجو عدا ن ق رمددا ذنو  ين تددي و ضتل ددا  فلددو زيندش ن،مددور م ددهذ نلبشن ددا علددأل مدد  لقدش ك ندد ر

إ  -رم دد  أنش د  مدد لشر- دشنو  فبوجدشد أر نختددهذو نجمللدا مونقدد  اد رما مدد  نل ند و نلددش اويل]   [  دى لدد در رميدور  ررر

 ا مشدة  أم  رميور  ررر فتريو    نإللينتوولوجل نلشقيقنستتق لا  ك ر ت رزش ر م لول ي   نشنر إ  نلت ر خ كريلي

 ق ننش ا نلت ر خ ن،  نيا ك ر مي    م  أ ا ما مشة م   هذن نلقبي   فليال ألاظ ع ش  م  ز ر خ ض ي.  زريور في  

  2 ن،جين د قشل ن 

 ل دددشم  كددد ر  شكدددز فقددد  علدددأل نل دددشد نل يدددين تددد رزش ن توددد ومدددور  قدددش ددددري نلتددد ر خ رنليني تدددا ر رعلدددأل  دددهذن ن،تددد   فدددا

رنح مد  خ  د    مدال   هذن نتيجا زامش  نل ش ش لا شنث ررقد اا نبدشلع نل د  يتع  رمد  زشكد   ق ن ينديت  ر   ن  خص

: "قب  نبش  ك ب أعت  ن يندل ك دشد فقد   ر  أكد  أدر   يث  قور  قا    نسنين ر رخ اا م  ز لق م ل  ل بش ا 

ر ك ر  و ش لع رجودر نل شدر رنجملتوا نلهذر ك ب أعيش في   رع ش ختشجدل مد  ن شرتدا نل ليد  ك دب قدش نلشل ط نلهذ

: لقدددش ك ددب نسنيندد ر ن تو دددش  أر نسنيندد ر نلددهذر  ت ددد ر  مددا نجملتودددا ل يددب ننش ددا ك ملدددا ل دد   علددأل  دددهذن نس يندد  

    3ل تتق ر فريش ]   [كو  أر نجملتوا س  ور ل  علي  ،ن   ش

 رإر نلقشن ة نبهذرة لننت أ نل لين ل نلين رزشر خ اا ن ت لق ل ل ق نل د د مد   ي زد  رنق دش لدهذلل نلتتدور نليني تدل 

 رنسجتو عل    ل ش نبش  نل   يا نل  نيا رنلهذر أت ش ق  قيقا ن،مش ع  زولي ا م  لع نل شد رنجملتوا   ري  

                                                 
  1) أن.ود ديف كشتب  ر كي يب مي وأ  أع و نل لين ا نليني تيا ن   اشة  زش ا ردرنتا: ن  ر عبش نهلل  ن ياا ن  ش ا نل  ما للريت    نلق  شة 

  199 ص1669  ]د ط[
  2)موش نل يخ  ن  ق  رنلينل.ا  مش جا ت لق  ص19 

  3) ن شجا ن ين    ص ص99-91 
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  1نإلنين د ج م ا لألخ   رنليني تا  إهن  فلين ا نلونقا لوضوح علأل أر نل لين ا ليينب ل يشة ع  نلونقا فلل

لتوجللدد  مدد  نل ددشد إ  ناو عددا نزينددوب ل ا ندد  ن،خ قددل  مدد  خدد ر م  دن دد  نل ليندد ا نليندد رزش ا ن  ددظ أر  كودد  

ش دا مشزب.دا ح  ش دا نلاد   د   ش ت د   أادبتبمفب شم  ك ر نلا  ع دش تد رزش  دو نلدهذر  يندل    بش ا ركشنما  نإلنين ر 

"إن   ت و ر  نبش ا م  أج  نبش ا  رتدو  ن.لبلد  مد  خد ر  دشر  م ي دا   ر هذن م  أكش علي  ت رزش لقول : ن،ن  

      2" رلين ي   خل  نبش ا نريت   أهن  زتوق  كليا علأل  ش ا نآلخش    رأر  ش ا نآلخش   زتوق  علأل  ش ت  

قددش حتدور مدد  نلددوعل نل ددشدر  نلدهذر اددبات  نلهذنزيددا رن يت فيز قدد  رن،ن.ولوجيدد   أر جد ر لددور تدد رزش   ممد  تددبق  تبددع ل دد ر 

رن،ن شرلولدوجل رنلتد رخيل مشكدزن علدأل م د ك  رقاد       إ  نلوعل ناو عل"زلوجود وزلعدم"رنلهذر أكش علي  ق كت ل  

 .نقد زلعقل زلجدلي"ع ش   ق كت ل   "

 

 

 

 

 

 
                                                 

  1(   لوع و  ج ر لور ت رزش رموق   م  نلقيو ن،خ قيا  مهذكشة ل ي  دل دة ن  جينت  ق نل لين ا  ن شرتا نل لي   لألت زهذة ق نآلدن  رنل لوو
   196  ص 2996-2991نازناش    نإلنين نيا

 

 2) ج ر لور ت رزش  نلوجود ا مهذ   إنين د   م شر ت لق  ص11 
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 :زلماريسيا  وزلوجوديا  -2

تد رزش إ  ن  يندريش ن  ركيندل)نل.بقا نل  ملدا( نلدهذر رأيف فيد  نل ودوذأ ن،م د   لل دورة رنبش دا  مد  أجد  حتش دش لقش نننو 

"فوا لشن دا  لدور كت لد    م  قب  نل.بقا نب كوا)نل جونل ا( نل  م  م  نستتا ر رنل بود ا  رنتادند كشنمت  ن ينلولا

فقش نعتقش ت رزش أر لري  ع دش ، *زلماريسياأ نلوجود ا ق ن.       رر ت رزش إدم  1699نقش نل ق  ناشيل ع و 

فليندد ت  نلددي ز دد  عدد  م دد ل نل.بقددا نل دد عشة فيدد  أر نل.بقددا نل  ملددا  ر دد  ك نددب ن  ركيندديا  ددل نل ليندد ا ن  دد ة عدد  

     1م  ل نل.بقا نل و ليا ق نلقشر نل  ش    فقش ز.لا ت رزش إ  رل  نلوجود ا ل   ركينيا

إلدددشن يو م ددد. أل إلدددشن يو أر م رلدددا تددد رزش مدددزأ ن  ركينددديا ل لوجود دددا ندددوع مددد  خلددد  ن،ررن  لتبددد    أنينددد قل  قدددش ر  ت

رنخت   مشنميل    هذن فا  ع  إمي ر ك  م لو   ف   ركينيا زؤم  ل بتويدا رنا  دا  لي ود  نلوجود دا زدشعو إ  نبش دا 

  2قوننع نسقت  د رنليني تا  رقشر نلوجودر نبش ا رنلت  ؤوإ   ش نسلتهذنر فقشر ن  ركينل ع ق و نسنت أ ر 

مدد    نختدهذوفقدش كد ر ك ندب  لدش  ق كتبد  نلدي   ميندت  ر مد  ك ندبرن   دظ أر  كتد   تد رزش نقدش نل قد  نادشيل 

 مث رم  كلوا "نقش" ع ونن     إ  حتش ش م  ميري  أر  وضا قبلي a prioriرم  س ميري  أر  وضا علأل  هذن نل تو

فار "نقش نل ق  نخل لص"  زعو أن   اا أت تد  للت ريد  نل لودل عد  نل د    كود   ادا "نقدش نل قد  نل ولدل" م د   دهذن 

    3ن،ت   لألخ    رعلأل  هذن ن  ونر  زعو ت رزش أن   اا أت ت  قبلي  لل ريش ناشيل ع  نإلنين ر

                                                 
  ت   كت ل و علويا ز رخييا   ل م  كتب  ن  ريشرر  ل ش م ركال ز.بيق  ل نش ت  ق ضتل  نجمل سو  ر   ري  م  كتب  م ركال فلين ا  رك ر*زلماريسيا 

ش أفور نل لين ا زقا ق نلت  ق  لقل  ن  ركينيا فلين ا  حجا أر ن  ركينيا ر ل ز  ق نجتو عيا  زت  ق  ما نل لين ا نلي رفال   رما ذلل لهذلب م رسو
     (929رزت لين )  نش عبش ن   و نب ين  ن  جو نل  م    .لت و نل لين ا  ص

 1) علل    ل موش  قشن ة نقش ا ق رجود ا ت رزش  ن ريتبا نلقوميا نبش  ا  ط .    ]د ط[  1669 ص96   
  

  2)  إلشن يو م . أل إلشن يو  نقش ن هذن   ن   اشة  مشجا ت لق  ص261 
  3) ج ر ف ر ر خشرر  ن وص ضت رة م  نلانث نلوجودر  مشجا ت لق  ص61.
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ن،  نيددا"  علددأل قددشن ة "رأ  ن د ر" ر"نإل ش ولوجيددا لقدش أرند تدد رزش أر  .لدا علددأل ن،فريدد ر نلشايينديا للو ركيندديا  ف ريد ر 

رلري     تتقق ل  م  قشن ة  دهذ  نلريتد  مد  حتقدق ع دشم  نلت دب إ  طبقد و نل ود ر نلدي حتيد  ن  ركينديا  ردد  ش عد  

قدش  كيدد  زتجيندش فيلدد  أفريد ر رمبدد دف مد ركال  فلددهذن نسلتقدد   لدع نل ريددش رنلتجشلدا  ددو نلدهذر أديف ليندد رزش إ  نل لددو 

   1ر   ين نلتاي  ر  ين جت رل نإلنين ر ل  ين نلهذ

 قيو ت رزش ق كت ل  "نقش نل ق  ناشيل" رجود ا جشليا د  لريتيرييا   يث ك  ب م نو ن،فري ر نلي ن تون د  رعلي  

رس   ق طي    نل. لا ناشيل  ف إلنيند ر  وجدش ر ريدور ذنزد  ق نبشكدا نلت رخييداحتور  هذن نلريت   ع  دسسو جش شة 

 ريور  دهذن نلتريدور ممري د  إس إذن كد ر نإلنيند ر مشزب.د  ل  د دة  رنل قد  نادشيل  دو ر دش  نلقد در أر  دشيف نلتد ر خ لواد    

  2 ك 

فقددش "ادد رو  ددهذ  نل نش ددا نلددي ز ريددش  ش ددا نإلنيندد ر  *زلثةةور نليددوو  ددل نلددي ز دد  عدد   *زلماديةةاتدد رزش أر  ددهذن  ددشيف ر 

هذر ددا  ر ددهذن   ددين أر ماددوور ن  د ددا م اددو لت باددا رز ندديو نلقددويف نل ور ددا  ر  ددين جددهذر    أدنة حتددشر نسنيندد ر ن،ك ددش ج

أ ا  أر مثا ع قا عويقا لع رضا إ شيف نل.بقد و ن اد.لشة رلدع نلت بد  ن د در عد  ذلدل نلوضدا  لريد  س ميري  د  

