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 ا يف اجناز هذا العمل.ــحنمده الذي وفقننشكر اهللا عز وجل و 

" الذي مل يبخل علينا اصرـارة النـاذ املشرف "عمـىل األستاالحرتام إونتقدم بالشكر، التقدير و 

 ذا.ـا هـائحه طيلة عملنـاته و نصـبتوجيه

"  العقيد علي التونسي" و امعة حممد"ـاتذة ثانوييت "بن جـأسنتقدم بالشكر إىل مديري و  اـكم

 الذين ساعدونا من قريب أو بعيد.و 

 2014خنص بالذكر دفعة اتذة الفلسفة وطالdا و ـإىل كل أس

 .اقشةـاملن لجنةالاء ـإىل أعض

 



 

  

وال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي  «  

 صدق اهللا العظيم .                             »  ارحمهما كما ربياني صغيرا

 طاعتهما،المولى عز وجل بأمر  أن تخونني الكلمات في وصفهما وال كالم أقول فيهما بعد       

 وأوصى الرسول بحبهما، تسبقني دموعي أثناء الحديث عنهما، ويعجز لساني عن وصفهما.

إلى أمي الحنونة، التي لوالها بعد فضلي ربي لما وصلت هنا، فبعد أن علمتني الكالم   

 والمشي وأنا صغيرة، علمتني مواجهة الحياة وأنا كبيرة.

الذي عانى من أجلي وأجل إخوتي، إلى إلى الغالي الذي ال يغلو عنه سوى العالي، إلى   

 سندي وافتخاري، إلى أبي الحبيب.

خالي  ،إلى جدتي شفاها اهللا وأطال اهللا في عمرها، وإلى نعمة الخالو   تي وأخواتيإلى إخو   

 ، وإلى كل عائلتي.الدين خير

العمل وشاركتني الدراسة والصحبة، إلى فاطمة، كما ال أنسى  إلى من قاسمتني هذاو                  

                                                              صديقة الدراسة فاطمة الزهراء

    خطاب  ةالزهر  اطمةـف



 

 

لتفاني من كان دعائها سر نجاحي إلى أغلى الحبايب إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحنان وا           

انتظار إلى والدي العزيز، إلى ، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى من علمني العطاء بدون أمي الحبيبة

 كل عائلة زوبير ومخلوف   إلىت، أخواتي ومن معهم سعد

 الفشل صديقتي فاطمة الزهراء وإلى صديقتي مرارةى من تقاسمت معها حالوة النجاح و إل            

          الثانية فاطمة، إلى كل زميالتي وزمالئي دفعة الفلسفة. 
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 دمةــــــــــمق

ي قــــــــرتن الفلســــــــفة الوجوديــــــــة يف أذهــــــــان عامــــــــة النــــــــاس باســــــــم الفيلســــــــوف والكاتــــــــب القصصــــــــت                

الــــــــذي أذاع هــــــــذه الفلســــــــفة يف خمتلــــــــف األوســــــــاط بعــــــــد أن كانــــــــت  ،رواملســــــــرحي والناقــــــــد جــــــــون بــــــــول ســــــــارت

وقـــــــد حـــــــاول يف دراســـــــته للوجـــــــود تطبيـــــــق املـــــــنهج الفينومينولـــــــوجي  احلقيقيـــــــني فقـــــــط،مقصـــــــورة عنـــــــد منشـــــــئيها 

ــــه ختليصــــها مــــن النزعــــة املثاليــــة لألنــــا  ــــذي أخــــذه عــــن هوســــرل، لكنــــه خــــرج عــــن هــــذه الفينومينولوجيــــا مبحاولت ال

ــــــــل األنــــــــا موجــــــــود أفكــــــــر اهلوســــــــرلية، ــــــــا أفكــــــــر ب ــــــــاك األن اخلــــــــروج عــــــــن  حــــــــاول ، و فحســــــــب ســــــــارتر لــــــــيس هن

فنصــــــيب ســــــارتر توســــــيع جماهلــــــا حبيــــــث تســــــتطيع دراســــــة انطولوجيــــــا الوجــــــود اإلنســــــاين، هوســــــرل و فنومينولوجيــــــا 

 هــــــو مــــــن أشــــــاعها يف كــــــل و مــــــع الشــــــهرة الــــــيت ناهلــــــا بوصــــــفه مــــــن أعــــــالم الوجوديــــــة احلقيقــــــي ال يتكافــــــأ أبــــــدا

الوجـــــود قــــد قســــم . و  الفلســــفيةاألعمــــال األدبيــــة و رواياتــــه وغريهــــا مــــن مكــــان عــــن طريــــق قصصــــه ومســــرحياته و 

النـــــوع الثـــــاين املوجــــــودات يف ذاmـــــا وهـــــي بــــــاقي إىل نـــــوعني، النـــــوع األول وهـــــو الوجــــــود لذاتـــــه وهـــــو اإلنســــــان، و 

ـــــــــذي يأشـــــــــياء العـــــــــامل،   ـــــــــدأ الرئيســـــــــي ال ـــــــــة هـــــــــو القـــــــــول واملب ـــــــــأن ضـــــــــعه ســـــــــارتر للوجودي الوجـــــــــود يســـــــــبق « ب

ــــــــــة يف  هبنفســــــــــغــــــــــري حمــــــــــدد صــــــــــفته، مث يلقــــــــــي أي أن اإلنســــــــــان يوجــــــــــد أوال  وهــــــــــذا يف النــــــــــوع األول،» املاهي

ذلــــــك باألفعــــــال الــــــيت يؤديهــــــا، وهلــــــذا فاإلنســــــان هــــــو أوال مشــــــروع وتصــــــميم حييــــــا ذاتيــــــة وال شــــــيء املســــــتقبل، و 

ــــيس يف  يوجــــد قبــــل هــــذا املشــــروع، هــــذا الوجــــود لذاتــــه كمــــا يســــميه ســــارتر هــــو وجــــود ملــــيء بنفســــه متكتــــل ول

ّدا تبـــــدو مســـــألة صـــــغرية جـــــ الـــــذي يبـــــدوأن ينفـــــذ منهـــــا العـــــدم، وهـــــذا العـــــدم كمفهـــــوم و داخلـــــه أي ثغـــــرة ميكـــــن 

األخـــــرية، وقـــــد اهتممنـــــا بدراســـــته يف لكنهـــــا أثـــــارت مناقشـــــات كثـــــرية خـــــالل العقـــــود ألول وهلـــــة ســـــهلة احلـــــل، و 

أكثــــــر مــــــن خــــــالل أعمالــــــه خاصــــــة  تتضــــــحفلســــــفة ســــــارتر حبيــــــث أننــــــا جنــــــد يف فلســــــفة ســــــارتر فكــــــرة العدميــــــة 



  ب

 

ــــــذي صــــــدر عــــــام( "الوجــــــود والعــــــدم" مؤلفــــــه ــــــاك وجــــــود يســــــتنتج )، فــــــيمكن للمــــــرء أن 1943ال ــــــه مــــــادام هن أن

ــــــاك عــــــدم وهــــــو موجــــــود بــــــأي شــــــكل مــــــن األشــــــكال و  ك صــــــياغة أدق: إنــــــه يوجــــــد ال يصــــــوغ ســــــارتر ذلــــــفهن

خاصــــــة الوجــــــوديني قــــــد ذهــــــب بعــــــض املفكــــــرين املعاصــــــرين و ف ،رغــــــم االخــــــتالف حــــــول طبيعــــــة العــــــدمشــــــيء، و 

هـــــذا املتواضـــــع، حاولنـــــا أن يتمثـــــل بـــــأي طريقـــــة مـــــن الطـــــرق، ومـــــن خـــــالل حبثنـــــا الكبـــــار إىل القـــــول بـــــأن العـــــدم 

 نتناول فكرة العدمية يف فلسفة سارتر، حتت إشكالية :

 فيما تتمثل الفلسفة العدمية عند سارتر؟   

  بالرجوعالبد أن نقوم يف بداية حبثنا هذا أي  يف الفصل األول ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، كان               

سارتر، بدءا من الفلسفة اليونانية  بعض الفلسفات السابقة عن خاللمن  إىل اخللفية النظرية هلذه الفلسفة

فيلسوف العدمية بامتياز  اعتبارهالذي ميكن قفنا عند كل من هايدغر ونيتشه و وتو  وبالتحديد فلسفة بارمنيدس،

فلسفة إىل سفة العدمية من يف الفلسفة الغربية املعاصرة، ومن خالل هذا البحث وجدنا أن هناك اختالف يف الفل

األفكار و الفلسفات اليت  ومبا أن العدمية هلا جذور يف الفلسفات السابقة فقد تعذر علينا املرور بكل  أخرى،

 الفلسفية. كانت فيها العدمية أساسا من أسسها

البد من التعريف qذا  حاولنا يف الفصل الثاين  طرح آراء سارتر يف العدم، ولكن قبل ذلك كان              

 «  معرفة أصله، ولذلك خصصنا مبحث بعنوان أصل العدم، و هذا العنوان يتضمنه كتاب سارترملفهوم و ا

األخري إىل بعض األسس الفلسفية يف فلسفة سارتر،كاخليال ، كما ذهبنا يف الفصل الثالث و  »الكينونة والعدم

يف و  كرة املركزية يف الفلسفة الوجودية،هي الفو  هذه األخرية متثل أهم األسس يف فلسفته كلها،احلرية، و واملوت و 

، فنرجو ما توصلنا إليه يف دراستنا لفلسفة العدم عند سارترضع استنتاج بسيط حول عملنا هذا و اخلامتة قمنا بو 

يف  ذلك قد وفقنا حننبنكون فلسفة العدمية خاصة عند سارتر، و فهم وفق يف احتواء أن يكون عملنا هذا قد 

 املوضوع.هلذا  اختيارنا



 

 

 

 

 

 

  اخللفية النظرية للعدمية:المبحث األول       

  :التصور الفنومينولوجي للعدمالمبحث الثاني       

 :البعد األنطولوجي للعدمالمبحث الثالث      
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 تمهيد:                              

 

يونانية هذا منذ الفلسفة الف عن وجود عدة أمساء تناولتها، و إن النظرة اخلاطفة على مجلة مضمون العدمية تكش

بعض من الفالسفة أمثال قد حاولنا يف هذا الفصل دراسة اخللفية النظرية للعدم، عند الحىت الفلسفة املعاصرة، و 

حىت سارتر الذي حاول تطبيق املنهج الفينومينولوجي على دراسة الوجود اإلنساين بإعطاء ونيتشه، و برمنيدس 

سة انطولوجيا قد وسع جمال هذه الفينومينولوجيا حبيث يستطيع دراينولوجي للعدم، متأثرا Tوسرل، و تصور فينوم

ل من احد، ومن هنا تضمن هذا الفصل كالالوجود عنده إال من قوام أنطولوجي و الوجود اإلنساين، وما الوجود و 

 .البعد االنطولوجي للعدماخللفية النظرية للعدمية، والتصور الفينومينولوجي للعدم، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل إلى العدمیة                                                                                    الفصل األول

 

5 

 

 الخلفية النظرية للعدمية: :المبحث األول

يعين أن العدمية ولكن هذا ال  ام  الذي عرفته الفلسفة احلديثة واملعاصر،إن العدمية هي احلدث اهل 

"كان من خصائص الفلسفة يف العصر فقد ل هلا جذور يف الفلسفة اليونانية،ب ظهرت مع الغرب احلديث،

هذا الزعم جنده لدى كل فالسفة و  1اليوناين عموما االعتقاد Vذه املقولة اليت تعين أنه الشيء يأيت من العدم"

ع املرء من يقا هي دراسة ما هو موجود، فقد يتوقفلما كانت"امليتافيز  من الفالسفة الطبيعيني األوائل، اليونان بدءا

 يتعدوا احلد فيكون لديهم القليل مما يقولونه عن الذي ليس موجودا، ولكن منذ امليتافيزيقيني أن ال

*برمنيدس
parmenides  )515يف القرن اخلامس قبل امليالد، حدثت تعليقات غنية يف  ؟ق.م)450-؟

، هذا العامل املتجانس حسب بارمنيدس، هل ميكن أن حيتوي 2إمكان عامل فارغ، إذا كانت هناك فراغات"

  ن مث فليس هناك خالء على اإلطالق."الوجود عنده مالء ومثغرات جتعل منه عاملا فارغا، ومن هنا كان

 ية حقيقية هو ذلك الوجود الثابتن ما يتمتع بواقعوأ الواقع تعين شيئا يف الإن الظواهر املتكثرة 

بالتايل فالوجود و  ال ميكن تصوره يف الواقع،الالوجود ال يوجد على اإلطالق و  وهنا يقصد أن 3ملتجانس"وا

إذن بداية وال فليس للوجود ج الوجود وال ميكن أن ينتج العدم..."فمن الوجود ينتوالالوجود غري موجود موجود،

4"كذلك ال ميكن أن ينتهي إىل العدمو  ألنه ال ميكن أن خيلق من العدم، �اية و
جود قدمي أبدي موجود يف  فالو  

دث فمعىن هذا أنه حدث من غريه، د ح"إذا كان قألنه حدوثه والقول حبدوثه غري صحيح، وال ميكن كل وقت،

أي أنه  ميكن أن يكون علة وال معلوال ومن مث فهو مل حيدث، نه ال، أي أهذا الغري هو العدم، والعدم ال موجودو 

                                                           

 . 67ص ،1998 دط، مصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان، مصطفى النشار، -1

 -
أزلية مفردة، واضعا بذلك املبدأ  فيلسوف يوناين مؤسس املذهب االيلي  أو اإليليائي قال بأن تعدد األشياء الكائنة ليس غري مظهر حلقيقة*

احملدثني، دار ألجانب القدامى و اعة تراجم ألشهر األعالم العرب و موسو  معجم اعالم املورد: ، منري البعلبكي، »الكل واحد«  الربمنيديسي الشهري

  . 100، ص1992، 1العلم للماليني، بريوت، ط
 .309ص، 2011مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، بريوت، دط،  -2

.93، ص2001، 1الفلسفة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، طحممد حممد قاسم،  مدخل إىل - 3
 

.94، ص1992دار املعرفة اجلامعية بريوت، دط،  ،مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان، عريب عباس عطيتو- 4
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1"قدمي
أن ال يكون موجودا  ، ويستحيلوال يتبدل ،الوصول إىل الثابت الذي ال يتغريفغاية فلسفة برمنيدس هي  .

