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 كلمة شكر                   
 

 

نشكر اهلل سبحانو وتعأب ونتضرع ونبتهل إليو عز وجل راجينا مغفرتو اليت ال ربدىا حدود ورضبتو اليت وسعت كل 
شيء نتجو جبزيل الشكر وعظيم االمتنان وفائق التقدير واالحًتام إٔب األستاذ اؼبؤطر "عمارة الناصر" الذي ربمل 

نتقدم بالشكر اعبزيل إٔب رئيس قسم  حبثنا ىذا وٓب يبخل علينا بتوجيهاتو القيمة، كماعبء اإلشراف على 
  الفلسفة "براىيم أضبد"، وكل من ساىم ُب تشجيعنا على إقباز ىذا العمل من قريب أو بعيد.
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 اإلهداء               
 

إٔب اليت لوالىا ما كان ميبلدي، إٔب من منحتٍت أىدي شبرة جهدي وعملي إٔب الشعاع الذي أنا دريب 
اغبياة والعمل اعبميل، إٔب من أعطتٍت مفاتيح قلبها فأزىرت وأورقت ونثرت شبارا مشرقة، إٔب أغلى وأروع إنسانة ُب 

 ألحزاين أمي اغبنون "مرًن" حفظها اهلل وأطال ُب عمرىا.الوجود، إٔب العُت الناسجة ألفراحي الباكية 

إٔب حبر اغبنان وشاطئ األمان إٔب من ال أضبل ُب قليب سواه إٔب من حيب لو ال يزول رضاه من رضا اهلل 
 والرسول، إٔب من ال يبل اللسان عن النطق باظبو إٔب أيب الغإب "بلحول" شفاه اهلل وأطال ُب عمره.

نت دوما النجاح ٕب إٔب اليت نححتٍت، واليت من بقيت ٕب أصبل ذكريات معها إٔب جدٌب أىديها إٔب من سب
 الغالية "يبينة" أسكنها اهلل فسيح جنانو.

إٔب شقيقات روحي6 فتيحة، حليمة، كريبة، خدهبة، إٔب إخوٌب6 عبد اجمليد، عمر، عابد وخطيبتو زىرة، 
اطمة الزىراء، فاطمة، سعيد، أمينة نور اؽبدى"، وإٔب أقرب ًن فمر  ؿبمد القاسم، إٔب براعم ومشوع البيت "شيماء،

اؼبقربُت إٔب قليب صديقاٌب6 خبتة، فتيحة، فاطمة،  نحَتة، خدومة، كريبة، ربيعة، خَتة، ..وإٔب كل طلبة قسم 
سامة الفلسفة، وإٔب رفيقة دريب ُب العمل "سعدية" .إٔب كل األساتذة بقسم الفلسفة. وإٔب كل من بادلٍت االبت

 .وإٔب كل من سبٌت ٕب النجاح والتوفيق

ىا ىي إذن مشس اللقاء قد أشرفت على اؼبغيب وٓب تًتك خلفها إال ذكريات صبيلة ُب قليب، وىا أنا اليوم 
 أقف وقفة إجبلل واحًتام لتلك االيام خاصة لكل من ترك بحمة ُب مسار حياٌب..

 هوارية                                                                

 

 



 اإلهداء        
 

أىدي كل جهودي إٔب من كان سببا ُب وجودي وإٔب من ميزنبا اهلل عن صبيع اػبلق وإٔب من سهرت 
 وقاتوإٔب من فتحت ٕب قلبها ُب كل األ على راحيت وضحت من أجل سعادٌب، تلك اليت رعتٍت بكل حنان

وقدمت ٕب كل النحائح اليت ساعدتٍت ُب حياٌب كثَتا اليت ال أستطيع العيش من دوهنا واليت سبثل كل حياٌب، 
 أىديها إٔب أمي اغببيبة "عائشة" أطال اهلل ُب عمرىا.