   3أر نينت تج م  ذلل أر ن  د ا فلين ا أر أهن  نبقيقا

                                                 
  1) علل    ل موود  قشن ة نقش ا ق رجود ا ت رزش  مشجا ت لق  ص91 

  2) فش شة ييوة   م  م  نلوجود نلزنا  إ  نلوجود ن،اي -درنتا حتليليا   ريلا نلتا  نلوجودر  ج ر لور ت رزش أمنوذج   م.بوع و ج م ا م تورر  
   219صقين .ي ا  ]د ط[  ]د و[  

   لش دري ر راييني ر رق نلقشر نل  ش  نل زعا نلق الا لار ك  م   و موجود م در  أر   توش كليا ق رجود  علأل ن  دة   ل ع      نل لين ل *زلماديا
 قيا ل ش أعا   نبشكا نلوض يا)  نش للو د ا مج  ن  د ا ناشليا رنل زعا نل يز قيا: أم  نل ري  ن،رر فلو نل لين ا نلش يا لل    نل يوعل  رقش ا غ نل زعا نل يز 

  (111-119صلب  ر  ص -فؤند ك م  ر خشرر  ن وتوعا نل لين يا ن خت شة  رنج ل  لكل جني  موود  دنر نلقلو  ]د ط[  ل رو
 اليب    ي :   نش)نسقت  در رأ نسجتو عل أر نليني تل نل ن و زاي  نل ورة ر ش  دتتور ا  طش  في  زتبا س نجملتوا أرض ع ق جو شر زاي  زلثور * 

  (      111ص  1أ نل لين ل  ن  جو
 3) ج ر لور ت رزش  مونق - ن  د ا رنل ورة  زش ا: عبش نل ت ح نلش شر  ل رو ]د ط[  1699  ص ص11-12 
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نلت يند  نل دتيح بشكدا نلتد ر خ  إس أن د  ندشن   اخدهذ  *زلماديا زلراريخيةالا  ك ر ت رزش علأل نتت شند للتينليو لدار ق ر 

علددأل ن  ركينددديع جتدد  للو نلب دددش نلوجدددودر لننيندد ر  لريدددل زقت ددش ن  ركينددديا علدددأل رادد  نبقيقدددا نلب ددش ا مددد  م ندددور 

  1 أن شرلولوجي  س إنين نيا  ي   ع ل  نسنين ر ن ين علول نشد  ف  زلبث أر  ينتتي  ق هن  ا ن .   إ 

إنريدد ر رجدود نهلل رإنريدد ر نلا ايدا نل لو ددا  رمد د خ.ون دد   دل إرجدد ع  شكد و نلددشرح  لر د  ك نددب أرر خ.دونو ن  د ددا  د

فيودد  لي لدد   إ   شكدد و م د ددا  رنل  ل ددا  ددل نتددتب  د نلهذنزيددا مددا حتو دد  نل دد   رفيدد  نإلنيندد ر إ  نينددق لألدددي   ن انل.ددا

     2ل  ق و كليا  فقش نتت تج أر  هذن ن هذ   ميت فيز قل)ز لا    ررن  نل.بي ا(

يد   *دوجماتيةاحتولدب إ  ميت فيز قد    فلو  شيف أر ن  ركينيا ن   اشة قدش ن  ركينيا ن  د ا  ق نقش  ت رزشر ريهذن  بشأ 

لدد لريلل نجملددشد  رزينددق  مدد   يندد هب  نل يددين أر ن لوددو  فدد  زبلدد  ق للددا للتتقددق  ،هندد  زا دد  نازاددل أر نل ددشدر مريت يددا 

مش لا نل لو  ذلل أر نلا  ا ع ش ت رزش ليينب  ل ز ين  نسنين ر رإمند   دل فلود   ر،جد  إمريد ر  دهذن نل لدو س لدش 

   3م  نسعتو د علأل م لج نلتتلي  نل  ينل رعلأل م   ج نلشرنت و نسجتو عيا

رزش س   .ددور علددأل ج  ددا زلددزو نسنيندد ر ل خلاددوع  دد    ددهذن مدد  زددهذ   إليدد  ن  ركيندديا علددأل أر جددشر نلتدد ر خ ع ددش تدد  

 ن   اشة  ع ز ت  نلت ر خ قوة خ رجيا ليال ق إمري ر نإلنين ر تويف نخلاوع    رنستتج لا   ياتل   أم  ت رزش

                                                 
 ننالز فش ش ش ل كت ل و ق لن  ض نلقشر نرنا  ق مشة سرر  لش رقش رنلش  لريتيل  ن  د ا: مج  ل نع م  مشك  ز ب  ناشليا ن  د ا أر زلراريخيا *زلماديا

  يا  د  لريتيل ن   فيورل خ م د ا لع  ا نلهذر نخل ص م ركال م لج لشو  يث نس  نيا  نلري تيرييا نل لين ا رهن  ا فيورل خ رلودفي  در ش   -نسني ق
   (1162 ص1611  1 ط[و د] نل شص  نسمن   م لش  2نل شليا مج نل لين ا موتوعا ل  دة  م  :  نش)

   1)علل    ل موود  قشن ة نقش ا ق رجود ا ت رزش  مشجا ت لق  ص96 
  2) ج ر لور ت رزش  ن  د ا رنل ورة  مشجا ت لق  ص ص1-9 

 مق للا للش بيا)  نش: ج ر نلش    ل مهذ   م    ق ل ل ق  رلقشرز  ن .لقا علأل إدرن  نبقيقا رنلواور إ  نليقع  ر ل هبهذن ن    *زلدغماتيا )زلوثوقيا(
      (161  ص2999ت يش  م جو ن  .لت و رنل ون ش نل لين يا  دنر نا و  لل  ش  زونال ]د ط[  

  3) بي  نل  ررد  نلوجود رناشر ق فلين ا ت رزش  مشجا ت لق  ص19  
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     1   ا نلت ر خزقشر أر نإلنين ر ف يف أر ن  ركينيا ن،اليا علأل حنو م  ج  و ع ش ك رر م ركال 

تلدد   ف  ددش  يجدد  لدديال ناددشر ق   جددا إ  زقددش  ن،دلددا يجليددا نلددي زريودد  ق م  ليرإر تدد رزش  تج دد  نلشر  زيددا ن 

عليد   رإمند   دو  تخدهذ مد  هن  دا نلتد ر خ ]   [رإذن كدد ر نمتيد ل رأاد لا مد ركال   دودنر إ  أند  د د   يجد  رأمبددب أر 

ود س  شد إ  ن  شفا  فار ت رزش  اخهذ علأل ن  ركينيع أهنو أنريشرن علدأل نل ريدش ذنزد  كد  نلت ر خ ق  شكا دنابا رأر نلوج

  2ن  ط جشيل رأذنلو  ق نلريلل ناشر نلريلل  إهنو ألاون نإلنين ر إذ ق مون لت تيت  ق نلريور

 ددهذ  –نلري   ددالوتدد ا  دمي يوجيددا عدد  فيدد  -ج دد  جددورأ لوكدد م   تقددش أر تدد رزش  اخددهذ علددأل ع زقدد  أر  ينددتا ر ددهذن م 

 نل  لث نل قليا  لق ش جتش ش ن  د ا هن اي  م  ك   نوة    ر ليش نل.ش ق سنت  ر نلوجود ا  سنت  ر  هذن نل.ش ق

     3لل ريش نلهذر  و ليال ع در رس م  يل

فريدش و  تيندو رجتشر نإلد رة     أر ت رزش    وج  نقدش  لريد رر مد ركال لد  للو ركيندع نلدهذر   تقدش أهندو ميتد فيز قع  

أقددور ق  لد اوود  ر دهذن مد  رضدت  لقولدد : "نقدشد ل د  نل د   لينددو  نيدا أندين   أذكدش مدد ركال ق  دهذ  ن ق لدا  لدهذلل

حتش دددش أر نقددددشر    ت لدددق لريدددد رر مددد ركال  إندددد  موجددد  حنددددو ن  ركينددديا نلينريوسايا)نل ددددبيلا عشرتدددا نل  ددددور نلوتدددد.أل 

     4إ  م ركال خ ر ن  ركينيا نلينت لي يا ن شما   أر إن  موج  إذن دا  1696ن ينيتيا( ق ت ا 

ر     م  ذ   إ  أر ن  ركينيا لوا ل  نل لين ا نلي زؤكش نبي ة  رنلقوة نسنين نيا ن،اليا مد  كد ر ل إلمريد ر إس أر 

ا أر نلوجدود ع  لت ب إليل  أرلال نل  تد ا نل شنينديور نلدهذ   أعل دون نإلنيند ر رنبش دا رنإلنيند نيا مجلدو نلو يدش]   [رم

                                                 
  1) علل    ل  قشن ة نقش ا ق رجود ا ت رزش  مشجا ت لق  ص11.

  2) علل    ل موود  قشن ة نقش ا ق رجود ا ت رزش  مشجا ت لق  ص69 
  3) جورأ لوك م  م ركينيا أو رجود ا  مشجا ت لق  ص191 

  4) ج ر لور ت رزش  ن  د ا رنل ورة   م شر ت لق  ص1 
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نل شنينيع رستيو  نليين ر ع رق ون إ  ج ن  نابلا نلوط يا  رنل ورة ق إتب ني   ل  إر م نولو د ر  ق نل ورة أم  ر 

   1ت رزش رك مو  ر خش   لري لو فلوون نبي ة نليني تيا ق ذلل نلوقب م  خ ر رعيلو نل جونلر نل ا 

يد  أرس أر نقدش م ركيندل ملود  كد ر خ ي د   فلدهذن   دع  ل  وند   ر دشد علدأل  نإلميد نع  دشد علدأل أر تد رزش سنلقور ر 

اددتيح  ،ندد  س    ددد  ددديا  ق كدد  مددد   ريتبدد  إس أر حيدد ر  نليودددع  رل  ق لدد  فاندد  س  يندددت.يا أر  ادد  نل نددش عددد  

نل ريدال مدد  ذلدل ،ندد   ش دش أر  ريددور  ننتقد دنو ن  ركيندديع  س ،ند   ش ددش  دشو ن  ركيندديا  أر ن  د دا نلت رخييددا  لد  علددأل

  2نليوع م ركيني   ر،ن   ش ش إ ي   ن  ركينيا  رنليين رر   لتو درم  ل نتق دنو نليين ر ع ل  أك ش مم   لتو ل نتق دنو

أر تد رزش حيدد رر أر خيلدص ن  ركيندديا مد  نلشر  زيددا نلدي زددشف ل  ل دشو فلددو نلتد ر خ  لقشن زدد    تبدع ل د  مدد  خد ر  ددهذنر 

   " قددور تد رزش أر نل نكيندديال  دو نل ود   رنل ودد  ن يند   ددو *زلبرزيسةي  ة ج  دا رنقت دد د ا  رذلدل عد  طش ددق قدشن

نبهذل  إلدب ع   ج ز   ع  طش ق م شرع و ن ويل  ق ع     نلهذر  و أت ت  عد    scarcity نجمللود نلهذر ر ريهذن