أعراض ألFا  "الوجود" ال تدخل يف تصنيفات اليت نراها هي من صنع احلواس و وما كل التغري  هو الوجود،و 

 بالتايل فهو ال يثق يف احلواس ألFا ختدعنا.و  ،زائلة

بذلك ألول مرة يف تاريخ فظهرت  فه فكرة جمردة ختتلف عن الطبيعة،"اهتم برمنيدس بالوجود بوص

األمر الذي جعل البعض يعترب برمنيدس أول فيلسوف  الفكر الفلسفي كلمة الوجود كبديل لكلمة الطبيعة،

رمنيدس هو الشيء الوحيد أن الوجود احلقيقي عند ب  *،كما "يرى (أرسطو)2ونان"ميتافيزيقي وجد يف بالد الي

يتجلى  إثبات الوجود الواحد ونفي الالوجود، ،النفيومن هذا اإلثبات و  وجود لالوجود، وعليه فال املوجود،

برمنيدس ميكن من خالل أفكار و ، 3الفساد ألFا ليست حادثة"ة عقلية جمّردة غري قابلة للكون،و الوجود كحقيق

ثابت ال يقبل التغري واألهم من ذلك أن الوجود  من الوجود وهو أن الوجود واحد وكامل، هأن نفهم موقف

 بالتايل فليس هناك عدم هلذا الوجود. وجود وهذا الوجود أبدي، أزيل، و من مث فال وجود لالموجود، و 

ظهرت الفلسفة العدمية يف الغرب احلديث  األوربية،وكنتيجة هلذه الفكرة اليت سادت يف كل احلضارة           

Nietzsche friedrich wilhelmوهنا جند نيتشه واملعاصر وكانت هي احلدث األكرب يف هذا العصر 
 

"يعلو على الفالسفة بإلغاء عامل  ثبت مهمة له هي أن قد **)1844-1900(

بتأثري الشروحات األكثر أو األقل و  هو يعتقد أن الفلسفة بعد برمنيدس،ف ).WerkeXV558Aجود(الو 

                                                           

.95، صاملرجع نفسه -  1
 

.    28، ص2006حممد اليعقويب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط،  مشروعية امليتافيزيقا من الناحية املنطقية، تصدير: الشريف زيتوين، - 2
 

.53"األورغانون"، "يف املنطق"، "السياسة"، ص فيلسوف يوناين، تعاظم اهتمامه شيئا فشيئا بالعلم و ظواهر الطبيعة. من أشهر آثاره - *
  

.29املرجع نفسه، ص - 3
  

دعا إىل إطراح العبادة مناديا بضرورة انصراف اإلنسان إىل االرتفاع بذاته، حىت يبلغ مرتبةو وف أملاين، أنكر البعث و احلساب فيلس - **
  

 .461معجم أعالم املورد، ص .مرجع سابق، » أفول األصنام«  ،» هكذا تكلم زرادشت«  :هاألمسى) السوبرمان من أشهر آثار  (اإلنسان
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هذه الفلسفة تاهت يف مآزق علم  ذهب الربمنيدي الشهري عن الوجود،ضالال اليت قدمتها األفالطونية هلذا امل

 فالعدمية احلديثة ما هي سوى  إعدام هلذه الوجودية  امليتافيزيقية.  ، 1 وجود ميتافيزيقي"

"فبالنسبة لنيتشه ميكن  تشخيص اإلحنطاط الذي حلق قيم وأخالق عصره،العدمية عند نيتشه هي حماولة و       

"إن الشك يف القيم العليا  ،2 سقوط القيم  العليا "أو يف  العدمية يف موت األلوهة، تلخيص جممل القضية

 بالعدمية.، ويسميه نيتشه االحنطاط ونتيجتها املنطقية ابع املرحلة األخرية مناإلنكار املطلق للوجود هو طو 

جتربة مفزعة ا اآلن وتصري متثل ظاهرة مقلقة و فالقيم اليت كانت عليا إىل حد اآلن تفقد مفعوهلا وصحته  

وكأنه جنمة تشرق فوق مشاهد كل ماالتمع طوال عشرين قرنا ت ألن ما اعترب اإلنسان أرفع منه...و يف نفس الوق

هذا القلق " 3"ية مقلقة تبعث اهللع يف النفسأرضيربز ذلك يكشف فجأة عن معىن غامض خفي و  كلحياته،

يف العامل ويف  -"هو الشعور األساسي للوجود  *)Martin heidegger )1889-1976عند هايدغر

فلدينا   على حنو ميلك معه اجيابية معينة، كنول "ال شيء" وهذا العدم لشعور تنكشف لنا فكرة العدم هذا،هذا ا

هذه التجربة هي جتربة اخلطر الذي يتهددنا دون أن  األحوال جتربة أساسية،على أي -تهبواسطعنه يف القلق و 

4نستطيع حتديد مصدره على اإلطالق"
دم ميثل يتكون من إحساسه بالع ذا القلق الذي يشعر به اإلنسان"ه.

 كا،سان يف حقيقته وجودا مشرت وإذا كان وجود اإلنويف أي حلضة بإنفاء وجوده... أمامه ويهدده على الدوام،

ال ميكن أن يكون إال متصال مبوضوع موجه  وهو قوام هذا الوجود. فإن شعوره. يستغن عن اآلخرينطاملا أنه مل 

                                                           

  .51 ،50ص ، ص2008، 1ط التوزيع، بريوت،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و جمد جان غرانييه، نيتشه، ترمجة: علي بوملحم،  -1

التفسريية يف ثقافة ما بعد احلداثة، ترمجة: فاطمة اجليوشي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا،اية احلداثة: الفلسفات العدمية و جياين فاتيمو، � - 2
 

.24، ص1998دط،   

 .70ص ،2010أفريقيا الشرق، املغرب،دط،  ثائر،: الفيلسوف النيتشه ،مجال مفرج -3
هو حبث فلسفي و   » الوجود و الزمن  « فيلسوف أملاين يعترب أحد أبرز ممثلي الفلسفة الوجودية، طور جون بول سارتر بعض أفكاره، أشهر آثاره -*

 .470معجم أعالم املورد، ص منري البعلبكي، يف معىن الوجود، مرجع سابق،

.200، ص1993، بريوت، ط ،ل، دار اجليالفكر الفلسفي املعاصر، أعالم فؤاد كامل - 4
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لفكر الوجودي <ائيا بفكرة وهكذا التقى االشعور معناه فيصبح والعدم سواء... يسلب–يتجه إليهحنو شيء 

    . 1عدم"اليف مضمو<ا األخري فلسفة -إذا بالوجودية تصبحالعدم...ف

هناك بعض الشيء وليس الشيء؟ "ملذا  ذامل-ةفأدرج هايدغر سؤال كأهم مدخل أساسي إىل الفلس 

نتوقع ال شيء بدال من شيء؟ ال جتربة ميكن أن تدعم فرضية "ال يوجد شيء" ألن أي مالحظة تستلزم بوضوح 

ية أساسية أن جيعل العامل الفارق وجود مالحظ، هل هناك أي دعم مسبق. ال يوجد شيء؟ قد جييب املرء مبنهج

الكثري يعتقد أن كل من زعم وجود شيء وجب عليه اإلثبات، والذي مل يزعم بشيء  األصل، على سبيل املثال

ال إثبات عليه، كأن يقول عامل الفلك يوجد مياه يف القطب اجلنويب للقمر، آنذاك عليه أن يقدم بينات تؤكد 

ومن هنا كان العدم عند هايدغر هو ال شيء وأن اإلنسان هو الذي يزعم  2وجود املياه على سطح القمر".

أشياء هي يف احلقيقة الشيء أي ال وجود هلا وبالتايل فهي عدم، والقول بوجود شيء، يقابله بالضرورة ما يثبت 

        .صحة هذا القول

ما أن القوى املنتجة مل إ"حالة مرضية وسيطة...تشكل يف فلسفته  دميةأما عند نيتشه فقد كانت الع 

لفرضية أنه ليس شرط هذه ازال يرتدد ومل يبتكر وسائله بعد... تصر بعد قوية مبا فيه الكفاية وإما أن االحنطاط ال

ليس هناك واقع مطلق وما هذا نفسه إال عدمية وعدمية يف أقصى  وضع لألشياء،ليس هناك هناك حقيقة أنه 

بالنسبة  جتلي العدمية وأمناط جتلياyا..."يتصل مبضامني وهايدغر تتوافق فيماقضايا نيتشه وجند أن ، 3صورها"

ينبين هذا التوصيف للعدمية عنده على حنو يتضمن العدمي  ود ذاته باستحالته كليا إىل قيمة،، يعدم الوجهلايدغر

للعدمية ممكن ومرغوب  من جانب آخر بالنسبة هلايدغر يبدو أن هناك جتاوزاً  نيتشه،املكتمل الذي هو فرديريك 

 واإلحساس بالعدمية حسبه 4بينما يكون إجناز العدمية لدى نيتشه هو كل ما ينبغي أن نتوقعه أو نأمل به" به،

                                                           

  .127ص ،1984مزيدة ومنقحة،  3بريوت، ط، تاريخ الوجودية يف الفكر البشري، الوطن العريب ،سعيد العشماوي -1
.309مرجع سابق، مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي، ص - 2

  
  .14، ص2011، يقيا الشرق، املغرب، دط، أفر حممد الناجي :لقلب كل القيم، ترمجةحماولة  :القوةادة ، إر فريديريك نيتشه-3
  .24، ص<اية احلداثة جياين باتيمو، مرجع سابق،-4
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ميكن أن يؤول مبصطلحات  ، ويربز حينما نكتشف أن طابع الوجود يف جممله ال"هو إحساس بغياب القيمة

يت أعطينا قيمة للوجود عن الوجود الادئ الغاية والوحدة و باختصار أن مبتشف و ، أو حينما نكالغاية والوحدة

 ، فيبدو وكأنه دون قيمة .طريقها، هي مبادئ نسحبها منه

وليس معىن  .انق باحلرية حيث تتوقف إرادته وتفىنوهكذا ينتهي اإلنسان يف العدمية إىل الشعور اخل          

قوم اآلن وفق معيار خمتلف ، و لكنها تهذا أن احلياة واإلنسان يتوقفان عن التقومي، فاحلياة ال تتوقف عن التقومي

        . 1"بطالcاو   ، وهي إقرار اإلنسان بفراغ القيم العليامية""هي القيم العد وذلك ألن القيم اليت تصري سائدةمتاماً، 

"صورة  :غالبا ما تظهر يف نصوص نيتشه باللجوء إىل صورة ...العدمية إزاء نافموق بإمكان حتديد          

إن ما حيدث لنا  (الوحيدة ). ك الذي أدرك أن العدمية هي فرصتهوالعدمي املكتمل هو ذا »العدمي املكتمل«

ومعىن العدمية عند نيتشه . 2"أن نكون عدميني مكتملنيبإمكان  اليوم بالنسبة إىل العدمية هو أننا بدأنا نكون.

