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  أ 

  : ةــدمــقــمــال

، ألن الحديث عن وجود اآلخر هو  كالياتأهم اإلشإشكالية األنا واآلخر من  تعد     

وجود اجتماعي بالفطرة  وهذا ما يعنيه قول ابن خلدون ، فوجوده  الحديث عن وجود اإلنسان

لكن  شكالية  بجذورها إلى العصور القديمةاإلهذه تضرب اإلنسان كائن اجتماعي بالفطرة، 

حيث يقدم لنا تعريفا  جون بول سارتر الوجودي نجدها قد حللت بعمق مع الفيلسوف الفرنسي

خر ويجعل ويربط بين األنا واآل" الذي ليس أنااآلخر هو األنا "قول عنه فجامعا مانعا لآلخر 

 من اآلخر هو الوسيط الذي بيني وبين نفسي من جهة ويعتبره مجمدا إلمكانياتي ولحريتي

كل هذا يشرحه لنا من خالل  ،"الجحيم هم اآلخرون"يظهر في قوله  ما وهذا من جهة آخرى

راستنا لهذا الموضوع على واعتمدنا في د تحليله لتجربة الخجل الناجمة عن نظرة الغير

في ذاته  الوجود :منها مجموعة من المفاهيم السارترية األساسية بالنسبة لهذه اإلشكالية ونذكر

   . سوء النيةو ، العلو، العدم الوجود للغير ، لذاتهالوجود  ،

طرح إشكالية  هنناذلمحطات المعرفية قد تبادر في رات واذوعليه وفي ضوء هذه الش     

   ما طبيعة العالقة بين األنا واآلخر؟  :التالية 

تأثرنا  هو  أوالنا الختيار هذا الموضوع تدفع ة والموضوعية التي الذاتيمن بين األسباب      

أهمية للوجود خاصة بالفيلسوف جون بول سارتر الذي أعطى  ون ييالوجودسفة البالف

الذي التحصيل العلمي القيم هو وثانيا ساسيا في وجوده أنساني وجعل من الحرية مقوما اإل

 حول الفلسفة الغربية المعاصرة خالل مختلف المحاضراتتذتنا األفاضل اتلقيناه على يد أس

بعث فينا  هذا     ." الغيرية وأزمة اإلنسان المعاصر"ن االموسوم بعنو اليوم الدراسي كذا  و

استدعينا المنهج التحليلي للعمل به طيلة مسار هذه مما  روح البحث والتحليل الفلسفي 

  .المذكرة  

    

 



  ب 

فالفصل األول كان  ، ة فصولكانت مقسمة إلى ثالثوفقا لذلك تدرجت منهجية العمل التي 

فاألول تطرقنا فيه إلى دراسة  ، وتعرضنا فيه إلى مبحثينبتمثالت الوعي الوجودي  اموسوم

 ىفير ،  جتو الديكارتيو وعالقتهم بالك ارتر الوجود لذاتهالوعي والحرية الذي يطلق عليهما س

بالوعي و يربطه بالعالم مستندا في ذلك إلى القصد الهسرلي  أن هذا النوع من الوجود يتمتع

 "الماهية الحقة بالوجود"ونالحظ كيف يربطه بمبدأ الوجودي  ،فكل وعي هو وعي بشيء ما 

ا حث الثاني تطرقنا فيه إلى الجسد ألنه يلعب دور مبوأما ال ، ، وبتالي اإلنسان حر في أفعاله

أما  المازوخية ، من خالل تطرقنا إلى السادية و هفي عالقة األنا باآلخر ونالحظ دور  امهم

إلى مبحثين تناولنا  أيضا تطرقنا فيه جدلية الذات واآلخرب االفصل الثاني الذي كان موسوم

وهذا  باعتباره موضوعا ونالحظ أهمية النظرة في هذه العالقة نادراسة األ في المبحث األول

وأما في المبحث الثاني تطرقنا إلى اآلخر  ما يظهر لنا من خالل تحليلنا لتجربة الخجل 

نها قد وقعت عليها نظرة الغير وبتالي أل فهنا تحاول الذات استرداد ذاتهاباعتباره موضوعا 

إذن إن هذه العالقة تتسم ، الحقا طرق سنشرحها عبر ول ستحاول العلو على العلو األ

حيث  بمسوغات وعوامل تحقق الغيرية االذي كان موسوم لكن في الفصل الثالث بالصراع

عدها الثاني فسوف تتحول هذه العالقة إلى عالقة مشتركة بين تطرقنا إلى هذه العالقة في بُ 

بالحرية كل من األنا واآلخر لكن الحرية األنا واآلخر في ظل الموضوعية والذاتية مع تميز 

  . الملتزمة

عدم توفر المصادر والمراجع  ،واجهتنا في مسيرة بحثنا  الصعوبات التي من بيننذكر    

ر وعسّ حليفنا  الوقت ايضا ولم يكن لى مكتبات آخرىع لتداولنا مما دفعالكافية بمكتبة كليتنا 

المتمثلة في حياة اإلنسان  حساسة قضية جد الذي يتناول  الهامموضوع ال دراسة هذا علينا

       .ين في عالقاته مع اآلخر 
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فهي فلسفة تميل إلى الوجود  تعبر عن نفسها  من خالل تسميتها،   إن الفلسفة الوجودية

إن غرضها األساسي هو كل (...) إنها فلسفة األشياء الملموسة التي تقع عليها أنظرنا "

ولهذا نجد الفلسفة الوجودية تستمد قوام فلسفتها .1"موجود كلموجود أو بتعبير آخر هو وجود 

 من دراسة الذات اإلنسانية ومجموع الذوات ودراسة األحوال الشعورية المتعلقة بهذه الذات

  .كالقلق،الغثيان وجميع االنفعاالت، ألنها ترى بأن هذه األحوال تمثل اللغز الوجودي

ــــــذي يمثــــــل بــــــدون شــــــ كــــــان"لقــــــد  ــــــأثير ســــــارتر ال ــــــف ت ــــــة الكبيــــــرة للمثق ك الشخصــــــية التاريخي

التطــــــور الهائــــــل الــــــذي طــــــرق علــــــى العلــــــم أدى إلــــــى انبهــــــار الفــــــرد  خاصــــــة بعــــــد  2"بفرنســــــا

ـــــال إنســـــــانية اإلنســـــــان وذاتيتـــــــه، نجـــــــد الفـــــــرد  بـــــــالعلم ونتائجـــــــه وفـــــــي المقابـــــــل هـــــــذا تـــــــم إهمــ

ولـــــو  األوروبـــــي  فـــــي هـــــذه المرحلـــــة قـــــدس العلـــــم واعتبـــــره درعـــــا واقيـــــا  لحياتـــــه ، فلـــــم  يفكـــــر

ـــــة سيســـــيء لـــــه لكـــــن بعـــــد الحـــــربين العـــــالميتين  ـــــم والتكنولوجي ـــــأن تطـــــور العل ـــــة واحـــــدة ب لوهل

األولـــــى والثانيـــــة انـــــدهش الفـــــرد األوروبي،فكيـــــف للعلـــــم أن يـــــدمر اإلنســـــان،أمام هـــــذا المـــــأزق 

  الذي أخد شكل السرطان"اإلنساني 

نــــت تنــــدر علــــى أولــــى إرهاصــــات كا ∗فقــــد اســــتيقظ ســــارتر (...)داخــــل العــــالم األروبــــي 

  . 3" بكارثة على إنسانية

                                                           
    12ص  ، س د ، ط د ،)��روت( ���ورات دار ����	 ا����ة ، ���� ا�و�ود�	 ، ، ���و
	 �ن ا��ؤ���ن 1

2
Renaud Barbaras , Sartre Désir et Liberté , Université de France,Paris , 1

ère
 édition , 2005 , p 09  

��	 ا�و�ود�	 $#و ا�و��د �ن ھؤ!ء  :   Jean Paul Sartre�ون �ول ��ر�ر   ∗%���� &���وف و�ودي  ار��ط ا%�$
  	��%���� &���%$ �%
$- ا��- ا���دس 
�ر �ن أ���ء ��ر�س   ”ا�و�ود�	ا��%��	 ا�و�ود��ن ا�ذي �ر+� 
%� أن �ط%ق 

 	����ر 1905و$- �����و$�� وا�ده (...)و�د �ون �ول ��ر�ر ��ن وا�ده ��ن �����س +��ط $- ا���ر�	 وأ�& آن ��ري 
��& ھ�ري ا�را�1 ���ر�س ��ت ��ن  1915ا���ق ��ر�ر��	  (...) وھو $- ا����0	 �ن 
�ره�� 	�����2ل ا���دس $- �در

0م ��د ذ�ك  (...) �ن أ�ل ا��را�	"و"��16 ا��وز"�ده �درس $�#� ا�����3	 و�ن ا�24ص ا��- ���#� $- ����& ا3و�� ھذه 
	�
%م ا���س ���ر�س وأ9د �درس ا��%��	 و" ا��ور��ل �و�و�ور" ا��4ل ��ر�ر ��در (...)  	����: $- ��ل �#�دة  1969

 1943،ا�ذ��ب ��	 1939،ا��دار ��	1938،ا�;��0ن]أھم ���& ا�و�ود وا��دم �ن [أ���ذ�	 �1 ر����4& ���ون دو �و$وار

��4�	 �ن �4د�م د ر��ب 
��وي �ن ���ب أ�رى 1955 ���ر�وف ��	  ،1944ا�دا6رة ا��;%4	  ، 1945 دروب ا��ر�	�
    .   أ��و�	 ���ر�ر 

�	 ، 9%�ل أ��د 9%�ل 3����	 ا��� ، ا���ر�ر�	 �#�$ت ا93<ق وا��             2ط ، )��روت (���	 �%درا��ت وا���را��ؤ

  .  9ص  ، 1982س 
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إذن إن  1"موت اإلنسان باسم العلم وباسم تطور العلمي "إن أهم ما أفرزه تطور العلم هو  

الفلسفة الوجودية اهتمت بمبحث الوجود بدل المعرفة والقيم ،فلقد أصبحت مشكلة حياة 

اإلنسان ومصيره مجاال لتأمل الفالسفة ومحوالتهم في البحث عن حلول لها كما أن الحرب 

لقد "والغزو والقهر أدت كلها إلى ظهور مشكلة  حرية اإلنسان وطبيعة عالقاته مع اآلخريين 

شكلة اإلنسان جميع اتجاهات الفلسفية الفرنسية في القرن العشرين وتمركز اإلشكال صبغت م

وانطالقا من هذا سعى سارتر إلى   2"الفلسفي حول ذاتية اإلنسانية كما لو أنها الواقع األعلى

وانطالقا من ذلك سنحاول ان تحليل طبيعة العالقة مع اآلخر من خالل دراسته للوجود 

مشكلة والثاوية معا في صلب إشكالية األنا واآلخر لسارتر علها تضيء لنا نطرح المفاهيم ال

  .درب اإلشكالية وتفتح لنا أفق البحث

فلقد  وجد سارتر من خالل لتحليله لهذه العالقة بأنها يشوبها الصراع بين الذوات من خالل 

تطرقه للنظرة وما تفرزه من انفعاالت بين الذوات فلهذا نجد سارتر قد  قسم الوجود إلى ثالثة 

  : أنواع

ھو و�ود  "���ن أن ����ره و�ود ا����م  ا�ذي : iso-en-treê’l   ا�و
ود �� ذا�� .1

  . 3"وو�ود ا�ظ�ھرة و��2ف �@�& �<ء[...] ?�ر وا
-، وھو و�ود ا���3ء 

  

���- �& و
- ا���ور أو و
- " !!�د ��ر$&   : soi-pour-treê’l ا�و
ود �ذا�� .2

ا���ل ا�4د�م أو ا��طري و���- ا�����$� ذا��� �%ذات �و�2#� و�ودا �ر�دا و��
را 
4"���م   ا��و�ود إذا ھو ا���ور ا�ذي ���+ر �� ����& ھ�د?ر .  

  
                                                           

��ن $- ا�9ط�ب ا��%��- ا����2ر،ھ�د?ر ،���- ��روس،����ل $وك 1�Cد ا�رازق ا�داوي ،�وت ا�
،دار ا�ط%��	  
   17،دط،دس،ص) ��روت(
أ��د �ر�Eوي ،دار د��ق :��D��ھ�ت ا�ر�6��	 ،�ردرا�	 �4د�	 :ت أ ��رو�9ن ،�ن ا��%��	 ا�و�ود�	 إ�� ا��%��	 ا����و�	 2
 14،ص 1984،س 1،ط)����ن(

�د ا�ر��ن �دوي،���ورات دار -��ث $- ا�3طو�و��	 ا�ظ�ھر��	،�ر:�ون �ول ��ر�ر،ا�و�ودوا��دم 3 

 5،ص1966،س1،ط)��روت(ا3دب،
ل ،أ��د 
و�دات،���ورات 
و�دات ،��ر�ب 9%�ل أ��د A-G �%9أ�دري !!�د،�و�و
	 !!�د ا��%���	 ،��%د ا3ول4
  1010،ص 2001،س 2،ط)��روت(،
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وھو ��ور ��ن ��ظور إ��& �ن ��ث "  :  l’autre-pour-l’êtreا�و
ود ���ر  .3


<��E& �����ورات ا93رى أي �ن و�#	 ا��ظر ا!����
�	 وا�و�ود �1 ا9Gر�ن 
وھو ا���9رج ا���0ث �%و�ود �%ذا�& وھو ��د �د�د �%و�ود �و�د ا��3 أو ا�ذات 

 	��    إذا ����� ���ط ھ- ذات �9رج 
ن ا�ذات" �9Jر�ن�9ر�� ��و+وع ����
  .  1"أو ا�ذات ��
���رھ� آ9ر


د�� ��� ��ب 
%��� أ�� ��رض ��م ���و
	 �ن ا����ھ�م��$- ���ول ھذه  ا���ر�ر�	 ا��- �
	�  :     و�ذ�ر ��#� ا�درا

  :  mauvaise foi �ــوء ا�ــ�ــــ� .1

ا��LLLردة $�وا�LLLط	 �LLLوء ا���LLL	 ���LLLول ھLLLو ا��LLLذب 
%�LLL ا�LLLذات داLLL9ل و�LLLدة ا���LLLور " 
�LLLن ا��ر�LLL	 ذات ا���LLLؤو��	 ا��LLL- �%و�LLLود �%LLLذات و�LLL4وم ) أو ��#LLLرب (ا��LLLرد أن �%�LLLت 

	��6�Eا��ردد ��ن ا��%و وا�و �%
"2 .  

  :  transcendance �ـــ�ــــو .2

 &LLL���� &��LLL2� روعLLL�� -LLL$ ،�LLLو ��طLLLھ �LLL�� دLLLأ�� �LLLإ� �LLL���� &LLLو �ذا�LLLھ �LLL� �LLL#� -LLLا��
��LLL� ��LLLھو� �LLLواً  وأ����LLL%
 -LLLإ� 	�LLL����� �

%LLLوا، وإذا ��%LLLت �LLLن ا�;�LLLر �و+LLLو &LLLذا��

 	LLLLE>و ا��LLLL%ن ا��LLLL� لLLLL�� ذيLLLLد?ر ا�LLLLرل وھ�LLLL���%LLLLواً، وھLLLLذا ا����LLLL- ا��د�LLLLد أ���LLLLه ھ
 	��Gن ا�� 	ن(ا��6�4���C3"و��ن ا����م) ا .  

            : �extaseـــ�ـــ�رج   .3

�ذا�LLL2��� &LLLل �LLLن  -و��LLL ھLLو "ا�LLL9روج �LLLن" �������LL اLLL�%�%� -%LLL23	 LLL$- ا��و����LL	 أي "
  ) :، ا�و�ود �%;�ر ، ا��@�ل ا�ز����	(  ا�ذات $- 0<ث ��9ر��ت ��وا��	

ذا�LLL& إ�LLL0>0 �LLL	 أ���LLLد ا���+LLL$-  ،-LLL-–ھLLLو �ذا�LLL�� &LLLدم ��LLL  : �ـ���ـ��ــز�ــا�  . أ
 . ا���2ر، ����4ل، وھذه ا����رب ا�ز����	 ا�0<0	

  . ذا�&  �� ھو �ذا�& ���ول أن ��9ذ و�#	 �ظر �9ر��	 $- : لــ��ــ�  . ب

$��LLLو�ود �ذا�LLL���� &LLLف أن �LLL& ذا�LLL�;%� �LLLر ذا��LLL !   : رـ���ـــ�ــود ��ـ���ـو
ــا�  . ت
4"����& ���ك �#�. 

 

                                                           
   5 ص ، ا��2در ا����ق ،�ون �ول ��ر�ر، ا�و�ود وا��دم  1
2 &� 6 ص ، ا��2در ��
 6ص  ���& ، ا��2در 3
 8 ص ، ���& ا��2در 4
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4. ��  : contingence  �!�ن ا��ر

��LLLLLL	 إ��LLLLLL ا�و�LLLLLLود �ذا��LLLLLL�� ! &LLLLLLن ا��ر+LLLLLL- ھLLLLLLو ا�وLLLLLL��6�E	، أ
�LLLLLL�� -LLLLLLرد "����
  .1"ا����م$- " ھذا"و�ودك

  :  facticité   و#ــ�"ـ�ـــ� .5

"�LLن أو��LL�#�و �LLذا إ�LLھ �LL�0�� -LL$ �LL#� رLLظ�� : �LL�        ن�LL� 	LL�6�4ا� 	رور�LL+ا� 	LLE>ا��
�ذا�LL& و��LLن ا����LLم و��LL� -LL$ �LL ھLLو  –ذا�LL&  أ
��LL�  -LLن ��LL ھLLو –�ذا�LL& و��LLن �LL$ �LL-  –ھLLو 

أو �و�LLLد،        �ذا�LLL& ا�وLLL��6�E	 ھLLL- ا��LLL� �LLL����� -LLLن أن �LLL4ول إن ��LLL ھLLLو �ذا�LLL�� &LLLون –
ھ�LL2 -LL	 أ��LL ا�LL���0	 .و وLL��6�E	 ا��ر�LL	 �0LL< ھLL� -LLون ا��ر�LL	 LL��� !ن أ! ��LLون �LLرة

 	�LLL2ن ا�LLL� 	4�LLL�� د?رLLLرل وھ�LLL��LLL#� ا��LLL- ا�9�LLLد�#� �LLL� >LLLن ھ�� -LLL1 وھLLLEو واLLLھ �LLL�
faktisch  ذ�كLLL1 و�LLLEو واLLLھ �LLL� �LLLھ����  -LLL$ ن�LLL��Cل ا�LLL� �LLL%
 	LLL�%ذه ا��LLLق ھLLL%ط� "

    و���ن �3& ! ���9ر أن �و�د و�3& ��دود $- ا���9ره" ا��%م

    : réalité humaine  ا$�ــــ� .6

���LLLL- أو ��LLLL4� �LLLLول ھ�LLLLد?ر ھLLLLو   LLLL�doseinوازي  �Cود اLLLL�و ا�وLLLLد?ر ھLLLLد ھ�LLLL�


  .2"ا��و�ود ا�ذي ھو ��ن

  :  solipsisme   ا�ــ&ــو و%ــدــ� .7

ھ- $4ط أ$��ري ) �ن ��س وأ���ء(ھو ا�4ول �@�- أ�� و�دي ا�ذي أو�د وأن ��6ر ا�����6ت "
و�2ورا�- و�4د أ
%ن ا���0ر �ن ا��<��	 أن ھذا ا�4ول ! ���ن د�+& 
%� اE3ل ��راھ�ن 

أ��ط�1 أن *       ��ر�ر ھ�� رى أ��" ا����م إرادة وا���0ل"�ظر�	، ��� �4ول �و��#ور 
 .3"�ر و! أ����ط& و! أن أر��& �E%��أ�2ور ا�;

 

  

  