 نب جدا ل   ت رزش م هذ نلبشن ا ن  لومع ن،ت تع:  قشو besoinرنل شرة  raritéنل شرة   ر شزب  نل نكينيال نرزب ط 

      3ل ريشة نب جا

ر  دد  جنددش أر تدد رزش  تلقدد   ددهذن ن  لددوو ن  ركينددل نلادد م   رل ددل  مدد  نل نعددا جي دد  م دد  مشندفدد  علددأل حنددو مدد    لددوو 

ن  ركينديا ع لومدد   ددو ن  دشرع ق نل ليندد ا نلوجود دا  رل بدد رة أد  فدار تدد رزش  ينددتخشو م لدوو نل نكيندديال لريدل حيقدد  

     4ع  ن  شرع ع   تاو    هذن ن  لوو م  نلقور حش ا نإلرندة

                                                 
  1) و أ ت خ ررف   م  فلين ا نلوجود إ  نلب يو ا   مشجا ت لق  ص19 
 2)  جورأ طشنلي ل  ت رزش رن  ركينيا  مشجا ت لق  ص ص29-16 

 نسجتو عل  نل ن و بش  ز إ   ش  نلي نل   ط و  نووع علأل ن  ركينيع ع ش ر شر ن و رتا  أر نل و  رم       نليون نيا م  م تق ل ظ *زلبرزيسي 
   (291ص  1أ نل لين ل  ن  جو اليب    ي    نش)نل  دة أر ل  لريا ن ينو ة ر ل نلوجود كي يا علأل أ ا  نل نكينيال ل ظ ر .لق

  3) ج ر ف ر ر خشرر  ن وص ضت رة م  نلانث نلوجودر  مشجا ت لق  ص121 
  4) أن.ود در  كشتبين ركي يب مي وأ  أع و نل لين ا نليني تيا ن   اشة  مشجا ت لق  ص119 
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رنل شرة  ل نلي  ش نل نكينيال نل شدر نسنين د ل لشنفا  رلري  نل شرة أ ا   ل نلي زريو  ررن   شكا نلتد ر خ نل  مدا  

كد  إنيند ر  خدش لواد    ش دشن ل  يندل  كود  رلينب  نل شرة ك ر نل    خ وم  ل الو للدب   نآلخدش  رأند  أنندش إ   

     1أدر  أنين  ش ش لآلخش  

لددهذن   نددش تدد رزش إ  ن  ركيندديا فدد يف فيلددد  نق دد   خ اددا لشؤ تلدد  نلت رخييددا  ف لتددد ر خ أك ددش ز قيددشن ممدد  نعتقددش    يدددث  

 نل.بي دددا رم د ددد  مددد  جلدددانل دددشنع رنل  ددد  موجدددودنر ق تددد ررة نلتددد ر خ  لدددع نلب دددش أن يندددلو مددد  جلدددا رليددد لو رلدددع 

   2 ى أن  نل ق نيا زري د زتتور إ  عريينل   ف لونقا ن   م في  نشرة م  دا  م  دنو      أر  رل ش أخشيف 

ليينددب نل ددشرة ددديا  م لقدد  ق ن ددون   إهندد   دد  شة  زوقدد  ع ددش   تدد رزش ق نقددش  لل ريددش نلددش  لريتيريل  رحتش ددشن  ددهذن فر 

نل نكينيال( علأل ن  دة  فتي ة نلب دش ز دب  ن اد مشة ق  دهذن نلوجدود  ر  ديلا نل  قد و ن  ركينل  م  خ ر ن و رتا)

نإلنيندد نيا زريددور نل ددشرة ك تدد أ لل  قدد و فيودد  ليدد لو  كددهذلل ق ع قدد  و مددا نل.بي ددا  أر مددا ن دد دة  إهنددو  تلدد لريور 

  3أ ي ن  للت ور علأل م   ري يلو م  رمق نل يش  لري  نلاش با ق تيا: ن وو

نلقاديا نلشايينديا نلددي زري د  ع لد  نلتجشلددا ناشليدا  دل قادديا نلتبد در رنلتدشنخ  لددع نإلنيند ر رن،ددي   ق أر ع قددا ر 

زقوو لي   رلي ل   قور ت رزش: إر نإلنين ر  ريور زوتد. )أر ن د  إليد  خد ر ن،ددي   نلدي  يندلبل ( عد  طش دق ن،ددي   

  4لقشر م  زريور ن،دي   زوت.  ع  طش ق نإلنين ر

                                                 
  1) ج ر ف ر ر خشرر  ن وص ضت رة م  نلانث نلوجودر  مشجا ت لق   129 

  2) أهش فقي   أن شلولوجي  ت رزش رن  ركينيا-نل شرة رنل     دنر نل  رنص  ل رو-لب  ر  ط1  2919  ص19 
 3)  ن شجا ن ين    ص19 

 
  4)  بي  نل  ررد  نلوجود رناشر ق فلين ا ت رزش  مشجا ت لق  ص ص69-61 
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ريهذن  .شح ت رزش ق نل قش ز ين ن نقت د د   ل  قد و نلتاد د رنل دشرنر لدع نإلنيند ر رنسنيند ر  مث  داك ل دش ذلدل إ   

 يندددا د  لريتيرييدددا  ف  قدددد و نلتاددد د  دددل نل  ددددل ل  قددد و نلتبددد در  ق  ددددع  تو ددد  ن دددل نل  ددددل ق زاددد فش نلب ددددش ق 

       1يا ق أا  نجملتوام رلتلو قلش نل شرة  ر هذ   ل ننش ا ت رزش نلش  لريتيري

كو  ر  تقش ت رزش أر نلت ر خ ق ز قيشنز   و أك ش ز قيشن مم  زشن  أر م ركينيا ع د ا  ف لأل ك  ل دشر أر  ق زد  ضدش  

لوادد   قددش أاددبح  خددش   إر  ددهذن  ددو أ ددش كدد  مدد : لياتدد  نسجتو عيددا  رنل.بي ددا  رنلب ددش نآلخددش    رضددش ن يندد   ددو 

       2 ف   قوليا نلت رخييا تتتتور     إ  م  س م قوليا مم رتا -أدري ر نستت   للاش

: " إر تددي.شة نإلنيندد ر علددأل نإلنيندد ر  مدد  لنلددب   دد   ق  يددث  ددهذ   إ  نلقددور ولر ددهذن مدد  أكددش عليدد   شلددشو مدد رك

لتري لددوجل نلونقددا نسجتودد عل رلدد لشيو مدد  كدد  زايدد   نتددتوشنرن ز رخييدد   رس زددزنر   دد   رنل.ددا مدد   لددع نل قدد  مدد  قبدد  ن

        3رنل ق  نلتري لوجل

رعليدد  فددار تدد رزش س  ددشيف ق ن ينددتقب  مدد    ددري  خ.ددشن علددأل نإلنيندد ر نل  قدد   أك ددش مدد  خ.ددش   ددو   يددث تددتريور 

نل ل  ا "زشم  نإلنين ر"  )نل ت (  إن  ذن  ناد ال ن شعد  رن خيد   فدهذلل نإلنيند ر نل  قد   دو خ.دش علدأل نلب دش ا  

   4لأل "نل ت " ق رت  نل شرةرعلأل نل ريش نإلنين د  رع

نل دشرة  يندد  تد رزش  دل نليندب  ن،ت تدل نلددهذر  دؤدر إ  نل دشنع رنلت د فال علدأل نلاددهذن     تبدع ل د  ممد  تدبق أر  إذر

 لجادور إ  نلت د فال فيود  ليد لو  رلدهذلل فدار نإلنيند ر     ف  دشم    د د  دؤس  مد  نقدص ددش ش ق نلادهذن   لع نلب ش

                                                 
  1)أن.ود ديف كشتب  ركي يث مي وأ   أع و نل لين ا نليني تيا ن   اشة  مشجا ت لق  ص66 

  2) أهش فقي   أن شلولوجي  ت رزش رن  ركينيا-نل شرة رنل     دنر نل  رنص  ل رو-لب  ر  ط1  2919  ص19 
 2)  ن شجا ن ين    ص19 

 

  3) شلشو م ركول  نإلنين ر ذر نلب ش نلون ش  زش ا: جورأ طشنلي ل   دنر نآلدن   ل رو  ط1  1611 ص111
  4) أهش فقي   نن شلولوجي  ت رزش رن  ركينيا-نل شرة رنل     مشجا ت لق  ص11 
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ز ريد  نإلنيند ر ق  )نل و ( للقاد   علدأل  دهذ  نل دشرة  رل لتد يل فدار نل ود   دو نلدهذر  بدع ل د  أر  لجا إ  نل نكينيال

 نل شرة س لش أر  ريور ز ري ن جشلي    ين أل في  نإلنين ر للتال  علأل ن ت  قا و        

ز يندد  نل ددشنع رإذن كد ر كدد رر مدد ركال قددش نقت ددش علددأل ز يندد  نلتدد ر خ عوجدد  اددشنع نل.بقدد و  فددار تدد رزش  ددهذ   إ  

 ذنز   ع   نش إ  نل و  ل عتب ر   لش  إ  إدب ع نب ج و رإمن  ق إط ر نل شرة  رنل شرة رنقا ع ر    لو  ي ة

  1نلب ش علأل  هذن نلريوك   ر ل م  مثا جت   نلتب در لي لو ع قا مينتلبا أر كو   قور ت رزش زب دس ماال  

 رر   مد   يجد  ركدن  ق كت ل  "نقش نل قد  نادشيل"  رنلدي أم ر د  تد لق  كدرم      عين ت رزش لشرنتا م ريلا نسيا 

 لددددش  تدددد رزش مدددد  خ  دددد  إ  جتدددد رل نسيددددان  نلريلددددل   مبي دددد  أمددددش  علددددأل نلتدددد ر خ  ر ق ددددش تدددد رزش مدددد ركال   يددددث 

يندت.يا أر ل سيان "   لا د ور ا ز ي ل  نلهذنو لع نلدهذرنو ن،خدشيف  فلدل   لدا   ي دل  ن اد.لش  رمد  خ  د   

  دددل رضددد يت  نلدددي  دددو فيلددد   ،ر ))نآلخدددش(( ق  دددهذ  نلندددشر   دددو نلينددديش  ر دددو ن تيندددل  ل دددشم  رضدددا نل بدددش ق فدددخ 

   2نل بود ا"

رك ر  يج  أرر م  طشح موضوع نسيان  للبتث رن   ق ا ق نل د   نبدش ث  فد  .لق مادا  عد  ذنزد   نندشن ،ند  

ن ت   يددا ق نل  ددش نلتدد رخيل  لريدد  نلددشرح ن ت   يددا حتيدد   ددل ن،خددشيف ماالددا عدد  رعيلدد  س رجددود لدد  إس ق ز.ددور نلددشرح 

   3نبقيقل حش تل  نخل اا نلي زتت   عليل  لب   م  خ ر ناشر نلت رخيل

 رس ز وز       فريشة نسيان  نسقت  در ع ش م ركال ق دب ل : ف ل  م     ش ل سيان  ع  ن ين   رع  نت أ