 أن اإلنسان خيرجه من عامله متجه حنو اSهول، ال يعرف املصري الذي سيلقاه ويواجهه.هنا 

   

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                           

  .72،73ص  ، ص: الفيلسوف الثائرنيتشه بق،مرجع سا -1

  .23ص احلداثة،@اية جياين باتيمو،  سابق،مرجع  -2
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 : التصور الفينيومينولوجي للعدم المبحث الثاني

كرتكيبة أساسية حاول تبيانه،  مفهوم العدم و  *  )Jean Paul Sartre )1905-1980سارتر وضح         

العدم عن الوجود، بل ونظرت وهذا جاء خالفا للفلسفات السابقة اليت فصلت  ، وال ينفصل عنهبنية الوجوديف 

   الوجود على أنه هو وحده قائم بذاته وال ميكن أن يكون شيء غري  هذا الوجود.إىل 

واهر إنسانية كظاهرة االستفهام يشتق من ظمفهوم إنساين ويظهر يف حدود توقع إنساين، و  "فالعدم

تغيب عنه حقيقة الوجود اخلارجي، وغياcا ، فهاتان الظاهرتان تدالن على أن السائل أو اbيب بالنفي والنفي

، كظاهرة التحطيم أو التدمريللعدم  يعتقد سارتر أن هنالك ظواهر تقدم لنا فهما أفضل بالنسبة إليه هو عدم، و 

هذا (العدم) و  ما اهلشاشة إّال احتمال الالوجودهذه الظاهرة تفرتض أن اإلنسان يدرك الوجود على أنه هش، 

، إن جود اإلنساين الذي يعطيها املعىن، تفرتض الو لعدم ليس جمرد فكرة، بل هو واقعة موضوعيةيدل على أن ا

   1 " ليست فكرةنسان، فإنه واقعة موضوعية و م و إن أصاب الوجود بسبب اإلالتحطي

إىل ، فقد أعطى مثال على ذلك من خالل ذهابه بني سارتر ظاهرة العدم فيما تكمنومن أجل أن ي

 ، لكن هذهيف املقهى كل األشياء من مقاعد وأشخاص وغريها، فيقول أنه يرى املقهى للبحث عن أحد أصدقائه

حبسب قول و  ،دم وليس وجودبالتايل تكون يف حالة عاألشياء سرعة ما تصبح متالشية وعلى هامش شعوره و 

ووضوح الصورة الرئيسية يف وعيه واملتمثلة يف حضور يًا لظهور ن هذا العدم يعد شرطًا ضروريًا وأساسسارتر أ

، األصلي أي صورة الصديق هور الشكل، ومنه يتضح أن اإلعدام لكل شيء يف املقهى ضروري لظصديقه

                                                           

*
 ). ومن 1938(عام  la Nausée  » الغثيان«  فرنسي، زعيم املدرسة الوجودية الفرنسية، من آثاره الروائيةفيلسوف روائي وكاتب مسرحي و  - 

 من آثاره الفلسفية). و 1948(عام les mains sales  » األيدي القذرة« )، و1943(عام les mouches  » الذباب«  آثاره املسرحية
 . 229مرجع سابق، أعالم املورد، ص ).1943(عام l’être et le néant  » العدمالوجود و « 
، 2012، 1التوزيع األردن، طل عند سارتر، دار الشروق للنشر و التخيّ وفينومينولوجيا االنفعال و زيزي، التحليل النفسي الوجودي خدجية الع -1

     .22ص



 مدخل إلى العدمیة                                                                                    الفصل األول

 

11 

 

الشعور من خالل عملييت ما يكشف عنه هو صديقه أيضًا عدماً، و وعندما ال جيد صديقه تصبح الواقعة غياب 

 .اإلدراك والتخيل، والعدم شرط هلذين العمليتني

يف تربز ظاهرة العدم و  ود، وال ميكن إدراكه خارج هذا الوجود،العدم ينبثق من قلب الوجأن  سارتريرى    

اليت تصيب اإلنسان يف مواقف كثرية، كأن يغمى عليه عند مساع  االنفعال عدة جوانب من حياة اإلنسان كعملية

حوله، ألن مصدر يدور ال يعود حيس مبا واحلزن، ف خرب غري سار، وهنا يكون هذا اإلغماء إعدام للشعور باألمل

"فنحن ال eرب كي نصبح يف مأمن، بل  اإلغماء هو شعور باخلطر ، أو كأن يكون سبباحلزن قد أعدماألمل و 

eرب ألننا ال نستطيع أن ننعدم عن طريق اإلغماء. واهلرب هو إغماء اله، وهو سلوك سحري يقضي بإنكار 

الذي نعيش فيه، وحنن خنلق فجأة اجتاه ممكن احلدوث،  الشيء اخلطر جبسمنا كله، إذ نقلب هيكل اجتاه املكان

فهو طريقة نسيان اخلطر، طريقة إلنكاره ومبثل تلك الطريقة يلقي املالكمون اجلدد بأنفسهم  هة الثانية.من اجل

على اخلصم وعيوeم مغمضة، فهم يريدون أن حيذفوا وجود قبضتيه، وهم يأبون أن يدركومها وبذلك حيذفون 

دف إىل اإلنكار، من خالل سلوك فعاليتهما، رمزيا. وهكذا فإن املعىن احلقيقي للخوف يبدو لنا:كوعي يه

هنا يوضح . 1سحري، إنكار شيء خارجي يف العامل، يذهب إىل حد انعدام نفسه، ليجعل الشيء منعدما معه"

     سارتر أن العدم يظهر من خالل عملية االنفعال لدى اإلنسان. 

الذي يأيت به إىل ، فاإلنسان هو م، كما يتصوره سارتر، معطي يف قلب الوجودمن الواضح أن العد"

ه الذي ميلكها إمكانية التغيري هذاإلنسان ال يعدم كتلة العامل، ولكن يستطيع أن يغري عالقته معه، و  ،العامل

باملعىن الديكاريت أي إمكانية الشك يف  "احلرية" مبوجبها أن يعدم صلته بالعامل هياليت يستطيع الوجود اإلنساين و 

  2"قد وضع ماضيه خارج العامل بإفرازه عدمه منه.و ا الوجود اإلنساين eمنه ....إ العامل و انتزاع نفسه

                                                           

بريوت، دط، دس،  هاشم احليين، منشورات دار مكتبة احلياة، دراسة يف االنفعال الفينومينولوجي، ترمجة: سارتر جان بول، نظرية االنفعال: -1
  . 58ص

 . 24، ص التحليل النفسي الوجودي وفينومينولوجيا االنفعال والتخيل عند سارترخدجية العزيزي، ، مرجع سابق -2
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يلتمع على العدم يلون العامل و عدم يوجد يف آن واحد مع الوجود ومها متالزمان، حبيث أن هذا فال

إذا "والعدم ال ميكن أن يكون عدما إال  همركبني يف إثبات إن الوجود والعدم عنصرين ضرورين للواقع ألشياء،ا

لعامل لكي يتكون كرفض للعامل. أي إذا كان يف إعدامه يتجه صراحة إىل هذا ا انعدم صراحة بوصفه عدما للعامل،

مشروع « العدم حيمل يف قلبه الوجود. لكن مبذا يفسر االنبثاق هذا الرفض املعدم؟ لكن ليس العلو، الذي هو إن

بالعكس العدم هو الذي يوجد يف حضن العلو ويقوم هو الذي ميكنه أن يؤسس العدم، بل ، » ذايت من وراء..

        هنا يربط سارتر بني العدم والعامل فال ميكن أن يكون هناك انعدام، إال إذا كان هناك عدم يف العامل. .1شرطا له"

أيضا ، وهكذا نفس الوقت نراه مطرودا من الوجوديف لعدم حييط بالوجود من كل ناحية و هكذا نرى او  "         

...صحيح أنه ال ميكن أن ننكر أن إدراك العامل بوصفه كعاملحمه  نرى العدم يتبدى على أنه ما به يتلقى العامل مال

فالعدم حسب سارتر حييط بالوجود  .2 "عاملا هو معدم. ومنذ أن يظهر العامل كعامل فإنه يتبدى أنه ليس إال هذا

أن يف  الوجود والعدم على حنو آخر. إذ ميكن أن نرى "ومن احلق أن من املمكن تصور تكامل من كل جانب

 القدم...بل نؤكد يف اآلخر عنصرين متكونني ضروريني للواقع، لكن دون أن جنعل أحدمها ينتقل إىلالواحد و 

 وجود الواحد يف اآلخر، بينما الواقع، هو مبثابة التوتر الناجم عن-القوى املتبادلة للطرد اليت ميارسها الوجود والال

العدم ال يظهر إال و ، فكالمها يكمل اآلخر منهما عنصرين منفصلنيوال ميكن أن جنعل  3هذه القوى املتعارضة"

         على سطح الوجود.

 

 

                                                           

1
 ،1966، 1ط ،بريوت ،نشورات دار اآلدابترمجة عبد الرمحن بدوي، م :تيةا: حبث يف االنطولوجيا الظاهر العدمجون بول، الوجود و  رسارت -

 .72ص

 .71نفسه، ص صدرامل -2
                                                                                                                                                                                                                                                           .70، 69نفسه، ص صدرامل -3
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 :البعد األنطولوجي للعدم: المبحث الثالث

سارتر  قد عمل الفيلسوفبعد األنطولوجي، اليت جيب حلها و تعد مشكلة العدم من املسائل ذات  ال          

الالوجود من النطولوجية، فهو يرى أن الوجود و على هذا اجلانب على انه وصف للوضع اإلنساين يف احلدود ا

تصرفات اإلنسان  الالكينونة يف قوله "هناك توازيًا بنيا بني وجود عالقة بني الكينونة و قوام أنطولوجي واحد، كم

النور، مكونني متكاملني الالكينونة، كالظل و فورًا إىل اعتبار الكينونة و تصرفاته جتاه العدم، مما دفعنا جتاه الكينونة و 

 .ال ألن احتادمها أساسي للواقعميكن الفصل بينهما بل هناك اتصه ال، أي أن1للواقع"

أن كينونته تصبح هلا معىن من خالل الوعي، وهذا ما الحظناه يف فلسفته و  اعترب سارتر اإلنسان واعيا،      

 عٍ واعي، أما الوجود للذات وجود وا ، فهو يرى أن الوجود يف الذات وجود ساكن جامد eائيا غري الوجودية

فالوعي  non-beingالوعي يضيف إىل كينونة اإلنسان الالكينونة  إنجمدد لإلنسان يف كل حلظة "متجّدد و 

 وجودا مستقل فاإلنسان ليسبطبيعة احلال فإن هذا العدم ليس له وجود ال يضيف شيًئا، بل يضيف العدم. و 

يصبح للكينونة معىن خالل عن تفتح الوجود طاملا أنه واع. و عدما من جهة أخرى. اإلنسان مفصول من جهة و 

 .2الوعي" 

تذهب الوجودية  إىل أن هذا الوجود اإلنساين يصبح ذات معىن، وقد ربط سارتر الوجود اإلنساين بالعدم        

تتمثل ، "و راه مجيع أنصار الوجودية امللحدةهذا ما يود ذايت ينتهي بالعدم، و لوجود وجألنه يرى أن هذا ا

أي اإلنسان أو   être-pour-soi-being for It self)( األنطولوجيا عند سارتر يف الوجود للذات

العامل أو املادة أو الالشعور  أي )être-en soi-being-in-it-self( الوجود يف ذاتهالشعور بالوعي، و 

 being-for-others  (être-pour autrui- أخريا الوجود للغري(و  ،األشياء غري الواعيةمبعىن آخر و 

                                                           

،  2009، 1ط نقوال متيين، املنطقة العربية للرتمجة، بريوت، حبث يف األنطولوجيا والفينومينولوجية، ترمجة: :العدم، الكينونة و سارتر جان بول -1
 .59ص

 . 111، ص1965، 1طترمجة: جماهد عبد املنعم جماهد، دار اآلداب، بريوت، عاصفة على العصر،  سارتر جان بول، -2
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مبعىن أوضح فالوجود للغري هو أن اإلنسان واع بوجوده  نسان من حيث عالقته باآلخرين، و أي كيف نرى اإل

يقول األساس فسارتر يؤكد و وعلى هذا وجودهم يف العامل. كذلك واع بوجود الغري و كشيء معرف لدى الغري، و 

   .1ال نوجد ألنفسنا فقط بل نوجد للغري"

سنده الوجود يتشتت بوصفه العدم، إن مل ي" أنمن خالل ما جاء به سارتر، يف كتابه الوجود والعدم    

 إذا أمكن أن يعطى عدم، فلنو نعدم إال على أساس من الوجود، العدم ال ميكن أن يعدما، ونقع على الوجود. و 

يف قلبه كاحلشرة يف ود بوجه عام، بل يف حضن الوجود و ال خارج الوجكون ذلك قبل وال بعد الوجود، و ي

 . 2الفاكهة"

وجود الكائن اإلنساين يتشكل عرب العدم أي عرب التعدمي الذي هو لعدم ينبثق من الكائن اإلنساين و إن ا    

قق ذاته وجب أن يكون هو الكائن حيموجودا و ملشروع اإلنساين يف هذا الكون، ولكي يكون اإلنسان أساس ا

أخري للوجود ا تركز على الكينونة كمعطى أول و إذا انتقلنا إىل فلسفة هايدغر فنجدهوهو العدم لذاته. و 

اإلنساين، فمن خالل كتابه الكينونة والزمان يعمل على تأسيس "انطولوجيا تنفتح على ذاlا مبقدار ما تنغلق 

مكابدة العدم يف كابدة: مكابدة الوجود يف العدم و مقولة أوالنية تصور الوجود على أنه معلى اآلخر انطالقا من 

العدم ن نفهم من هذا القول أن الوجود و ميكن أ، و 3 الوجود، ألن العدم هو يف النهاية ضرب من ضروب الوجود"

 متالزمان وكالمها يتضمن اآلخر.