  : if xréfle–cogito pré ا�!و
ـ�ــو ا�ـ�ـ�-ـق ��+ ا����ل .8

                                                           
 8 ص ���& ، ��2درا 1
2 &� 8 ص ، ا��2در ��
3 &� 9 ص ، ا��2در ��
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���LLL ) ا���LLLور($LLL- ا���LLLل ا�����LLLر �%��ر$LLL	 ا�LLLذي �LLL24د �و+LLLو
� �و�LLLد �LLLوع �LLLن "�
  . 1"أو ا���ور �Nو+��) ����و���و ا����ق 
%� ا��@�ل(

  :  reflet   ا*�ــ�ــ!ــ�س .9


د�LLLL$ &LLLL- ا����LLLLرة "  &LLLLود �ذا�LLLL�د ا�وLLLL�� �LLLL#�%
 -LLLLا�� 	LLLL6�#و ا�LLLLس وھ��LLLLس ا���LLLL���!
�و�LL2&  ا��LL9ص �LL& و��LL ھLLو �ذا�LL��� &LLن LL4$ط $�LL� -LLل ا����LLس ����LLب $LL- أن ����LLس

  . 2"�#�   ��س و�وًدا �����ً �و�د ���ور ���ف �@�& ?�ر ا���3ء ا��- ���ر

 : projet  ا�ـ�ــ0ــروع .10

"LLL� زعLLL�� �LLL� لLLL� �LLL%
& ا��LLLرد إ�LLL��;� �LLLر ���LLL& أو �;��LLLر �LLL2� �LLLط%: و�LLLودي �LLLدل 
   . ���ط �& $- ���ه ���ن

  :  objectivité   �ــو�ــو�ــــ� .11

 �LLزب أ�LL�� ذھب أوLL��� !ري وLL�$ ق��LL+و�& و�LL�� دونLL� -LLھ �LL�� ء��LL�3ا 	LLه رؤ��LL���
��	 إ�� ا�ذا���� �
  . 3."ت������	 إ�� ��ر�ر ھو �ون ا��-ء أو ا��و�ود �و+و

 : ionxfleér    ا�ـ�ــ��ـــل  .12

أ��LLL� " �LLL� -LLL$ �LLLس ا��@�LLLل ��LLL-ء أLLL9ر �LLLوى ����LLL�� &LLL ھLLLو �6�LLLن $���LLL" ��ر$LLL�!! &LLLد "
 &LLL� ذيLLLل ا�LLLو ا���LLLوھ &LLLذا�� �
�LLL9ص ��LLL#$ �LLL�0- ���و�LLL	 ا���LLLور أن ��LLL2ر �و+LLLو

�
  . 4"���ول ا��9ص أن ��9ذ �ن ���& �و+و

  

  

  :  situation ا�ــ�ــو#ــف  .13

��LLLن أو "�Cا &LLL�$ فLLL4� 1LLL+و ا��وLLLس ھ�LLL�4��� ودLLL�1 ا��وLLL+و �LLL%
ا���LLLوان، و�ط%LLLق 
	LL��6�Eروط ا�وLLن ا��LL� &LL� ط�LL�� �LL� �LLو .إ�LLم ھLL%ا�� -LL$ &LLو �ذا�LLھ �LL� راطLL9ر�ر ا��LL�
�LLد 

  . �ذا�& $- �Eول و��6�E	 وا��@�0ر $�#� -���ج ا�و��6�E	 وطر�4	 �� ھو

  
                                                           

 9 ص ، ا����ق ، ا��2در وا��دم�ون �ول ��ر�ر ،ا�و�ود  1
 10 ، ص ���&ا��2در 2
 182 ص ،1982 س ، دط ،)ا��4ھرة(���م $%��- ،ا�#�6	 ا����	 ��ط��1  ا�راھ�م �د�ور ، 3
 1458 ص �ر�1 ���ق، ، �A-G�%د ا3ول !!�د ا��%���	 ،�و�و
	  أ�دري !!�د، 4
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  : a  il y   ھــ�ھــ�ــ�  .14

" �#�LLLL2د �وLLLL�و� -LLLLث ھLLLL�� نLLLL� ت�

%�LLLL ا����LLLLم وا��و+LLLLو 	LLLL�!ر �%د��LLLL� �#%���LLLL��

����LLL و�و+LLLو
�ت، ! �و�LLL2#� و�LLLودا--LLL$- و �LLLن ا����LLL� واLLL%9ل وLLL+���� رLLL�? &LLLذا�

  . �ذا�& إ�� ا�و�ود–���@ 
ن ا���0ق �� ھو " ھ�ھ��" ا�ـ

  :  noema �ـــو"ــــ�ــ�  .15


�LLLLد ھ�LLLLرل ھLLLLو ا��و+1LLLL ا�LLLLذي ���LLLLل إ��LLLL& و�LLLL24ده   &LLLLذا� -LLLL$ وLLLLھ �LLLL�� ور�LLLLا��
  . C��"1+�$	 إ�� �ل �����& ا��وھر�	 ا���و�	 �ظ�ھر�&

  : éant  nا�ــــ�ــــدم  .16

��LLLL	 إ��LLLL ھ�;LLLLل ���� "	LLLLد��� 	LLLLل �ر�LLLL� ض�LLLL�� وLLLLود ھLLLL�ود وا�<وLLLL�ھ- ا�و�LLLL�� إن"   
��LLL	 إ��LLL ) ا�<و�LLLود(�LLLرى ھ�;LLLل أن ھ��LLLك 
<LLLE	 �د��LLL	 ��LLLن ا��LLLدم ���� �LLLود أ�LLL�وا�و

�LLLل 
%�LLL أ�LLL� &LLLر��ط ���LLLو�ود "د�LLL	 LLL� !رى أن ا��LLLدم ھLLLو ا�LLL4�$ر �%و�LLLود ا��%��LLL	 ا�و�و
 	LLLE>�� : رز�LLL�أ�LLL;0 &LLLرة �%و�LLLود و
�LLLد ھ�LLLد?ر إن ا�و�LLLود ����LLLف 
%LLL��$ [...] �LLLد �

�LLL�� ب�LLL�?ور وLLL+� &LLLق .أ�LLL�>� &LLL��� ودLLL�ق �%وLLL�! دمLLLرى أن ا��LLL� ر�ر�LLL�
�LLLد  �LLLأ�
  . 2 "ا�و�ود

  : ssence e  ا�ــ�ــ�ھــــ�  .17

 �LLL#$ر�� -��LLL�و! " ا��ر ،-LLL%� !و ،	LLLودة و! ��دو�LLL�و� ! -LLLھ ،-LLLث ھLLL�� نLLL� -LLLھ
��LLL	 إ��LLL ا��%��LLL	 ا�و�ود�LLL	 و���+�LLLط ��LLLر�ر إن  "�زLLL6-، و! �LLL9ص، و! 
�LLLم���� �LLLأ�

��LLLن �1�LLL2 ��ھ��LLL& وھLLLو ���LLLش و���LLLل و��LLLس�Cق ..ا�LLL�إ�QLLL، و�LLLن ھ��LLL� �LLLن ا�و�LLLود �
  . 3"ا���ھ�	

 : inituale Fا�ــ�ــ�ــ�ھـــ�  .18

���وز�LLL� �LLLدودھ� ���ھ��LLL�� ،�LLLث ا���LLLدة ھLLL- ا��LLL4� -LLLرر وا���LLLل ھLLLو " ��ر$#LLL�!! �LLLد 
    . 4"ا�ذي ��ور

          

                                                           
   11 ص ،ا��2در ا����ق  ،ا�و�ود وا��دم  ، �ون �ول ��ر�ر    1
2    &� 12ص ، ا��2در ��
 315ص  دس، ، ط د ، )��روت( ، دار ا����ب ا�%����- ي، - ط ،  2ج ، �����3ظ ا��ر��	 وا��%�ز�	 وا�<����	 : ا����م ا��%��- ، ���ل ���%2    3
 435 ص ، ���ق�ر�A-G ،  1 ��%د ا3ول �و�و
	 !!�د ا��%���	 ، ، أ�دري !!�د    4
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  : ل ا�ولـ�ـ
ـد ا�ـ�ـ�ـ�ـ�

  

ومن ال يستطيع  اهسعن نف ثتحدت بذلك  يفه ينر عن اآلختحدث تحينما  الذات       

ألن كل ما يتمتع به األنا من مقومات  ، ال يستطيع الحديث عن اآلخرين الحديث عن نفسه

فمن خالل   "أنا هو األنا الذي ليس الغيرإن  -" :يتمتع به أيضا اآلخر،وهذا ما يقوله سارتر

سنتطرق فيه إلى دراسة الوجود لذاته الذي يعني به سارتر الذي  تحليلنا للفصل األول 

 ه وال عن أشياء العالم ،فالوعي والحرية  حسبالوعيفهو ال ينفصل عن الوجود اإلنساني 

 يتطرق هونجدوبفضلهما تتأسس هذه العالقة في أبعدها المختلفة بين الذوات  سارتر مشترك

بغية أن يبين لنا أن العالم  العالقة بين الوجود اإلنساني وبين الوجود في ذاته،  إلى مسألة 

   . كما ال ننسى الدور الذي يلعبه الجسد في عالقة األنا باآلخر.ديكشف عن الجس

   

 



 
 

 وديـوجـي الـوعـالت الـثـمـت                               :  ل األول ـالفـص
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د ��ا������ إ�����

د إ������ �������� أ�����
اع إن ������ ا���������، ا������
� ا������� ������ ن "����!ر�
و$��, ا�+���
ر أو و$��, ا�*���0 ا�/���'� و'�-��, ا"�+��*!&! ذا����! "ا����ي '�&��� %%���� $#��� ا���� 


د &��, ذا����� ا�����ي '����� و����
د "���#�,  ،  1"�#���ات 4
����*3! و����
دا 2'���ا و���1!$ا����
وا�
67!����" �����#82 �، و'/?����� "����!ر� �����4 و�����
د ا<�����1!ء >�����; ا�:!ھ������ "����!4/� $#�����  ، $/�����


د ا<ول  و����
ده����

د ��ا����� وو����
د &���, ذا����� '�B#*���!ن و'�#���
 ا�����
، &C���4 D���<�� !���-�Eن ا�
,�!���Fد ا�
����
ق إ���� $���6 ا�H�-���" !���2 وھ����ا ، �I���<ا�� ;���J�:ا� ,���& �<ق  ، ���1���H�'
 ����4!�7 ,���& 
د وا������م""���!ر�����
2�����0�J أن '?����ر  $���6 أ����0 ا������م" ا� �����C4 6������& ،


د &���, ذا�����������

د &����, ذا����� <ن ا�"،  ا������م 6����2 ا������

د (...)�
�!����4 �����#7 L����#�:2 (...)  
������!ن �Mا I�����'&�����, رأي "�����!ر� إن  ]إذن(...) [إذن '������C, ا��������م إ������� ا�������!�� $�����6 ط

�!ن ��J' O/& P:0 ا���م 04 إ�Mا�'�Jا�2 $#� ا��
� 
   . 2"ن ا���م ھ
����!ن �Mا 

د &���, ذا����� 0���4 '���ى أن 2?����ره ھ�������
إذن '-*��, "���!ر� 2?����ر ا������م $���6 ا�

 �����
�
د "وھ����ا ���2! '���38 ����R 6���2ل ����
�����S�H ا�' % ��6���T ھ����ا ا������م ا�����ا0R &���, ا�����!�
���J' 3"&, ذا�� أن .  

6���:& 7:���! '����� $-���� "���!ر� L���#�:2 د

د &���, ذا����� ھ���
 و��������
'-����U  ا�:�����0�J أن <ن ا�

د <�����0 ذا����� ا������م 2-����� '����ى "���!ر� C����4ن ا������
 
أ����2! "ا������ي '-����Wب إ������ ا�������م ھ����

���3
 ا������م و'/?���� ����4[ا<ول ا%�����Wاب &[ ����'Jوا� ,$

$, ا�����ي '/���
م "���!ر�  ا�����!���& ،
 6����J& ����&�2 0���7 X<!���?' ا�����ي ,$
J�4#�#���� أو% �����P ھ���
 ذ����Y ا����
$, ا�����2C#, 0���4 ا����

هZ!W" ��4 ء
م ا�:/' ,#2C� 
ن $#� و$, وھ
 و$, ]�T' ��E&"4 .  
&��-�>C��4 Dن �/���H ا%����Hق &��, &#���*� "��!ر�  
����
Tر�, ھ��, ا�!T'�إذن "  ا��� ��T&أ���! أ


د ���

 ا����'T!ر�,  "أ���! 2������
Tأ��2!م ا� \��/' % "إ% أن "��!ر���T&وزه " أ���! أ!���W� ���� 0��4

د ���
4 ��/'  &��, ��1,ء ��2!، 4:�-��� أن "��!ر���T&أ���! أ ���� ،��T&د إذن أ���! أ
���
إ���� أ���! 2

 I4!��" !��2 ر
���1
ر '���رك ذا���� 0��4 إ�:��! أي ���1 
$#��� ا�:!ھ���� ���� '-*��, C��4ن ا�+���
ر ھ��

 �/����H ." ھ���
 إ% ����1
ر 4+���,ء ���2!�����
Tا� ����B�' !���:وإ� 
�����
Tا� ����-$ \���/' % إن "���!ر�

����2! &���, $���3:���! ا�����, % �-*���Y ا�����Hق ��-���8 إ����� ا< �$
���_
7:���! أن [����! ا����
ا$, و2
��������U3-:�!����4 6 ا�*' 
�, &����, درا"������ �6����T أ'`����! "������W!وز"����!ر������
-�2
ا�a����Wء  �-

                                            
  .  1010 ص ،  مرجع سابق ، A-G مجلد األول موسوعة الالند الفلسفية ، ، الال ندأندري   1
  . 233ص  ،1978س دط، ،دار المعرفة  عزت قرني ، :تر،  الفلسفة المعاصرة في أوروبابوشينسكي ،  .م.إ  2
  . 77ص المصدر السابق، ،بحث في أنطولوجية ظاهرتية  العدم و الوجود سارتر،جون بول   3
  .  233 ص،  سابقمرجع ،  فلسفة المعاصرة في أوروباال ، بوشينسكي .م.إ  4
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!����3-2 ,*����

������! �!������2 % �/����\ $-�����  ]ا��
-�2

������! $-����� "����!ر� ھ���, &�-�
-�2
-�*�!&
 أي ا�
$, ا�b�!B و�6T ��ھX إ�� 2! '/?� إ��� T&62 أ�1!ءا<�! أ ,$
  . 1"ا�

 �3��!����� ,���& 0���F:�'و ل و>����� ھ�����]����وھ����ا O����`�!4 ���2! '-�/���� &����� "���!ر� 0���7 6���2 ھ
ة ���T& !���-� م������ 6���2 أ����� [ل $#���� ا��������ى "���!ر� C���4ن ھ���' ,$

$!ت ا�������_
2 6���$


ع ا�/?�������_
ة ����O4 ا�����ات وا�:���T& ,و4/����!  ، وھ��� ,$
إ% أ����� ����� '����W!وز ����H!ق ا����
����� '���رس ��2! '/?��� إ����� ا���
$, 6��2 أ���1!ء  ، >����#&،  ���!م ���4 ھ����] !��2 X��'وھ���ا 4!��/


د����
����� أ������ S���2 ھ�����] ا� ,�����ا����
$, $-���� "&6����J أن  . ا�����!�� -&���,–&!�/?���� ا�3
 &, 1,ء 2!T*' ��> ��

�� أ4�ا 4:*ده وإ�:! '' %   . 2""!ر�


د أن �
�!���4 ,$
 &�:T--���! أن ا��������  �����وھ-���! "���!ر� إذن '���J!ول أن '���O4 ا����
 6���2 !���3#Rدا PT�-���' !���2 ى

ى "�������J2 !���3� e����آة &T:���! أن ا�:���آة ��:�!���4 ,$
�+����� ا����

!3�T�� ,ى ا<�1!ء ا��

ن ":`2 �� P�� ,$
  . أ�1!ء &Y��T ا�
�, إ% ����
�, ا�3����
-�2
����� ��-���� ا�:���-U3 ا�*�- � 6���2 أ�-���! ����W� "���!ر�[&�#���� ا����

��� $#���� أ����
ى "����3! أ����� '�����X $#���� ا�/?����'� ا�3����J2 #����� دون��و ,$
أ&]���e ا����
*�& �4
���7'� ���1�'�ة أ������ % '+��� !J���_وأ������ وا 7:���! '/���
ل "���!ر� ,$
`���#3! ����*! ا����

��7 1,ء < Mج 62 ذا��اB��"....3 .  
 ,*����

�, إ% أ����� ����W!وز ا�X����!W ا�����
-�2
إذن "���!ر� ر]���� ��-����� �#:���-U3 ا�*�-


H�����2 ا�!�
د 2-����� &#�����3ا ا"�����3�ف 6����2 وراء ھ�����ا ا�:����-U3 إ�����

������! �-����!ول 2/
����2!ت ا��
,�!��Mا .  


 ا�����'T!ر�, �����
Tھ���, ا� إذن 7:���! ذ7����! "���!4/! أن �/����H ا���ا'���� &���, &#����*� "���!ر�

د <ن �����
2�������C أ"����/�� ا� ,���& !�Z������2 رت!����T'د �'i����" ����-�>D أن "����!ر�&" 
������
Tا�

ر ا�:�&���� وإ�:���! :  '/���ر و����
د ا<����!���/' % 
�����
Tد إن ا�
����
 إذن أ����! 2���T&ر أ����! أ���/'
 �����P  ،  4"و����
د ا�����!رف أي و����
د ا<����!���T&ا<����! أ 
�����
Tء أن ا�a���W�2-���!ه &���, ھ����ا ا�

 
د �6���T "���!ر�����
إ$����ن $���6 أ"����/�� ا�:!ھ����� C4 0���4"����/�� ا�����ات ا��!ر&���� أي أ"����/�� ا�

 وذ������Y <ن د'�����T!رت �������
T#� ������#'وC� ,�����& رت!�����T'د S�����2 \#�B������"" 0/�-������" رت!�����T'د

 C���7ن أ"����/�� ����T*2!ھ������ ا�� 
ھ���W7 أي ���T*2 
ھ���W7 !����>د ا
 و�������'�2!���1ة إ����� �/

                                            
  . 105ص  ،  سابقمرجع  ، سارترجان بول ، فلسفة  حبيب الشاروني 1
  .  31، 30ص ص  ،1996س دط ، دب ، القومية ،المكتبة سارتر،  وجوديةقراءة نقدية في  ، علي حنفي محمود 2
ص         1991س  ، 1ط دار توبقال للنشر،المغرب ،،زيقايمجاوزة الميتاف:عبد السالم منعم علي، أسس الفكر الفلسفي3

110.  
  . 108 ص ،  سابقمرجع  ، ن بول سارترفلسفة جا  ، ب الشارونيحبي 4
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����*� د'���T!رت#& ,���& ,$
&Cو�
'���� ا<����! ھ-���! (...) ھ���, أ"����/�� ا<����! 4!$�����!ره ����
ھاً -ا����
��رات ��2�دة �#$ aZ!< 
ھ� �'
  . 1"ھ, أو�

�����رات �B2#*���� 2-���3! ا� ����#$ aZ!���< !أ���� 
 ا�����ي ذ���7ه إذن ا<����! ا�����'T!ر�, ھ�������T*�
�
ه و':T-����� أ'`����! أن '�?����\ ����J4!%ت �����1
ر'� ����7!<�������
وھ-����! '?������ ا<�����! ... &����, 7

ا������'T!ر�, �����
ھ 2!ھ������� �B2#*����� إذن �/����� أ$#����6 د'����T!رت $����6 2!ھ������ ا<�����! ������0 أن 
6 '/���ر و����
د "، وھ����ا �B' !���2#���\ &����� "���!ر� S���2 د'���T!رت <ن  ':!ر"���3!����< "���!ر�

,$
و�?����� (...) ا�����!رف أو ھ���
 2:!ر"���� ا�:�&���� ا<����! '/���ر و����
دا ھ���
 و����
د ا����
 �����&�����e ] 7:����! أن(...) [2:!ر"����� ا�:�&����� "����!4/� $#����� ظ����3
ر ط�������� ا�:��� �����&ا�:�


د �

د 4!��ات(...) �B2 !l�1#*! $6 ا��
  . 2"وإ�:! ھ, ا�
 !���2 ,$
إذن '����������R 6���2 !���-� 6ل ھ����ا ا��C���4 0����#Jن إ$����ن "���!ر� $���6 أ"����/�� ا����


 أن ھ����
 إ% إ$�����ن 6����$ ������
T4:/�`����� ھ�����ا ا� 
د، &#/����� >����!ول "����!ر������
أ"�����/�� ا�

د'���� 4?���*� $!����2 و&#����*� R �*���?4!����� وھ���, �
�����-�U ����2�أ ����-b $#����� ا�*#����*� ا�'


د $#���� ا�:!ھ���������
����� ، &#/���� ط���ح �-���! ھ����ه ا�/`����� ����R 6���2ل أ"����/�� ا�H� � 
�����
T#
�/`����!ن "���I ا"ا��'T!ر����� و���R 6��2ل إ$����� $��6 أو�
'��� ا���
$, 6��2 >���; ھ��
 و���
د 


د $#���� ا�:!ھ����� وأو�
'���� ا����
$, 6���2 >����; ھ���
 و����
د ����
ھ:���! �`����� وا>����ة (...) ا�
��:�ھ! "!ر� 62 ا�*#�*� ا��'T!ر���'"3 .  