                                                 
  1)   بي  نل  ررد  نلوجود رناشر ق فلين ا ت رزش  مشجا ت لق  ص69 

  2) فش شة ييوة   م  م  نلوجود نلزنا  إ  نلوجود ن،اي   مشجا ت لق  ص211  
 3) و ل سفع  م  تقشنط إ  ت رزش-نلبتث نل لين ل  زش ا: أدش  موش كي د  مشنج ا رزقش : ت يش زوفيق  ن شكز نلقومل للا ا   

   119-111  ص ص2912  1نلق  شة  ط
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نلدي -ن،تدش ا  رن،خ قيدا  رنلق نونيدا  رنبريوميدا-رع  نجملتوا نل  لش للو ر  رع  ك فا ن ؤتيند و نسجتو عيدا عول  

   1جت   علأل خشما ن  ر/نإلل   رحتور لي   رلع إدرن  إمري ن ز  رقشرنز  نسلشنعيا نإلنين نيا

نل  مد  ق   لدا  ن  ركينيا  ف جملتوا نلشأ د يل جي د   رأكش علأل ضشررة رأمجيا علأل نل ن و نل جونلرت رزش رم      م ر 

" ف ل و   و نلا  ا ل ل ينبا إ  نل جونلر نل    نلهذر حيد رر أر  ت د  ل لب دش  ،ر نل ود   دو    ر هذن نيان  دناو

ل ل    إن  س  ينت.يا أر   ريش لار  ينتوش مد  نلب دش دخ ديا جش دشة: إمند   دو  ر نلهذر تيتقق  هذن نسز  ر]   [

     2 ش ش نخل ص لل خ يا نلي ل  م  ن،ا 

 جونلر نلهذر زينود رن   ظ      و أر ت رزش  هذ   إ  م  ذ   إلي  ك رر م ركال م  ضشررة نل ورة علأل نل ن و نل

مددشرو مدد  رتدد ا  نسنتدد أ ق  ددع نل جددونلر  ددو ن  لددل  دد   ر ددهذن مدد  فيدد  فريددشة نل ددشنع نل.بقددل  نلددهذر جي دد  نل  مدد  

  نسيان  ؤدر إ  د ور  ح لا م  

رن  ركينيع  إهن  فلين ا نخاعتل  نلشأ  ليا ق مش لتل  نسم   ليدا لتريدور طش قد     هذ   ل نلوجود ا إذر ق رأر لوك م

م ل   لع ن   ليا رن  د ا  ر ل ق نلونقا فلين ا م  ليا زشعل نلتقشميا لتتوري  مد  نبلدور مد  ن  ركينديا  فليند ا نل.بقدا 

    3ش ق علأل نلز   ن  در نلت رخيلنل  ملا نلو يشة  رك   و  هذ  نل لين ا ن   ليا]   [أر زق.ا نل.

ل  د ملو  د  لد بلور مد  ن  ركينديا فيند رزش  ،جدورأ طشنلي دل  ت جد  مد  موقد  ن  ركينديع  جتد   نلوجود دا جنش هذن لر 

  1699أر نلوجود ددا زتبدد  نلري دد  مدد  أرادد   ن  ركيندديا  ر ددهذن   ددين لريدد  رضددوح أر تدد رزش ق عدد و "ل  يندد    ددا  

                                                 
  1) و ل سفع  م  تقشنط إ  ت رزش-نلبتث نل لين ل  مشجا ت لق  ص119 

  2)  ج ر لور ت رزش  مونق -قا    ن  ركينيا  زش ا: جورأ طشنلي ل  ]د و[  ]د ط[  ]د و[  ص11-19 
  3) جورأ طشنلي ل  ت رزش رن  ركينيا  مشجا ت لق  ص26 
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ن  ركينددديا رقش بددد  م لددد  ق  ر رن دددش م ددد   رأنددد     ريددد  قدددش  دددشد ل دددش مريددد ر نلوجود دددا ل ل يندددبا للو ركينددديا  ل يدددشن عددد  

  1 ين ر ك مو رل ل    إن   و ن ين    ا  ق مق لت  "م لول ي  ي " أن  ك ر  ق   نهذن  إ  ميع م لول ي رإ 

ر  وجدش لواد    ش دشن يل  ليدش أر  دهذن كد ر ،تدب   ق "نلوجود رنل شو"      ك ر نآلخدش عدشرر  ركد رن   ظ أن  

ن ينيا س ميش ع لد   فقدش ك د  أعدشند ،ر لدش    زدشنل  مت د فشة  ادوش   أ دشن  لآلخدش  ر دل زدشنل  ز  دا ل لادشررة عد  

   2نتيجا لينوا م    و ليات   م  عشن  رريب ز    أم  ق "نقش نل ق  ناشيل" ف ت  ق  ش  علأل حنو عشضل

رأخ ن فار ت رزش ق  خش م  را  إلي   م  نعتبد ر ن يند  م ركيندي  خد رأ نبدز  رم رلدا دمدج نلوجود دا مدا ن  ركينديا  

لري  م  حيور  هذن نلشمج م  ز  ق   إمن      ع  ز  ق  أاي  اب   ي ة تد رزش ن يندل   كود  ادب  ز ريد    فريد ر 

    3نلللو إس ت رزش ن ين  م ريش  خش - تخهذ ن ونق  نلي س  قشر علأل ناوا لي ل 

لري  ملو  ك نب مآخهذن  علأل م ركينديا تد رزش  إس أن د  س نيندت.يا أر ندهذ    دى إنريد ر م  و د  نل ولدل  فلدل نلدي 

 أمشو ا  بل  لقوة نل و  ردف ت  إ  نخت ذ مونق  س ميري  للت ر خ ن   اش أر   ين    تون  م  ز لق م ل  ل تت و ر

  4  و]   [ س نينت.يا أر ن ريش نلشرر نلهذر ل بت  مونق   ق دفا جي  لري مل نازناش أر حش  نل ت 

 

 

 

                                                 
  1) جورأ طشنلي ل  ت رزش رن  ركينيا  مشجا ت لق  ص ص 19-19 

  2)  ج ر ف ر ر خشرر  ن وص ضت رة م  نلانث نلوجودر  مشجا ت لق  ص129 
  3) رما ر نل ب غ  فلين ا نل   ع ش ت رزش رزام  ن  ركينيا عليل    مشجا ت لق   ص11 

  4) عبش نلين و ل  عبش نل  يل   ونر ما نل ريش نل شنينل  دنر زولق ر لل  ش  ن اش   ط1  2991  ص21 
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 :سارتر ورريات زلرحرر في زلعالم -3

إر نل ليندد ا نل ور ددا ع ددش تدد رزش ز ددين أر  قددوو نل ددورر ل وليددا زايدد  جددهذرر  ،ندد  م. لدد  ل لتجش ددش  ررفدد  ن،رضدد ع 

  ريش ق نل.ش قا نلي مد  خ  د   يندت.يا جتد رل زلدل ن،رضد ع  دى نلق اوا  فلو ل عتب ر  ي  رن  ع  رض   نلشن   

  1 ينت.يا أر  تريي  م ل   رزتو    هذ  نل.ش قا ق ف   نلتوشد رنل ورة نلهذر  و ل.بي ت  موج  حنو  ش 

م دد  م نددو نلشجدد ر رنل يندد   رنلييندد ر ع ق فشنيندد  رق كدد  مريدد ر -عدد ر  تدد رزش لقددوةر ددهذن ل ل  دد  مدد  قدد و لدد   يددث 

نلددي   رلددب فيلدد  فشنيندد  أر حتددت ظ لام نطورزيلدد  ق ن  ددش نل ددي يا)أر نل يت دد و كودد    1619-1699 ددش  عدد و- خددش

  2إ  إهن    هذ  نبش  1619فو ع و –لي ر -ك نب زينوأل ق ذلل نلوقب( رلقش أدو  زميا فشنين  ق د  ر

نليندل.ا ميندت و  ن،تدلو  ن ود لح  رضدا ق حتش  زد  رمل   زد  ن ت دشدة ضدش زشيف  د كدو   تدوسر أر تد رزش  هذن ر 

تدد رزش أم م دد  ز  ط دد  مددا نل دد ور ل او عددا ]   [رمدد  ن   رقددا عريدد ر أر نددشيف ع قددا تدد رزش ل ليني تددا تددتن  م  تددبا 

ل ودوذأ ق نل ليندد ا نل شنيندديا  أع.ددأل ن يند  نبددق  رخ فدد  لل ليندد ا ن،  نيددا  للتدشخ  رقددور كلوددا ق نليني تددل ق كدد  

  3بن و نليني تا

أم  موق   م  نبش  نلبد ردة فلقدش عد ر  مد  نعتد    شرلد  إم   ليدا ز د لل  نلقدويف نلاشليدا ضدش دد و  ن يندت وشنو ق 

 نلهذر ل    نل  لث  رلقش  لب  هذ  ن   رضا موضوع  قو   ميني.شن علأل كت ل و ت رزش]   [ رلقش ك ر عشنؤ  للشررن
                                                 

 1)  فش شة ييوة   م  م  نلوجود نلزنا  إ  نلوجود ن،اي   مشجا ت لق  ص296 
 

  2) فيلي  زوديف ر ونرد ر ش  أقشو لل ت رزش   مشجا ت لق  ص199 
 3 (  د كو   توسر  ج ر لور ت رزش  زش ا: جورأ كتور   دنر نلريت   ناش ش ن تتشة  ل رو-لب  ر  2991  ص ص16-11.
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نل  مدد  ن ددشد ق زادد   إ  نلييندد ر نلددهذر نزينددو لدد  ن دد ط  ق  ينددي  و زل بدد  نلوس دد و ن تتددشة ق نبددش  نلبدد ردة  ددو 

  1نلقشر نل  ش  

أر ت رزش  ري  م  أر   بح "لؤرة"  تجودا ع دش   ضتلد  نل   ادش نلدي ك ندب ز دري    تقش  "لورد و"  هذن م  ج  ر 

نتت. ع    هذن نل ت و رجتينيش  يا نل خ يا نسجتو عيا للو ق  نلي  لشو م   ل  م تتا مب  شة فيو  قب   فلو 

   ددى رإر أددري ر نبيد ة نلدي ع ددل  ن  ق دور نل شنينديور كد  علدأل  دشة  رل د   دهذن مد  ج د  ن  ق دع نلدهذ   ع ادشر 

     2م ق ع جزايع قي ت  ل    و ن  ق  نلريلل للاون مشزبا م لول ي أر رميور  ررر أر ك مو   بشرر

ع د   شكدا نلتتدشر -رليدا لدشنغ-يزر ررتي  ر ل  ال  لت يريوتدلوف كي  مد  أطلدق عليد   رف  رنتت ريش 1691رق ت ا 

نلت يريوتلوف كل نلي ززعول  درلت ل  رقش ألشيف ق ك   م  ن، يد ر دعود  للتشكد و نلييند ر ا  لد  ركتد  ق ك د  

   3م  نل ت  نل  طقا للين هن 

لدي عود  فيلد  ل دري  ك مد  ق نليني تدا  إهند  نليند ا ن،ك دش  كد ر مد   دهذ  نلزنر دا تد ت  نلريد يف  نليند ا ن  1699رعد و 