منطقية "واخلالصة أن العدم عند هايدغر ينتسب إىل ليس مقولة العدم عند هايدغر مقولة وجودية و ف   

الوجود نفسه كأنه جزء من كيانه وشرط لتحقيق الوجود أو النكشافه، هذا فضال عن أن العدم يظهر يف كل 

  4 فعل من أفعال الوجود"

                                                           

 .14دس، ص ط،د ،مكتبة مدبويل، اجلزائر ،احلميد عمراين، جان بول سارتر والثورة اجلزائريةعبد  -1
 . 76الوجود والعدم، صسارتر جون بول، سابق،  مصدر -2
 .7، ص2006، 1إبراهيم أمحد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هايدغر، الدار العربية للعلوم، اجلزائر، ط -3
 .280، ص2000، 1جعفر، الوجود احلقيقي عند مارتن هايدغر، منشأة املعارف، مصر، ط صفاء عبد السالم -4
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 قوله أن العدم يظهر يف الزهد يعطي مثال يفل و من خالل هذا نبني أن العدم يظهر يف كل األفعا    

 عليه فالعدم متفشي يف كل الوجود.غريها من األفعال الوجودية، و و  املنعوالتمرد، و 

عني، امللحدة ترى أن الوجود اإلنساين ذايت يتضح لنا أن الفلسفة الوجودية نو من خالل ما تطرقنا إليه سابقا 

 وت.  Rايته العدم، على عكس الوجودية املؤمنة اليت ترى بأن الوجود اإلنساين Rايته امل
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 تمهيد:                                  

إن فكرة الوجود من األفكار اليت يسلم 2ا اإلنسان دون مناقشة، ومن خالل حبثه يف هذه الفكرة أول          

ما يتبادر يف ذهنه وجوده هو نفسه، مث ينسحب هذا املعىن و متتد الفكرة لتشمل وجود ما حييط به من كائنات، 

جمردة حىت يصل إىل مناقشة فكرة و مث يستدل على وجود غري حمسوس وال ملموس فيقول بوجود كيانات مفارقة 

نسان يف الفلسفة الوجودية عامة ويف فلسفة جان بول سارتر إن مشكلة اإلجود يف ذاته أو الوجود املطلق، و الو 

وقوفا على كال ما حيياه اإلنسان من الء شأن اإلنسان يف هذا الوجود و اليت كشفت لنا اهتماما كبريا يف سبيل إعو 

قد تناول الفيلسوف الوجودي سارتر من خالهلا معىن الوجود ومعىن العدم وقيمتهما، و تشعر جتارب إنسانية يس

وجب املرور على أنه ال ميكن تناول الوجود إال و  فهو يرى مشكلة الوجود ولكن حبثه cيمن عليه مشكلة العدم،

عالقته إىل العدم و ل بالتطرق هذا ما سنحاول دراسته من خالل هذا الفصأمهيتها يف الفلسفة و ة العدم و ر فك

 بالوجود. 
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 : أصل العدمالمبحث األول 

، أمهها ما قدمه املفكرون بأنه ضد الوجود فهو نفي حشد كبري من التعريفات املتباينةإن ملفهوم العدم         

بني سارتر أخريا  يف كتاب "قد ند الوجودية فهو مرتبط بالوجود و شيء من شأنه أن يوجد، أّما مفهوم العدم ع

له من جهة ما ) إن ملفهوم العدم صفة مصطنعة ألنه ال معىن l’être et  le néant-58 العدم (و الوجود 

1"معىن ذلك أنه ال وجود للعدم بذاته إمنا الوجود الكائن الذي يتصور عدم األشياءهو نفي الشيء...و 
 أي  أن .

-ال ميكنه أن يكون لذاته-ائن"إذا أنه البد من ك ،هو الكائن الذي من خالله يأيت العدم إىل العامل اإلنسان

بأنه يعد العدم، ويتحمله يف وجوده، ويسنده باستمرار بوجوده ذاته، إنه كائن يأيت بواسطته العدم إىل  يتصف

ن عدما لذاته. جيب أن ال يعين ذلك عمال ..الكائن الذي يأيت العدم بواسطته إىل العامل، جيب أن يكو األشياء.

 .2معدما يتطلب بدوره أن يكون له أساس يف الكينونة، بل يعين خاصية أنطولوجية للكينونة املطلوبة"

لكن هذا العدم الداخل يف العامل ال يستطيع الوجود " .مل حييط به وميلؤهاإن العدم متواجد يف هذا الع 

نه  ال ميكن أن يقال أوي على العدم كواحد من مركباته و كحجاب تام ال حيت  يف ذاته أن حيدثه:و فكرة الوجود

ميكن  العدم ال: إذا كان ال الذي يتبدى لنا بإحلاح خاص هو، ومن هنا كان السؤ يستبعده: إنه بغري عالقة معه

 .3 "ال إبتداءا من الوجود ... فمن أين يأيت العدم؟يتصور الوجود و أن 

بالتايل أن يعود إىل األشياء و  اإلنعدام وأن العدم موجود من أجل الوجودقد سلم سارتر خباصية 

ينبغي أن يعدم العدم يف وجوده  الوجود الذي به يصل العدم إىل العامل، فالعدم يف الوجود هو الوجود "و بواسطته

                                                           

.65، ص1982، دط، 2الكتاب اللبناين، بريوت، ج: املعجم الفلسفي، دار مجيل صليبا - 1
 

 .71ص، الكينونة والعدم جون بول: سارترسابق،  رمصد -2
 . 77ص ،مسارتر جون بول، الوجود والعدمصدر سابق، -3
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دم العدم يف وجوده يعإن مل  ،عه عاليًا يف قلب احملايثة نفسهاحىت على هذا النحو فإنه خياطر بتقرير العدم بوضو 

 . 1 "مبناسبة وجوده

ومبا أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي حيمل صفة الوجود يف ذاته حسب سارتر فهو مبقدوره أن 

، يكون سبيال Rيء العدم إىل العامل، ومادام حمكوم علىيه باحلرية فهي أيضا تفتح جمال Rيء العدم إىل العامل

 ،ألن ماهية اإلنسان منطوية حبريتهجتعلها ممكنة قيقة  أن احلرية تسبق املاهية و فاحل" وهي سابقة على ماهيته 

هناك ف 2وجوده احلّر".وال اختالف بني وجود اإلنسان و  ،ال نستطيع أن منيز بني احلرية ووجود  اإلنسان وحنن

الكائن يكون  تضي احلرية أنق"ت يف هذا العامل فبإمكان احلرية أن تفرز العدم حرية اإلنسانعالقة بني العدم و 

)، لكن حبيث يكون معدما nذا اخلاص(مثلما هو كذلك مستقبله  يف احلرية هو ماضيه اخلاص اإلنساين

، من حيث هو واع بوجوده، من أن يتخذ موقفا معينا اجتاه ماضيه أو مستقبله اإلنسايناملاضي...البد للكائن 

 3ث يكون وال يكون، يف الوقت ذاته."حبي

عملية  اإلنسان"من الواضح أنه لكي يضع و إظهاره إىل العاملخراج العدم و يستطيع إ اإلنسان كائنإن  

توليد الوجود بواسطة الوجود موضع تساؤل، ولكي يكون قادرا على إدخال العدم يف الوجود، ينبغي أن يفلت 

ج الوجود، وأن ينعزل هو نفسه من هذه العملية، وأن ميسك nا حتت ناظريه ككل، أي أن يضع نفسه خار 

 "بإفرازه" العدم. 

ولكن وضع اإلنسان نفسه على مبعدة من الوجود، معناه فك صلته بالوجود بإفراز العدم الذي يعزله 

 وإذا كانت احلرية بالنسبة إىل سارتر هي كينونة الوعي 4"اإلنسانبالنسبة إىل  "احلرية" عنه، ويف هذا تنحصر

                                                           
 .78، صنفسه صدرامل -1
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، ويف حالة القلق، شئنا، القلق هو أسلوب وجود احلرية من حيث هو وعي بوجودها"أو إذا  فاإلنسان يعي حريته

  .1تكون احلرية يف كينونتها، موضع تساؤل بالنسبة إىل ذا>ا"

"واهلرب من وجه القلق حماولة لتجريد خطر املاضي  حياول اإلنسان دائما اهلروب من القلق الذي يواجهه

ومستقبلي، وإال حدد  (ماهييت) حتدث احلرية عدما أو صدعا بني ماضيمن سالحه. والواقع أنه ينبغي أن 

أحدمها اآلخر، وقضي بذلك على احلرية. بيد أن اإلنسان نزع إىل اهلرب من القلق الذي يفرض عليه هذه 

مبا أن احلرية هي و  .2الضرورة الدائمة من اللحاق مبا وراء ذاته، حنو مستقبل هو نفسه يف حالة هروب مستمر"

، والشعور باإلعدام إذا كان موجودا البد أن ينبثق يف الوجود معور فهذا الشعور هو وحده الذي جيعل العدش

 .بإفراز العدم هي شرط من شروط احلرية االنفصاليكون شعور باحلرية حبيث تكون قدرة الوجود على 

بالتايل نفسه، و  باستطاعته اعداملقد وضع سارتر كال من الكينونة واحلرية شرطا يف إفراز العدم، فالكائن 

ج يضع نفسه خار و  مبقدوره أن يظهر العدم وخيرجه إىل العامل، ومن أجل هذه الغاية يتخد هو صفة الالوجود

لدقة أكثر  فإنه ال يعدم ، وإن شئنا ادم نفسه إّال ضد أرضية من الوجودالعدم  ال يستطيع أن يع" كما أنالوجود  

 ،  كائن لديه مقدرة أن يعدم العدمأن يوجد يف العامل...وينتج عن هذا أنه البد و نه هو نفسه يتعّدم ، إنفسه

واآلن ال ميكن أن يكون هذا املوجود يف ذاته، جيب أن يكون الشيء  .كذلك يستطيع أن يؤكد العدم يف كينونتهو 

يظهر العدم من  اإلنسان هو الكائن الذي«  اآلخر للكينونة، أي الشيء لذاته، الوعي. ويستنتج سارتر أن

 .أن يكون هذا الكائن موجودا لذاتههنا جيب و  3."» خالله إىل العامل

ففي كتاب سارتر  .عنه يف الذات يبحث ا عن املوضوععن أصل العدم بعيد سارتر بالبحث ذهب

عن  "ولكي نستطيع بالنتيجة أن نساءل أنفسنا  الكينونة والعدم يرى سارتر أنه ال يوجد عدم خارج الكينونة،

                                                           
 .78الكينونة والعدم، ص سارتر جان بول، سابق، صدرم -1
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وال   ،أنه ال ميكننا أن نتصور العدم خارج الكينونةما الحظناه غي أن يكون العدم معطى بطريقة، و الكينونة ينب

ال كمكان غري متناه، حيث يكون وضع الكينونة معلقا، جيب أن يكون العدم معطى يف كفكرة مكملة وجمردة، و 

ذاته، وما يقره سارتر هنا أن الكينونة هي وحدها  ، فال ميكن أن يكون للعدم القدرة على تعدمي1قلب الكينونة"

 القادرة على تعدمي نفسها. 

يبني سارتر أن الوجود املستقبلي ماهو إال عدم ألن هذا املستقبل بعيد كل البعد يف قوله "أن ما أخطط 

بسيطة ألن املستقبل الذي هو أنا يبقى بعيدا عن  ةله ليكون وجودي املقبل، هو دائما معدم وهو جمرد إمكاني

وأعطي «متناويل. وجتدر املالحظة هنا أننا يف خمتلف احلاالت، أمام شكل زمين حيث أنتظر نفسي يف املستقبل، 

هنا يربط سارتر الوجود بالزمن  2"»نفسي موعدا من اجلهة األخرى هلذه الساعة، هلذا النهار أو هلاذا الشهر...

           عن املستقبل ووجوده املقبل.حبديثه 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 - Sartre (Jean Paul), l’être et le néant: essai d’ontologie phénoménologique, tel Gallimard, France, 1943, p57.                    
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 :العدم: الوجود و المبحث الثاني

قاق اللغوي تشعريف Bذا املصطلح فمن ناحية االجيب الت إىل الوجود وعالقته بالعدم، نتطرق قبل أن   

زر يب ") كان يعين أصال ex-suistere( مشتق من الفعل الالتيين  existأو  ex-suistالفعل يوجد  إن"

standout 1و أن ينبثق ".أ 

ات عصيانا على د املصطلحهو من أشواضح بني الفلسفات، و  جند اختالف خالل هذه التعريف منو 

الوجودية خيتلف من فمثال يف الفلسفة خيتلف تعريفه حسب املدرسة أو الرؤية الفلسفية  ،التحديدالتعريف و 

، 2"اآلننه " الوجود الفردي العيين هنا و عّرف الوجود على أفيلسوف إىل آخر من بينهم الفيلسوف سارتر الذي 

وع الثاين أّما الن وهو ما يسميه وجود يف ذاته، ،وللوجود نوعني لدى سارتر، النوع األول وجود األشياء اخلارجية

ن فإ" يةلذاته ويعرف هذا األخري من خالل فكريت السلب واحلر  فهو وجود اإلنسان أو كما يسميه سارتر الوجود

، فال  le néantوجود أي البد أن يتخلله العدمأن يكون ال  ذاته البد-سارتر يستنتج أن الوجود من أجل

والوجود من أجل ذاته أي وجود اإلنسان ينشأ ألن الوجود  ،إمنا يف وسطهوجد العدم قبل الوجود أو خارجه و ي

 يعدم ذاته. 