د $#���� ����

د'���� و&#����*� "���!ر� ��#���6 $���6 أ"����/�� ا��
7:���! ��#���� أن ا�*#����*� ا� 
,�!����
د'���� ����2ھX إ��

د'���
ن $." ا�:!ھ����� >����; '/���
ل "���!ر� &���, �7!����4 ا��

���2! ا�:


د "����!I4 $#����� ا�:!ھ�����������
2-����
ن أن ا�i' 6'�����J#:6 أو ا���J�����، أو أن ا��ا�������  "����
اء ا�:

د "!I4 $#� ا�:!ھ��،  4..."���أ أو%�
  . و�6T 2! ا�:/?
د 4!�

 �������-�!4 O����/& ������W�' أ�ن ھ�����ا ا�:�����C����4 �����&0 ����1ح ھ�����ا ا�:������أ $#�-����! �2������أو% 

د ��ا����� ا�����ي '/?���� ����4����
����!ن �#�Mن  ا> ،�����
����!ن '�Mا  �
ن أي أن ����T����" 6���2 ر!����B'  

� 'I���/J 2!ھ������ ���� �����
����!ن '�Mد  ،ا

د &���, ذا����� ا�����ي '����� $���6 و��������
وھ����ا $P���T ا�

ن ا�:!ھ����� "���!4/�  ،و"���!67   ، ا<����1!ء &���3
 و����
د "���#�,���T� د
����
وھ����ا ا�-���
ع 6���2 ا�


د����
ب "���!ر� ���F2!% $���6   ، $���6 ا����`' ;����<"�-�T�����" ا����� ����� 6�T���� و'�����6 �-���! أن ا�

د &��, ذا���� ���� 2!ھ����� ���
ا$��� �n!'��� أو 2!ھ���� "��!4/� $��6 و�
دھ��! وھ���ا '�-��, أن ا��Rا

إن ا�?���!�S ���7!ن '����ف <ي ���1,ء '�����B�م :  ">����; '/���
ل "���!ر� "���!4/� $#���� و����
ده

                                            
  . 108 ص  ،  سابقمرجع  سارتر، ولب نا، فلسفة ج ب الشارونييحبي  1
  . 109،  108ص ص  ،  نفسهالمرجع    2
  . 110 ص ،  المرجع نفسه   3
  لمنعم حنفيعبد ا:تر ، نافيل.والكاتب الماركسي م مع مناقشة بين سارتر : سارتر، الوجودية مذهب إنساني ولب ونج  4

   .  09 ص ،1964 س، 1ط ، دب ، مطبعة الدار المصرية
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وT����1#3! (...) 2-����3! وإذن &:!ھ������ ا������6�Tة �����
ا������6�T، وا������ �����-�3! ط�/����! �#n!'����� ا�:
!3*'3��7! و��� ,& �#Rا�دھ! وا�?*!ت ا�
  . e/�" !3#7"1 و�

 6Z!���Tا� 
����!�, ھ����Mد ا
����

د ��ا����� أو ا�����
إذن '����������R 6���2 6ل I����" !���2 ذ���7ه أن ا�
 e����" 
ده وD���<�� !���:7 أ'`���! أن &#����*� "���!ر�����

ن 2!ھ������ %>/���� ����T� ا�����ي �����<
ا�


د"إ����� ����

د��-إ�!a����:� ����2ات د��/���� 6����4 ا�����
����� و����
د �4ا����� (...) ذا�����  -&���,–ا����� وا�

د <����0 ذا����� ھ���
 ا�6Z!���T ا�
>����� ذا����� ���3
 و����
د ���2! ھ���
 &���, و6���2 �:���� &����
>����6 أن ا�


 إ�� أن '�B!ر و�
ده$�2 
  . 2"ا��ي ھ
����!ت ا�����ي ����� ا�I���J &���, أن '����B!ر 6���2 
#B:ا� S����:� 6����4 �����<
����!ن ھ���
 ا��M!&

2+���و$! '-!"����� ����B�'  نC���4 ن أي
���T' .  ����!ن ھ���
 ا�����ي '����B!ر 2!ھ������ 7:���! أ����� >���ّ�M!&
  . &, �R!را�� 

 '��� ا>�#��T2 e!���!ً ��4!رزاً &��, &#���*� "��!ر�، و���34ا &/��� >��!ول "��!ر�Jة ا���T& إن
����!ن �Mض $#���� اة ا�`���ورة ا�����, �*������T& �����HJ�"2
ر'���!ك (...)  &����!ر� ����#$ U����J'

��!�����?B1 �����#$ ة هللا 3"و�8'������ ا�:��������J $����6 ا�/`����!ء وا�/�����رة(...)  �����4ض �����8
  <ن 2������C ا�/`���!ء وا�/����ر B2!�*���� �:�����أ "���!ر�����R>ا�:!ھ����� <ن ھ����ا ا I4!���" د
����
ا�

 X����[�����!ن ������ ا�/�����رة &����, أن '�����B!ر 2+����و$� 7:����! '�Mإ% إ$�����ن $#����� أن ا 
����2! ھ����
����!ن "���#
7!�� وأ&�!������r� 6�����' ���1,ء �����
' ����& ����'J4و  �����<
����!ن ھ���
 ا�6Z!���T ا��M!& ،


ن و����2! ھ����
 ا������'6 ����T' ر ����2!ذا!�����B' و$� أي أنا������ي ������ ا�/�����رة $#����� أن '�����B!ر 2+����
S�������" ل
����/' !����:T& !����3-2 إ&�����ت !����--T:' %2-����3! و �����!ن &����� 2*�����Mر ا������'����� ھ����, J& ،

 
ن أ>���ار""���!ر����T� أن !���-�#$ ����T<"  
����!ن أن % '����B!ر &���3�Mر ا���/' !���:-�< �����J& ،
����� ا����R!ر $����م ا%�����R!ر، وھ����ا ���2! "������ض ����� "���!ر� &���, روا'����� ا�+����3ة  Y�����4        

���!ن >���; %���
ر $��6 >!���� أز���2 " ھ��, " ا����Fn!ن"�Mوا'��� أن  ا����0��H�� S�H ھ���ه ا�'
��'ا و% '��S�H ا�/�!م �4:#� 2! �� ':!رس >< ��
  . 4"'�*!دى 7

'���� B2!ط����! أ>���� Jأ ا������2 ����#$ S&ا�ا '������Rة آ���2        �����W� ;����<�������2� "���!ر�
" P����#& !���34 �����!B���3! ا��!���Rأ Y����*-� S-ع ا>���0 وا��������2! �+���!ء ا����4 �R!���& ّ���< eأ����

                                            
  . 12،  11ص ص  ، المصدر السابق ، ر، الوجودية مذهب إنسانيسارت ولب ون ج  1
الحمداوي ،الحرية والمسؤولية مدخل إلى وجودية سارتر ،ضمن المجلة التونسية للدراسات الفلسفية ،عدد   عبد العزيز  2

  51،ص  2007/2008،)عدد مزدوج (، 42/43
  1ط ، )بيروت( ، عبد المنعم مجاهد،داراآلدابمجاهد  :تر عاصفة على سارتر، ، وآخرون كرانستونموريس   3

  . 154ص ، 1965     
  . 35 ص سابق ،مرجع سارتر،  وجوديةفي ة يدقراءة نق علي حنفي محمود ،  4
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�Rھ-���!ك أ S����:W���3! $#���� ا�/��H� 6���T:' ت!�����<ن % '
����� &���, ھ����ا ا�����!�� إ���1!رات (...) 
 إ��� ا<��ار���!ن و'iو�3! إ�� 2! ��Mھ! ا�  . 6T:' ��-�$"1 أن '*

 D�����<�� !�����-3&إ Xو'��-������ ا�:������ھ ������/#H2 �*�����?4 ������'J6 ا������$ S&ا������' ن "�����!ر�
!H�����*������!ن 2/�����!س $#����� 0����7 ����1,ءZا��Mأن ا �  ، وھ�����ا $�����!رة , ا������ي '�������������أن 

�����0 إ���1!رات ]������� 7:���!  ���3�#$! 6���2 ����TJ' ھ! أو����*' !���2 !���3� e��������!ن ���Mو����2!دئ ا
������ " ،ذ7ھ����! "����!ر�*� S-����?' 
�����!ن ������P ������ ط�������� أو 2!ھ������ 2+������7 وھ�����M!&

و$!ت ا��, '�B!رھ!+:�!2"4 .  
 I���#أو ���2! أط ����/#H:ا� ����'Jا� �ن ���7!ن '-+���!����Fnل روا'����� ا�����R 6���2 ����W� "���!ر�

'��� ا�*!ر]��� &*��, ھ���ه ا�وا'��� ����م B1?���� رو���7!ن 0��H4 ھ���ه ا�وا'��� ��3�#$! %>/��! J�!4
��8ة ��4!�*د � ,��& ���H��'���� ا�:H#/��� ا�:J4 S���:�' و��� و��7!نi���ا����ي ���� �6��T ���� أدى 2

�����! "������4 6����T� W�!4 %  ،:!$����� و% '�����3� 0����H4 ھ�����ه ا�وا'����� ����4!��#� ا�����B!ر�,�
ل &����Rد
ب���Jھ����ه ا� ,���& ب _���� أ�:!�����! ���1!رك "���!ر����Jوف  ا�ا>� ����8���" I���#وأط � أ"�������

 ��J���� (...) ����'�� ه وظ���3����T*� ,���& ����_ا
&���T!ن �0���T ذا����Y �����اه ا��:����I وأ����ه ا�
 '�:0���F &���, ار�����!ط وا%�����aام���R>ا ���?-$"3 ،  وھ����ا ���2! "����38 &���, أ$:���!ل "���!ر�

 !���3#H4 ��<����>�� ا�����4!ب ھ����ه ا�:����2 0���F2 ����/<ا��"e���"ا�:/!4#���� " أور �����?B+ا� 
���3&
���2!��
 &���, روا'����  �����?B1 �����<ن و!����Fn0 رو����7!ن &���, روا'���� ا����H��"����1ھ����ه " "���6 ا�

وھ��, >!0��2 6��2 " 2!ر"���0"ا�+B?���� ھ��
 B1?���� أ"���!ذ &#���*� ا����ي ���� $+���/� ا"��:3! 
3!_���3! <����� '������ أن ا%ر�����!ط �E4 X���[�& ،
'���� ) ا����aواج(���2!��J4 ��J���`� %إ 
���2! ھ���

 �����?B1 6���T�"e���"أور "% ����#$ '���� ا�����, '���ى "���!ر�Jع 6���2 ا�
_���� ����34ا ا�-���� 
 6��$ �����' 
��3& ���'Jا� �'B��"" ���-�2 ���4 اء
'��� �?���� ھ��Jن ا����ي أدرك أن ا�!����Mا
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اية في فلسفة جون بول سارتر لقد سبق لنا التطرق في المبحث السابق على أن نقطة البد
بمبدأ القصد الهسرلي متجاوز االنزالق الذي تعرضت له  مستعين ، كوجتو الديكارتيهي ال

 ، وذلك من خالل تجاوزه للوعي المتعالي –من فكرة القصد بالرغم– فينومينولوجيا الهسرلية
لعلم أن سارتر قد فصل الوعي ل ، ماكل وعي هو وعي بشيء  سارتر فأصبح الوعي عند

فهو بالرغم من ذلك إال أنه أقام عالقة بينهما على  ، عن موضوعاته كما سنوضح الحقا
العالقة بين الوجود اإلنساني وبين فاالنطولوجيا كما يقيمها سارتر تدرس "إذن . نحو خاص

وهنا ينبغي أن نتساءل عن . مكان المعرفة وٕامكان العملإ، بغية أن نبيين  الوجود في ذاته
  . 1"موضع الجسم في هذه االنطولوجيا 

ومن خالل دراسة سارتر للجسم يرى بأن هذا األخير يظهر من خالل ثالثة أنماط في      
وأما الثاني فيظهر الجسم الغير والثالث  ،وصفه وجودا لذاته فأول يظهر الجسم ب ،الوجود 

   .يظهر بوصفه وجودا  لآلخر 

يبدأ من هذه العالقة "إن االنطولوجيا التي قدمها سارتر تدرس العالقة بين الوعي والعالم وهو
ذلك باعتباره وجهة نظر وأداة فعل في آن  بغية أن يبين لنا أن العالم يكشف عن جسم ،

بمعنى أن الجسم يكشف كإحدى تركيبات الوعي بوصفه وعيا بالعالم وذلك ألن  ، 2"واحد
 ، موضوعات العالم الخارجي تنعكس في الوعي على هيئة شعور وتخيل وتصور وٕادراك"

الن كل من الشعور والخيال والصورة و المدرك عبارة عن عالقة بين الوعي فمن  خالل ما 
سبق يتوضح لنا عالقة الوعي بالعالم الخارجي ومن ثمة تأثيره في الجسد وبهذا يتضح لنا أن 

وموضوعات العالم الخارجي ، الجسد هو الشرط الضروري في عملية الفعل و المعرفة 
سد الذات على هيئة وعي مرتبط بالوجود الخارجي، فال معرفة دون فالمعرفة نتيجة لتج

                                                           

سنة        دط دب، ، والتوزيع مؤسسة مصطفى للطباعة والنشر الجسم في الفلسفة الوجودية ،فكرة  حبيب الشاروني ، 1
  . 78ص ،   2009

  . 79المرجع نفسه ،ص   2
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من خالل األنماط  ، عند سارتر وعلى هذا النحو ذهب سارتر الى دراسة الجسم،   1"جسد
وذلك من خالل دراساته لجميع السلوكات التي يحيا بها  ،التي يتجه بها الوعي داخل العالم 

ويوضح بعض هذه  ، جود اإلنسانيو ليل سلوكات الم، سيقوم سارتر بتح الوعي ازاء العالم
وسنأخذ نموذجين من هذه السلوكات تعكس   لم وحتى الخجلواأل ، الخوفكالسلوكات 

فيرى سارتر في مسألة ،  الخوفبعديين مختلفيين فأما بالنسبة الى السلوك االول نقصد به 
لذي يسير وفقه العالم فحينما االنفعال أنه حالة خاصة تتواجد حينما يتغير المجرى العادي ا

العالقات بين االشياء   نحاول تغيير العالم أي نحاول أن كما لو لم تكن"يحدث هذا 
فان شعور يدركه أو يعمل على ادراكه على نحو  (...)وامكناتها خاضعة لعملية حتمية بل

  .  2"آخر أي أنه يعتبر لكى تعتبر الموضوع

، بل انها تنتج عن  ليست حالة باطنية أي نفسية محضبمعنى أن هذه حالة اإلنفعالية 
، ألن اإلنسان يوجد في العالم ألنه جسد و يتوضح  عالقة الوجود لذاته مع العالم الخارجي

أرى وحشا ضاريا مقبال علي "هذا من خالل المثال الذي يقدمه لنا سارتر حيث يقول 
وهذا هو [ (...)ط مغشيا علي، ويشحب لوني فاسق وتضعف نبضات قلبي فتتخادل ساقاي ،

بمعنى أن  ، والهرب هو هرب من الواقع الذي يواجهه وجودي.  3"سلوك الهرب ]بالضبط
كما  . سارتر يرى من أن كل حاالت انفعال هي حاالت يحاول فيه الوجود لذاته النجاة بنفسه

      تبرأن كل حاالت انفعال تعبر عن عالقة الوطيدة بين الوعي والعالم فاالنفعال يع
وأهم خصائصه هي  ، من مظاهر الوعي يتسم ضرورة بما للوعي من خصائص مظهر"

  . 4"تعلق الوعي بموضوعاته

                                                           

  . 50ص ، دس ، دط ، )الجزائر(  AGP  دار  ، الجسد وتمثالته في الفلسفة االسالمية ، وآخرونابراهيم أحمد  1
 دس    دط ،)مصر(هيئة الكتاب،  ، عبد السالم قفاش سامي محمود علي :تر ، االنفعاالتنظرية في  جون بول سارتر، 2

  .  70ص، 
  . 73ص ، المصدر نفسه 3
  . 134 صسابق ، مرجع  ، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية حبييب الشاروني ، 4
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وبما أن االنفعاالت هي من  فلقد سبق لنا أن أشرنا بأن كل وعي هو وعي بشيء ما ،
بمعنى أنه ال وجود لمنفعل دون   ، إذن كل انفعال هو انفعال من شيء ما مظاهر الوعي ،

كلها تأكيد عن عالقة الوعي .... خوف وبتالي فان كل انفعاالت من خجل،. المنفعل به 
وتتم هذه العالقة عبر وسيط الجسد فكل انفعاالت تظهر من خالل مظاهر .  بموضوعاته

الل قوله يرلوبونتي من خميعبر عنه ، وهذا ما .....جسمانية كالغثيان واحمرار الوجنتان
وكل ما  نحن لسنا وعيا فقط  أو موضوعا فقط، بل نحن وعي وموضوع معا ،"حيث يقول 

  . 1"فينا نفس وجسد معا

وعموما فان دراسة الجسم سواء جسم بوصفه وجودا لذاته أو جسم الغير فهما يعتبران مركز 
ر فان جسم فإن ما ينطبق علي ينطبق على اآلخ . اإلشارة التي تشير إليه أشياء العالم

سيقدم لنا سارتر البعد الثاني لالنفعال من خالل  ، اآلخر هو الجسم الذي أتخذه موضوعا لي
تطرقه إلى التجربة التي تحياها الذات في شعورها بالخجل إن الخجل هو صورة من صور 
الوعي اإلنساني فحالة الخجل ال تصدر عن تأمل الذات لذاتها فهذا غير ممكن ألنه سيؤدي 

إلى إحالة نفسها لموضوع فالذات ال تحيل ذاتها إلى موضوع بل تجعل من ذات أخرى بها 
الوعي ينكشف كموضوع يعرفه اآلخر "إذن فان حالة الخجل هي إثبات بأن  .موضوعا لها 

ومن هنا كان ارتباط مشكلة الجسم عند سارتر بمشكلة األنا (...)ويستخدمه فإنه يتجلى كجسم
فيرى بأن اآلخر ال  سارتر أمثلة عديدة عن  حاالت الشعور بالخجل ،فيقدم لنا  . 2"واآلخر 

،  يحلني الى موضوع فحسب بل يحد من حريتي فشعوري بالخجل هو نتيجة تقييد حريتي
فإذا كانت الذات تتواجد في مكان ال يوجد فيه غيرها فهي ال تلوم نفسها على أي سلوكات 