مادد د ل شنيندد    يددث تدد فش إ  كولدد  رنل نل دد  ر وييندد في  رنسحتدد د -ك  فددا ق  ي زدد   نليندد ا نلددي حتددور فيلدد  إ  تدد  

 castro م   ك تار-نلينوفي ك  ر ل نلين ا نلي نتتقب  فيل  ضي   ر ي  م  قب  عشد ي  قلي  م  لعو   نلشرر

   4مث إهن  نلين ا نلي أ ش فيل  جبلا نلتتش ش نلوط يا نازناش ا Titoرزيتو   khrouchtchev رخشرز و 

رنن. ق  م  مبشا  نلهذر  قور لدار  دش ي  دل  ش دا نلاد   رق نتدتجونل  مدا تديوور در لوفدونر رضدح تد رزش  قدور: 

ر دددل نل ددداة نلدددي ختليدددب فيلددد  عددد  نبدددز  نل ددديوعل ،ر م. لددد  نبدددز   ننندددش إ  مدددوق ل نجتددد   نل دددورة نازناش دددا]   [

                                                 
  1) فيلي  زوديف ر ونرد ر ش  أقشو لل ت رزش  مشجا ت لق   ص199 

  2) عبش نلين و ل  عبش نل  يل   ونر ما نل ريش نل شنينل  مشجا ت لق  ص22 
  3) عبش نلشه  لشرر  موتوعا نل لين يا  أ1  مشجا ت لق  ص199 

  4)  د كو   توسر  ج ر لور ت رزش  مشجا ت لق  ص112 
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رم.د ل    زريدد  رن ددشة  فدد بز   ددشيف نتددتق ر نازناددش ل.ش قددا خ ادا ري ماددا لي ودد  حندد  مت قددور مددا جبلددا نلتتش ددش 

  1نلوطين لتتقيق نستتق ر ق ن ينتقب  نلقش  

نل دد و نل شنينددل لقبددور رنق ددا أر فريددشة نازناددش فشنيندديا  ددل  رلقددش ف دد  تدد رزش كدد  مدد  كدد ر ق نتددت. عت  لريددل   ددش نلددشأر

نلا ن،لم ا نبش  ا ر و م  أك ش   أمجيا "نستت و ر نن و" ع و م  أت.ورة]   [فريت  عشة مق سو ق عشد خ ص 

  2 و ز ين  ك تيريل م  م نور ننش ا لي ع ع  نسم   ليا للريي يا نلي نتتالب هب  فشنين  نازناش– 1619

 دو:  رق  ت رزش ق رج  نسق. عيع رنل جونل ع ن ز  ع  ق رج  ن يندت وش ن يندتبش علدأل أر  نازنادش قد ا  م     ر 

"ن و إر نل  ح ميوو جوع   ن و إن  ح جا إ  ك  دل  إ  ن،ر  رنل و  رنل لو  ن و إر ن،مشن  زش ق   ن و إر 

  3  ق نل ش  ن،ق أل"  لا نازناش نلشن  ا ز ب  أتوأ ن،رنر نلبؤ 

 قيقا أر م  لع نلتزنم ز  "ل ريشة نبش ا"  و نلت ش ش ل شة لو  يا نايش نل شنينل ق نازناش  يث كتد  تد رزش ق ر 

" لريل  بع للشأر نل  و كي  ميد ر  نلت دهذ   علدأل نل د   نازنادشر علدأل نلدشيو مد  هن  ا نخلويني ي و "تج    أل.ون 

  4أر اتت  نل  ينيا ك نب متش ورة  ين  تيوور در لوفونر

رلقش ز.ور موق  ت رزش جت   نل ورة نازناش ا ق لشن ا نلينتي  و إذ دعو "فريشة نبش ا" نلدي كد ر   د در هبد  أم د   نبدش  

ق و لز  رة إ  كول  ما تيوور در لوفونر رزق ل  مدا نلدشايال نلريدوص فيدشنر ك تدار  1699ق في شر نل   يا نل  نيا  ر 

  5رلنرن ج م ا   ف ن   يث ن ق   ما نل.لبا ز.ورنو نل ورة نلريوليا رق رن    ل ل ورة نل شنينيا رنلشرتيا

                                                 
  1) عبش نجمليش عوشند  ت رزش رنل ورة نازناش ا  مشجا ت لق  ص19  

  2) فيلي  زوديف ر ونرد ر ش  أقشو لل ت رزش  مشجا ت لق  ص111 
 3)  ج ر لور ت رزش  ع رن  ق نازناش  زش ا: ع  شة رتلي  إدر ال  م  ورنو دنر نآلدن   ل رو- لب  ر  ]د ط[  1611 

   29ص
  4) عبش نجمليش عوشند  ج ر لور ت رزش رنل ورة نازناش ا  مشجا ت لق  ص199 

  5)  ن شجا ن ين   ص191 
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عبددش نلريبدد  خل.يدد  أر تدد رزش  ددهذن نلشجدد  نلددهذر مدد  فتدد    ددري  عدد رن ل ل ينددبا جملتو دد   كدد ر ل دد  قددشم    ددشيف هذن  ددر 

 ت رزش  رذلل  وق   م  نلقايا نازناش ا  فو  نعشمونن  رلع قش ا  ون خ ر نلينتي  و  رق قل  "نل  نزليز  ": 

  1   ع شم  حيلق رهنيو م   ع شم   ليوم      ري  حيال ق أعو ق  لتا م   ما ت رزش  لقش ك   حنلق م 

ق  ع جنش أر ألب  ك مل   حيشث تويف مشة رن شة فق  أر نلتزو "كت لا زقش ش ليني  عد  م لومد و رنق يدا  رذلدل 

تلينلا م  ن قد سو عقد  ل د رة نمتدشو م مدا أتد ليا  يندق  رأتد   1691 ع ن قش قايا نازناش  ركت  ق رليا 

ضا نسقت  در رنليني تل نلهذر ررن   هذن نسن ج ر  رن قش نجمل عا رنتد ا نل .د   رنب جدا إ  ]   [ررا  ك مل نلو 

   2مين عشنو م  فشنين 

ر هذن زت ج   د توسر كو    م  يي   ألب  ك مو ع  نلين  ا نازناش ا  "ف ل نلوقب نلهذر ك نب دخ يا ت رزش 

نل  لدث  فدار دخ ديا كد مو ك ندب ق طدور نسن. د    كد ر   ز ش  ن ينل  ق أر  م  رك  نلدي خ ضدل  مد  أجد  نل د  

     3 " ك مو نلا ا  ن،ك  ع  أر   ش  نازناش]   [ند ش ل ،  جت   نازناش  هذن م  ق ل  لبين طا

 نلت ددهذ    رنلنلددوطددش  ادد  لت  اددي  دقيقددا و فقددشمعةةذبو زمر " "لفرزنةةن فةةانو " رق زقشميدد  لريتدد   "أمدد  تدد رزش 

كو  أ دش تد رزش فد نور فيود  ذ د  رنستتبشند نلهذر   رت  نل.بق و نل جونل ا رعو ال  ق نلشرر ن ينت وشة     رنل   

رتيينددت يشرر مدد  قددشن ة ر ددهذن مدد   تاددح ق قولدد : "   إليدد  مدد  نعتبدد ر نل  دد  رتدديلا ستدداج ع نبقددو  رحتش ددش نإلنيندد ر

يشناز ر  يا  نا مح ليال لرل ا تخي ا  رس  و زيقظ  ف نور لينو   وضح  و ف نور زوضيت  ك م  أر  هذن نل   

                                                 
  1)  عبش نلريب  خل.ي   دموع ت رزش  أررن  فلين يا  نل شد19  2991  ص91 

 2)  ررن لش أررنينور  ك مل رت رزش  زش ا: دوقل ج ر  نجمللال نلوطين لل ق فا رنل  ور رنآلدن    نلريو ب  2999  ]د ط[  
   11ص

  3)   د كو   توسر  أقشو لل ت رزش  مشجا ت لق  ص ص112-111 
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ل  رس  و مثشة  قش: إن  نإلنين ر ن ين    ري  ن ين  ز دريي  جش دشن]   [ رن يندت وش   د أل مد  ع د   نستدت و ر 

   1ل.شد ن ينت وش ل لين ح

نازنادددش   ن دددت رلق ددش  دددشيف جدد ر لدددور تددد رزش أر تي تددا نستدددت و ر نل شنينددل ق نازنادددش   زريددد  موجلددا فقددد  كودد  

 و ددد بل موجلددا أ ادد  ستددتا ر رهندد  خدد نأ ددشنفل  نخل يددا لدد  ك نددب  أر "فشنينددا نازناددش"     شنينددز ل ددا لرج للدد  

ن،ر  لد  ت ر نلدب د  مث تدل    بدشأرر" ر هذ  نت اج نستت و ر نلي س م ش م ل   فلو  يث  ؤكش علأل  هذن لقول :

لددي س  ينددل نلشمددق علددأل أر  ددهذ  نليددش نل  ملددا نلشخي ددا ز ددبح مددا نلت دد يا  مدد  م كلدد  رنتددتا  و لال ددش ن،جددور ن

 جيش نازناشرأيلأل مم    بال  ر ريهذن   تلل ن،مش ل نتزنع  ق نل و  م  نلينري ر ن،اليع ر و  قلو نل.بي ل  رس 

      2ر و ق ليت  ر قيو ق أرض   إس أر  ينق  حتب رطاة ناوع

نل شنينددددل قددددش جددددشد نازناددددش ع مدددد  كدددد   قددددوقلو فااددددبتون " م.ددددشردرر مدددد  أرضددددلو   ر اددددي  تدددد رزش أر نستددددت و ر

لدداجور ل يددشة زقدش  مدد  نلينددخش ا رز د  نسداددزنل   رقددش ف دد     ولدونمريشتدور ق أرنضددل يدد  اد با ندد رر علددأل أر 

 دز مد    د   ر دهذر ذلل لي ب  عزناولو ف    وررن خوف  م  نلت شد  ر ريهذن   بح ن ينت وش تيشن مال   علدأل عشدد   

  3م      "

 ر ]   [ ذلل لارندز  رنلتزنم   ب دا  رمونق    ركهذلل إمي ن  "ل ريشة نبش ا" نسجتو عيا نليني تيا ت رزش لقش عو  رف  

ل ددد ل ف ليينددد ر  121علدددأل  دددهذن ن،تددد   كددد ر دددديا  طبي يددد  ل ل يندددبا إليددد  أر  ددد نو إ   شكدددا ن  ق دددع إلماددد   نلبيددد ر

                                                 
  1) فشننز ف نور  م هذلو ن،ر   زش ا: ت مل نلشررص ر  ر أز تل  ]د و[  ]د ط[ ]د و[  ص12 

  2) ج ر لور ت رزش  ع رن  ق نازناش  نلشنر نلقوميا لل.ب عا رنل  ش  ]د ط[  ]د و[  ] د و[   ص11 
  3) ن  شر ن ين   ص19 
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نل    نازناشر   يث اشح ق نتدتجون  لد  جمللدا:  تاد م  مدا جبلدا  verité-libertéنل شنينل جي  علي  أر 