إىل أن هناك وقائع سلبية، من خالل اإلشارة ذاته هو ال شيء -يربهن سارتر على أن الوجود من أجل

 الوجودارتباط بني العدم و وهنا نقصد أن هناك عالقة و  ،3"وحيث إن العدم ال ميكن أن يأيت من الوجود يف ذاته

 ميكن النظر إىل العدم مفتقراً  للوجود أي ال يتوسط هذه العالقة الوجود لذاته بوصفه حامال للعدم وال ميكن

يؤكد سارتر أن نزوع اإلنسان إىل حتقيق "، وسطهإمنا يتموقع يف داخله و و  ال خارجه،قبل الوجود و ختيل العدم  

ذاته جيعله يعدو باستمرار خلفها دون جدوى للحاق Bا، ومفاد ذلك أن تكون الزمنية خاصية أساسية يف وجود 

                                                           

.70، ص 1982، دط، : الوجودية، ترمجة، إمام عبد الفتاح إمام، علم املعرفة، الكويتجون ماكوري - 1
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الذي يقبع يف صميم تكوينه فيجعل اإلنسان، مادامت حماوالته تفيد معىن اجلهد املستمر ومن هنا يصادق العدم 

هو عدم يفرزه الالوجود، و -فاإلنسان يف رأي سارترمنه فاعلية هدامة إذ حتول بينه وبني التطابق التام مع وجوده. 

إن هذه الفجوة املتمثلة يف اإلنسان واملوجودة يف  1"الوجود العام أو مبثابة تصدع فيهأشبه ما يكون بفجوة يف 

 ر العدم ويسري يف العامل وميلؤه.ميالوجود من خالهلا 

 يقول و  ،جودالو   » نيسك« إنهتر إن الوجود جيب أن يأيت أوال وإن العدم مشتق من الوجود. قول سار ي

، وهنا 53انظر عاصفة على العصر ص »إن العدم كامن يف قلب الوجود أشبه بالدودة «   :مجلته اخلالدة سارتر

عندها حيقق الوجود الوجود يأيت العدم إىل العامل و  الوجود اإلنساين فعرب هذان العدم داخل يف صميم يقصد أ

 اإلنساين غايته.

، والواقع il se néantiseيف حني أن العدم بالنسبة إىل هايدغر ليس موجودا "وإمنا هو ينعدم  

حياصره عاملا بأن يتجاوزه الوجود الغفل) جيعل من هذا الوجود الذي الذي حياصره الوجود ( *(اآلنية) اإلنساين

 (أو يعلو عليه) متجها صوب نفسه.

k ،ذه احلركة اليت تعلو على العامل: والواقع أن اآلنية تضع نفسها وتأخذ على نفسها مسؤولية نفسها

تعود إذن إىل داخل نفسها إبتداءا من األفق، وهكذا يربز "الواقع اإلنساين (اآلنية) من ناحية بوصفه ظهورا 

عاملا، ومن  يف الالوجود ألنه جيعل العدم (عدم الوجود) عدم الوجود الغفل موجودا باعتباره وجودا أوللوجود 

واآلنية حسب هايدغر هلا قدرة على الظهور يف  2يف العدم" ensusponsناحية أخرى فإن العامل يوجد معلقا 

العامل وإعدامه وإعدام نفسها، وهذا العامل ال يكون إال بواسطة اآلنية، وإذا كان مبقدور اآلنية إعدام العامل 

الالوجود وهذا خالفا لرأي سارتر الذي يرى أنه "كشفت لنا فجأة أننا مشمولون بالعدم.  وظهور  الوجود يف

                                                           

.23، ص 1996ط، ، املكتبة القومية احلديثة، مصر، دعلي حنفي حممود، قراءة نقدية يف وجودية سارتر - 1
 

ا أكون اآلنية عند هيدغر هي اإلمكانية العينية الكاملة لوجودي أنا وال ميكن التعبري عنها تعبريا صحيحا إال بإضافتها إىل الضمري الشخصي أن -*
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الالوجود هو أيضا الذي و  ارجنا وفينا، هو شرط يف أسإلتنا عن الوجودخاملتواصل لالوجود،  اإلمكان  وهذا

، فإن من إياه. وأيا ما كان اجلوابهو سيحدد اجلواب: سيكونه الوجود سيربز بالضرورة على أساس ما ليس 

 .»الوجود هو هذا، وخارج هذا الشيء«املمكن أن يصاغ: 

. ويرتسخ يف هذا الواقع 1دخل يف تأليف الواقع: أال وهو الالوجود"وهكذا ينكشف لنا عنصر جديد ي

  حىت يصبح هذا العدم معطى يف قلب الوجود وال ميكن أن يوجد ال قبل وال خارج هذا الوجود.  

 . وال بد من أن نأخذ كلمةينعدم الوجود ذاته يظهر حينما –"إن سارتر يرى أن الوجود ألجل 

احلريف متاما. ويشرح سارتر األمر، بأن العدم ال يكون، بل ال ميكن كذلك أن نقول هنا مبعناها  »العدم« 

ينعدم وليس العدم، فالعدم ال يكون وال  ، ألن الوجود هو ما2"(أي يطبق فعل العدم على ذاته)  »ينعدم « إنه

 عن طريق اإلنسان إىل يت، فهو يستطيع البقاء داخل الوجود كما قال سارتر كأنه حبرية صغرية إن العدم يأينعدم

العدم نسان قوامه العدم، ويف كتابه الوجود و ، فاإلمل يف داخل ذاته العدم فهو منبعهبالتايل فإن اإلنسان حيالعامل و 

أي أنه ال ميكن  .3تطرق سارتر إىل عدة مباحث منها الوجود و العدم يف قوله " إن العدم حيمل يف قلبه الوجود"

أن الوجود ثقب يف جدار بالنسبة للعامل فإن العدم ن العدم يدرك مع الوجود، ومبا بل إ إدراك العدم خارج الوجود

 .قد شبه العدم بالدودة داخل التفاحةهذا ما عرب عنه سارتر فالوجود و ثقب يف 

، أعين أن الوجود ال حاجة به أبدا إىل العدم »العدم يالحق الوجود«" وهذا هو ما نعرب عنه بقولنا إن 

صا مستقصى دون أن جند فيه أي أثر للعدم. لكن على يدرك وأن من املمكن فحص فكرته فح نمن أجل أ

 جود مستعار: إنه يستمد وجوده من الوجود، ال ميكن أن يكون له غري و  »الذي ليس شيئا«العكس فإن العدم 
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حكم  وعدم وجوده ال يلتقي به إال داخل حدود الوجود، واالختفاء التام للوجود لن يكون جميء

فيمكن أن نفهم من هذا  1»ليس مث ال وجود إال على سطح الوجود«الالوجود، بل اختفاء املساوي للعدم: 

القول أن للوجود أولوية على العدم، وذلك أن العدم يستمد وجوده من الوجود ودون هذا الوجود ال ميكن أن 

  يكون هناك عدم، فالعدم يالزم الوجود. 
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 :تمهيد                                    

 

ة كان سارتر على رأس قائمالفلسفة الوجودية ليشمل األدب والنقد األديب، و  امتد الفكر الفلسفي مع 

اليت ال ميكن يف التأثري على حرية األفراد، و  دورهاألدبيني خاصة النقد األديب، وساهم يف حتديد مهمة األدب، و 

ته عن اجلمال، جنده يف نظريمنه وهو املوت، و قدره الذي ال مفر احلرية سوى مصري اإلنسان و ع هذه أن يقم

هو عامل احلرية، وهلذا و  عامل بديل عن عاملنا الواقعي، ذلك ملا يقدمه لنا هذا األخري منيربط بني احلرية واخليال، و 

احلرية، حاولنا دراسة ملوت، اخليال، وهي ا هم عناصر جاءت يف فلسفة سارتر،قمنا يف هذا الفصل باختيار أ

ر هي ذلك ألن القضية  الرئيسية يف فلسفة سارتذه  املوضوعات يف فلسفة سارتر، وعالقتها بالعدم، و أمهية ه

، وقضية احلرية اإلنسانية اليت ال تتحقق إال بانفصال اإلنسان عن العامل عن قضية العالقة بني اإلنسان والعامل

 جسد فيه حرية اإلنسان الكاملة.      طريق اخليال الذي تت
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 الموتالعدم و : المبحث األول

قبل طرح هذه املسألة جيب إىل مصطلحات كثرية منها املوت وأمهيته، و  لقد تطرقت الفلسفة الوجودية 

 النشاطاتلكائنات احلية Oائيا عن النمو واإلستقالب و هو حالة توقف ا، فاملوت "التعريف به بصفة عامة

ال ميكن لألجساد امليتة أن ترجع ملزاولة و   ).احلركة ..( مثل التنفس واألكل والشرب والتفكري و  الوظيفية احليوية

1فة الذكر "نالنشاطات والوظائف اآل
 

التوقف الفيزيائي للحياة، لكنه،كمفهوم يف حد ذاته، "ما املوت وفقا للمفهوم الفلسفي فيقصد به أ  

إذا  2" ، إن كان احليوان ال يعرف أنه سيموت فإن األمر خمتلف جدا عند اإلنسانألنهمرتبط بالفرد وبالنوع 

 ال يزال منإنه الظاهرة األخرية يف احلياة و ، ظاهرة إنسانية املوتوم املوت عند سارتر فنجده يقول "ذهبنا إىل مفه

 . i3ذا االعتبار يؤثر يف احلياة كلها ". و احلياة

، كما يرى ن نولد فإنه يتعني علينا أن منوتسارتر أنه إذا كان يتوجب علينا أ يف إطار هذا التصور يرى

يعترب سارتر ي مجيع املشاريع، وما هو إال وجه من أوجه الوقائع والوجود للغري، و بأن املوت هو املشروع الذي ينه

املوت النفي واألسر و "يقول أصبح  » مجهورية الصمت  « أحداث احلياة وهذا ما جاء به يفاملوت حدث من 

حتمية بل وليست أخطارا ، تعلمنا أOا ليست حوادث نا املوضوعات املعتادة الهتمامنابصفة خاصة ...بالنسبة ل

يف كل حلظة كنا  النظر إليها حبسباOا نصيبنا وقدرنا واملصدر العميق لواقعنا كبشر و إمنا يتعنيمستدمية وحمتمة و 

، وكان اخليار الذي قام به كل منا وجها لوجه "! ) فان الصغرية العادية (اإلنسان ةنعيش املعىن الكامل هلذه العبار 

 » املوت أفضل من...« مع املوت ميكن التعبري عنه، دائما، iذه الكلمات:
قد اعرتف سارتر بوجود الغري و  4 

دون أن  ذلك يف قوله أنه عندما أرتكب خطأ أعطى مثال علىو  ،األخر ن خالل النظرة اليت تكشف عن وجودم

                                                           

 . 609ص مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي،  مرجع سابق،  -1
  .610، ص املرجع نفسه -2
 .119،120، ص ص 2011، دط،، بريوتللطباعة  انشر والتوزيع، التنوير راسة حتليلية، فلسفة املوت دأمل مربوك -3

     

.273ص الغريب،املوت يف الفكر  جاك شورون، سابق،مرجع  - 4
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، فنظرة  اخلجل مرتبط بالغريبالتايلخر ما فعلته ينتابين اخلجل و لكن حينما يرى اآل، و يراين أحد قد ال أخجل

"لوال أن اآلخر يراين وينظر إيل ال ظل  اخلجل يف نفسي وقد عرب سارتر عن ذلك يف قولهخر هي اليت تبعث اآل

ال ميتاز عليها يف شيء، لكن بنظرته إيل حييلين أنا اآلخر إىل شيء بني األشياء، وأدخل يف  شيئا بني األشياء

 عامله كموضوع للنظر والتأمل. 