، ويضرب سارتر  ل اذا ما وجد شخص غير ذاتيمبتذلة أو سوقية تقوم بها لكن يتغير الحا
ان ظهور اآلخر وأنا أقوم بعملية التجسس سيحد من حريتي وتظهر " ثقب الباب "مثال 

                                                           

 
  . 19ص  ، 2009 ط ، سد ،)بيروت(دار التوزيع لطباعة والنشر و التوزيع  فلسفة الجسد، سمية بيدوع ، 1
  . 97ص  ،سابق مرجع  وني ،فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية ،ر ب الشابيح 2
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اذن هذه العالمات ، .... عالمات انفعالية على جسدي حيث تحمر وجنتان  وأتلفظ عرقا
 ي عالقتي باآلخر ،ف)الجسد(انفعالية التي تظهر في حالة الخجل تثبت هذا الوسيط المهم 

إذا "مع العلم من أن هذه العالقة الكامنة بين ذاتي واآلخر ليست عالقة جسمانية ألنه 
لكن ارتباطي بالغير ال يمكن تصوره إذا لم يكن سلبا  ، اقتصرت العالقة األساسية خارجية

األنا واآلخر والمقصود بالسلب الباطني هو تلك اإلحالة الموضوعية المتبادلة بين ، " باطنيا
يحلني إلى "وهذا معناه أن ظهور جسم الغير ليس هو اللقاء األول فالغير  ، من خالل النظرة

 1"ولكن هذه الغاية أنا أتجاوزها وأشغلها آلة ترتب األدوات من أجل غاية يوجدها هو نفسه ،
خر فالذات ستحاول هي  بدورها تجاوز هذا الغير من خالل محاوالتها لتملك حرية اآل ،

فنحن ال نشتهي جسد اآلخر انما نشتهي اآلخر "   وذلك بالتقرب من اآلخر من خالل جسده
احدى وسائل هذا التكون على سبيل المثال التوحد مع اآلخر من خالل الجسد وعن  ، ذاته

، فالذات حينما تعي بأنها ال تستطيع أن تحيل اآلخر إلى موضوع    2"طريق المداعبات
على أن يحيلها  إلى ،  ....اآلخر  يملك تماما ما تملكه الذات من وعي بصفة مطلقة ، ألن

  .موضوع محاوال الحفاظ بذلك على ذاتيته هو أيضا 

النشاط الجنسي عند "لكن فالذات هنا حسب سارتر ستلجاء إلى لغة النشاط الجنسي ،       
السادية وهي ألوان  و يةسارتر يحمل معنى واسعا بحيث تدخل فيه األشكال الجنسية مثل المازوخ

ففي هذه المرحلة ستحاول  ، 3"من العالقات ال تدخل ضمن العالقات الجنسية بالمعنى الضيق
، تعتبر المازوخية إحدى تعابير التي تتجلى  الذات أن تسترد ذاتها بعد أن فقدتها في حالة الخجل

   .فيها صراع بين األنا واآلخر عبر الجسد 

                                                           

 . 685ص المصدر سابق ، الوجود والعدم ، جون بول سارتر ، 1

 . 100ص مرجع سابق ،، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية حبيب الشاروني، 2

س         ، دط ) كويت(المجلس الوطني لثقافة والفنون وأدب  الفتاح امام ،امام عبد :تر ، الوجودية ، جون ماكوري  3
  .  130ص،  1978
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فالمازوخي يسعى إلى تعذيب جسده ويتلذذ في ذلك فهو  عذيب الجسد ،يطلق على المازوخية بت
يحاول أن يموضع نفسه بعنف، بل أن " يؤسس لذاتية الغير إن المازوخي سيلغي من ذاتيته و

1"يؤدي نفسه ويشوهها أمام اآلخر حتى يأسر انتباهه ويمأل أفقه
إذا فمازوخية  كما يراها ،   

فهو  ، نفسها موضوعا للغير ، إن األنا وهو يسعى إلى ُعبوديتهسارتر هي أن تجعل الذات من 
في حالة واعية  بُمحاولته بأن َيجعل  من نفسه موضوعًا للغير و سيذهب إلى أبعد من ذلك فهو  
سيستعمل  حرية  الغير كوسيلٍة أو كأداة  لبلوغه غايته التي تتمثل في أن يموضع نفسه أمام 

ة ستنتهي بالفشل  وذلك ألن الذات في هذه العالقة ستنفي ذاتيتها إال أن هذه المحاول .اآلخر 
لكن من خالل نظرة الغير ستعيد له ذاتيته التي سلبها هو من نفسه وسيتم التطرق لهذه النقطة 

م عالقة جديدة  مع اآلخر األنا تقييمن  إن هذا الفشل سيجعل.  بشكل أوضح في الفصل الالحق
ففي هذه العالقة ستحاول األنا  ،ويطلق عليها سارتر السادية  . الالجسد بطبيعة الحوسيط  عبر

، فالسادية َهدفها اإلمساك بالغير و  السيطرة على الغير وامتالك حريته عن طريق  امتالك َجَسده
، فهي إذا  ، إن السادي و بما يستعمله من أدوات يريد أن يجسد الغير تجسيدا قهريا استعَباده

، أما السادية فهي قائمة على ُحب َتعذيِب  التي تقوم على حب  وَتعذيِب الذات عكس المازوخية
  فالسادي يحاول اشعار اآلخر بجسده من خالل األلم وهذا يطلق عليه سارتر بالفاضح الَغير،

واالستيالء على جسده دون أن  . على امتالك الغير كأداة"وبتالي نالحظ من أن السادي يحرص 
ويستخدم في نفس الوقت أدوات العنف (...)جسده هو، أو يستولي على واقعيتهيمس الغير 

  . 2"للكشف عن جسد الغير 

            

       

                                                           

 . 181ص ، سابق،مرجع حبيب الشاروني ، فلسفة جان بول سارتر  1

  . 96،صمرجع سابق ،،فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية  حبيب الشاروني  2
  



  وديـوجـي الـوعـالت الـثـمـت                                :ل األول ـالفـص

 

 6 

   



 

 35 

  

  

  :ول األ مـــلـخـص الـفـصـل 

لفصل بأن ما يميز الوجود لذاته عن الوجود في ذاته هو الوعي اأهم ما نستنتجه في هذا 

، يحلل لنا سارتر الوعي انطالقا من الكوجتو  ة هذه اآلخيرة مشتركة بين الذواتوالحري

ربط ده في جانين األول هو عدم والمفكرة وينتقفهو بذلك يقر بوجود األنا العارفة تي ر الديكا

ويصبح الوعي عند سارتر كل لهذا نالحظ اتجاه سارتر إلى القصد الهسرلي  الكوجتو بالوجود

بمعنى أن سارتر سيربط كما أن سارتر سيتجاوز العلو الهسرلي  وعي هو وعي بشيء ما

موضوعاته وسنستنتج من أن اقرار سارتر لعالقة الوعي  الوعي باألشياء فال وجود لوعي دون

إن الفلسفة " الحقة بالوجودالماهية "بموضوعاته ماهو إال اعالن عن القضية الوجودية 

معناه أن اإلنسان يوجد أوال ثم يقرر مشروعه الذي  وهذاة الوجود يالوجودية عموما تقر بأسبق

ذي ينتقد فيه سارتر ديكارت ألنه أقر ماهية اإلنسان وهي التفكير الثاني البمعنى أن يختاره 

ونالحظ أن   وجوده بل جعلها اثبات على وجودهاإلنسان حر في أفعاله وهذا الجانب قبل 

يبين لنا أن  ألن محاولة  كانالوجود في ذاته،  مع لذاته العالقة بين الوجود تطرق سارتر 

الدور الذي يلعبه الجسد في فمن خالل تطرقنا لدراسة الجسد اتضح  العالم يكشف عن الجسد

على الرغم من أن هذه العالقة ليست خارجية بل هي عالقة  ذات بعد عالقة األنا باآلخر 

 .صل الثانيآخر وهذا ماسنتطرق إليه في الف
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شكالية هو  في اإلالحديث عن هذه   ونسان مجبر على مواجهة مسألة الغير إن اإل       

 ما وهذا جتماعي بالفطرةإ الحقيقة حديث عن إشكالية وجود اإلنسان في هذا الكون، فوجوده ُوجود

 حيث نجد ينيمكن له العيش دون آخر  ،فالاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه  إن ابن َخلدونيقوله 

، وبلغة  خاضع لتمدن الُمشترك اإلنسان بُلغة أرسطو فالفلسفة اليونانية  هذه الفكرة في  ورذج

عنها ال يكاد يطرح مشكلة، علوي  و مالبرانش إلى الَعيش الُمشترك، فإذا كان تفاعلي مع األشياء

 خالف ذلك فيما يخص الغير، ألنه ببساطة ذلك الشبيه الُمختلف، إنه شبيهي مادام فاألمر

الفيلسوف الفرنسي  ه عندنجد وهذا ما وحرية  ، وعيمن ُيشاطرني كثيرا من الصفات العامة 

هذا الفصل سنوضح كيف حلل لنا سارتر طبيعة ل فمن خالل تطرقنا الوجودي جون بول سارتر

ما وهذا تعتبر واسطة بيني وبين وجودي وكيف لهذه الذات المنفصلة عن وجودي هذه العالقة 

اآلخر فمن خالل النظرة ستحيل ، سنتطرق إليه  في تجربة الخجل التي تتجلى في مسألة النظرة 

  . الذات إلى موضوع والذات بدورها هي أيضا  ستدافع عن ذاتها بطرقها الخاصة
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هو المركز الذي يلتف حوله الوجود في ذاته   l’être pour soiإن الوجود  لذاته 

l’être-en-soi   طالما ال يوجد وجود يناظر وجود بمعنى أن اإلنسان يوجد في عالم

 عالم يتخذه وجودي لذاته مجاال لحريته وموضعا لتعاليه، عالم يحتل"موضوعي من األشياء 

  . 1"مكانها بالنسبة لمكان الذي أضع فيه نفسي فيه ألشياء

فمع الوجود في ذاته ال  يانبمعنى أن وجود األشياء وأدوات العالم ال يؤثران على وجود اإلنس

يتحلى الوجود لذاته عن ذاتيته لكن تتغير هذه المعادلة حينما يظهر وجود يعادل الوجود 

 l’être اإلنساني فهو الوجود المنفصل من وجودي الذي يطلق عليه سارتر الوجود للغير 

pour l’autre   وجوده الخاص ، فحين يظهر الغير ينتزع تمحور األشياء حول وجودي إلى

به ويحول وجودي إلى وجود جامد أي كشيء لكن كيف يتمكن هذا النوع من الوجود من 

فلوال أن اآلخر يراني وينظر إلي لظل "إحداث هذا التغيير وبماذا يمتاز عن بقية األشياء 

شيئا بين األشياء ال يمتاز عليها في شيء ولكن بنظرته إلي يحلني أنا األخر إلى شيء بين 

  .  2"ياء وأدخل في عالمه كموضوع للنظر والتأملاألش

إذن ما يميز الوجود للغير عن الوجود في ذاته هي النظرة التي من خاللها يمكن له أن 

يحلني إلى شيء كبقية األشياء ويفرغ عني ذاتيته ويضعني في مجهره الخاص به ويحللني 

 أن هذه المحبرة على المنضدة ، كما بالنسبة إلى الغير أنا جالسف"كشيء حيث يقول سارتر 

إذن ،  3"، وبالنسبة إلى الغير أنا منكب على ثقب الباب كما أن هذه الشجرة أمالتها الريح

نجد سارتر يحلل عالقة األنا باآلخر عبر وسيط يطلق عليه النظرة نجده يصف لنا هذه 

 ، التي أرها تتقدم إليّ  هذه المرأة"العالقة بمثال يضربه لنا في كتابه الوجود والعدم حيث يقول 

هذا المتسول الذي أسمعه من نافذتي يعني انهم بالنسبة  ، هذا الرجل الذي يمر في الطريق

                                            
  . 34ص  ، دس ، دط ، )مصر( دار المعارفالغير في فلسفة سارتر،  فؤاد كامل ،  1
  . 35، ص نفسه المرجع  2
  .  441 ص ، المصدر السابق ، العدم الوجود و جون بول سارتر، 3
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، وليس لغناء  ولكن محتمل أن يكون هذا الصوت الذي أسمعه لرجل (...) إلي أشياء

  . 1"فونوغراف ،من المحتمل الكبير

ألنه ينظر إليه كسائر األشياء ومعنى هذا فمعنى هذا أن الغير ينظر إلي باعتباري موضوع 

، كما أن نظرة اآلخر  أنه يستطيع الغير إزالتي من دون أن تتغير عالقات بين سائر األشياء

في الوقت الذي ف، ال تحلني إلى موضوع فحسب بل أنه يسلبني تمركز األشياء من حولي

 ،الخضرة تتوجه إليه "فهذه خر ويسلبها مني فجأة هذه األشياء موجود ألجلي يظهر اآلكانت 

لكني ال  ،، وأنا أدرك عالقة الخضرة بالغير كعالقة موضوعية  يند عنيوتصوب نحوه وجها 

وهكذا ودفعة واحدة يظهر لي الموضوع الذي سرق  .استطيع إدراك الخضرة كما تظهر للغير

  . 2". العالم يمن

مرحلتين إن صح التعبير ففي ن نظرة الغير ذو إ إذن يظهر من خالل ما سبق ذكره ،

المرحلة األولى يسلب مني تمركز األشياء من حولي وتتجه إليه ويفقد لوجودي مهمته فهو 

وأما المرحلة الثانية الغير من خالل نظرته ،  إذن يفكك عالمي ويعيد تجمع األشياء حوله

الذي  اأن الشيخوخة هي واقعي"يسلب مني ذاتيتي ويجعل مني موضوعا له حيث يقول سارتر

ألنني سأموت محببون رجل عجوز أنهم  يا له مني ويقولون نإنهم يرون:  يشعر به اآلخرون

  . 3"إن آخرين هم شيخوختي (...) قريبا 

اعتبر سارتر أن العالقة بين األنا واآلخر تتوسطها النظرة وقام بتحليل هذه العالقة 

ثالثة ور أحداثها في حجرة مغلقة بين دالتي ت" الجلسة السرية"من خالل مسرحياته ومن بينها 

سبب له الشقاء تخر هو الذي يسبب له العذاب وان نظرته أشخاص يكتشف كل منهم أن اآل

خر تتمكن الذات من معرفة ذاتها حيث يقول سارتر في في حياته وأنه أيضا من خالل اآل

ني أستطيع أن وعندما أتحدث مع الناس أتأكد بأن هناك شخصا قريبا م"كتابه جلسة سرية 

                                            
1 Jean-Paul Sartre , L’étre et le néant  : Essai d’ontologie phénoménologique , édition 
Gallimard ,année 1943 , p 292 .  

    .430ص  المصدر السابق ، ، الوجود والعدم جون بول سارتر، 2
  . 16، 15ص  ص ، سابقمرجع  ، تهافت األخالق والسياسة يةسارتر : خليل أحمد خليل 3
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 –كما يراها آخرون-وأحيانا تجعلني رؤية نفسي(...) أرى نفسي فيه أني أراقب نفسي 

خر هو الوسيط الذي تتمكن الذات بفضله من معرفة فهنا سارتر يبين لنا بأن اآل،  1"مرحة

  . ذاتها

فإن ما يميز ، خر هي التي تميزه عن بقية األشياء إذن كما ذكرنا سابقا أن نظرة اآل

الوجود لذاته فهي في ء تشيّ ففضال على أنها ، الوجود للغير عن الوجود في ذاته هي النظرة 

، اآلخر يراها  ألن فالذات ترى نفسها، ة يئنفس الوقت إحالة إلى الذات حين تشعر بأنها مر 

خر هو وجود منفصل من ي وبين نفسي فعلى الرغم من أن اآلخر هو وسيط بينإذن إن اآل

أي " فأنا أرى نفسي ألن آخر يراني ، وجودي إال أنه من خالله تتعرف الذات عن ذاتها

فنحن نعاني   " خجل مثالخر وهذا ما يظهر في حالة الأتعرف على نفسي كما يراها اآل

بل إن هذه المشاعر نفسها ليست إال  ،خر في الخوف والخجل واالعتزاز والغروروجودنا لآل

  . 2"خراآل- في معاناة وجودنا ألجلفعالية طريقتنا االن

هو ) ال ذاتي(التي تحيل إلى وجود ال فردي ) الذاتية(إذن من أبرز الحاالت الفردية 

ايير عن الوجود الفردي إن حالة الخجل تعبر عن وجود غالخجل الذي يعبر عن وجود م

ال غنى عنه  الغير هو الوسيط الذي"اعتبر سارتر أن  ،خرغايير عن الوجود للذاته وهو اآلم

فالغير ضروري إلدراكي ذاتي فبفضل الغير أستطيع أن أقييم نفسي كما ،  3"بيني وبين نفسي

، فهو  خر هو موضوع زائد ذاتموضوع فاآلألن الغير يحلني إلى ، أقييم موضوعا ما 

وبظهور "        حيث يقول ساتر،  موضوع حينما أكون ذاتا بالنسبة إليه وعكس صحيح

، أصدره على موضوع ما ألني أظهر للغير  في مقدوري أن أصدر حكماً الغير أصبح 

  . 4"بوصفي موضوعا

                                            
�	 ا���	��  ���ھ� ��� ���� ���ھ� ،: �	،  
�ر�	، ���� 
	����ن ��ل  1��  . 55 صدس، ، دط ،)��	( ،دار ا
  . 174ص  ، 
��-�	�,  ،�ر�	
 �ل� �ن، +��*� �(�رو'&% $#�  2
  .   428 ص ، ا����ر ا����- ، ا����د وا���م،��ن ��ل 
�ر�	  3

  . 426 ص ،ا����ر '*�/4 
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فبالنسبة إلى الغير أنا جالس كما "يقدم لنا سارتر في هذا السياق مثاال حيث يقول  

، وبالنسبة إلى الغير أنا منكب على ثقب الباب كما أن هذه  أن هذه المحبرة على المنضدة

خر هو اإلحالة الدائمة لمثال يتبن لنا أن اآلإذن من خالل هذا ا ، 1"الريحالشجرة أمالتها 

خر هي إحالة على ن نظرة اآلإبل  ، شيئي فحسبتخر في تشيئي وال يقف دور اآلعلى 

  . الذات بأنها قد صارت مرئية

الذات على نفسها كموضوع يراه  هذا ما يظهر في حالة الخجل ففي حالة تتعرف فيها

لقد قمت " ، ويحكم عليه إذن في هذه الحالة الذات تفقد أهم ما يميزها وهي الحريةخر اآل

لكن ها أندا أرفع رأسي فجأة وكأن هناك (...) بحركة غير الئقة وهذه الحركة تلتصق بي 

  . 2"أحد رآني وأتحقق من كل ما في حركتي من سوقية

خر ال يعبر عن يتبين لنا أن اآلإذا من خالل هذه التجربة الذاتية التي قدمها لنا سارتر 

إمكانية إحالتي إلى موضوع فحسب بل هو يعدم أهم ما تتمتع به الذات في وجودها وهي 

الحرية ألن أهم ما تثبته حالة الخجل أنه يوجد شخص آخر يحد من حريتي ألني ال أخجل 

ارتر من ذاتي أمام ذاتي بل إن حالة الخجل تظهر بظهور وجود غير وجودي حيث يقيم س

عن شخص ينحني على ثقب الباب محاوال التجسس لكن ما إن يشعر بوجود آخر "مثاال 

خر يحد من حريته األنا أن العدم هو الخ وهذا ما يثبت أن اآل...قلبه  تحمر وجنتاه ويخفق

(...) خر أن يتعالى عن إمكانياتي بإمكانياته الخاصةخر فبواسطة حريته يستطيع اآلة اآلحري

  . 3"موت إمكانياتيفالغير هو 

إذن نستنتج أن شعور الذات على أنها مرئية معناها أن تكون بال حولة وال قوة أمام حرية 