    1نلتتش ش نلوطين   ننت  ر جبلا نلتتش ش نلوطين تيريور ننت  ر لليين ر نل شنينل

 تددبي  حتش ددش ق ادد ليا رإ دد س  تبددع ل دد  أر جدد ر لددور تدد رزش قددش دددري  نبددشث نلبدد رل ق نلقددشر نل  ددش    لاتددل م ز  نل

  رنلدهذر توقداميد  فقدش كد ر موق د  رخ اا نلقايا نازناش دا نلدي  دزو نل د و  ق طبدا  ل     ق ننل  و  ن ينت وشة 

  مدو ر ج ت   رضدمد  خد ر م  ن ينتلبا مد  فشنيند  ق نل    نازناشر ق زقش ش م    رنتت  دة  ش ت ب  شيا     ق ز

 د و عد  دددخص  نبيد   فري ندب رتدد لت  حتود  ق طي  د  مبدشأ أخ قدلختلد  نادشناو  نل شنينديا جتد   نازنادش     رفادت

   رناشف ت رزش ن   ض  رن لتزو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1) عبش نجمليش عوشند  ج ر لور ت رزش رنل ورة نازناش ا  ص199.
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 نرائج زلفصل زلثالث:

م  . دد  دددش ش نسلتددزنو ق  يد ة تدد رزش رق زوجلدد  نل ريددشر   زددامش مدد  خ  دد   1619 ددى 1691ددريلب مش لددا  -

 ع نليندد اشة فيودد  خيدص نلقادد    نل  دلددا لل د و  ق زقش ددش م دد     رز دش قادديا نازناددش مد  ألددشل رأ ددو نلقادد    ل ،رضد

    رت مجب إجي لي  ق زاي  فريش  م  نل شد ا إ  نسن ت ح علأل نلا  رنلتونا  م   نلي تل  عليل  نلاو 

لقدش تد أل تد رزش إ  جتش دش نل ريددش ن  ركيندل عد  طش دق ك دد  تدلبي و ن دهذ   ن د در  نلدهذر قدد و علدأل كد  مد   ددو -

    نلي  ش  إ  إع دة نسعتب ر لننين ر ر ش ت  رمينؤرليت  يي  رأت.ورر  إض فا إ  مورز  نلوجود ا 

  ر دهذن فلدو لدأل نا ند  نادشيل ق نل.بي داعرركزو نإلنين ر   نا ن   نلوجودر ق ن  ركينيا  ين  ت رزش أمجلب  -

   يث جندش أر نلتد ر خ اخهذ ل لت ين  نل تيح بشكا نلت ر خ  هذر ن  در نلت رخيل نل   ركينيا ق ل ش   س   ا  إس ل

ش   ر هذن ق مب نل لين ا نلين رزش ا علأل جتش دق ن  د ا نلت رخييا  ريور عب رة ع   شكا دور  رليال نشد أ شنث مت شقا

  نل ريش ن  ركينل  فب شم  ك نب ز لو فق  ق إط ر   نلت رخيل  أدخلب عليل  م   يو نبش ا رنلهذنزيا

رنتدتبشند  ج لتد   دؤم  ز ت  نبش  نل   يا نل  نيا نلينب  نلشايينل ق زاي  أفري ر تد رزش  عد  خل تد  مد   لدو رقلدش  -

 أك ش ل ريشة نسلتزنو رنسنشم أ ق نل و  ناو عل  

لقددش تدد أل تدد رزش ق كت لدد  "نقددش نل قدد  ناددشيل" إ  نقددش فريددشك نبتويددا نلت رخييددا رد  لريتيددل نل.بي ددا  ل إلضدد فا إ   -

 راد ا  فريشة رجود قوننع موضوعيا خ رجيا زين  نلت ر خ نإلنين د  مؤكدشن علدأل درر نلدوعل رنإلرندة نإلنيند نيا ق زايد 

 نلت ر خ  

 دؤدر إ  نل دشنع رنلت د فال كود  أر نلتقد   نل دشرة ل ب جدا نل شرة  ين  ت رزش زتولدش مد  نل جدز رنلد قص ق ن دونرد    -

رنتيجا  هذن نل جز  ين أل نلب ش إ  نل ا ر لتج رل  دهذن نلد قص  رلتد يل في   علأل ضتل  من  ش نل     لع نلب ش  
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ر ددهذن مدد  ج دد  نلتدد ر خ نإلنيندد د   يندد  تدد رزش قدد او ق   نلوقددب فددار نل ددشرة ع مدد  زادد فش رز شقددا لددع نلب ددش ق ن ددال

      أت ت  علأل نتتا ر نإلنين ر ،خي  نإلنين ر 

لقش ت  و ج ر لور ت رزش عين عشة خنبا مد  م ق دل فشنيند  علدأل نل دورة  مد  أجد  زايد  ن،رضد ع ن زر دا نلدي ك ندب  -

أق ملددو للت بدد  رنسعددان  لدد اشناو نلددي ك نددب زشزريدد  ق  ددق ز ددلش   أرررلدد   رل تددو نإلنيندد نيا رفددا  ددؤس  ن  ق ددع 

   رت مجب ك  ن ق نتاج ع  قو  نسنين ر نإلنين ر  فلقيب مؤل   و اشيف رنتا م  قب  ن ينت وش  

لقش أعل  ت رزش رلري  جشأة ردج عا ع  مين نشز  رزا يش  س لل    نازناشر فق   ل  أعل  زا يش  ردعو  اويا -

    ف رزب  ن   ل بش ا ن    اا لري  أت لي  نلنلو رنل    رنستتبشندلتتشر ق نل    شك و ن
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 خاتمة:

، ميكننوا لقووول االواأ  وكر  كور "األنا والغير في الفكرر الغريري المصا ررإشكالية "ملوضوو  وحتليلنا ا من خالل عرضن

 فكور  وللهوأ أعودل  أر حيوار   هذل لقفيلسوو  لقوجوو   لستطا   وديف لقورر لقعشرين،  يعترب ثورة (جار  ول سارتر)

ويغووا لضوضوووا  لقسووالدة يف لقفكووور لقغوورا لملعارووور،  كووار سوووعار  لضول هووو للدسوووار، وموون هنوووا ت لووور  قديوووأ  ،لحلريوو 

لملورةة لقعاسسو  ضةمو  للدسوار يف لقفكور مبثا   جل أعهاقأ  كادت مع لآلخرين، و  يف عاللتأ مع ذلتأ  للدساراسكاقي  

 لقغرا لملعارر.

 ، وأهم ما لستخلصنا  من حبثنا لقوجو   (جار  ول سارتر) كر عليها  اد ىنوميكن لستخالص أهم لقرسالز لقيت 

 من خالل لقنواط لقتاقي : هذل

 هو  لأروطال  ويف لقولعيو ، لقونف  عون تع وا وهوو متصول ضها لقلغ  يف لضدا أر على لق احثني معظم توري ا لتفق -

 مووا سوول هووو لقلغوو   فو :  أأ  عوودة قووأ لقغووا مصوطل  أر جنوود حووني يف اليعهووا، لقشووعور أ عوال اقيهووا توور  لقوويت لقوذل 

 . يوصد  أ سل ما هو خمتلف ومغاير عن لضدا لأرطال  يف أما ويستثى،  أ يورف

 ولعرتل وأ  ، ويف دفو  لقولوت هوو سورط وجوو أدوا خر مفارق وخمتلف عن ةقود سكل لقغا عند جار  ول سارتر أدا  -

 . ذلتأ، وهلذل  اقغا يشكل هتديد قألدا من جه ، وهو سرط قوجو ها ومعر تها  ذلهتا من جه  أخرى

لوى لقعالل   ني لضدا ولقغا عند أرسطو أساسها لقصدلل  ، وقذل  ود ميز قنا  ني دوعني من لقصدلل : رودلل  توووع ع -

 لقفضيل  وه  أمسى عالل ، وردلل  تووع على لملنفع  ولملتع  وه  ردلل  لقزلللني.

، وقوذل  وجوو  لقغوا "لقصورل  مون أجول ديول لأعورتل " كورة  أسوا  وىن لقعاللو   وني لضدوا ولقغوا علوى هيجل  ر ريش  -

، حيو  "جدقي  لقع د ولقسويد"هو مبثا   لقوسيط وهذل يف اطار عند هيجل ضرور  من أجل وجو  لضدا ووعيأ  ذلتأ،  
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لملنتصوور ي ووو  علووى حيوواة لملنهووزع قكوو   عوول منووأ وعيووا تا عووا، لقصوورل   ينههووا أ يوو    ا  لملووو  لعسوود  لقفعلوو ،  وول 

 ص   لقصرل  وسيل  قتحويق لقوع   اقذل .وهلذل  وي  ينها لقسيد قأ وع  أرل  ضدأ يع  ذلتأ،

 اقغا، ولعترب أر عالل  لقصدلل   أ توتصر اأ على لقرجال،  وهو  دتشأ أسد على ارل ة لقووة، ودفى أ    ريدريك -

قيسووووت يف حويوتهووووا روووودلل  حويويوووو   وووول هوووو  روووودلل  م نيوووو  علووووى لقعوووودلوة، وقووووذل  عووووا ا  لقتحوووورر موووون اليووووع لقويووووو  

    تولرل مع لآلخريني.   لأجتهاعي ، وأسد على ضرورة لأدتصار على لقذل  وجتاوةها، وعدع لق

تتهثووول يف جتر ووو  لملشوووارس  ولحلوووم لقووويت ين ثوووق منهوووا لضمووول  ا ريوووال مارسوووالغأسوووا  لقعاللووو   وووني لضدوووا و لضدوووت عنووود  -

 وعليأ أسد مارسيل على ضرورة وجو  لقغا ، ولللرلر  وجو  . ولقتولرل،

، رووعملعتووود جووار  ووول سووارتر أر لقكووالن لق شوور  يعوويش يف حاقوو   للهوو  موون لملعادوواة، قووي  ضر لقوجووو  للدسووا   -

وامنا ضر لأدسار حمكوع عليأ  احلري ، وما لع لد لذ   أ ا  لقوجو  سار قزلما عليأ أر خيتار، وحىت عدع لختيار  هو 

 .لختيار يف حد ذلتأ

سارتر وقذل  الدسار قي  قأ تصهيم مس ق، وقي  هنوا  مون وجوو  لقوأ خواقق وحمود  لقوجو  يس ق لملاهي  حسم  -

، وهو لقذ  خيلق أ عاقأ يف عامل أ موربر قوأ، وهوذل موا حيود  قلط يع  لق شري ،  ل لأدسار هو لقذ  حيد  ماهيتأ  نفسأ

  ر  أ ميثلأ  وط  ل هو مرت ط  اآلخرين.،  ك عاقأ ه  رورة ملا يعتود ، وقذل  إر ما لختياتأ لدطاللا مما يفعلأماهيقأ 

مههو  أساسوي ، وهو  أر يضوع أساسوا عوليوا قكول تفكوا يف لملسوتو ل عون  "دود لقعول لعديل"أعلن سارتر يف ستا أ  -

 ، أساسها للدسار.(علم للدسار)للدسار، أ  تكسي  أدثرو وقوجيا 
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،  كعوووا  مووون خالهلوووا مكادووو  قردسوووار يف لقفكووور لقغووورا "حريووو  للدسوووار"رسووواق  أخالليووو  قلعوووامل سوووعارها سوووارتر محووول  -

،  لطاملا أسد على ضرورة لقد ا  عن حق لقشعو  يف توريور مصواها، وحوق لأدسوار يف لملعارر  عدما سار جمر  س  

   لخل.حياة سرمي   عيدل عن لقتعذيم ولقظلم وهذل ما أظهر  يف موللفأ لقدلعه  قلجزللر وسو ا و لقفيتناع...