وهنا يقصد أن املوت هو ذلك اآلخر،  1" » صراع حىت املوت«  ،إذن صراع بيين وبني اآلخر املسألة

مصدر أمراضه وفقره وقهره، فاملوت خلق اخلوف و حروبه نه مصدر خوفه وصراعه و ، ألموت اإلنسان فاآلخر هو

وجود بأكملها مرهونة بوجود ألن كل تصرفات هذا امل حب التملك.وكل ما يرتبط به، خلق احلرب والصراع و 

، ويبني يف عبارة له بأن خر هو موت األناهاد هلا إذن فاآلاضطتر يعترب األخر بأنه موت األنا و ، فسار خراآل

 أبلغ ، حبيث حلظة مويت ككلية شديدة الرتابطفإن حيايت ال تظهر إال يفىل مصري يف قوله " املوت حيول احلياة إ

كما يوضح سارتر من خالل قصة 2"، أال و هي طريقة وجود األشياءا هذه الطريقة الوجودية الساحرةأخري 

هو املوت بطريقة إمنا يكون قلقه و  ،فهم املوت بصورة تقربه من ذهنهكيف أن بطلها ال يرغب يف   ،اجلدار

خر أن ال ميكن لشخص آلناس و غري سائر ا صحيحة فقلق املوت يشعر الفرد بفردانيته إذ أنه ميوت وحده عن

، تبكي كونشا عندما تعلم خبرب مويت، ستظل شهوراسيقول سارتر يف قصة اجلدار " ،حيمل عنه أو معه هذا املوت

  3"، فأنا الذي أموت باحلياة، ولكن مع ذلك غري راغبة

ر اخلالف األكرب بينهما يف ، و يدو بني فلسفة سارترك فوارق بينها و أما بالنسبة لفلسفة هيدغر فهنا 

بالتايل يستحيل أن ينوب عنه أحد أن اإلنسان هو وحده الذي ميوت و  ، فقد عرب هيدغر عن ذلك يف قولهاملوت

 4أنا"مويت  . املوت أساسا هوعنه موتهخر أو حيمل  ينوب عن اآلما من أحد ميكنه أن يف ذلك فهو يرى أنه "

                                                           

 .219، ص، أعالم الفكر الفلسفي املعاصرمرجع سابق -1
 . 108، ص 1988، 1ط، بريوت، ل أمحد خليل، دار الطليعة والنشرخلي :أندريه نواراي، مداخل الفلسفة املعاصرة، ترمجة -2
 .25، 26 ، ص ص 1963حليين، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، دط، هاشم ا:، ترمجة سارتر جان بول، اجلدار -3
 . 116ص  ،فلسفة املوتأمل مربوك،  سابق،مرجع  -4
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هيدغر  كما عرب عنها  نيةوت 8اية الوجود اإلنساين أو اآلهنا يقصد أن موته ال ميكن ألحد القيام به مقامه فاملو 

، لكن هذا ال له إن املطر ينقطع عندما خيتفي وأن اخلبز قد انتهى حني نستهلكهيعطي أمثلة على ذلك يف قو و 

 .تفي فوجودها وجود من أجل الفناءأل8ا ال خت نيةيصلح ملوت اآل

يصطدم [ا  ، فهناك الكثري من املواقف اليتذن املوت يسكن يف حياتنا كل حلظة من امليالد حىت الوفاةإ 

 انقطاعه.، إن املوت ليس وقوفا للحياة كما جاء يف مثال املطر عند الفرد وال جيد منها مفرا كامليالد واملوت

الوجود اإلنساين ميوت يف احلقيقة «  ر من سلب الوجود اإلنساين ألنه يتخلل هذا الوجود ألن"فاملوت هو أكث

وال  media in vita in morte sumusواملوت أمر مهدد على وشك احلدوث... » طاملا هو موجود

يكتمل الوجود اإلنساين باملوت ألن الكثريين ميوتون يف وقت مبكر للغاية وميوي آخرون يف وقت متأخر جدا،  

الريح قد اختفت كما أنه ال خيتفي ببساطة مع املوت على حنو ما يستطيع املرء القول على سبيل املثال بأن 

الذي ميكن «  نتهيا كالعمل الفين مثالحينما كفت عن أن mب، كذلك فإن الوجود اإلنساين ال يصبح م

1"» االنتهاء منه
 .         

   إن هذا الوجود هو بطبعه وجود لفناء"هلذا يقول هيدغر ة تنطوي على املوت منذ امليالد و فاحليا  

)sein –zum-ende ( ) أو وجود للموتsein-zum – tode يولد اإلنسان يكون ) فبمجرد أن

 وهنا 2، بل احلي حيمل املوت بني جواحنه منذ أن بدأ احلياة "حادثا يطرأ على احليناضجا للموت وليس إذن 

ر يرى أن الوجود اإلنساين يتخلله ، فهيدغ ميكن ألي أحد أن ميوت بدال منهيبني أن كل إنسان حيمل موته فال

منوت وحدنا فاملوت من حنن  * ) blaisc pascal( العدم فال مفر من التناهي يف الوجود كما يقول "بسكال

                                                           

 .266مرجع سابق، املوت يف الفكر الغريب، ص -1

.93 ، ص1980 ،1، طبريوت، النشرو عبد الرمحان بدوي، دراسات يف الفلسفة الوجودية، املوسوعة العربية للدراسات  - 2  
صنع  وأسس نظرية االحتمال. )(أي مبدأ تعادل السوائل وضع مبدأ باسكال ) رياضي وفيلسوف وكاتب فرنسي.1662-1623( بليز باسكال -*

أثرت آراؤه الدينية يف روسو وبرغسون والوجوديني.أشهر  ب ال عن طريق العقل.لدعا إىل معرفة اهللا عن طريق الق ول آلة جلمع األعداد.أ 1642 عام

 .1670دبية "خواطر" وقد نشر بعد وفاته عام آثاره األ
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يقصد بسكال أنه ال ميكن حتمل عبء الغري عند املوت ، 1، هو يف جوهره مويت أنا وحدي "حيث هو موت

ما يالحظ يف كتاب "الوجود موت ما هو إال موت فردي وليس مجاعي، خاص بكل شخص لوحده، و  فكل

 1943" الذي أخرجه سارتر يف سنة  العدمكتاب " الوجود و و  1928لذي ألفه مارتن هيدغر سنة الزمان" او 

ين الكتابني ليس الوجود ا[رد ، أما املوضوع احلقيقي الذي يشغل هذلسفة الوجودية تتجلى فيهما بوضوحأن الف

مهية ألن اإلنسان ذات أ خر أي الغري وحىت يف حياته الفكرية،هذا العامل وسط اآلإمنا اإلنسان ووجوده يف و 

بالتايل فاإلنسان ينتابه شعور اليومية من امليالد حىت وفاته و  ما يستغله يف حياتهو  بالنسبة للفلسفة الوجودية

ذا ما حيدث يف يوميات اإلنسان "أحس بالقلق الشديد حيال ههذا ما جاء ضمن هذين الكتابني و بالقلق و 

ا صنع من ، كما يرى أن وجوده إمنكيف خرج من العدم يدري ملاذا و ، فالالعدم الذي يساوره من كل جانب

ه العديد هنا املقصود أن اإلنسان من خالل القلق تساور و  2أجل املوت الذي سيقذف به إىل العدم مرة أخرى " 

الدته فبعدما أن كان عدم أصبح وجود من أجل املوت الذي سيعيده إىل هذا العدم مرة من األسئلة ومن بينها و 

   .أخرى

  

 

 

 

 

 

                                                           

. 89، صاملذاهب الوجودية رجييس جوليفيية، مرجع سابق، - 1  

، ص ص1998، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، دط، حممود قاسم ، إجتاهات الفلسفة املعاصرة، ترمجةرييهإميل ب - 2
 

103،104.  
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 العدم والخيال:المبحث الثاني

الصورة منتقدا الفالسفة السابقني، سارتر يف دراسته للتخيل أن يبدأ بتقدمي نظرة عامة ملشكلة حاول   

، فهؤالء الفالسفة اخليالية ومل يهتموا بفعل التخيلقد رأى أBم يف دراستهم لطبيعة التخيل التفوا إىل الصورة و 

(سارتر) أن السبيل يف حل مشكلة الصورة  ىفهمهم للتخيل  وقد "رأني قد خلطوا بني فهمهم لإلدراك و السابق

 constitutes ، يركبولكن إذا كان الوعي، خالل عملية التخيل ،يقع يف نطاق التفكري يف طبيعة الوعي ذاته

، None beingميكنه أن يفعل ذلك ألنه هو ذاته ال وجود العامل و  Negatesينفي و Isolats  يفصلو  

، وقد كان حمور فلسفة سارتر يف الوعي هو 1الصور اليت تنفي هذا العامل "هو الذي يركب  -أي الوعي–فإنه 

د الذات كرتكيب سابق على الوعي رفضه ما ذهبت إليه الفلسفات السابقة عن الفلسفة الوجودية يف قوهلا كوجو 

خليال "يدل االذي يتجاوز ثبات الواقع ومجوده، إنه وجود املتخّيل، و  أن أقرب شيء يشري إليه هو ذلك الوجودو 

 . 2يف اصطالحنا على الصورة الباقية يف النفس بعد غيبة احملسوس عنها"

تتمّثل فيه قد كان اهتمام سارتر حبياة اخليال يعود إىل سبب وهو  أن اخليال يكشف عن عامل آخر ل 

امله ، يكون عكس عتتلخص يف تقدمي عامل آخر لإلنسان، فتصبح وظيفة اخليال هنا احلرية بأكمل درجاsا

طى وهو ، أي االنكفاء عن امتالء املعالعامل  néantiser  » تغييب « الذي يعيشه "فالتخّيل هو أوال الواقعي

دم (ليس)،كما أن سارتر يلح على ظاهرة شبه النظر املتخّيل كع le noéme  » ملضمون املعريفا«  طرح

« observation Quasi »   أن يضرب أمام صوره اخلياليةيفاجأ و اخلاصة باملخيال، فال ميكن للفاعل أن 

 فاخليال ،3 ) باملعىن الذي ميكن للمدرك أن يفاجئنا من خالل غناه الذي ال ينضب"ses images(خياالته 

، فاإلنسان يستطيع مثال  التفكري يف أشياء غري موجودة وهنا يكون إعدام الشيءفعل التخّيل ما هو إالواسع و 

                                                           

.                                                                                                    98،ص 2004 (منقحة)، 2طالنشر، مصر،  دار الوفاء لدنيا الطباعة و ، يهافلسفة الفن عند سارتر وتأثري املاركسية عل ،د. رمضان الصباغ -1
 .546املعجم الفلسفي، ص مصطفى حسيبة،مرجع سابق، -2
 .134مداخل إىل الفلسفة املعاصرة، ص أندريه نواراي، مرجع سابق، -3
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هكذا لن وقا...و مركزا اجتماعيا مرم أو هامةأو بأنه أصبح حيتل وظيفة  مة،أن "يوهم نفسه بأنه شخصية ها

إنه  هي قدرة عامة تتصل حىت بقدراته اإلدراكية،و  إال عن طريق قدرته على اإلعدام، كلهيتأّتى لإلنسان هذا  

أو من وجود على سبيل املثال ال يدرك الذي أمامه إال إذا قام بإعدام ما حوله من وجود لألشياء من حوله 

 شيء.

كأ\ا أصبحت بقعا أو بثورا على ياء يف هذه احلالة ستبدو أمامه و األشو  بإعدام كل العامل احمليط به،و  

كقدرة  ومن هنا نالحظ أن املذهب الوجودي استطاع أن يكشف عن قدرات خفية لإلنسان،1العدم" أرضية من

إال  حترر من لزوجته،و  ، رأي سارتر هو جتاوز للواقعل يفمع أن التخيّ و " االنفصال عن الواقع عن طريق التخيل 

 فقد لفظت كل التعريفات من ذلك النوع، أو كنظري لكيفية عقلية تدعى بالصور، أنه ليس جمرد نوع من التفكري،

 سواء كان وجوًدا أو ال وجوًدا. للوعي مبوضوع ما، modeوأعيد تعريفة ثانية كنمط 

لدى سارتر ينتجها –"ومبا أن الصورة   .2غائب، أو هو ال وجود أو عدم "لكنه ودا و مبعىن أنه كان موج

التخّيل هو نوع من الوعي مبوضوع فإن  املوضوع، سواء كان ذلك عدما له أو غياباالتخّيل يف حاالت ال وجود 

3عدم".غائب أو 
 

يث به ميكن حك بني كل الناس، و كما جند سارتر يعتمد على نوع من اخليال، وهو "اخليال املشرت   

مشاهدة الغائب كأنه مشاهد ال كواقعة نفسية، بل كحقيقة وجودية تؤكد احلرية الذاتية، وإذا مل نكن أحرارًا يف 

نتخّيل ما قد ال يكون قائما، شيًئا أننا مجيعا نستطيع نفصل ذهننا عن البيئة املباشرة و أن -سياق أكثر عمومية

عملية التخّيل  سارتر يف كتابه "التخّيل" يتحدث عن االنفعال ودوره يف جند  .4"أن نفعله، فإننا لن نكون أحراًرا

هو فعل قبل ك من خالل قوله أن "االنفعال القوي يكون شعوري إدراكي ال ينفصل عن احلركة اجلسدية، وذل

                                                           

 .129، ص1993هويدى، قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، دط، د.حيي  -1
 .106ص تأثري املاركسية عليها،فلسفة الفن عند سارتر و  رمضان الصباغ، رجع سابق،م -2
 .104املرجع نفسه، ص -3
 .34، ص2004لى للثقافة، مصر، دط، إمام عبد الفتاح إمام، جملس األع ترمجة:أقدم لك سارتر، فيلب تودي، هوارد ريد،  -4
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ل منها ت العقلية، كاإلختالالالغري منتظمة يف اجلسم، و  أوانه ليس له صلة باملوضوع، فكل االضطرابات اجلسدية

النفعال دور مهم يف عملية التخيل، وذلك وهنا ميكن القول أن ل،  1 هذا هو التخّيل احلقيقي".و  يغذي اآلخر،

من جتربة صور حسية وذهنية جديدة، وبفضل اخليال  ألن "اخليال نشاط نفسي تتولد أثناءها عرب حتوير ما لديه

 2قع"ل وحىت ما يستحيل وجوده على أرضية الواال يتمكن اإلنسان من تصور ما هو موجود فعليا فحسب، ب

  وهنا يصبح اخليال جتاوز هلذا الواقع وابتكار ألشياء جديدة عن طريق فعل التخّيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 - Sartre  (Jean Paul), l’imagination, Quadrige presses, édition corrigée par arlet Elkaim, 

France,    1 idtion, 1989, p132. 