وإٔب كل من شق دروب الشوك وكان مشعة ربًتق من أجل أن ينَت حياتنا الغإب الذي منحٍت كل شيء 
 وأك ر شيء قدمو ٕب ىو حبو الكبَت وحنانو الواسع، الذي أسبٌت ُب حياٌب أن أحقق كل ما استطاع أن يقدمو ٕب

 أيب الغإب "ؿبمد" حفظو اهلل.سبناه ُب حياتو، والذي حرم نفسو من عدة أشياء ليوفر لنا مطالبنا 

ُب العمل  إٔب كل إخوٌب و أخواٌب األحباء، وإٔب كل أفراد عائليت، وإٔب كل الحديقات، وإٔب صديقيت
    "ىوارية" وإٔب عائلة ضبودي، وإٔب كل من يعرفٍت وسبٌت ٕب اػبَت من قريب أو بعيد. 
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 مقدمة:

تاريخ الفلسفة هبمع طائفة من اؼبواقف الفلسفية اليت وباول أصحاهبا معاعبة مشكبلت الوجود  إن    
واؼبعرفة، وىذه اؼبواقف زبتلف كثَتا ففي الفلسفات القديبة كان التفكَت موجها كبو العآب اػبارجي وذلك بالبحث 

الفكر إٔب دراسة االنسان وحريتو ووجوده الواقعي إذ أن   عن أصل الوجود، أما الفلسفة اؼبعاصرة فإهنا وجهت
البحث ُب الفلسفة اؼبعاصرة انتقل إٔب وجود االنسان اػباص، وجوده كفرد) حريتو ،محَته ،آمالو، نوازعو، 

 فالفلسفة اؼبعاصرة قد اذبهت وجهة سيكولوجية . عواطفو...(،

ئمة الزدىار أفكار الفبلسفة األوروبيُت ألن أوروبا فكانت ظروف اجملتمع األورويب ُب ىذا القرن بيئة مبل
خبلل ىذا القرن عاشت حربُت عاؼبيتُت مدمرتُت فبا جعل التفكَت ينحب حول دراسة االنسان ُب صبيع جوانبو، 

(، الذي نالت فلسفتو 2549-2591جوان 12إذ قبد الفيلسوف الفرنسي" جان بول شارل إيبارد سارتر ")
ا قدمو ىذا الفيلسوف من مؤلفات وروايات ومسرحيات توحي كلها بتجاوز األوضاع شهرة عاؼبية نتيجة ؼب

 واؼبواقف اليت كان االنسان األورويب يعيشها ُب بداية ىذا القرن حيث لقب بفيلسوف اؼبواقف .

كباول ُب ىذا العمل إبراز أىم اؼبواقف اليت ازبذىا سارتر واليت مشلت صبيع جوانب اإلنسانية 
ة، األخبلقية، السياسية، الدينية،...( وغَتىا من اعبوانب اؼبتعلقة حبياة الكائن اإلنساين وىذا ما )االجتماعي

يدعونا إٔب طرح تساؤل ؿبوري6 فيما تتجلى مواقف جان بول سارتر الفلسفية؟ وينبثق عن ىذه اإلشكالية اؼبركزية 
 اسا6ؾبموعة من التساؤالت شكلت األرضية البحثية ؽبذا العمل تتمثل أس

 ماىي أىم اؼبفاىيم اليت يقوم عليها اؼبوقف الفلسفي عند سارتر؟ .-    

 كيف عاِب سارتر مفهوم اغبرية ُب ارتباطها مع اؼبوقف؟.-   

 فيما يتمثل موقف سارتر من السياسة؟.-   

 على أي أساس ازبذ سارتر موقفو من األخبلق؟. -   

 فيما ذبسدت اؼبشكلة الدينية لدى سارتر؟.-   

 ما الدافع من وراء موقفو من القضايا االجتماعية )الزواج ،والحداقة(؟.-   

 



فشكلت اؼبفاىيم التالية مرتكزا رئيسيا لتحليل ىذه االشكالية وىي6 اغبرية، اؼبسؤولية، االلتزام، الثورة، 
 االخبلق، االغباد.