دتيجو  قلكور  لقشوديد لقوذ  توقود يف لل وأ، مون ، (لقربجوولة ) هجتهوع لقرأمسوايللق  دوودعلوى صغر لقطلق سارتر منذ لد -

لقذ  سار يشهد  يف  حلري  لأدسارولأستيال   أستغالل ولقظلم ولقعنفلملهارس  لقواسي  عديأ لقربجولةيني، ودتيج  

  .أوساط لجملتهع لضوروا

تسووو   يهووا حريوو  سوول  وور  ويوونعم لقعاموول  يهووا  اقدميورلطيوو ،  ضووال عوون جعوول  (لسوورتلسي )طاقووم  إدشووا   لسووف  ثوريوو   -

 ، وتوضي  مهامأ، ولقد ع  أ حنوو جتواوة ذلتوأ وجتواوة لآلخورين، وذقوك قتغيوا وحتويوق وجوو  هد ها لضمسى  هم للدسار

 . لضريل

أرواق  يف لقعور  من جدة يف لقطور ، و وم قفاتأ خالل ما لتسهت  أ أعهاقأ  امنالأ قفضا  لقفكر لقغرا لملعارر من -

 دل  يف لملفاهيم ولملناه،،  اقنجا  لض ا ولقفلسف  لقذ  حووأ هو لقوذ  جعلوأ لملهثول لضول قلوجو يو  ولقتناول، ولل

 لقفردسي  على وجأ للطالق.   

أسوا   كورة لقصورل ، وهوذ  لقعاللو  تكشوف عنهوا جتور يت لقنظورة ألاع سارتر عالل   ني حري  لقوع  وحري  لقغا علوى  -

 ولخلجل،  كل وع  يسعى أستع ا  وسلم حري  لآلخر، مما  عل وجو  لآلخرين مبثا   لعحيم.

،  هوو لقفيلسوو  لقوحيود لقوذ  لدفور  عون غوا  مون لقفالسوف  لقوجوو يني، لملتكامل ارسالأ قدعالم لملذهم لقوجو   -

، و ووذقك لتصووفت  لسووفتأ  كفووا  لسووف  تفابقيوو  توو من  الدسووار علووى مذه ووأ لسووم لقفلسووف  لقوجو يوو  ولرتضووى أر يطلووق

  . ولأقتزلعوتدعول قلحري  
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، وتنظور ، لقويت تعتهود علوى لقتجر و  لقشخصوي  لملعاسو (لقذلتيو )لختصت  لسفتأ لقوجو ي  على لقفر  لقعيين لملشخص -

يف لضدوا وحودها  ور لقرجووو  ا  لقوجوو  موون حيو  هوو وجووو ، و وذقك لدتفوود  لملوذلهم لقعوليو  ولملثاقيوو  لقويت لعتوورب  

 للدسار س   جمر .    

ار أعهووووال جووووار  ووووول سووووارتر  لض  يوووو  لوووود عوووورب  عوووون أ كووووار  لقوجو يوووو ، سهووووا سادووووت  مبثا وووو  لملوووورةة لقوووويت عكسووووت  -

اروور، وهلووذل ضووحى وداضوول موون أجوول النووا  لق شووري   ضوورورة لحلريوو  لقوويت هوو  يف رووهيم مشووكال  وأةمووا  للدسووار لملع

 لقوجو  لأدسا .

 ووود سووار قووأ وهايوودغر تووكثا وولعووا س ووا علووى  ،قووود سووار سووارتر أهووم رووو  يف أورو ووا مووا  عوود لحلوور  لقعامليوو  لقثاديوو  -

  تفكا علها  و السف  لقورر لقعشرين.  

ار  عوود مووا يوجوود يشووكل ماهيتووأ  نفسووأ،  اختيووار  قعويدتووأ و كوور  ومشووروعأ...لخل، أ  أسوود سووارتر علووى أر لأدسوو -

 يشكل لقط يع  لخلار   أ عن طريق جتر تأ لقشخصي  ولقفر ي  وه  لقيت جتعلأ حيد  ماهي  خار   أ.

مورت ط  واقوجو   ول هوو يف روهيم لقوجوو ، سهوا وجعول مون لحلريو  حريو  لقعودع، ضر لحلريو   ثول  لقعدع حسم سوارتر -

 لقضيا  لقذ  يتهخض عن عزل لملوجو  عن سالر لملوجو ل 

  أ ،  فوو  حووني سووار هوومعظووم رول  لقوجو يوو  لمل منوو وجو يوو  جووار  ووول سووارتر ربيوو  مغووايرة ملووا ذهووم اقيووأ أخووذ   -

خورى لمل منو   واو، وقوذل لعتورب  وجو يتوأ وجو يو  وملختلوف لض يوار لضا سارتر معا يوا  اموا هلو ، سار  سيحيي منور  امل

 ملحدة. 

لقولووق لقوجووو   عنوود سووارتر دووا ع موون لق حوو  لقوودللم عوون معووىن لقوجووو ،  وملووا سووار هووذل لضخووا ةللوود عوون لقلووزوع وأ  -

حاقوو  موون لقضوويا  ولقغثيووار، اضووا   ا  أدووأ يتوقوود عوون سوو   يووربر ،  يشووتد لقولووق لأدسووا ، ممووا  عوول لقووذل  توودخل يف 
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لخلوو  ، دتيجو  جهلوأ  حور حريو  مطلوو  قكنوأ مسو ول عون سول موا ينوت، عنهوا،  يسويطر علوى لأدسوار  الدسوارلحلري  

 . ، وقذقك  اقولق هو سعور لأدسار مبا يف لحلري  من جمادي  نتال، لختيارلتأ،  يتحول لخلو  ا  للق

 وكرل  جتديودها  وكر أ خول عليهوا  لقيت رأى من خالهلا لقنهووذ  لضمثول قلحريو ، (لقط و  لقعامل )ملارسسي  تكثر سارتر  ا-

  و ذقك ألاع وجو ي  جدقي   ياقكتيكي ، يوجد  يها لأدسار حر يكور ذلتأ  لخل لحلرس  لقتارخيي . مفاهيم لقوجو ي ،

اأدسار عندما خيتار  هو أ خيتار قنفسأ  وط،  لأختيار، و ري  سادت لضخالق حمور  لسفتأ لقيت أسد  على لحل -

  خيتار قالدسادي  العا ، ويف  عل لأختيار ي د  لأدسار ليهأ. وامنا

ولقويت يودخل  يهوا لضدوا يف  (لقوجوو  ولقعودع)لقفكر لقسارتر  مر مبورحلتني هوامتني: مرحلو  لأدعوزلل ولقضويا  يف ستا وأ  -

دوووود لقعوووول )منههوووا دفووو  لآلخووور، قينتوووول سوووارتر ا  مرحلووو  لقعهووول أو لأقتوووزلع يف ستا وووأ رووورل  موووع لقغوووا، وحيووواول سووول 

، ولقووويت تتطووور  يهوووا لقعاللوو  موووع لقغووا وينووودم، لضدووا موووع لعهاعوو  ، ويصووو   لهتهوواع سوووارتر مرسووز علوووى لقناحيووو  (لعووديل

 .لضدثر وقوجي ، حي  خير  لأدسار من لقضيا  ويسعى قل ح  عن ذلتأ وعن لحلويو 
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لبنان، -آين كوهن سوالل، جان بول سارتر، ترمجة: جورج كتوره، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت .12

2008. 

 ،1ط بول ريكور، الذات عينها كآخر، ترمجة وتقدمي وتعليق: جورج زينايت، مركز دراسات الوحدة العربية، .13

 .2005بريوت،

نقدية لالجتاهات الرئيسية، ترمجة وتقدمي: أمحد دراسة -ت.أ. ساخاروفا، من فلسفة الوجود إىل البنيوية .11

 ، ]د.ت[ .1برقاوي، دار دمشق، لبنان، ط

البحث الفلسفي، ترمجة: أشرف حممد كيالين، مراجعة وتقدمي: سعيد -ت.ز.الفني، من سقراط إىل سارتر .15

 .2012، 1توفيق، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط

والدميقراطية والغريية، ترمجة: حممد اجلرطي، وزارة الثقافة والفنون تزيفتان تودوروف، تأمالت يف احلضارة  .19

 والرتاث، قطر، ]د.ط[، ]د.ت[.

جان فال وآخرون، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل سارتر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ]د.ط[،  .17

 ]د.ت[.

، 1ر العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، طمجال مفرج، الفلسفة املعاصرة من املكاسب إىل اإلخفاقات، الدا .18

 ]د.ت[.

 .2011، 1جوديث بتلر، الذات تصف نفسها، ترمجة: فالح رحيم، دار التنوير، بريوت، ط .16

 .1،1663جورج زينايت، رحالت داخل الفلسفة الغربية، دار املنتخب العريب، ]د.م[،ط .20

 [،يقظة العربية، ]د.م[، ]د.ط[، ]د.تجورج لوكاش، ماركسية أم وجودية، ترمجة: جورج طرابيشي، دار ال .21

دراسة مستقاة من أعالم الفلسفة الوجودية، دار مكتبة احلياة، بريوت، ]د.ط[، -جمموعة مؤلفني، معىن الوجودية

 .]د.ت[
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 .1692أزمة احلرية ، دار املعارف، القاهرة،]د.ط[، -حبيب الشاروين، بني برجسون وسارتر .22

 تر، منشاة املعارف، االسكندرية ،]د.ط[، ]د.ت[.حبيب الشاروين، فلسفة جان بول سار  .23

حنا أسعد فهمي، تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها إىل اآلن، عين بنشرها: يوسف توما الستباين، ]د.م[،  .21

 .1621 ،[ط.د]

 .   1668، 1رمسيس عوض، ملحدون حمدثون ومعاصرون، سينا للنشر، بريوت،ط .25

 ري املاركسية عليها، ]د.م[، ]د.ط[، ]د.ت[رمضان الصباغ، فلسفة الفن عند سارتر وتأث .29

-رنيه ديكارت، تأمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل، ترمجة: كمال احلاج، منشورات عويدات، بريوت .27

 .1688، 1باريس، ط

 .1685، 5روجي غارودي، ماركسية القرن العشرين، ترمجة: نزيه احلكيم، منشورات دار اآلداب، بريوت،ط .28

 الكويت،، كامي وسارتر، ترمجة: شوقي جالل، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، رونالد أرونسون .26

 .2009 ،[ط.د]

 . 1681، 3باريس، ط-رميون كاربانتيه، معرفة الغري، ترمجة: نسيم نصر، منشورات عويدات، بريوت .30

 ،]د.ط[القاهرة،مشكلة اإلنسان، مكتبة مصر، -زكريا إبراهيم، مشكلة اإلنسان، مشكالت فلسفية .31

 ]د.ت[.