.214املعجم الفلسفي، ص مصطفى حسيبة، مرجع سابق، - 2  
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 الحريةالعدم و  :المبحث الثالث

 " اإلنسان احلر هو هي أنمن املعاين منها املعىن القدمي و إذا أردنا تعريف احلرية جند أن هلا العديد 

ليس ما يريده  شخص ي حالة ذلك الذي يفعل ما يشاء  و ، احلرية هنسان الذي ال يكون عبدا أو سجينااإل

 .1"آخر سواه إMا غياب إكراه خارجي

حريتك يف عامل الفعل أو النشاط االجتماعي  اختيار، فقد حدد معناها قائال " إن أّما احلرية عند سارتر

من خالل هذا ميكن القول  2االكتشاف شيء آخر".ختيارها يف فعل الفهم و اأو اخللق الفين شيء و السياسي  و 

أي أMا ختتلف من شخص آلخر على حسب االختيار، فاختيار  اختياريةأن سارتر يقصد [ذه املقولة أن احلرية 

تفكري ودون  هنا هي حرية اختيار دون بالتايل فاحلرية اليت يقصدها سارتر هاالفرد هو الذي حيدد طبيعة احلرية، و 

تماعية السياسية يف ثالثا احلرية االجوقد قسم احلرية إىل ثالثة أقسام، احلرية امليتافيزيقية واحلرية الفنية و  ،هدف

 . "أو النفي تلك احلرية القائمة على العدم هيتعريفه هلا "

ه مشروع يعيش والعدم هو أصل احلرية واحلرية نفسها هي أصل العدم يف هذا الكون، واإلنسان يف واقع

لقد كان و  3"، وحدوث حرية اإلنسان موضوعية وذاتية يف آن واحد، واحلرية ملتزمة وتقتضي االختياربذاته ولذاته

، كما تتمثل يف حترير دث عن استبعاد احلريات الفردية واستغالهلاسارتر مهتما [ذا النوع من احلرية الذي يتح

خالل هذا اجلهاز يقصد  منحلرية يف احلديث عن الكومبيوتر و هذه ا يربهن علىو  ،واألفراد اآلخريناملستضعفني 

 ولة لوحدها ويؤكد كذلك  يف قوله:ا مربجمني مثل الكومبيوتر الستنتجنا ألي مثري فردي تثريه كلمة معز أنه لو كن

                                                           

التوزيع، بريوت، و  أمحد خليل، عويدات للنشر التقنية، تعريب:املصطلحات الفلسفية النقدية و جم مع أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية: -1

 .227، ص2008دط، 
 . 15صالثورة اجلزائرية، جون بول سارتر و عبد احلميد عمراين، مرجع سابق،  -2
 . 16، صاملرجع نفسه -3



 األسس الفلسفیة لنظریة العدم عند سارتر                                                    الفصل الثالث

 

36 

 

، ال يكون قائما ا قدـــاشرة ونتخيل مـــتفصل ذهننا عن البيئة املبأن  –إذا مل نكن أحرار يف سياق أكثر عمومية "

 .1"فإننا لن نكون أحرار  –ا نستطيع أن نفعله ــواضح أننا مجيعـــن الـــــشيئا م

ل هناك اختالف على عكس احليوان هنا يقصد سارتر أنه ليس مجيع الناس خاضعني لنفس احلتمية بو 

أمثلة على ذلك منها أن قد أعطى هي موجودة عليه و  فاملاهية هي اليت حتدد ماغريها من األشياء والنبات و 

، ويذهب سارتر إىل س هلا خيار سوى أن تصبح شجرة تني، والكلب يصبح مطيعا تبعا لتدريبهشجرة التني لي

إذن فجميع ، فاإلغماء هو إلغاء للخطر "و وفأبعد من ذلك فريى أن احلرية نفسية مثل حالة اإلغماء عند اخل

عواطف تعرب عن حرية الوعي على السواء إfا مجيعا طرق أو ظواهر النفسية من أهواء ورغبات وانفعاالت و ال

  .2 "أحناء للوجود تعرب عن احلرية

   ، تعرب على احلرية وهذا حسب ما جاء به سارترمعىن هذا أن مجيع الظواهر النفسية مبختلف أنواعها و 

 وما هذه الظواهر إال تعبري عن الوجود و بالتايل تعبري عن احلرية .

يف  )أن احلرية تظهر عن طريق القلق يف قوله "إن احلرية تنكشف (تكشف عن نفسهاكذلك بني و 

القلق، وهو فعل وعي اإلنسان بوجوده املخصوص الذي يصنع نفسه بنفسه باعتباره عدما، أي فعل الوعي 

، ، أي من املستقبلباحلرية . ويهرب اإلنسان من القلق، وهو إذ يفعل ذلك حياول أن يفلت ليس من حريته

بل وكذلك من ماضيه. ذلك اإلنسان ليود أن يرى يف هذا املاضي مبدأ حريته، بينما املاضي مكتمل  وحسب،

  3متاما وfائي وساكن وغريب عنه. ولكن اإلنسان ليس يف استطاعته أن يتحرر من القلق، ألنه هو هو قلقه "

 هنا يوضح سارتر أن القلق له دور يف ظهور احلرية .

                                                           

 . 34أقدم لك سارتر، ص فيلب تودي هوارد ريد، مرجع سابق، -1

.210، صحبيب الشاروين، فلسفة جان بول سارتر، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط، د س - 2
 

234الفلسفة املعاصرة يف أوربا، ص د.م بوشنسكي، مرجع سابق، - 3
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ألن هذا الوجود ألنه خيتلف عن الكائنات األخرى،  يقي ال ميتاز به سوى اإلنسانإن الوجود احلق

ة إذا كان هناك أُناس ال يتمتعون باحلريو  ،احلرية إال عند اإلنسانيتطلب االختيار واحلرية وال يكون هذا االختيار و 

على عكس املوجودات اختيار هو معروف أن اإلنسان ذات حرية و  ، فمافإنه ليس هلم وجود حقيقي بتاتا

الذي خيتار نفسه بكل حرية وهو الذي يكون نفسه،  -رترفيما يرى سا -األخرى "ألن من يوجد حقيقة هو

 . 1"أعين هو الذي يكون من صنع نفسه

، فمن ال يقوم باالختيار احلر من الناس يف مناسبة ما أو االختيار يساوي أن الوجود  وهنا يقصد سارتر

فال يوجد حرية بدون عدم وال يوجد  ف عن الوجود احلقيقي وقد ربط سارتر احلرية بالعدموقت معني فإنه يتوق

 فحرية اإلنسان مرتبطة بوجوده كما أن الوجود اإلنساين مرتبط بالعدم . وبالتايل  ،عدم بدون حرية

جهة  احلرية منارتر يربط بني الوجود اإلنساين وبني العدم من جهة وبني الوجود اإلنساين و " إن س

أخرى ، من حيث أfا تسبق املاهية ،و معىن ذلك أن احلرية يف فلسفة سارتر مرتبطة مبسألة العدم من حيث هي 

  2شرط الزم لظهوره".

، فهذا يعين أن سارتر احلريةو  بني الوجود اإلنساين والعدم و  مبا أن هناك رابطة بني الوجود اإلنساين

"فاحلرية من حيث كوfا  ،أن احلرية شرط ضروري لظهور العدمأعطى أمهية كبرية للحرية يف فلسفته فهو يرى 

لقد أشرنا سابقا يف مكان آخر إىل شرطا ضروريا لتعدمي العدم، ليست إحدى خصائص ماهية الكائن اإلنساين. 

مشاqة ملا هي عليه يف أشياء العامل. احلرية اإلنسانية تسبق ماهية  أن عالقة الوجود باملاهية عند اإلنسان ليست

على حسب قول سارتر بأن  3"اإلنساين هي يف وضع مغلق حبريته اإلنسان وجتعلها ممكنة، إن ماهية الكائن

إن وبالتايل فإن اإلنسان له حرية االختيار " احلرية شرط أساسي لتعدمي العدم فهي سابقة على ماهية اإلنسان

                                                           

 .106ص 1984، 2حممد مهران رشوان، مدخل إىل دراسة الفلسفة املعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ط -1

. 166، ص 2004، 1، ط، مكتبة مدبويل، القاهرةرفردانية يف الفكر الفلسفي املعاص، الالكحالينحسن  - 2
 

.74، 73ص ص العدم،و  الكينونة سارتر جان بول، سابق، صدرم - 3
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احلرية عند الوجوديني هي الوجود اإلنساين نفسه، وليست جمرد صفحة مضافة إىل هذا الوجود. ويف ذلك يقول 

سارتر أن احلرية ليست صفحة مضافة أو خاصية من خصائص طبيعيت، بل هو نسيج وجودي ألن احلرية هي 

كأRا قدر أصبحت احلرية عندهم  و ه حر وهكذا نسان موجود يعين ببساطة أنعني الوجود، بل أن القوة بأن اإل

 ال سبيل إىل اهلروب منه. 

فقد قدر على اإلنسان أن يكون حرا، وليس له احلرية يف أن يتجلى عن حريته فقد حكم علينا بأن 

العدم " ربط فيه سارتر بني كتابه الضخم املعروف " الوجود و   ومن خالل  1نكون أحرارا على حد قول سارتر"

د، ، إدخال العدم على الوجو سان الكائن الوحيد الذي باستطاعتهبني أن اإلن، و ومفهوم العدممفهوم احلرية 

منذ وجود ، و ، مث تأيت ماهيته بعد ذلك وأخريا يصبح حرا وبذلك فهو الذي خيتار ماهيتهفاإلنسان يوجد أوال

ر احلرية يف ذهن صاحبها بذلك هكذا يربط سارتو حييط به "يتخلله يف كل جوانبه و العدم يف هذه احلياة و  اإلنسان

كأن اإلنسان هو املوجود الوحيد الذي ميلك القدرة على إفراز ، و ماهيتهفصل اإلنسان دائما عن العدم الذي ي

  .2"شأنه أن يعزله عن باقي املوجودات ذلك العدم الذي من 

عند البشر ألRم  هذا ال يكون إالدم و رابطة بالعا جاء به هو أن احلرية ذات صلة و يقصد سارتر مبو 

 .يف العامل قدرة كبرية يف  إفراز العدم على عكس املوجودات األخرى ميلكون

حينما يقول سارتر أن العدم هو نسيج الوجود اإلنساين فانه يعين بذلك أن ما مييز املوجود لذاته هو "و   

ذا املقصود qو   3"احلقيقة اهلامة.ليست احلرية سوى جمرد تعبري عن هذه ه عن ذاته وخلق لنفسه بنفسه، و انفصال

الوقوع فيه يف كل حلظة من د اإلنساين  مهدد من طرف العدم و ،كما أن الوجو أن العدم داخل يف نسيج الوجود

احلياة يف مواقف العيش و  معىن هذا أن اإلنسان على دميومة يفيقول سارتر بأن الوجود حرية و اللحظات، و 

                                                           

.107، صيف أوربا الفلسفة املعاصرةد.م بوشنسكي،   مرجع سابق، - 1  

.52، ص1983د ط،،  ،بريوتمصطفى غالب، سارتر  الوجودية، دار مكتبة اهلالل،  - 2  

. 37، صرسارت علي حنفي حممود، قراءة نقدية يف وجودية مرجع سابق، - 3
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التوتر ألن اإلنسان ختيار يصاحبه القلق و ، ولكن هذا اإلطريق االختيار احلرواقف تكون عن هذه امل، و وجودية

يكون مسؤول عن اختياره"يقول سارتر ينشأ القلق عندما يرى الوعي نفسه مقطوعا عن ماهيته بواسطة العدم أو 

 ويشعر مفصوال عن املستقبل بواسطة حريته نفسها. فاإلنسان احلر املهجور ال ميكن أن يقوم بأي عمل إال

ضرورة بنوع من اجلزع أو القلق. أنه يضع ذاته وخيتار ذاته من غري أن يعينه يف هذا اإلختيار أي هاد من السماء 

ؤدي فاملسؤولية عادة ت   1على األرض. وهلذا فإنه ال خيتار ويدرك حريته يف إختياره إال ويشعر ضرورة بالقلق "أو 

ختبار " ويف مواجهة هذا اخلواء من الطبيعي أن أشعر بالقلق أو الكرب اخلوف من نتائج هذا االإىل تولد القلق و 