لبحث سينطلق من ربليل الىم ولئلجابة عن ىذه التساؤالت كان البد من اتباع اؼبنهج التحليلي الن ا
 اؼبفاىيم اؼبؤسسة للموقف الفلسفي عند سارتر وما وبملو ىذا اؼبحطلح من تداخبلت معرفية ُب ـبتلف اجملاالت.

 كما اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي نظرا ألننا تناولنا أىم مواقف جان بول سارتر اؼبؤسسة لفلسفتو .

خطة البحث كاآلٌب6 مقدمة، ُب الفحل األول حاولنا ربديد أىم ؼبعاعبة ىذه االشكالية ارتأينا ان تكون 
اؼبفاىيم األساسية اؼبشكلة للموقف الفلسفي عند سارتر وقسمنا ىذا الفحل إٔب مبحثُت، تناولنا ُب اؼببحث األول 

تطرقنا فيو  لثاينضبط كل من اؼبفاىيم التالية 6اؼبسؤولية، االلتزام، الثورة، األخبلق، اإلغباد، اؼبوقف، اما اؼببحث ا
ؽبذه اؼبذكرة اؼبعنون ب6 موقف جان بول  إٔب اغبرية واؼبسؤولية عند سارتر، وعبلقة اغبرية باؼبوقف. ُب الفحل الثاين

سارتر من السياسة، تعرضنا فيو إٔب اؼببحث األول 6جون بول سارتر والثورة الفرنسية حيث ركزنا فيو على تبيان 
فكر سارتر وموقفو من اؼبقاومة والثورة الفرنسي، أما اؼببحث الثاين6 فتناولنا فيو موقف تأثَت ايديولوجية اليسار على 

سارتر من الثورة اعبزائرية وىذا من خبلل كتاباتو اؼبتمثلة ُب قضية ىنري أالق وموريس أودين وكذا مسانبة سارتر 
ف سارتر من القضايا األخبلقية والدينية العمل ُب الثورة اعبزائرية، أما ُب الفحل الثالث6 والذي كان عنوانو موق

واالجتماعية تناولنا ُب اؼببحث األول موقف سارتر من القضايا األخبلقية حيث درسنا علم األخبلق عند سارتر 
حيث درسنا علم األخبلق عند سارتر وسارتر بُت األنطولوجيا واألخبلق، أما اؼببحث الثاين موقف سارتر من 

تر بُت القيمة والرغبة ُب األلوىية، وبينا موقفو من اإلغباد، أما اؼببحث الثالث سارتر والقضايا الدين تناولنا فيو سار 
 االجتماعية حيث بينا موقفو من الزواج والحداقة .

وقد قمنا باختيار اؼبوضوع نظرا ألن جون بول سارتر يعت ر من أك ر الفبلسفة الذين أعطوا أنبية بالغة 
والفرنسي والعريب خاصة كما أن فلسفتو حققت قباحا باىرا واليت كان ؽبا صداىا لئلنسان االورويب عامة 

وانعكاساهتا على اجملتمع الفرنسي وكذا الشعوب العربية نتيجة ؼبا ضبلتو أفكاره من قباحات ُب اغبياة العملية وؼبا  
 دىم على اغبرية .كانت تحبوا اليو ُب اؼبستقبل من اصبلحات مست ـبتلف اجملاالت وذلك من خبلل تأكي

هندف من خبلل دراستنا ؼبوضوعنا ىذا "اؼبوقف الفلسفي عند جون بول سارتر" إٔب معرفة كيفية تشكل اؼبوقف 
عند سارتر خاصة موقفو من اغبرية اليت كانت منطلقا أساسيا ُب فلسفتو األخبلقية والسياسية واالجتماعية، كما 

 اليها سارتر من خبلل موقفو من السياسة. نسعى كذلك أب تبيان الغاية اليت كان يهدف



ومن أىم الحعوبات اليت واجهتنا ُب ىذا العمل6 ضعف الًتصبة وعدم توفر اؼبراجع الكافية اليت من خبلؽبا        
 نتمكن من قراءة اؼبحادر اليت استعحى علينا فهمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

عند جان  وقف الفلسفيللم اؼبؤسسة اؼبفاىيمالفصل األول:  
 بول سارتر.