وبتالي إمكانيتها وتتعرف الذات على ، الذي من خالل حريته يسلب الذات حريتها  ،الغير

  .  "أفرض أني مرآتكأنيز يقول "ة ذاتها حيث يقول سارتر في روايته جلسة سري

                                            
.  441جون بول سارتر ، الوجود و العدم ، المصدر السابق ، ص   1  
   . 229  ص، المصدر نفسه 2
  . 32 ص سابق ،مرجع  رتر،الغير في فلسفة سا فؤاد كامل ،  3
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 ،لغرض جعل منه شيء أي موضوع   خر مرآةاآلمن  يجعل  في هذه الفكرة ال سارتر نإ   

وهنا  . بل لمعرفة إلى أي مدى يعكس الغير حقيقة الذات مثلما تعكس المرآة  حقيقة األشياء

ذاتها البد لحضور تتعرف الذات على كي ل سابقه هيغل ألنه يؤمن تتقاطع فكرة سارتر مع 

  . 1"بوجودي إنه الوسيط بيني و بين نفسي أحتاج من الشخص اآلخر اعتراف " ،الغير
 

                                            
.   81 ص ، سابق، مرجع عاصفة على سارتر موريس كرانستون وآخرون  ،  1  
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ليثبت ذاتيته بمعنى أن  ، علينا إلقرار بأن الوجود لذاته يتعالى على نوعين من الوجود    
وال يكون  ، في ذاته من جهة االوجود لذاته لكي يكون وجودا لذاته عليه أن ال يكون وجود

نجد أن ، فأما فيما يخص عالقة الوجود لذاته بالوجود في ذاته  .ى وجود للغير من جهة أخر 
حيث نجد أن  ، نحالل وسط الوجود في ذاتهاالسارتر يرى بأنه ال يجب على الوجود لذاته 

ذاته - في–    يز بين الوجوديلسارتر هي التم" الوجود والعدم"الفكرة التي تسيطر على كتاب "
  يرى بأن اتحاد بين الوجود لذاته والوجود في ذاته ممكن هيغل] نإ(...) [والوجود لذاته 

 وبهذا التصريح باستحالة أحداهما هو نفسه، يعلن سارتر أن اتحادهما مستحيل ] فحين[
يتضح لنا أنهما مختلفان ال  نديو فمن خالل تعريف سارتر لكل من الوج ، 1"اإلله رةإنكار لفك

لذاته يقصد به الوجود وجود األشياء وبينما الوجود  يجوز الربط بينها، فالوجود لذاته يقصد به
إذا أن الوجود لذاته هو الوحيد القادر على الظهور أنه ليس هو الشيء الذي . "اإلنساني 

وٕاذن فالمعرفة بوصفها حضورًا للوجود في ذاته ليست متصلة أو ، (...) يكون حاضرا إزاءه 
ولعلى هذا سبب ما كان يشعر به  ، 2"مباشرة ألنه هناك انفصال بين العارف والمعروف

فنجد أن بطل هذه الرواية يداهمه في كل مرة شعور ، " روكتان انأنطو "بطل رواية الغثيان 
وٕاذا ذاك أصباني بالغثيان فتداعيت للسقوط على المقعد ولم أكن "بغثيان حيث يقول روكتان 

 ، 3"لي رغبة للتقيوء أعرف حتى أين كنت وكنت أرى األلوان تدور حولي على مهل وكانت
غثيان هو شعوره بالوجود في ذاته فهو يرى أن هناك في الكون الإن سبب شعور روكتان ب

أشياء عديدة أكثر مما ينبغي هذه األشياء ال تقتصر وجودها في محيطه بل تتجاوز ذلك 
ن ع"، حيث أننا نجد بطل هذه الرواية يخشى من أنت تلتصق به األشياء فيقول  لتعبر داخله

                                            
  دس ، دط ، )القاهرة(دار الثقافة للنشر والتوزيع  فؤاد كامل، :تر ت إلى سارتر،ر الفلسفة الفرنسية من ديكا ان ،Nجان  1

  . 145 ص
  . 154 ، ص فؤاد كامل :تر ، المذاهب الوجودية من كر كجراد إلى سارتر، ريجبيس جولفيه 2
  . 29، ص دس دط، ، سهيل ادريس :تر جون بول سارتر، غثيان، 3
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ونعيش ، ننا نستعملها ونضعها في أماكنها إاألشياء ينبغي أن تلمسني مادامت ال تعكس 
ي أخاف أن أتصل بها نّ إو هذا ال يطاق     أما أنا فهي تلمسني  ،وسطها إنها نافعة ال أكثر

إذن من خالل ما سبق يتبين لنا بأن سارتر يرى أن الوجود  . 1"كما لو كانت حيوانات حية
إننا لن . ذاته وبتالي فإن الوجود األول يعلو على الوجود الثاني- في–س هو الوجودلذاته لي

نطيل في هذا الجزء ألنه الذي يهمنا في بحثنا هو عالقة الوجود لذاته مع الوجود لذاته مع 
الوجود للغير، لقد الحظنا من خالل المبحث السابق بعنوان النظرة وتأثيرها فتبين لنا أن نظرة 

خر تتحلى إلى موضوع أي أن الوجود للغير سيجعل من الوجود لذاته وجودا في ذاته وال اآل
فبعدما يصير الوجود لذاته  -يكتفي بهذا بينما سيسلب مني تمركز الوجود في ذاته من حولي

فأول خطوة .وجودا في ذاته فسيحاول بطرق مختلف استرجاع ذاتيته التي سلبها منه الغير
ذاته إزاء الوجود للغير السترجاع ذاتيته وهو إحالته إلى موضوع لها وكأن يقوم بها الوجود ل

يصبح  خر يحيل الذات إلى موضعفبعدما كان اآل، خرالذات تقوم بعملية عكسية تجاه اآل
كل ما "ة العكسية متبادلة فيقول نجد سارتر يتحدث عن هذه العملي، خر هو الموضوع اآل

تحرر من سلطان الغير يحاول الغير أن يتحرر من يصدق على الغير وبينما أحاول ال
ولكن كيف يستطيع الذات  . 2"اديباد الغير يسعى الغير الستعبسلطاني وبينا أسعى الستع

  خر؟تها وحريتها المسلوبة منها من اآلاستعادة ذاتي
خر ومن ثمة يرتد ت على أنها العدم الذي هو غير اآليتميز ذلك من خالل اعتبار الذا    

 ذاته هو الذي يجعل ثمة آخر-ألجل–إلى نفسه أن هذا النتزاع نفسه الذي يؤلف الموجود 
خر أي آلافإن الذات في هذه المرحلة ستسلب نفسها أو تنفي ذاتها ال لكي تكون وجود ألجل 

خر كوجود فقط ألن وجوده آلاليس معنى هذا أنها تهب الوجود للغير بل لكي تؤسس لوجود 
إن "شرط ضروري لظهور الوعي ألن الوعي كما ذكرنا سابقا بأن هو كل وعي شيء ما 
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إذا الوعي هو وعي بشيء ما لكن هذا ال يعني أن  ، 1"الوعي يولد موجها إلى كائن ليس إياه
خر خر فوعي الذات باآلالوعي هو بحد ذاته ذلك الشيء وهذا ما نقصده في عالقة األنا باآل

نفي الذات بأو وعي الذات على أنها ليست آخر إذ ، خر بل هي إدراك الذات ال تعني اآل
-ألجل–بل بظهور الذات وهذا ما نقصده بأن الموجود ،السماح بظهور آخرال يعني لذاتها 

وٕان بظهور الوعي أمام آخر يتجسد انفصال الذات ، ذاته يظهر حينما ينعدم هذا من جهة 
إذا من خالل  ، 2"أن األنا ليس آخر"ل تثبت الذات على خر إذن أثناء هذا االنفصاعن اآل

عنى أن الذات ستحيل هي هذا االنفصال يصبح الوجود لذاته ذاتا والوجود للغير موضوعا بم
فالذات تحاول أن تسترجع ذاتيتها   خر إلى موضوع وستجعل منه وجودا ألجلهابدورها اآل

فأنا أطالب بهذا "في كتابه الوجود لعدم  التي سلبها منها الغير وفي هاذ الصدد يقول ساتر
 ، 3"، أعني أني ٍأيد أن استرده أو بعبارة أدق أنا مشروع استرداد لوجودي الوجود الذي هو أنا

خر إلى موضع إنما تتم هذه العملية من خالل لكن حضور الوعي غير كاف إلحالة اآل
إذا تستعيد ،  خر موضوعاً األنا ذاتًا واآلخر فتصبح توجيه األنا الواعية والحّرة نظرتها إلى اآل

ما  لكتوجيه نظرتها لآلخر فتحيله إلى موضوع إال أن الغير يمتالذات لذاتها من خالل 
، خر يحلني إلى موضع له للمرة الثانية ومعنى هذا أن اآل تمتلكه الذات من حرية ووعي ،

خر بهذه الطريقة ألن هذا األخير فهنا تفشل األنا في استعادة ذاتها من خالل تعاليها على اآل
فلهذا  .ذاته -في–أيضا له وعيه ونظرته وحريته الخاصة به فهو وجود مختلف عن الوجود

ستحاول الذات أن تسترجع ذاتها بطريقة أخرى إن صح التعبير سوف تسترجع الذات لذاتها 
يمتلك الوعي خر هو أيضا ففي الموقف األول تكون الذات قد أدركت بأن اآل ، عبر موقعين

والحرية مما يؤهالنه بأن يتعالى على تعالي ويجعله وجودا في ذاته لهذا إننا نجد الذات في 
خر لكن بنوع من الحذر أي أن الذات ستتعالى على حرية اآل ءهذا الموقف تحاول استيال
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نزع خر دون أن أأحاول أن ابتلع تجاوز اآل"على تعالي الغير دون أن تنزعه أو تفقده تعاليه 
 تقربها نحوىمن خالل  ،وستتمكن الذات من القيام بهذه الخطوة  ، 1"عنه تميزه بالتجاوز

وتحاول الذات الخروج من هذا الصراع بأن ""اللغة،الحب و " بر ما يطلق عليه ساترعخر لآل
فنحن نحاول التقرب من الغير بالحب   خر الذي يمتلك وعيا مثال عبر الحبتتقرب من اآل
ستعين بمسألة يلتحليلنا يتبن لنا أن الذات س للكن من خال ، 2"كذات ينشدها يلكي ينظر إل

  ؟هذالكن كيف يتم  بذلكادة الذات ذاتها دون أن تشعر الغير عكخدعة الست" الحب"
لى شيء بل أن أصبح إال أن أحيله  خر صفته كفعل حرّ أن تبقي لآل"فالذات أوال ستحاول 
خر على أنها موضوع لكن أن الذات سترضخ أمام حرية اآل بمعنى ، 3"شيئا لهذا الفعل الحرّ 
فالحب ليس شيئا آخر غير هذا التمثل لحرية الغير وهو " على حريته ىبصفة مؤقتة وال تتعال

ومعنى كل هذا أن  . 4"المثل األعلى الذي يتطلع إليه ويستمد منه قيمته -وٕان لم يتم مطلقا–
 تهلكي يختار المحبوب بحري ، أمام حرية المحبوبن يكون شيئا أالمحب سيقبل على نفسه ب

إذا األنا كل ما يطمح له من ُيحب هو أن يكون مختار من المحبوب  ألن  ،المحب 
وهذه الحرية ستمنحها ذاتها ولكن كيف يتمكن المحب من جعل  ،سيكسب حرية آخر 

حب الغير إذن من خالل موضوعيتي سأحاول أن أكسب  . المحبوب يختاره بحرية الخالصة
وال يجب أن أحيله إلى موضوع ألن الذات من خالل نظرتها له تتمكن من  ،بوصفه ذاتا 

على "ما يوضحه سارتر هذا  خروآلكل ما تسعى الذات لفعله هي إغراء اف ، ذلك فعل
  .  5"ففي اإلغراء ال أحاول أبدا أن اكشف للغير ذاتيتي (...)المحبوب بالمحب أن يغرر 
التودد له  لويتم ذلك من خال ،خر ال بإحالته إلى موضوع إلى إغراء اآل إذا تسعى الذات

سواء أكانت  وال يقصد باللغة النطق فحسب وٕانما أيضا جميع مظاهر التعبير"عبر اللغة 
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فعن طريق اللغة يقدم المحب أحسن الوعود ألن (...) والتبرج  بالتزيينبالكالم أو باإلشارة أو 
خر من كسب أو الذات المتوددة إلى اآل  فبعدما يتمكن المحبوب  ، 1"لبي رغبات المحبوبي

 ءوهي محاولة استيال ،فهنا تسعى الذات إلى تحقيق الخطوة الثانية حريته بمحض  محبته
على  ءالمحبوب باستيالجسد حبة تستغل امتالكها خر فالذات المُ حرية اآلالذات المحبة على 

جعل ذاته وجودا في ذاته هي في حقيقة محاولة من  إذن فمحاولة الوجود لذاته من حريته ،
حرية لسيطرة  علىحبة يظهر لنا بأن محاولة الذات المُ  . جعل الوجود للغير وجودا في ذاته

 في أن الحب"خر ففي الواقع كما يرى سارترخر يتم من خالل تملك الذات لجسد اآلاآل
هو أن يريد أن يريد الغير  بْ حَ يريد أن يُ هو أن  بْ حِ يُ  أن، ألن  لالتناهيجوهره خداع وٕاحالة 

لكن ستنتهي هذه المحاولة بالفشل وذلك ألن الغير ال يستطيع أن يحبني .  2"أن أحبه
ب بالمحبوب ال تؤسس على عالقة ذات حِ كموضوع الذي أطرح فيه نفسي ألن العالقة المُ 

ن أجعل أاجبي بو "،  إلى خرفهنا سيحلني اآل ،بموضوع بل تؤسس على عالقة ذات بذات 
وهكذا لم يكن لمحاولتي خر هكذا حاولت أن أكون موضوعا لآل ،نفسي موجود ألجل ذاتي 

يجب أن ننسى محاولة التقرب  الوكما . 3"ن آخر قد أحالني إلى ذاتية غير قابلةإأي جدوى ف
خر هو أيضا بمعنى أن اآل ، خر من خالل الحب هي عملية متبادلة من كال الطرفينلآل

ن هذه العالقة مصيرها إتمكن من تملكي إذا يأن يطرح نفسه أمام ذاتي كموضوع ليحاول 
 وهذا ما يؤكده ،خر خر تتضمن تحطيم لمحاولة اآلالفشل ألن كل محاولة من األنا أو اآل

بينما أحاول التحرر من سلطان الغير يحاول  ،كل ما يصدق علي يصدق على الغير"سارتر 
لكن  ، 4"اديباد الغير يسعى الغير الستعبستعإلوبينما أسعى  الغير التحرر من سلطاني 
سارتر  فحسبَ  ، خر ليست ذات طابع جدلي كما يقول هيغلطبيعة العالقة بين األنا واآل

خر اآل وأ  هذا الفشل وما يصاحبه من غضب هو الذي يجعل األنا." يرى أنها عالقة دائرية
                                            

�، ��ب   1�  . 180ص  ، ���ق�ر�!  ��ر�ر،ون �ول ����� � ا���رو
  . 408ص   ا���در ا����ق ، ، ��ر�ر، ا�و�ود وا��دم ول� ون�  2
�   ��ب  3�  . 191 .190ص  ص  ���ق ،�ر�!  ��ر�ر ، ول� �ن، ����� ���رو
  . 588 .587 ص ص ا���در ا����ق ، ، ��ر�ر، ا�و�ود وا��دمون �ول �  4



 

 رــاآلخ ذات وـة الـيـدلـج                           :  انيــثـال لـصـفـال

 

 50 

نفسه بعنف بل يؤدي بنفسه ويشوهها أمام   حيث يحاول أن يموضع  يةخينحرف إلى المازو 
ففي هذه المرحلة أيضا ستجعل الذات نفسها موضوعا ،  1"آخر حتى يأسر انتباهه ويمأل أفقه

بمعنى أن الذات ب حريتها من نفسها فالذات ستتلذذ بهذا السلب حيث تسل ،أمام الغير
أن الغير على ذلك ادعاء نها تحاول بإ و  ، للغير تتلذذ من ذلكبحريتها مها لحريتها يبتسل

، إال أن الموضوعية التي ينشدها المازوخي  العبوديةب سط عليها إذن هي تتلذذ باإلحساسلُ تَ 
دراك موضوعيته يجد موضوعية الغير وهذا من اوهو يسعى إلى "ستفلت منه وذلك ألنه 

زوخيته إذن المازوخي كلما حاول التوغل في ما ، 2"منه لرغمشانه أن يحرر ذاتيته على ا
إذا فالمازوخية مؤهلة بالفشل منذ البداية فهي تسقط في نقيض ما ،  هيجد أنها تنفلت من

وهنا نالحظ أن الموقف األول الذي تحاول  . رمي إليه فسوف تموضع الغير وتثبت ذاتيتهات
لكن الذات  ،فيه الذات عرض ذاتها أمام آخر كموضوع لتكسب ذاتها قد انتهى بالفشل 

بمحض سوف الذات ،  لتستخدم الموقف الثاني وهو عكس الموقف األول تماماستعود 
فأولى خطوة تقوم  ارادتها وحريتها بأن تنظر إلى اآلخر معنى هذا هو أن تواجه حري آخر

ا وجود الغير كذوات ففي هذا النوع تستنكر األن تخر هي الالمباالبها الذات تجاه اآل
ا لو كان وحيدا في العالم يتعامل مع موضوعات يتصرف كم" )األنا ( ستموضعهم فهو

فنجد حالة  ، "ليس إال وظيفة تقديم الطلبات] مثال[ باعتبار الخادم في المقهى(...) ووظائف 
 مرحلة لكن هذه  واالطمئنان بالراحةعلى نقيض الخجل إذ يشعر فيها المرء " تالالمباال
خر آلوذلك ألن األنا إذ يهمل ا ، ممحتبالفشل وذلك ألن تحمل في طياتها السقوط ال ستنتهي

يستطيع أن يتخذ لنفسه أي تصرف دفاعي إذا ما لنفسه أنه غير مرئي وبتالي ال فإنه يدعى 
ة بل ئييعني أنها قد ال تصبح مر ال خر تجاهل الذات لآل ذاإ  ، 3"خرانصبت عليه نظرة اآل
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منه حينما يحولها تحتاط وبإهمالها له فإنها ال تستطيع أن ته خر وأن أهملتحت نظر اآل اانه
  .إلى موضوعا

ولهذا سنالحظ أنها ينتقل إلى عكس المازوخية  ،إذن إن هذه المحاولة ستنتهي بالفشل    
فهذه األخيرة تعذب الذات وتجعلها موضعا أمام آخر بينما السادية يحاول إمساك بالغير 

خر عن طريق السادية عبارة عن محاولة لتجسيد اآل، ." فهي حب تعذيب الغير ادهبواستع
على جسده دون أن يملك  ءوهو يحرص األنا على امتالك الغير كأداة والستيال(...) العنف 

 . وهذا قد سبق أنه تطرقنا له في المبحث السابق،  1"الغير جسده هو
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  �ـ�ـ�ـل ا�ـ
ـ	ـص ا�ـ�ـ�ـ�  

  

بمجرد يتبين لنا أن اآلخر يحيل الذات إلى موضوع  إن من خالل تحليلنا لهذا الفصل       

سارتر عليها  التي يطلق الخجل ويظهر هذا من خالل تجربة ،المباشرة نظرته  الهأن يوجه 

األخر من خالل نظرته أو علو لى على افهو سيتع ، وبما أن األنا له الوعي والحرية  النظرة

ولعلى أفضل ما يمكن قوله في من خالل حيل بقا رب إلى اآلخر كما ذكرنا ساقمن خالل الت

إن الغير يفلت مني حين أريد امتالكه ويمتلكني حينا أريد  -" :سارتر هو مقولة   هذا الصدد

أن سارتر يقدم لنا هذه  الفصل فنستنتج  مضمون هذا عن المقولة تعبر هذه  ."الفرار منه