   2". برهان  على حرييت الذي يكشفه العدم يل هو

 ق حيث أن اإلنسان حر يف االختيار،يتضح من خالل هذا أن سارتر ربط مفهوم احلرية مبفهوم القل

، اختياره، خوفا من النتائج املتحصل عليها ألنه يف النهاية هو املسؤول عن ولكن حريته هاته ينتاiا قلق شديد

ته ، كما تكشف احلرية عن نفسها ومن يكشف عن هذا القلق هو العدم الذي يكون كربهان لإلنسان على حري

 خالل القلق.من 

وهلا دون أن يف فلسفة سارتر قائمة يف صميم الوجود اإلنساين حبيث ال ميكن تنااإلنسان  ريةإن ح

بالتايل هو عن طريق العدم إىل األشياء و  يتخلل ، إال وجودما هذا الوجود اإلنساين، و س الوجود اإلنساينتدر 

  »العدم الوجود و  « ، وقد حتدث سارتر عن ذلك يف كتابه م كما أن احلرية شرط الزم  للعدمشرط لظهور العد

 .3اإلنسان " يف قلب (صميم)  مع العدم الذي هوإن احلرية تتطابق يف أعماقها  "

ق املاهية تسبمتجذرة يف صميم وقلب الوجود و  بني احلرية من حيث أzالقد ربط بني الوجود اإلنساين و 

، فاإلنسان هو حريته  فهي إذن نفي أن منيز بني اإلنسان وحريتهال يفماهية اإلنسان منوطة حبريته و  ،اإلنسانية

                                                           

.141فلسفة جان بول سارتر، ص حبيب الشاروين، مرجع سابق، - 1  

  .54 ،53ص ص  ،عصرسارتر جان بول، عاصفة على المصدر سابق،  -2 
 . 704الوجود والعدم، ص سارتر جان بول، ،سابق صدرم -3
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الواقع أن نظرية احلرية عن سارتر أبعد ما " و  حيي اإلنسان بدون ذلك العدم ن أنبالتايل ال ميكلعدم الشعور با

تكون عن البساطة، فنحن مقضى علينا بأن نكون أحرارا على حد تعبري شخصية يف إحدى مسرحيات 

وما احلرية  1سارتر...فالسجني حر كالشخص الذي نقول عنه أنه حر سواء بسواء فال وجود لدرجات يف احلرية"

 . وهي السابقة على ماهية اإلنسان شعور بالعدمإال 

إمنا هي حكم مصدور يف كن الكف واإلبتعاد عن احلرية، و يبني سارتر أن احلرية تابعة لإلنسان فال مي

"إننا لسنا أحرارا يف أن نكف عن كوننا أحرارا. وإذا كنا من  حقنا، وال ميكن اإلخالل به على حسب قوله

ن الطبيعة فإننا من الناحية الذاتية حمكوم علينا بأن نكون أحرارا. ومثال على هذا أن الناحية املوضوعية جزءا م

املشروع األنطولوجي لسارتر هو مشروع حر. االنطولوجيا هي أساس، غري أن املدرسة األنطولوجية هي مشروع 

.وال تنفصل فكرتا رية .أخالقي شأjا شأن مجيع املشروعات. وأن نتائج البحث األنطولوجي جتعل ضرورة احل

وجند عند سارتر  2عن بعضها فال توجد حرية إال يف موقف وال يوجد موقف إال عن طريق احلرية"احلرية املوقف و 

إستعماله انطولوجيا حرة وما نتائجها إال تأكيد على احلرية.يدافع سارتر عن احلرية الفردية وممارستها بعيدا عن 

د سارتر أن على الفرد و متنعه من حرية االختيار كما "يؤكقهر بالنسبة للفرد، اrتمع ألنه يرى بأن اجلماعة تعد ك

فالسلب يقطع االتصال ويفرق التجمع وجيعل «أن ميارس حريته الذاتية بعيدا عن القهر االجتماعي. أن يتمرد و 

السلب دليل على حد ومتجانس يف مجع منصهر ذائب، و للفرد كيانا مستقال، وانعدام وجوده يعين أن الكل وا

ويرى سارتر ضرورة  »استغالل الفرد ويدل على شعوره القوي بذاته ومتييزها عن غريها من الذوات األخرى 

ممارسة احلرية الفردية والسلب املستمر لوجودنا الزائف، والتمرد على السلسلة أو اجلماعة اليت متارس طمس 

فال ميكن  3 يعي ذاته إال حني يدرك اختالفه عن غريه"ه إال عرب السلب والفرديتنا، فاإلنسان ال يكون نفس

                                                           

 .164التوزيع، مصر، دط، دس، صفؤاد كامل، دار الثقافة للنشر و  جان فال، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل سارتر، ترمجة: -1

.112عاصفة على العصر، ص سارتر جان بول، سابق، مصدر - 2  

.164ص الفردانية يف الفكر الفلسفي املعاصر، حسن الكحالين، مرجع سابق، - 3  
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لإلنسان أن يعي ذاته إال من خالل االختالف أي متييزه عن غريه من البشر، فاجلماعة $دد حرية اإلنسان 

             الفردية، وبالتايل وجب التمرد على هذه اجلماعة والعمل على إقصائها لتمتع باحلرية الكاملة. 

واحلرية تقوم على العدم، بل هي هذا العدم سان مرغم على أن يكون حر يف قوله"ر أن اإلنويرى سارت

املوجود الذي ليس أنا، ويف أال أكون  -عن طريق الوعي -نفسه، أعين اإلمكانية اليت أملكها يف أن أكون

بل يذهب سارتر إىل أن اإلنسان مرغم على أن يكون حرا، من حيث أنه ال يستطيع أن  املوجود الذي هو أنا.

 -االختيار هو نفسه اختيار. والوعي هو ذاته حرية، وال ميكن إال أن يكونيتحاشى االختيار، ألن االمتناع عن 

مفر منه، وفيها شيء كذلك، أي من حيث تركيبه الوجودي. وهلذا كانت احلرية عبئا ثقيل احلمل ال   -بالضرورة

ألlا ال  »الوحيدة«شديد الوطأة من حيث أlا تضع فوق كاهلي ثقل وجودي وثقل العامل. ولكنها القيمة 

ينب سارتر من خالل هذه املقولة أن  1ترتكز إال على نفسها، كما أlا القيمة املطلقة، إذ ال قيمة إال nا"

وال ميكن له اجتنابه ألنه حىت حينما ميتنع  على هذا اإلختيار مرغمو اإلنسان لديه احلرية يف اإلختيار وبالتايل فه

           فيعد اختيار، فهو يعترب أن الوجود اإلنساين من حيث تركيبه حرية. عن اإلختيار 

إمنا هي يف درجة واحدة من الف يف احلرية بالنسبة لإلنسان و أنه ليس هناك اخت قد وضح سارترو   

القضية اجلزئية الشائعة اليت يدافع عنها سارتر هي أن احلرية غري قابلة يف أساسها ألي "و خالل ما جاء به 

كما يرى بأlا   2هي دائما على نفس الدرجة"وف الكالسيكي، فهي دائما فينا، و درجات كما كان يعتقد الفيلس

وهذا  شعور باإلعدام"إىل احلرية وما هو إال شائعة ومعروفة عند الفرد وأن هناك شعور لدى اإلنسان يفضي 

الشعور باحلرية حيث أن قدرة الوجود على االنفصال بإفراز  -لو كان موجودا -الشعور باإلعدام، البد أن يكون

العدم هي شرط احلرية نفسه. ما هي إذن الصورة اليت يتخذها هذا الشعور باحلرية؟ جييب سارتر مع هيدغر بأن 

شعورا بالوجود، والقلق هو كيفية وجود احلرية باعتبارها  ،làngoisseاحلرية تتكشف لإلنسان بواسطة القلق 

                                                           

.217أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، ص فؤاد كامل، مرجع سابق، - 1
 

 .165الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل سارتر، ص جان فال، مرجع سابق، -2



 األسس الفلسفیة لنظریة العدم عند سارتر                                                    الفصل الثالث
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هو احلرية فدليل احلرية عند الوجوديني  1"»موضوع سؤال بالنسبة إىل نفسها« ويف القلق تكون احلرية يف وجودها

مقوالت القدرة ذاJا اليت أشعر Gا وهي بالتايل ال تعرف برباهني بل باملعايشة لذلك تفرض الوجودية الفرنسية 

وإرجاع كل أعمال اإلنسان إىل اهللا للهروب من نتائج أعماله السيئة أي أNم يهربون من مسؤوليتهم، ويعملون 

  على إلقاء املسؤولية على اهللا.

                                                           

. 135املذاهب الوجودية من كركجراد إىل سارتر، صرجييس جوليفييه،  مرجع سابق،  - 1  
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 اتمةـــــــــــخ

 

األوىل فلسفة تؤكد على أن الوجود احلق و وصلنا يف (اية حبثنا إىل القول أن الفلسفة الوجودية   

نعين Fا مقولة احلافلة بالنربات األنطولوجية، و ما املقولة الوجودية إمنا هو وجود اإلنسان، و  البحثو  باالهتمام

الوجود اإلنساين د الوجود ال سيما وجوده اخلاص، و اإلنسان هو سي"الوجود يسبق املاهية" سوى تأكيد على أن 

ال يؤمن إّال بالوجود اإلنساين، ألنه من أتباع ينكر وجود اهللا و  على حد تعبري "جان بول سارتر" هو مشروع

ته، إنه مبدأ ألنه ال يوجد مبدأ هلذا الوجود إّال الوجود ذا الوجودية امللحدة، فالوجود هو احلقيقة الوحيدة للوجود،

املبادئ، إنه من اإلنسان إىل األشياء، فهذه الطاولة موجودة وهذا اإلنسان موجود وراءها، فقد أعطى سارتر 

العدم الذي وجوده ال خيلو من ية يف البحث يف مشكلة اإلنسان، و اعترب العدم ذات أمهو  مرتبة عالية لإلنسان

كلة املوت ومعىن الت الوجود اإلنساين مثلها مثل مشما العدم إال مشكلة من مشكيساوره من كل جانب، و 

 األمل.احلياة و 

بدءا من الفلسفة اليونانية وصوال إىل سارتر، استخلصنا أن العدمية اختلفت بتتبعنا لتاريخ تطور العدمية 

أن  جندالقيم شه يربط العدم باحنطاط األخالق و نيتبرمنيدس ينفي وجود  العدم،  و  فبينما من فيلسوف إىل آخر

ال ميكن دراسة الوجود دون العدم على رأي سارتر ألن العدم كامن يف و ، يالزمهو  رتبط بالوجودالعدم مع سارتر ي

املوت يف قوله "أن الوجود اإلنساين صنع من أجل املوت الذي ، ووضح العالقة املوجود بني العدم و قلب الوجود

، وهذا ة إىل أن حرية االختيار عنده شرط الزم لظهور العدمسريجعه إىل العدم بعدما أن أخرجه منه سابقا، إضاف

للوجود الفعلي للفرد اإلنساين، بدراسته  العدم. اهتم كثريا بكل ماحييط باإلنسان،جاء به يف كتابه الوجود و 

هلا، ه، واملواقف اليت يتعرض اxتمع الذي يعيش فيوعالقته بغريه من أفراد الناس و املشكالت الفعلية لإلنسان، و 
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خالفا للمثالية  جتاربه احلية اليت مير 3ا، إىل آخر تلك املشكالت اليت تدور حول اإلنسان الفعلي املشخص،و 

  .اليت كانت Aتم بالوجود العام

دراك احللول اليت طرحتها هذه الفلسفة، فنظريات اإلو  األسئلةكل املنعطفات يف فلسفة سارتر، و   بعد

قيمته اخللقية كل هذه جتعل ومسائل الوجود والوعي واحلرية، ومشكلة الفعل اإلنساين و احلسي واخليال  واالنفعال 

فلسفة سارتر حقيقة باسم الفلسفة الدائمة. إن املتأمل يف فلسفة سارتر جيد أن هلذه الفلسفة تأثري كبري على 

نيتشه، فاإلنسان حيل حمل  . إن وجودية سارتر، كما نراها  يف بعض جوانبها وثيقة الصلة بفلسفةالفكر األوريب

الرب إذا ماخال العامل من رب، فاإلنسان احملكوم عليه باحلرية، حيمل على كتفيه عبئ العامل كل أي أنه مسؤول 

كل ممكنة، مذهب يؤكد أن كل حقيقة و  عن العامل، إن الفلسفة الوجودية مذهب إنساين جيعل احلياة اإلنسانية

يف صميمها تضع اإلنسان مواجها لذاته، حرّا، خيتار لنفسه سانية، هي فلسفة ذات إنبيئة معينة و  يستلزمانعمل 

قة بالنفس، ممرات حترر من الذل الثاإلنسان ممرات واسعة يف القوة و  ما يشاء، فبهذا يريد سارتر أن يفتح أمام

  .فلسفة يأس ليسأن الوجودية فلسفة تفاؤل وعمل و التقاليد، هلذا نراه يقول بواملسكنة، ومجود العادات و 
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