 جان -الوجودي التغيري ملشكلة حتليلية دراسة -األصيل الوجود إىل الزائف الوجود من حريش، غيوة فريدة .32

 سارتر أمنوذجا، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، ]د. ط[، ]د. ت[. بول

 لبنان، -دراسة يف فلسفة سارتر ومسرحه، دار املنتخب العريب، بريوت-سعاد حرب، األنا واألخر واجلماعة .33

 . 1،1661ط 
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سورليس كرانستون، سارتر بني الفلسفة واألدب، ترمجة: جماهد عبد املنعم جماهد، اهليئة املصرية للكتاب،  .31

 .1681بريوت، ]د.ط[، 

  .1،1682طالقاهرة، -: حممد عثمان جنايت، دار الشروق، بريوتسيجموند فرويد، األنا واهلو، ترمجة .35

 .1،1656ط سيمون دو بوفوار، مذكرات فتاة رصينة، نقله إىل العربية دار العلم للماليني، بريوت، .39

 ،1،ط صفاء عبد السالم جعفر، الوجود احلقيقي عند مارتن هايدجر، منشأة املعارف، االسكندرية .37

2000. 

 .1687القيمة يف الفكر املعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،]د.ط[، صالح قنصوة، نظرية  .38

صمويل بيكيت، من الوجودية إىل العبث، ترمجة وتقدمي: جالل العشرى، مراجعة: أمني العيوطى، اهليئة  .36

 .1677املصرية العامة للكتاب، ]د.م[، ]د.ط[، 

 .1675، 5الة املطبوعات، الكويت، طخالصة الفكر األوريب، وك -عبد الرمحن بدوي، نيتشه .10

 .2008، 1عبد السالم بن عبد العايل، حوار مع الفكر الفرنسي، دار توبقال للنشر، املغرب، ط .11

 عبد اجمليد عمراين، جان بول سارتر والثورة اجلزائرية، مكتبة مدبويل،]د.م[،]د. ط[، ]د.ت[. .12

اللحظة اآلنية واملستقبل، مكتبة مدبويل، القاهرة،  الفلسفة الغربية بني-عالء طاهر، هنايات الفضاء الفلسفي .13

 .2005، 1ط

 .1683، 1علي زيعور، أوغيسطينوس، دار إقرأ، بريوت، ط .11

 .1667، دار املعرفة اجلامعية، ]د.م[، ]د.ط[، 2علي عبد املعطي حممد، أعالم الفلسفة احلديثة، ج .15

ية اإلسرائيلية يف الفكر اإلسرائيلي املعاصر، عمرو عبد العلي عالم، األنا واآلخر، الشخصية العربية والشخص .19

 . 2005، 1دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 فرانز فانون، معذبو األرض، ترمجة: سامي الدرويب ومجال أتاسي، ]د.م[، ]د.ط[،]د.ت[. .17
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، 1ة والنشر،طفرانسيس فوكوياما، هناية التاريخ وخامت البشر، ترمجة: حسني أمحد أمني، مركز األهرام للرتمج .18

1663. 

 .2001، 1فريال حسن خليفة، الدين والسالم عند كانط، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط .16

 .2006، 1فريتيوف برانت ، كريكجارد، ترمجة: جماهد عبد املنعم جماهد، مكتبة دار الكلمة، القاهرة،ط .50

، اجتاهات و شخصيات يف الفلسفة املعاصرة ،دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع ،  فريدة غيوة .51

 .1667اجلزائر،

 فريدة غيوة حريش، من الوجود الزائف إىل الوجود األصيل، دراسة حتليلية ملشكلة التغيري الوجودي، جان بول .52

 سارتر أمنوذجا، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، ]د.ط[،]د.ت[.

كتاب للكل وال لألحد، ترمجة: فليكس فارس، مطبعة جريدة   -فريدريك نتشه، هكذا تكلم زرادشت .53

 .1638البصري،  اإلسكندرية،]د.ط[، 

حماولة لقلب كل القيم، ترمجة وتقدمي: حممد الناجي، أفريقيا الشرق، املغرب، -فريديريك نتشه، إرادة القوة .51

 .2011]د.ط[، 

 ، ]د.ت[.2كر الغريب، دار املعارف، مصر، طنوابغ الف -فؤاد زكريا، نتشه .55

مذاهب وشخصيات، الدار القومية للطباعة والنشر،]د.م[، -فؤاد كامل عبد العزيز، فالسفة وجوديني .59

 ]د.ت[ .

 .1663، 1فؤاد كامل، أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، دار اجليل، بريوت، ط .57

 د.ط[، ]د.ت[.فؤاد كامل، الغري يف فلسفة سارتر، دار املعارف، مصر، ] .58

فيلب تودى وهوارد ريد، أقدم لك سارتر، ترمجة: إمام عبد الفتاح إمام، جملس األعلى للثقافة،   .56

 .2001القاهرة،]د.ط[، 
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، 1لبنان،ط-كامل حممد حممد عويضة، جان بول سارتر فيلسوف احلريثة، دار الكتب العلمية، بريوت .90

1663 . 

كفورت من ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيت ، الدار العربية كمال بومنري، النظرية النقدية ملدرسة فران .91

 . 2010، 1للعلوم، ناشرون، بريوت،ط

احلب من سقراط إىل سيمون دي بوفوار، ترمجة: دينا  -ماري لومونييه وأود النسوالن، الفالسفة واحلب .92

 .2005، 1مندو، دار التنوير، القاهرة، ط

 .1695،  1، طبريوت  ،ى العصر، دار اآلدابجماهد عبد املنعم جماهد، سارتر عاصفة عل .93

 .1683، 1حممد إبراهيم الفيومي، الوجودية فلسفة الوهم اإلنساين، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط .91

 .1661، 1دراسة يف الفكر الفرنسي املعاصر، دار الطليعة، بريوت، ط-حممد الشيخ، املثقف والسلطة .95

 .2010، 1دار توبقال للنشر، املغرب، طحممد اهلاليل وعزيز لزرق، الغري،  .99

حممد سعيد العشماوي، تاريخ الوجودية يف الفكر البشري، الدار القومية للطباعة والنشر، ]د.م[، ]د.ط[،  .97

 ]د.ت[.

 .2001حممد مهران وحممد مدين، مقدمة يف الفلسفة املعاصرة، دار قباء، القاهرة، ]د.ط[،  .98

 .1689، 1ة املعاصرين، مصر، دار املعارف، طحممود رجب، امليتافيزيقا عند الفالسف .96

 مصطفى غلوش، الوجودية يف امليزان، دار االوقاف، القاهرة، ]د.ط[، ]د.ت[. .70

 موريس مريلوبنيت، ظواهرية اإلدراك، ترمجة: فؤاد شاهني، معهد اإلمناء العريب، ]د.م[،]د.ط[،]د.ت[. .71

لي أدهم، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ]د.ط[، نيقوالي برديائف، العزلة واجملتمع، ترمجة: فؤاد كامل وع .72

1690. 

 .1688، 3هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد، ترمجة جورج طرابيشي،  دار اآلداب، بريوت، ط .73
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هيجل ونشأة النظرية االجتماعية، اهليئة املصرية العامة -ماركيز، ترمجة: فؤاد زكريا، العقل والثورة هربرت .71

 .1670 للتأليف و النشر، ]د.م[، ]د.ط[،

، 1لبنان، ط-هيغل، فنومينولوجيا الروح ، ترمجة وتقدمي: ناجي العونلي، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت .75

2009. 

 .1661، 2ط الفلسفة، ترمجة: أمحد الشيباين، دار القارئ العريب، القاهرة،ويل ديورانت، قصة  .79

 .1663حيي هويدة، قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ]د.ط[،  .77

 .1663حيي هويدى، قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،]د.ط[،  .78

 .1639اليونانية، مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة، ]د.م[،]د.ط[، يوسف كرم، تاريخ الفلسفة  .76
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 .2005 ،11العدد فلسفية، أوراق سارتر، دموع خلطييب، الكبري عبد .1
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 . 2000،[م.د] للثقافة، األعلى اجمللس

 



 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات



 

521 
 

 فهرس الموضوعات 

 و -.أ..........................................................................................مقدمة:

 34-8 مفاهيمية حول األنا والغير...............................................مقاربات  الفصل األول:

 9 ................................................................................:مفهوم األنا -1-1

  9 ...........................................................................................:لغة /أ

 9...................................................................................:إصطالحا /ب

 11 ............................................................................:فهوم الغيرم - 1-2

 11............................................................................................:لغة /أ

 11....................................................................................:إصطالحا /ب

 11..........................................................:مفهوم اإلنسان عند جان بول سارتر  2-

 18...........................................................:ألنا والغير عند الفالسفة الغربيينا - 3

 18..................................................................الصداقة عند أرسطو طاليس /أ 

 11...............................................................اإلعتراف عند فردريش هيجل /ب

 12 نتشه.............................................................. إرادة القوة عند فريدريك /ج

 03.............................................................ابريال مارسالغاألنا واألنت عند  /د



 

521 
 

 00الفصل األول........................................................................... نتائج

 62-08.................................................الفصل الثاني: الوجودية عند جان بول سارتر

 08............................................................................الوجود والماهية 1- 

 11....................................................................مراتب الوجود اإلنساني  2-

 11..........................................................................الوجود لذاته -أ

 11..........................................................................الوجود في ذاته -ب

 10.............................................................................الوجود للغير -ج

 23..........................................................اآلنية والغيرية عند جان بول سارتر -0

 23..................................................................الغيرالعالقات الوجودية مع  -1-1

 23.......................................................................................الحب -أ

 21.............................................................................تعذيب الذات -ب

   21...................................................................................االمباالة -ج

   21.........................................................................الصراع وتحقيق األنا - 1-1

 28...........................................................................الحرية والمسؤولية -0

 61..........الفصل الثاني................................................................... نتائج



 

521 
 

  131 -68 .................البعد السياسي في فلسفة جان بول سارتر وتأثيره في الفكر الغربي المعاصر :الفصل الثالث

 67.........................................................................الجماعيمن الوعي الفردي إلى الوعي  -1

 81.......الماركسية.................................................................. الوجودية و -1

 72.............................سارتر وحركات التحرر في العالم.................................. -0

 131 -130نتائج الفصل الثالث......................................................................

 113-132 ....................................................................................خاتمة

 110-111............................................................................فهرس األعالم

 110-111.................................................................المراجع قائمة المصادر و

          116-111 ...............................................................فهرس الموضوعات

 

 

 

 