    .بين األنا واآلخرة العالقة على أنها عالقة صراع ونزاع مستمر 
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  : ثـ��ــا�ل ـ�ـ
ـد ا�ـ�ـ�ـ�ـ�

  

لقد تطرقنا في المبحث السابق إلى دراسة عالقة األنا باآلخر في بعدها األول وهو      

إال أنه ليس الصراع هو المظهر الوحيد لطبيعة عالقتنا  ،الصراع والمبارزة كما يصفها سارتر

فهناك العديد من التجارب التي يقدمها لنا سارتر نشعر فيها مع الغير على أننا ، مع الغير 

فمن خالل هذه التجربة يكشف لنا سارتر أن كل من األنا واآلخر قد يعشان في ظل ، " نحن"

غرار هذا سيقدم لنا سارتر نظرة جديدة و على  تحيلهما إلى وضعية مشتركة ،نظرة مشتركة 

فبعدما تطرقنا في الفصل األول إلى ، وذلك من خالل ربطه بين الحرية وااللتزام ، للحرية 

هذه الفكرة من خالل ربطها بمسألة  سارتر فسيطور، الحرية الفارغة إن صح التعبير  دراسة

      .سارترعنها كما يقول  وتصبح الحرية المطلقة سخرية على الحرية،  اإللتزام
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في هذه المرحلة يحاول سارتر أن يضع لنا عالقة جديـدة بـين األنـا و الغيـر فبعـدما أن 

فمــن المســتحيل أن  -كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الســابق-قــدمها لنــا علــى أســاس الصــراع والنــزاع 

هـــذه العالقـــة العكســـية  تكـــون ذات تنظـــر إلـــى ذات بـــل ذات تحيـــل ذات أخـــرى إلـــى موضـــوع 

، والمتوجـــة بحيـــل إن صـــح التعبيـــر يحـــاول فيهـــا كـــل مـــن الطـــرفين المتبادلـــة بـــين األنـــا واآلخـــر

إال أن سارتر يرى بأن ليست كل العالقات بين األنا والغير موسومة بمـا ،  الحفاظ على ذاتيته

هـــذا مـــا ســـيتم التطـــرق إليـــه فـــي هـــذا  ، بـــل يـــرى ســـارتر بوجـــود عالقـــات مختلفـــة و ســـبق ذكـــره

الــنحن  ،" الــنحن"خــر فــي مــا يســميه ن األنــا واآلارتر ســيجمع  لنــا كــل مــ، نجــذ بــأن ســ المبحــث

إن جماعـة " ، ويضرب لنا سارتر مثاال عن هذه الحالة ويقـول كمواضيع تعاني نفس المعانات

، اختنقــو غضــبا وخجــال ألن امــرأة مزينــة جــاءت لزيــارة  مــن المحكــوم علــيهم باألشــغال الشــاقة

  . 1"م، وبؤسه ، وشغلهم الشاق سفينتهم وشاهدت خرقهم البالية

خـــــــــــر ففـــــــــــي م لنـــــــــــا وضـــــــــــعية جديــــــــــدة بـــــــــــين األنـــــــــــا واآلإذن ســــــــــارتر يحـــــــــــاول تقـــــــــــدي

ــــــــــى الجماعــــــــــة ـــة الخجــــــــــل عل ـــــــ ــــــذه الوضــــــــــعية تعــــــــــم حال ــــــذا عكــــــــــس مــــــــــا ذكرنــــــــــاه  هــــ ، وهــــ

ـــل حالـــــــــــة فرديـــــــــــة يســـــــــــببها لـــــــــــي شـــــــــــعوري بوجـــــــــــود  ســـــــــــابقا ـــــد كانـــــــــــت حالـــــــــــة الخجــــــــ ، فلقــــــ

ـــــــــــة  غيـــــــــــري و ـــــــــــى هـــــــــــذا لخجـــــــــــل الفـــــــــــردي إن صـــــــــــح التعبيـــــــــــر بالحال ـــــــــــق ســـــــــــارتر عل يطل

ــــــــــة جماعيــــــــــة ،  البســــــــــيطة ــــــــــي تســــــــــببها النظــــــــــرة حال ــــــة الخجــــــــــل الت ــــ   لكــــــــــن أصــــــــــبحت حال

ـــــــــــث ــببها ظهـــــــــــور طـــــــــــرف ثال ــي صـــــــــــفة مشـــــــــــتركة بـــــــــــين   ، يســـــــــ ـــــــــــة الخجـــــــــــل اآلن هـــــــــ فحال

ــــــــنحن" ــــــــى  "ال ــــــــدأ ســــــــارتر بشــــــــرح هــــــــذه العالقــــــــة الجديــــــــدة مــــــــن خــــــــالل تطرقــــــــه إل ، فلقــــــــد ب

ــــي تــــــــــتم بــــــــــين األنــــــــــا واآل ــــــألة النظــــــــــرة األولــــــــــى التــــــ فلنفــــــــــرض مــــــــــثال أن الغيــــــــــر "خــــــــــر مســــ

ـــــــــيينظـــــــــر  ـــــــا وأتخـــــــــذ نفســـــــــي بهـــــــــذه  إل ــة أشـــــــــعر أنـــــــــي مســـــــــتلب تمامــ ، فـــــــــي هـــــــــذه اللحظـــــــ
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ــــم يـــــــــــأتي شـــــــــــخص ثالـــــــــــث ـــــــــــة ثـــــــ لكـــــــــــن إذا نظـــــــــــر الشـــــــــــخص الثالـــــــــــث إلـــــــــــى (...)  المتاب

ـــكلة تصــــــــــير أكثــــــــــر تعقيــــــــــدا  الغيــــــــــر (...) الغيــــــــــر الــــــــــذي ينظــــــــــر إلــــــــــي فــــــــــإن هــــــــــذه المشـــــــ

ــو الثالـــــــــــث  يعلـــــــــــو علـــــــــــى العلـــــــــــو الـــــــــــذي يعلـــــــــــو  ، يصـــــــــــبح غيـــــــــــرا منظـــــــــــورا وهكـــــــــــذا العلـــــــــ

  . 1"عليّ 

ــــــــح هـــــــــذا النـــــــــوع الجديـــــــــ د الـــــــــذي يكـــــــــون فيـــــــــه كـــــــــل هنـــــــــا ســـــــــارتر يحـــــــــاول أن يوضـ

خــــــــر فهــــــــو يحلنــــــــي ، فحينمــــــــا ينظــــــــر لــــــــي اآل خــــــــر فــــــــي حالــــــــة موضــــــــوعيةمــــــــن األنــــــــا واآل

أن شــــــــرحناه لكــــــــن بظهــــــــور  وهــــــــذا األمــــــــر مفــــــــروغ منــــــــه ولقــــــــد ســــــــبق لنــــــــا إلــــــــى موضــــــــوع 

ـــــــــر األمـــــــــر ـــــــــث يتغي ــــــــرف الثال ـــــــــي . الطـ ـــــــــة مـــــــــن أن تحلن ـــــا الحري ـــــــــة لهــــ ـــــــــذات الثالث فهـــــــــذه ال

ـــــــــى موضـــــــــع أو تحيـــــــــل اآل ،إلـــــــــى موضـــــــــوع  ـــــــــى  ،خـــــــــر إل ـــن إذا اختـــــــــار أن ينظـــــــــر إل ولكــــــ

وبمــــــــــــا أنــــــــــــه لــــــــــــي وعــــــــــــي وحريــــــــــــة مقابلــــــــــــة لحريــــــــــــة ،  خــــــــــــر فيحلــــــــــــه إلــــــــــــى موضــــــــــــوعآلا

وبتـــــــــالي ســـــــــأجعل مـــــــــن  فســـــــــوف أحيلـــــــــه أنـــــــــا أيضـــــــــا إلـــــــــى موضـــــــــع ،) الطـــــــــرف الثالـــــــــث(

ـــــــــى  إمكانياتـــــــــه إمكانيـــــــــات ميتـــــــــة فهـــــــــو بهـــــــــذا ال يســـــــــتطيع أن يخلصـــــــــني مـــــــــن نظـــــــــرة األول

ـــــــــــة نحــــــــــــــوي وال تــــــــــــــزالللغ ــــــــــــــت متوجهـــ ــــر التــــــــــــــي كان ـــــــــــا والغيــــــــــــــر نكــــــــــــــون  يــــــــــ ـــ ، فهنــــــــــــــا أن

ــــــــــث موضــــــــــوعات و ــوي فيــــــــــأتي الطــــــــــرف الثال ــــــــ   بمعنــــــــــى واضــــــــــح الغيــــــــــر يعلــــــــــو علــــــــــى عل

ـــى علــــــــــو الطــــــــــرف الثالــــــــــث ، فأنــــــــــا  يعلــــــــــو علــــــــــى العلــــــــــو المعلــــــــــو علــــــــــي أنــــــــــا أعلــــــــــو علـــــــ

ـــــــــــالي هـــــــــــو  ـــــــــــه وبت ـــــــــــث(ســـــــــــأقتل إمكانيات ـــــــــــى تخليصـــــــــــي مـــــــــــن ) الطـــــــــــرف الثال ــــز عل يعجـــــــ

إنـــــــــي فـــــــــي الواقـــــــــع فـــــــــي نـــــــــزاع مـــــــــع "ســـــــــارتر هـــــــــذا مـــــــــن خـــــــــالل قولـــــــــه ويشـــــــــرح .  الغيـــــــــر

ـــــــر بنظرتــــــــــه وأشــــــــــعر فــــــــــي أنــــــــــا واآل: الغيــــــــــر ويــــــــــأتي الطــــــــــرف الثالــــــــــث ويشــــــــــملنا كلينــــــــــا خـــ

ـــــــــــس الوقـــــــــــت باســـــــــــتالبي وموضـــــــــــوعيتي ـــــــــــى(...) [ نف ـــــــــــذي كـــــــــــان ينظـــــــــــر ] وحت ـــــر ال ــــــ الغي

                                            
  . 665، المصدر السابق ، ص  ، الوجود والعدم جون بول سارتر    1



 

 مـسـوغـات وعـوامل تـحـقـق الـغـيرية                 :الثـالث  الـفـصـل

 

 58 

ــــــــــنفس التغييــــــــــر ــــه يخضــــــــــع ل ــــــــــت أنظــــــــــر إليــــــ ـــــــــي أو كن ــــــــــت النظــــــــــرة  ، 1"إلـ إذا فبعــــــــــدما كان

ـــــــــين  ـــــــــة ب ـــــــــا واآلمتبادل ـــــــــة األن ــــارتر ســـــــــتتطور هـــــــــذه العالق خـــــــــر بســـــــــيطة كمـــــــــا يســـــــــميها ســـــ

األنــــــــــا " نحـــــــــن"، قـــــــــد أصــــــــــبحنا  خــــــــــر ذاتبـــــــــدال مــــــــــن أن أكـــــــــون وحــــــــــدي موضـــــــــوعا واآلف

ـــد أنفســـــــــــنا فـــــــــــي موقـــــــــــف معقـــــــــــد غيـــــــــــر محـــــــــــدود إذ "،  خــــــــــريين موضـــــــــــوعاواآل هكـــــــــــذا نجــــــــ

  .  2"أكون موضعا بالنسبة اآلخر واآلخر موضوعا بالنسبة إلي

الطــــــرف الثالــــــث ال  ذه التجربــــــة التــــــي يعيشــــــها كــــــل مــــــن الــــــنحن وإذن مــــــن خــــــالل هــــــ      

بـــــل أيضـــــا هـــــذا آخـــــر ســـــيحال إلـــــى موضـــــوع وبالتـــــالي  تحلنـــــي أنـــــا فحســـــب إلـــــى موضـــــوع ،

ـــــي عـــــالم غيـــــر عـــــالمي ــــي أعـــــيش ف ـــــع ألننـــــا تجعلنـ ـــــى الجمي ـــــإن هـــــذا الشـــــعور ســـــيعم عل  ، ف

بعــــض "لنــــا ســــارتر حــــاول أن يقــــدم  ، نظــــرة الطــــرف الثالــــثكلنــــا ســــنكون فــــي ظــــل " لــــنحنا"

ــــي مشــــاركة  ــــر لكــــن ف ــــي نــــزاع مــــع الغي التجــــارب الملموســــة حيــــث نكتشــــف فيهــــا أنفســــنا ال ف

  . 3" معه

ـــــن النظـــــــــــــرة الفلســـــــــــــفية ليصـــــــــــــل إلـــــــــــــى الواقـــــــــــــع        ونالحـــــــــــــظ أن ســـــــــــــارتر ينطلـــــــــــــق مــــــــ

ـــــو ســـــــــيدرس الـــــــــوعي الطبقـــــــــي  ،  المعـــــــــاش إن صـــــــــح التعبيـــــــــر يـــــــــرى بـــــــــأن الطبقـــــــــة "، فهــــ

ــــودة سياســـــــــــــيا واقتصـــــــــــــاديا ال  يرجـــــــــــــع التحادهمـــــــــــــا ووجـــــــــــــود الـــــــــــــوعي االجتماعيـــــــــــــة المســـــــــ

الطبقــــــــــي لــــــــــديها إلــــــــــى إحساســــــــــها بــــــــــاألالم  المشــــــــــتركة أو الفقــــــــــر المشــــــــــترك وٕانمــــــــــا يــــــــــرد 

وهــــــــذا تقريبــــــــا    4"إلــــــــى مجــــــــرد اكتشــــــــافها لوقــــــــوع نظــــــــرة غريبــــــــة عليهــــــــا تــــــــأتي مــــــــن الســــــــيد

ــــــــــى األشــــــــــخاص الثالثــــــــــة  ــم عل ــــــه الجــــــــــدار حينمــــــــــا يحكــــــــ مــــــــــا يقدمــــــــــه ســــــــــارتر فــــــــــي روايتــــ
                                            

   . 667ص  نفسه ،المصدر     1
  . 73،  ص  مرجع سابقفلسفة سارتر،  الغير في،  فؤاد كامل  2

3 Jean-Paul Sartre , L’étre et le néant : Essai d’ontologie phénoménologique, OPIST ,p 453 
  .  

  . 195، ص مرجع سابق، فلسفة جون بول سارتر،  لشارونيحبيب ا  4
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ـــــن أســـــــــماء المـــــــــراد قـــــــــتلهم باإلعـــــــــدام أي القتـــــــــل بالرصـــــــــ ، اص حيـــــــــث يتقـــــــــدم القائـــــــــد ويعلــــ

ـــــــا نالحــــــــظ اجتمــــــــاع نفــــــــس الشــــــــعور عنــــــــد ثالثــــــــة األشــــــــخاص وهــــــــذا مــــــــا يعبــــــــر عــــــــن  فهنـ

ــــذي يطرحهـــــــــا لنـــــــــا ســـــــــارتر اآلن  ـــــ ـــــــــنحن ال ـــــــــة ال ـــــــــين الـــــــــذوات أي  عالق ـــــــــة ب كمـــــــــا أن عالق

ـــل حنمـــــــــــا يظهـــــــــــر الطـــــــــــرف  ال" الـــــــــــنحن" ـــــة الـــــــــــنحن موضـــــــــــوع  بــــــــ تقتصـــــــــــر علـــــــــــى عالقــــــ

ـــــــــــة الـــــــــــنحنبنظرتـــــــــــه هـــــــــــذه الثالـــــــــــث  ـــــــــــى آخـــــــــــر يجعلنـــــــــــا ال نعـــــــــــيش حال لكـــــــــــن إذا   ،  عل

ــث ابتغــــــــــاء النظــــــــــر إلــــــــــى اآل مــــــــــع" األنــــــــــا"تحالفــــــــــت  خــــــــــر، الــــــــــذي يتحــــــــــول الطــــــــــرف الثالــــــــ

  . 1"إلى موضوعنا وهنا أقوم بتجربة النحن ذات ذحينئ

تختلـف عـن سـابقاتها يـرى سـارتر إن الـذات تعـيش " الـنحن ذات" ن هذه تجربة اآلخرينإ      

العالقات فـي تجربـة االختراعـات واإلنتاجـات التـي يصـنعها الغيـر ألجلـي األخـر هذا النوع من 

ويـــرى ســـارتر هـــذا فـــي عمليـــة صـــنع    أي ألجلـــي أنـــا أيضـــا باعتبـــاري عنصـــرا مـــن اآلخـــرين

إلــى " فللــذهاب مـن محطــة متـرو"، "  الـنحن ذات"عــن عالقـة  المحطـات فهــي تعبـر الخـرائط و

وهـذا التغيـر مقـدر مقـدما إليـه (...)  يغيـرون فـي المحطـة" النـاس" "بـابيلون–سـفر"محطة مترو 

الــذين " النــاس"فــإنى أنــا " بيكيــه -المــوت"، فــإذا غيــرت الخــط فــي محطــة  الــخ...فــي الخــرائط 

بمعنى أنه من قام بتخطيط المحطات قام به من أجـل اآلخـريين وأنـا  ،  2"يغيرون في المحطة

فــإذا "،  "الــنحن الــذات"خطــط قــام بتخطــيط ألجــل فــرد مــن بــين هــؤالء اآلخــريين فــإذًا إن هــذا الم

باعتبارهـا صـنعت لـي ولغيـري مـن  استخدمت أنا شيئا من األشياء المصنوعة فأنا اسـتخدمها ،

(...) ، فهـــي إذن تكشـــف لـــي عـــن أننـــي مـــع غيـــري مـــن النـــاس إزاء أشـــياء مصـــنوعة  النـــاس

  . 3"صنعت لنا جميعا

                                            
  .  665 ص ،  المصدر السابق ، جون بول سارتر، الوجود والعدم   1
  .  677ص  المصدر نفسه ،    2
  . 198 سابق ، صمرجع  ، فلسفة جان بول سارتر، حبييب الشاروني   3
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تقــــوم بهــــا الــــذات فــــي هــــذه الحالــــة كمــــا يوضــــح لنــــا ســــارتر أن طبيعــــة األفعــــال التــــي 

ـــــة تشـــــبه الفرقـــــة  ، إال أنهـــــا ال تشـــــعر بفرديتهـــــا المحضـــــة هـــــي أفعـــــال حـــــرة ، ألن هـــــذه الحال

ــــــاء هــــــذه األنشــــــودة ، ــــد وهــــــو غن ــــــه هــــــدف واحــ ــــــرد منهــــــا ل ـــــل ف أي األنشــــــودة  الموســــــيقية فكـ

فكـــــل فـــــرد مـــــن هـــــذه الفرقـــــة ســـــيدرك نفســـــه علـــــى   ، المشـــــتركة بـــــين أفـــــراد الفرقـــــة الموســـــيقية

لدرجــــة أنــــه يمكــــن لــــه أن يحــــل محلــــه وهنــــا كمــــا يــــرى ســــارتر  أنــــه يشــــبه زميلــــه فــــي الفرقــــة ،

، ألن المشــــــروع الــــــذي هــــــو نحــــــن هــــــو المشــــــروع الــــــذي هــــــو  نحــــــن نفقــــــد فرديتنــــــا الحقيقيــــــة"

  . 1"اآلخرون

تجربـــــــة وجوديـــــــة بـــــــل الـــــــذوبان فـــــــي الجماعـــــــة ليســـــــت  إال أن تجربـــــــة فقـــــــدان الذاتيـــــــة و     

ــــــة نفســــــية  ــــــة  .تجرب ــــــرى ســــــارتر وهــــــذا ألن حال ــــــنحن"كمــــــا ي ذات ال توجــــــد بالفعــــــل بــــــين " ال

وهـــــذا ألن األنـــــا تشـــــارك  الـــــذوات المختلفـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن اشـــــتراكها فـــــي فعـــــل مشـــــترك ،

ــــي فعــــل مــــا  ــــه  ، بمحــــض اختيــــاري"ف ــــذي أكون ــــا ال ــــك إليقــــاع  فأن ــــي ضــــمن ذل ، ولكنــــه يختف

ـــــنحن "وبتـــــالي إن كـــــل تجربـــــة   ، 2"قون وال يســـــتمد معنـــــاه إال منـــــهالعـــــام الـــــذي يكونـــــه البـــــا ال

ال تحـــــد مـــــن طبيعـــــة الصـــــراع القـــــائم بـــــين األنـــــا واآلخـــــر فالـــــذات ، " الـــــنحن موضـــــوع"و "ذات

ذات " الـــــنحن"اآلخـــــر لـــــه قوامـــــه وٕان تجربـــــة  ال تنصـــــهر فـــــي اآلخـــــر بـــــل كـــــل مـــــن األنـــــا و

ــــ" الــــنحن"و ا وحريــــة اآلخــــر فــــإن عليهمــــا موضــــوع ترجــــع إلــــى حلقــــة الصــــراع بــــين حريــــة األن

  هـــــذه الحريـــــة فـــــي قالـــــب الجماعـــــة دون أن ينصـــــهر األنـــــا أو اآلخـــــر فـــــي الجماعـــــة إخضـــــاع

ـــــه "ألن ســـــارتر يـــــدافع عـــــن  ـــــه علـــــى الماركســـــية ] لهـــــذا[الفـــــرد وحريت (...) شـــــن ســـــارتر حملت

 . في فلسفته 3"عن طريق جعل الفرد هو األساس

                                            
  . 677، ص ، المصدر السابق ، الوجود والعدم جون بول سارتر  1
  . 77، ص  سابقمرجع  ، الغير في فلسفة جون بول سارتر ، فؤاد كامل  2
  . 224، ص  2010، 1، ط ، دار الفرابي، لبنان والعنف ماركس الندرة ، أنثروبولوجيا سارتر و أحمد فقيه  3
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أو متعـــــددة فيـــــرى مـــــن  إن ســـــارتر ينظـــــر إلـــــى الـــــوعي مـــــن خـــــالل وجهـــــات مختلفـــــة ،      
ــــى أنــــه ماضــــي منظــــور إليــــه كشــــيء قــــد تحقــــق ، ــــه  الــــوعي عل ــــى أن ــــوعي عل وينظــــر إلــــى ال

ــــتقبل منظــــــور إليــــــه فــــــي تدفقــــــه ــــــوعي حســــــب إن الوجــــــود لذاتــــــه .  المســ الــــــذي يقصــــــد بــــــه ال
ه الماهيـــــة علــــــى حســـــب أعمــــــال ســـــارتر غيـــــر حاصــــــل علـــــى ماهيــــــة ثابتـــــة بــــــل تترتـــــب هــــــذ

ــــــه  اختيــــــارات اإلنســــــان و ســــــلوكات و و وأفعــــــال لكــــــي يســــــتطيع اإلنســــــان فعــــــل هــــــذا البــــــد ل
الوجـــــود "وهــــذا مــــا تعبــــر عنـــــه مقولــــة ســــارتر  بــــأن يكــــون موجــــودا ثـــــم يقــــرر مــــاذا ســـــيكون ،

وٕان  الل هـــــذا يتضـــــح لنـــــا أن ماهيـــــة اإلنســـــان معلقـــــة بحريتـــــه ،مـــــن خـــــ،   "يســـــبق الماهيـــــة
ـــــة حســـــب ســـــارتر  ـــــروح أو ملكـــــة يكتســـــبها اإلنســـــان (...) ليســـــت "الحري ـــــدرات ال ـــــدرة مـــــن ق ق

ــــــه ــــــدة عن ــــــا أن نتناولهــــــا بعي ــــــث يمكنن ــــــي   ، وأن نضــــــيفها كشــــــيء مســــــتقل بحي وٕانمــــــا هــــــي ف
  . 1"صميمي وجود اإلنسان

ـــوعي عنـــــد ســـــارتر مـــــن خـــــالل تطرقنـــــالقـــــد ســـــبق لنـــــا أن تطرقنـــــا إلـــــى مســـــألة      -      الــ

ــة فــــــــي فلســــــــفة ســــــــارتر هــــــــي  -للفصــــــــل األول ـــا إســــــــتنتجناه أن نقطــــــــة البدايــــــ فمــــــــن أهــــــــم مـــــ

، فلــــم يقــــف ســــارتر عنــــد األنــــا  الكوجتــــو ليعبــــر ســــارتر علــــى القصــــد ثــــم يحولــــه إلــــى وجوديــــة

وهنـــــــا نالحـــــــظ أن  أفكـــــــر الـــــــديكارتي بـــــــل إلـــــــى علـــــــى عالقـــــــة األنـــــــا الـــــــواعي بموضـــــــوعاته ،

ــــــم يعــــــد عنــــــد ســــــارتر مجــــــرد  ــــــديكارتي ل ــــــا موجــــــود"الكوجتــــــو ال ــــــا أفكــــــر إذن أن ــــــد ، " أن ــــــل ق ب

ـــي أن ســـــارتر قــــد جعـــــل مـــــن الـــــوعي ، " أنـــــا أفكـــــر فــــي شـــــيء مـــــا"أصــــبح  إال أن هــــذا ال يعنــ

الموجـــــود البشـــــري يفـــــارق ذاتـــــه ليتجـــــه نحـــــو العـــــالم " ملتصـــــق بأشـــــياء كمـــــا فعـــــل هيـــــدغر إن

يخـــــــص الموجـــــــود البشـــــــري  -مـــــــن الناحيـــــــة األنطولوجيـــــــة–عـــــــالم أن ال] ومعنـــــــى هـــــــذا[ ..)(.

ــــــدخل ضــــــمن تركيبــــــة و ــــــه و وي ــــــدغر لــــــيس  مقومات ــــــي فلســــــفة هي ــــــي أن اإلنســــــان ف هنــــــا يعن

ــــأن  . 2"منفصــــال عــــن العــــالم ــــين ســــارتر وهيــــدغر، فنــــرى ب وهنــــا نالحــــظ االخــــتالف البــــارز ب

                                            
  . 34، ص  سابقمرجع ، قراءة نقديه في فلسفة جون بول سارتر ،  علي حنفي محمود  1
  . 119ص ، 1963، دارالمعارف ، دب ، دط ،  زمة الحريةأ :حبيب شاروني، الحرية بين برغسون وسارتر  2
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ـــن هــــــذا األخيــــــر مــــــن مكونــــــات وتركي ــــــوعي والعــــــالم ويجعــــــل مـــ ــــــات هيــــــدغر يجمــــــع بــــــين ال ب

ــأن كــــل وعــــي هــــو وعــــي بشــــيء مــــا ،   الــــوعي لكــــن  فأمــــا ســــارتر فعلــــى الــــرغم مــــن إقــــراره بــ

ــــل فصــــل بينهــــا ــــه .  يجمــــع بينهمــــا ب ــــالوعي ل ــــى أن"ف ــــدرة عل ــــه" الق ــــرر ذات ــــك - يق ويتضــــح ذل

 فيمــــا عـــداه مـــن األشــــياء  مـــن النظـــر فـــي الــــوعي اإلنســـاني مـــن حيـــث هــــو يفكـــر فـــي ذاتـــه و

إذن فثمــــة أنــــا وثمــــة ،  -ه كــــل مــــا هــــو لــــيس إيــــاهفــــإن الــــوعي اإلنســــاني يضــــع بــــذلك خارجــــ

  . 1"عالم أضعه فيحطني

ــــي علــــــى الــــــوعي صــــــفة الوجــــــود و     كمــــــا أن  إذن تجــــــاوز الــــــوعي العــــــالم هــــــو الــــــذي يطفــ

بســــبب هــــذا التجــــاوز يتصــــف الــــوعي علــــى   ، بفضــــل تجــــاوزه هــــذا يتصــــف الــــوعي بالحريــــة

بـــــل أن التركيـــــب األنطولـــــوجي  ، أنـــــه حـــــّر كمـــــا أن الـــــوعي ال ينفصـــــل عـــــن موضـــــوعه فقـــــط

ـــــذلك نحـــــو المســـــتقبل ـــــوعي هـــــو حركـــــة انفصـــــال عـــــن الماضـــــي متوجهـــــا ب إن اإلنســـــان . " لل

ـــن الوجــــــود وهــــــذا االنســـــــالخ الحــــــّر  يكــــــون فيـــــــه [       (...) الــــــواعي يجــــــب أن ينســــــلخ عــــ

ــــى العــــــدم والــــــتخلص مــــــن المــــــلء] مرتكــــــزاً  ــة لإلنســــــان عنــــــد إال بإيجــــــاد ثغــــــرة علــ ،  ، وال حيلــــ

  . 2"الشق هو الفصل بين ماضيك وحاضرك أو شق وهذا

ـــــة     ـــــى ماهيـــــة ثابت ـــــيس حاصـــــل عل ـــــوعي غيـــــر حاصـــــل علـــــى   ، إن اإلنســـــان ل بـــــل إن ال

ماهيتــــه ثابتــــة يهتــــدي بهــــا بــــل يوجــــد اإلنســــان ثــــم يقــــرر ويختــــار بحريــــة مــــاذا ســــيكون وبتــــالي 

إن عمليـــــة ادارك الـــــوعي لحريتـــــه ســـــينتج لنـــــا مـــــا  .يمـــــارس حريتـــــه فـــــي كـــــل فعـــــل يقـــــوم بـــــه 

ــــق عليــــه ســــارتر بــــالقلق ي ــــق هــــو كيفيــــة "طل ــــوعي لحريتــــه أو أن القل ــــالقلق مقتــــرن بــــادراك ال ف

ـــــواعي حينمـــــا يـــــدرك بأنـــــه حـــــّر وال يوجـــــد أي ،   3"وجـــــود الحريـــــة كواعيـــــة بوجودهـــــا ــا ال فاألنـــ
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مـــــن  ونجـــــد ســـــارتر يوضـــــح لنـــــا القلـــــق ســـــبيل يهتـــــدي مـــــن خاللـــــه إلـــــى نتيجـــــة ينشـــــأ القلـــــق ،

ـــــا عـــــن ـــــذي يقدمـــــه لن ـــــال ال ــالل مث ـــــى " خـــ الرجـــــل الـــــذي يمشـــــي فـــــي طريـــــق ضـــــيقة تطـــــل عل

ال يرجـــــع إلـــــى خوفـــــه مـــــن الوقـــــع فـــــي  ، فمـــــا يصـــــيب هـــــذا الســـــائر مـــــن جـــــزع ودوار الهاويـــــة

، وٕانمــــا يرجــــع إلــــى خوفــــه  مــــن  ، وٕانمــــا يرجــــع إلــــى خوفــــه مــــن الوقــــوع مــــن الهاويــــة الهاويــــة

ـــذا المســــــتقبل ولكــــــن أيضــــــا قلــــــق(...)  أن يلقــــــى ينفســــــه فــــــي الهاويــــــة إزاء  فــــــأن حــــــّر إزاء هـــ

هــــــذا المســــــتقبل إنــــــي اشــــــعر بهــــــذه الحريــــــة واشــــــعر بتعــــــدد إمكانيــــــاتي فأشــــــعر بــــــان حيــــــاتي 

  . 1"وموتي كيلهما متعلقتان بي وحدي ومتعلقان بحريتي وحدها

ــــــق فهــــــو إذن       ــــــه يظهــــــر القل ــي بحريت ــــــواعي حينمــــــا يعــــ ــــــا أن اإلنســــــان ال إذا كمــــــا الحظن

ــــوعي حريتــــه والســــبب فــــي ــــة تتقــــدم حينمــــا يعــــي ال ــــق حينمــــا يشــــعر المــــرء  نتيجــــة آلي هــــذا القل

ــــر ســــلوكاته ــــار وتقري ــــى اختي ــــه عل ــــى المســــتقبل مــــا يعين ــــي الماضــــي أو حت ــــه ال يجــــد ال ف   بأن

إذن الحريـــــــة تجعـــــــل مـــــــن الـــــــوعي معـــــــزول عـــــــن الماضـــــــي والمســـــــتقبل وحتـــــــى عـــــــن وجـــــــود 

ــــه فـــــــي اســـــــتنجاد مـــــــن خـــــــالل  األشـــــــياء فـــــــالوعي حينمـــــــا يشـــــــعر بـــــــالقلق ال تقتصـــــــر محاوالتـــ

بينمــــا أيضـــــا يحــــاول الـــــوعي أن يحــــدد أفعالـــــه مــــن خـــــالل األشـــــياء   ، الماضــــي و المســـــتقبل

ـــــه ـــــه أن ال يكـــــون كـــــذلك ، ، إذن  الحريـــــة هـــــي قـــــدر  اإلنســـــان و المحيطـــــة ب فلهـــــذا  ال يمكن

فاإلنســـــان محكـــــوم عليــــه بـــــأن يكـــــون حـــــّر، إنـــــه "ســــيحاول اإلنســـــان الفـــــرار مـــــن هــــذه الحريـــــة 

عــــن نفســــه بصــــفته نوعــــًا  الم و، أنــــه مســــؤول عــــن العــــ يحمــــل ثقــــل العــــالم كلــــه علــــى كتفــــه

ـــــوعي ،  2"متميـــــز إذن إن اإلنســـــان مســـــؤول عـــــن هـــــذه الحريـــــة ، فهـــــذه المســـــؤولية ســـــتفرز لل

فهــــو بهــــذا سيســــعى إلــــى تخلــــيص نفســــه مــــن هــــذا القلــــق عبــــر وســــائل خاصــــة بــــه   ، القلــــق

ويقــــــــدم لنــــــــا ســــــــارتر أمثلــــــــة حــــــــول ، " بســــــــوء النيــــــــة"هــــــــذه الوســــــــائل يطلــــــــق عليهــــــــا ســــــــارتر 

يــــرى عمومــــا أن ســــوء النيــــة مهمــــا " ســــوء النيــــة"ية التــــي تكــــون فــــي حالــــة الســــلوكات اإلنســــان
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ـــــي تظهـــــر عليهـــــا فهـــــي تتخـــــذ ســـــلوكين ـــــت نـــــوع الســـــلوكات الت وجـــــود "، فإمـــــا أن يكـــــون  كان

، وجـــــوده مـــــن حيـــــث هـــــو  اإلنســـــاني كشـــــيء متحجـــــر ثابـــــت كمـــــا توجـــــد األشـــــياء فـــــي ذاتهـــــا

  .  1"فرار دائم من الحالة الراهنة

فمثـــــال األول " الســـــوء النيـــــة"يبـــــين مـــــن خاللهـــــا حـــــاالت  ويقـــــدم لنـــــا ســـــارتر ســـــلوكات

فهــــذا المــــريض علــــى الغــــرم مــــن أنــــه يــــدرك بأنــــه يمــــارس هــــذا   هــــو حالــــة الجنســــية المثليــــة ،

إال أنــــه يحــــاول أن يقنــــع نفســــه بأنــــه هــــو لــــيس كــــذلك ونجــــد ســــارتر يشــــرح لنــــا  االنحــــراف  ،

ــــة  ــــة"حال فحســــب بــــل استكشــــاف  ، هــــي ليســــت دراســــة للقــــيمقصــــة األلفــــة " فــــي " الســــوء الني

  .  2"لفكرة جعلها سارتر فكرته وهي سوء الطوية

ــــــيس كــــــذلك  ــــــه هــــــو ل ــــــى أن ــــــاع نفســــــه عل ــــــة يحــــــاول إقن إن المصــــــاب بالجنســــــية المثلي

إذن هـــــو ســـــيعتبر  وســـــيتجاوزها لدرجـــــة أن هـــــذا التجـــــاوز يصـــــبح بالنســـــبة لـــــه حقيقـــــة ثابتـــــة ،

ـــع العرضـــــــي علـــــــى أنـــــــه حقيقـــــــة يـــــــتمكن مـــــــن الفـــــــرار ، ألنـــــــه بهـــــــذه الطريقـــــــة فحســـــــب  الواقــــ

ــــدثر أي كمــــــا يقــــــول ســــــارتر يتخــــــذ  بإحساســــــه بالــــــذنب ، لكــــــن ســــــرعان مــــــا هــــــذا التجــــــاوز ينــ

الواقـــــع العرضـــــي فمـــــن خـــــالل تحليلينـــــا لهـــــذا النـــــوع نســـــتنتج أن هـــــذا النـــــوع مـــــن ســـــوء النيـــــة 

ــــه ــــم مــــن حالت ــــث هــــو فــــرار دائ ـــن حي ــــه وجــــود مـ ــــى أن ــــي  ،  يوجــــد عل ــــة الت ــــة الثاني لكــــن الحال

ـــــا ســـــارتر هـــــي ـــــت  يقـــــدمها لن ـــــر عـــــن وجـــــود اإلنســـــان كشـــــيء متحجـــــر ثاب مختلفـــــة فهـــــي تعب

كمــــا توجــــد األشــــياء فــــي ذاتهــــا ويكشــــفه لنــــا ســــارتر مــــن خــــالل مثــــال المــــرأة التــــي تعلــــم وهــــي 

ذاهبــــة إلــــى موعــــدها األول مــــع رجــــل فهــــذه المــــرأة تــــرفض أن يطلــــق علــــى لقائهــــا هــــذا أنـــــه 

ـــــاء زمـــــالء ـــــق عليهـــــا ألقـــــاب كلق ـــــل تطل ـــــه ولكـــــن مـــــا ،  ...لقـــــاء حميمـــــي ب إن قـــــام الملتقـــــى ب

) المــــرأة(بــــأي ســــلوك يجعــــل مــــن هــــذا اللقــــاء يأخــــذ معنــــاه الحقيقــــي كــــان يمســــك بيــــدها فهــــي 
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ــــــه قطــــــع  ــــــى هــــــذا أن ــــــل الغــــــزل وٕامــــــا أن تســــــحب يــــــدها ومعن ــــــرة إمــــــا أن تتقب ــي حي ســــــتقف فــــ

، وبالتـــــالي ســـــتجعل مـــــن يـــــدها شـــــيء  "ســـــوء النيـــــة"لكـــــن هـــــي اآلن تســـــتند إلـــــى   ، للعالقـــــة

  . الي عليه وتتجاوزهغريب عنها، ألنها ستتع

ــــــرار مــــــن      ــــــين أن اإلنســــــان يحــــــاول الف ــــــا لهمــــــا تب ــــــذي تطرقن ـــــالين ال إذن مــــــن خــــــالل المثـ

ــا يطلـــــق عليـــــه ســـــارتر ســـــوء النيـــــة وســـــارتر  ،  حريتـــــه ألنهـــــا تعـــــزز لـــــه القلـــــق مـــــن خـــــالل مـــ

ــــة ــــى هــــذا النــــوع بأســــماء مختلف ــــق عل ــــة"، فنجــــد  يطل ــــادي الملوث مــــا هــــي إال ، " مســــرحية األي

ــــــر عــــــن  ــــــهال"تعبي ــــــين الفــــــرد المتوحــــــد بمبادئ ــــــه صــــــراع ب ، األبــــــي فــــــي  ، الســــــخي فــــــي أفعال

  . 1"فهؤالء منافقون" األوغاد"أو " اللئام"مواقفه وبين ما يسميهم سارتر باسم 

ـــــا يعــــــي حريتــــــه ينتابــــــه شــــــعور       ـــل مــــــا ســــــبق بــــــأن الــــــوعي حينمـ نســــــتنتج مــــــن خــــــالل كـــ

حـــــر، وبتـــــالي حريتـــــه هـــــو بـــــالقلق وهـــــذا األخيـــــر مـــــا هـــــو إال نتيجـــــة وعـــــي الـــــوعي علـــــى انـــــه 

     ، فـــــال يســـــتطيع أن يســـــتنجد ســـــواء مـــــن وجـــــود األشـــــياء أو ماضـــــيه   الوحيـــــد المســـــؤول عنهـــــا

أو حتـــــى مســـــتقبله ليســـــاعدونه علـــــى حـــــل مشـــــاكله أو التوصـــــل إلـــــى حـــــل دون أن يقـــــع فـــــي 

ــرب مــــن هــــذا الشــــعور مــــن خــــالل مــــا  ــــة فينتابــــه شــــعور بــــالقلق فيحــــاول اإلنســــان التهــ الهاوي

ــوعي فـــــــي حالـــــــة انفصـــــــال عـــــــن " بســـــــوء النيـــــــة"يســـــــميه ســـــــارتر  كمـــــــا ذكرنـــــــا ســـــــابقا أن الـــــ

ــــــدفقا بــــــــذلك نحــــــــو المســــــــتقبل فالمســــــــتقبل إذن منفــــــــتح " . الماضــــــــي والحاضــــــــر متوجهــــــــا ومتــ

  . 2"فالوعي دائما شروع مستقيل(...) إلمكانيات الوعي الحاضر

ـــــــــافيزيق    ـــــــــى نحـــــــــو ميت ـــــــت عل ــ ـــــــــل بـــــــــأن الحريـــــــــة الســـــــــارترية كان   يفلقـــــــــد الحظنـــــــــا مـــــــــن قب

ـــــــــــة ، ولكـــــــــــن ـــــــــــى الواقعي ـــــــــــة الســـــــــــارترية إل ـــــــــــت الحري ـــــــــــع  قـــــــــــد تحول ـــــــــــة الواق ـــــــــــك بمخاطب وذل

                                            
     1980، 1، ط ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، دراسات في الفلسفة الوجودية عبد الرحمن بدوي 1

  .  284- 283ص ص      
  . 137،  ص سابقمرجع أزمة الحرية ،  :، الحرية بين برغسون وسارتر حبيب الشاروني 2
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ـــــرة العمـــــــــل التـــــــــي يقـــــــــدمها  ــــر دليـــــــــل علـــــــــى هـــــــــذا فكــــ فعـــــــــل "لنـــــــــا ســـــــــارتر  الملمـــــــــوس وخيـــــ

ـــــــيس مجـــــــرد حركـــــــة ـــــــم ال يـــــــتم إال فـــــــي  ل ــــو مـــــــن ث ، وٕانمـــــــا هـــــــو شـــــــروع قصـــــــد واتجـــــــاه وهـــ

ــــــت الشـــــــــيء الـــــــــذي لـــــــــم يتحقـــــــــق بعـــــــــد ، بـــــــــل مـــــــــا ،  1"ضـــــــــوء غايـــــــــة إن الغايـــــــــة هـــــــــي ليســـ

فــــــــالوعي يتجــــــــه نحــــــــو مســــــــتقبل لتحقيــــــــق غايــــــــة مــــــــا ، ولهــــــــذا فهــــــــو   يطمــــــــح بــــــــأن يتحقــــــــق

ـــــــــن مــــــــــا هــــــــــو كــــــــــائن  ــــــــــي " .ينفصــــــــــل عـ ـــــو نتيجــــــــــة لفعــــــــــل نف إن كــــــــــل فعــــــــــل إنســــــــــاني هـــــ

ـــــــي أي بمــــــــــا قــــــــــد كــــــــــان ذاتــــــــــه ، ومتعلــــــــــق –أو أصــــــــــبح فــــــــــي متعلــــــــــق مــــــــــن جهــــــــــة بالماضـــ

ــــــــا لــــــــــم يكــــــــــن بعــــــــــد ، ــــــــة أخــــــــــرى بالمســــــــــتقبل أي بمــ ــــــا ســــــــــيكون ومــــــــــن هنــــــــــا  مــــــــــن جهــ ومــــ

  . 2"أول شرط للفعل هي الحريةبالذات تكون 

، فبعــد مـا كانـت الحريـة الســارترية  إن سـارتر كمـا ذكرنـا سـابق ســيربط بـين الحريـة اإللتـزام    

تقـوم علــى الحريــة الفارغــة والمطلقـة ففهــا كــان اإلنســان صـاحب الســيادة والحريــة دون أي قيــود 

وجهـة نظـر جديـدة مخالفـة لهذه الحرية إن صح التعبيـر، لكـن فكـرة الحريـة عنـد سـارتر سـتتخذ 

وذلــك مــن  ومخالفــة ألصــحاب حريــة الالمبــاالة فســارتر ســيقول بالحريــة الملتزمــة ، لســابقتها ،

فـــالوعي الـــذي هـــو الوجـــود لذاتـــه ســـيخلق ، خـــالل ربطـــه بـــين الـــدافع والقصـــد والفعـــل و الغايـــة 

إال حينمــا ، فإنــه ال يثــور  الــدافع فمــثال الشــعب المضــطهد الــذي يثــور علــى الملــك أو الــرئيس

إذن الغايـة هـي الـدافع "، ... ، األمـن الكرامـة"يحدد الغاية  من هذه الثورة والغاية مـثال  تحقيـق

وبمـا أن اإلنسـان حـّر فهـو يمكـن  ،  على ثورته وليست األحوال الراهنة هي التـي تدفعـه للثـورة

 غايـة لـهله أن يضع غاية أخرى تجعل منه قابال لهذه األحوال كأن يضـع الخـوف مـن المـوت 

، وهــذا مــا يقدمــه ســارتر فــي كتابــه الوجــود  ، هــذا الخــوف ســيجعل منــه يقبــل األحــوال الراهنــة

إني إذا وافقت على أجـر "العامل الذي يقبل األجر الزهيد خوفا من الموت جوعا : والعدم مثال

                                            
  . 138سابق ، صمرجع  ، الحرية بين برغسون وسارتر ازمة الحرية،  حبيب الشاروني  1
  . 138المرجع نفسه ، ص  2
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–إذن إن الــوعي أو الوجــود.  1"زهيــد فهــذا بســبب الخــوف والخــوف دافــع مــن أن أمــوت جوعــا

علـى أي دافـع بمعنـى ، ) الحريـة(اته هو الذي يضفي بمقتضى ما لديه مـن إمكانيـات ذ-ألجل

فالوعي إذن هـو الـذي يضـفي علـى " أن الكائن الواعي بحريته يحدد الدافع والغاية من فعله  ،

الدافع قيمته مـن حيـث هـو كـذلك والـدافع ال معنـى لـه إال فـي ضـوء غايـة وبمـا أن الغايـة غيـر 

وحركـــة االنفصــال عـــن الحاضـــر (...) معنـــى لــه إال فـــي ضـــوء ال وجــود  متحققــة بعـــد فهــو ال

     الفعــل والماضــي وحركــة الشــروع نحــو المســتقبل همــا عبــارة عــن حركــة واحــدة تمثــل الــدافع و

ألن الفعـل    إذن ال.  2"الفعـل فـي هـذا المعنـى الجـامع هـو الحريـة و الغايـة ككـل متكامـل ، و

يوجـــد فعـــل دون غايـــة أو دافـــع فهـــو الـــذي يحـــدد غاياتـــه هـــو حـــر يمكـــن لنـــا التوقـــع علـــى أنـــه 

خاضــعة إلرادة الفعــل الحــّر، ألن ) الغايــة -الــدوافع (ودوافعــه ، وهنــا نســتنتج بــأن هــذه األخيــرة 

الوعي ال يهتدي بأي شيء فهو الوحيد الذي يصدر أفعالـه ومسـؤول عنهـا ألن الـوعي ينفصـل 

، وٕانه ينفصل أيضا عـن الـداخل  د في ذاتهعن الخارج كما ذكرنا سابقا أي ينفصل عن الوجو 

، كمــا أن الحريــة ليســت هــي إمكــان تحقيــق الغايــة  ، وعــن مســتقبله ألنــه ينفصــل عــن ماضــيه

وانجاز الغرض أي ليسـت الحصـول علـى المـراد وٕانمـا هـي تعنـي مجـرد الشـروع نحـو مـا يريـده 

تـه بـل تتجسـد بمجــرد بمعنـى أن حريـة اإلنســان ال تتجسـد فقـط حينمـا يحقــق غاي 3"والتصـميم لـه

  . ما أن يشرع ويصمم على فعل رغباته ودافع ما كما ذكرنا سابقا

فاإلنســــــان هــــــو فــــــي حريــــــة كاملــــــة لــــــه الحــــــق فــــــي أن يصــــــمم ويشــــــرع إال أن هــــــذا ال 

ـــذي نقصــــــد بــــــه الحريــــــة الملتزمــــــة  ــــة المطلقــــــة ال تكــــــون حريــــــة غــــــال "يبقــــــى واجبــــــه الـــ فالحريــ

، ومـــــن  4"نا تمـــــام إال وهـــــو ملتـــــزم فـــــي العـــــالمبإدراجهـــــا فـــــي العـــــالم فاإلنســـــان ال يكـــــون إنســـــا

                                            
  . 699، ص  السابق، الوجود والعدم ، المصدر  جون بول سارتر  1
  . 140 ،  ص سابقمرجع ، الحرية بين برغسون وسارتر،  حبيب الشاروني  2
  . 144 ،  ص المرجع نفسه  3
  . 55، ص  1986،  7دد ، الع دراسات عربية مجلة ضمن  الوجوديات ،  خليل احمد خليل ،: ال هربان ، تر نقو  4
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المالحــــظ نجــــد أن ســــارتر قــــد وجــــد فــــي الفــــن المكــــان األنســــب للتعبيــــر عــــن هــــذا النــــوع مــــن 

التــــي تعتبــــر مــــن أهــــم روايــــات والتــــي لهــــا بعــــد فلســــفي عميــــق " الغثيــــان"الحريــــة ونجــــد روايــــة 

ــــذه الروايـــــة عـــــن يوميـــــات رجـــــل اســـــمه روكاتنـــــان ، كانـــــت ســـــلوكات هـــــذا  الرجـــــل تتحـــــدث هـ

أحــــب كثيــــرا أن ألــــتقط  عنــــي"تعبــــر عــــن ذلــــك النــــوع مــــن الحريــــة الســــادية حيــــث نجــــده يقــــول 

، والســــــيما األوراق يلــــــدني أن أخــــــذها وأن أغلــــــق عليهــــــا  حبــــــات الكســــــتناء والخــــــزف القديمــــــة

ولكــــــن نجــــــد ســــــارتر ينتقــــــد ،  1"، وأوشــــــك أن أحملهــــــا إلــــــى فمــــــي كمــــــا يفعــــــل األطفــــــال يــــــدي

االلتــــزام لــــيس إال ســــخرية مــــن الحريــــة وهــــو  عــــدم"حيــــث أن  هــــذا النــــوع مــــن الحريــــة الفارغــــة

ــــع شـــــكل مـــــن التهـــــرب مـــــن الحريـــــة ـــذا هـــــو مـــــا يقدمـــــه فـــــي روايتـــــه  ،  2"فـــــي الواقـ دروب "وهــ

ــي الجــــــــزء األول منهــــــــا المعنونــــــــة " الحريــــــــة تتحــــــــدث هــــــــذه الروايــــــــة عــــــــن " بســــــــن الرشــــــــد"فــــــ

التـــــزام حيـــــث شخصـــــية مـــــاثيو الـــــذي هـــــو أســـــتاذ فلســـــفة لقـــــد فهـــــم مـــــاثيو الحريـــــة بأنهـــــا عـــــدم 

 اعتقــــادا منهــــا أنهــــا تحــــد مــــن حريتــــه" الــــزواج"نجــــده ال يريــــد أن يقــــوم بــــأي ارتباطــــات ومنهــــا 

ــيل التــــــــي هــــــــي حامــــــــل منــــــــه ويحــــــــاول أن يقنعهــــــــا بإجهاضــــــــه  ، لـــــــه عشــــــــيقة اســــــــمها مارســــــ

ويســــــعى مــــــاثيو إلــــــى تحقيــــــق هــــــذا اإلجهــــــاض ويبحــــــث جاهــــــدا فــــــي تحصــــــيل المــــــال ألجــــــل 

الحريــــة هــــي فــــي "لــــذي يــــرفض ألنــــه يــــرى بــــأن اإلجهــــاض ويطلــــب المــــال مــــن أخيــــه جــــاك ا

لكـــــن [مواجهـــــة األوضـــــاع التـــــي يختارهـــــا اإلنســـــان بمـــــلء إرادتـــــه وفـــــي قبـــــول جميـــــع تبعاتهـــــا 

ــــه بالطريقــــة التــــي يرغــــب فيهــــا ــــى فهــــم حريت ــــا ] مــــاثيو يصــــر عل ال يهمنــــي أن أكــــون بورجوازي

ثيو ولكــــــن ســــــيتغير مــــــا،  3"هــــــو أن أحــــــتفظ بحريتــــــي(...) ال أكــــــون بــــــل كــــــل مــــــا أريــــــده  أو

ـــــه لـــــم  ـــــزام لكن ـــر تعبيـــــر عـــــن االلت ــ ـــــث يصـــــبح أكث ـــــث مـــــن دروب الحريـــــة حي ـــــي الجـــــزء الثال ف

                                            
  . 17، ص  المصدر السابق ، جون بول سارتر، الغثيان  1
                     ، الهيئة المصرية العامة للكتاب مجاهد عبد المنعم مجاهد: ، تر ، سارتر بين الفلسفة واألدب موريس كرانستون  2

  .  24، ص 1998،  ، د ط اإلسكندرية    
    2، ط ، بيروت ، منشورات دار األدب اسهيل ادريس: ، تر - 1- جون بول سارتر، سن الرشد دروب الحرية 3

  . 160، ص 1962
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ـــة ويـــــرى ســـــارتر بـــــأن بطـــــل مســـــرحية  يعبـــــر عـــــن "الـــــذباب"يتعـــــرف مـــــاثيو علـــــى حقيقـــــة الحريــ

ــــة الملتزمــــــة هــــــي تعبــــــر عــــــن الشــــــخص الــــــذي يقــــــرر مصــــــيره بحريــــــة  وفــــــي المقابــــــل ، الحريــ

ــــــه الحــــــرة بطبي ــــــه ويكــــــون مســــــؤول عــــــن أفعال ــــــزم ب ــــــر عــــــن "عــــــة الحــــــال ففعــــــل يلت الحــــــر يعب

إذن ،  1"صـــــاحبه إليهـــــاشخصـــــية صـــــاحبه بـــــل هـــــو أيضـــــا يعبـــــر عـــــن الطبقـــــة التـــــي ينتســـــب 

ــن الحريــــــة الفارغــــــة التــــــي وصــــــفها  مــــــن خــــــالل مــــــا قــــــدمناه يتبــــــين لنــــــا أن ســــــارتر انتقــــــل مــــ

إذن يســـــــتنتج    .أمـــــــا الجماعـــــــة وذاتهـــــــا ، بالســـــــخرية علـــــــى الحريـــــــة إلـــــــى الحريـــــــة الملتزمـــــــة 

ــر قابـــــل لـــــذوابان لألنـــــا مـــــع اآلخـــــردرامتيكيـــــة لهـــــذا االتحـــــاد  ســـــارتر نتيجـــــة   2"األساســـــي والغيـــ

.  

  

  

                                            
. 68 ص ، 1913 ، د ط ،) بيروت(دار مكتبة الهالل  سارتر والوجودية ، مصطفى غالب ،  1 

2
Emanuelle Riverso , L’autre en tant que soutien et menace , en revue tunisienne des études 

philosophiques , N°42/43, (numéro double ) , 2007 . 2008 , p 12  .  
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  ثـ�ـ�ـل ا�ـ
ـ	ـص ا�ـ�ـ�ـ�

  

ال  من خالل تحليلنا لهذا الفصل،نجد سارتر يبين لنا سارتر أن عالقة األنا باآلخر    

تتجسد في النظرة فحسب فبفضلها تتأسس طبيعة عالقة  األنا باآلخر على أساس الصراع 

 لنا يبينبين الموضوعية والذاتية "النحن "والنزاع بين الطرفان لكن من خالل عرضه لتجربة 

سارتر أن هذه العالقة قد تتسم المشاركة سواء في احالتها بالموضوعية أو الذاتية، فسارتر لم 

اآلخر أو إلغاء الذات  أو صهرها في اآلخرين لكن كل ما سعى إلى لم يطمح إلى إلغاء 

تقديمه هو وضع إلى حد ما مشروع تآخي مع اآلخر وهذا ال يتم إال من خالل االلتزام وهذا 

نه سارتر في رواياته محاوال تقييد حرية كال الطرفان دون المساس بميزة األنا وهي ما عبر ع

       . الحرية وهذا دفع به إلى القول بالحرية الملتزمة
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  :ة ـمـاتـخـال

سياسي واجتماعي  نتيجة سياق  كونهمفهوم الغيرية   فيه تناولنان الذي نختتم بحثنا      

روبي بعد و إال ثمرة ظروف التي عاشها اإلنسان  األ يماههذه اإلشكالية  .وحتى إقتصادي

عالقة    لفرنسي جون بول سارتر  الوجودي ا الفيلسوف يقدم .مدمرتين العالميتين الحربين ال

من يظهر وهذا و نزاع تجلى على أساس صراع ي أولهما ، بعيدين على شكل  األنا باآلخر 

فاإلنسان هو الوحيد الذي يختار  ، تنص عليه الفلسفة الوجودية وهو الحرية  أهم مبدأخالل 

  . على الماهيةسابق  الوجود في مبدأ  سارتروهذا ما يجسده  مشروعه 

وهذا ما يظهر في  في عالقة األنا باآلخر الحرية فكرة أساسية من مبدأ سارتر قد جعل     

فهنا   لكه الذاتتالوعي الذي تمالنظرة فالغير يملك تماما الحرية و جمة عن لناتجربة الخجل ا

تمركز منه  يكتفي بهذا بل يسلب وال  يملك القدرة على أن يحيل األنا إلى موضوع ، الغير 

الحرية التي يتمتع ال يمكنها التكهن بمدى  وبتالي يفقد لذات ذاتيتها فهي،  هاألشياء من حول

ا تيتها المسلوبة منهتحاول أن تسترد ذافوبما أن الذات أيضا تملك الوعي والحرية  ،بها اآلخر

 بواسطة النظرة أو تستعين بحيل للتقرب من اآلخر و  خالل إحالة اآلخر إلى موضوعمن 

من خالل ما يقدمه  ذاتيته لها يمنح  اآلخر  تحاول جعل  أو باألحرى، يته تسلب له ذات

الماشوسية  الحب ، السادية ،تحاول الذات التقرب من اآلخر عبر  من تجارب حية  سارتر

إال أن سارتر ال يقف     كلها حيل تستعين بها الذات الستعادة ذاتها كتراثالاعدم حتى و 

البعد  يقدم سارتر  بل  ، بعد الصراع والنزاع بين الذواتعند البعد األول من هذه العالقة أي 

وهذا ما  نا واآلخر في حالة  مشاركةتجارب أخرى يعيش فيها كل من األالثاني من خالل 

فالذوات في هذه التجربة تعيش على أنها النحن موضوع والنحن " النحن"يطلق عليه سارتر 

    .ة الملتزمة بين الذواتذات ويكون هذا في ظل الحري

 و لمسارتر لم يلغي الذات  هي أن عالقة األنا باآلخر  إشكاليةمن جراء  نستنتج        

مشروع ل وهذا يظهر من خالل تقديمه وجود اآلخر  لم يلغكما بصهرها في اآلخرين  يقوم

   . ينفي وجود حالة الصراع والنزاع بين الذوات إال أن هذا ال ، "النحن"الوجود 
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فتح آفاق في ظل هذه العالقة القائمة على المشاركة والنزاع  قدمه  سارتر ما إذن       

، وذلك في ظل التصور العام على أن  طابع يؤسس للعالقات االجتماعية لىعالبحث 

يجب علينا  ولذلك أو أنها العيش الجديد مع اآلخر واسطة بين الذوات األخالق أنسب 

خر والعيش معه في كنف العادلة وجعل من الهرمينوطيقا منهجا لتواصل اآل علىنفتاح الا

أهمية كبيرة في عالقة  تكما سبق لنا الذكر أن سارتر جعل من مسألة النظرة ذا مع اآلخر

زن بين األنا ايتحقق من خالله التو لكن نجد بول ريكور يقترح  نسق جديد األنا باآلخر 

عالقة األنا باآلخر وفق  وبتالي كيف يمكن تأسيسصداقة واألخالق واآلخر على أساس ال

              ؟ المنظور الريكوري
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