 .اؼبفاىيم ضبطالمبحث األول: 

 بول سارتر. اغبرية عند جانالمبحث الثاني: 

 مفهوم اغبرية.المطلب األول: 

 اغبرية واؼبسؤولية.المطلب الثاني: 

 .واؼبوقف اغبريةالمطلب الثالث: 
 

 

 

 

 

 



 :تمهيد

اؼبعاصرين وىو ُب معناه االصطبلحي يعت ر محطلح اؼبوقف من اؼبفاىيم اليت يستعملها بعض الفبلسفة 
يطلق على وضع اؼبوجود بالقياس إٔب ما وبيط بو من الشروط الواقعية، أما اؼبوقف عند الفيلسوف الفرنسي سارتر 
فهو اجملال الذي يتم فيو اعبانب التجرييب والتطبيقي للحرية وال وجود للحرية إال ُب إطار اؼبوقف وال موقف إال 

 باغبرية.

ل اؼببحث األول ىناك ؿباولة اؼبفاىيم اؼبؤسسة للموقف الفلسفي عند سارتر، أما اؼببحث الثاين ومن خبل
فقد قمنا فيو باستعراض مفهوم اغبرية عند جان بول سارتر واليت استحوذت على كل أفكاره فيما بعد ودبا أن 

ما جعلنا نتطرق إٔب اغبرية  االنسان عند سارتر ؿبكوم باغبرية فانو مسؤول عن نفسو وعن بقية الناس وىذا
واؼبسؤولية،ونظرا الن اغبرية ال تقوم إال على أساس اؼبوقف الذي يعت ر شرط للحرية وبالتإب فوجود اإلنسان ُب 

 فإذن االنسان وجود ملتزم.   موقفو هبعلو مسؤوال عن اختياراتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل سارترالفصل األول: المفاهيم المؤسسة للموقف الفلسفي عند جان بو 

 المبحث األول: ضبط المفاهيم

 المسؤولية: .1

ىي أن اإلنسان مسؤول عن فعل قام بو ُب اؼباضي و خلف وراءه أثارا معينة، و ىو الذي يتحمل تبعة ىذه لغة: 
 النتائج.

 ىي غباق االقتضاء لحاحبو من حيث ىو فاعلو أو ىي أىلية اإلنسان ألنو وباسب على أفعالو. اصطالحا: 

 ىي ربمل اإلنسان نتائج أفعالو اؼبوافقة أو اؼبخالفة للقانون. المسؤولية:و 

و تعرف اؼبسؤولية عادة بأهنا استعداد الشخص لبللتزام بعمل قام بو و االعًتاف بأنو صاحبو و ربمل النتائج »
ه و ال كبققو بأنفسنا اؼبًتتبة عليو. فنحن مسؤولون عن عمل ما مثبل نريده و نقوم بتحقيقو بأنفسنا أو عندما نريد

أو عندما كبققو بأنفسنا لكن دون إرادة منا أو عندما ال نريده و ال كبققو بأنفسنا ، وإال كان يتوجب علينا 
 1«ذبنبو.

 اؼبسؤولية  أنواع و ىي ثبلثة6

تأخذ شكل عام طابعا خارجيا لكوهنا تتحل باغبياة داخل اعبماعة اليت تفرض  "أ.المسؤولية االجتماعية:

 2على صاحبها االلتزام بسلوكو اذباىها". 

وىذا يعٍت أهنا ترتبط باؼبظهر أو الشكل اػبارجي باعتباره ؽبا صلة وثيقة باغبياة ضمن صباعة ما و ىذه اعبماعة 
 كبوىا.ىي اليت تفرض على الشخص االلتزام بسلوك معُت 

مسؤولية داخلية ترتكز على كوننا بشرا مدركُت و راشدين و أحرارا يتوجب علينا  "ب .المسؤولية األخالقية:
 االلتزام بأعمالنا أمام ضمَتنا أو أمام اػبالق.

التزام كل من يبارس سلطة سياسية ) فردا كان أم صباعة( بأفعالو و أقوالو أمام  ج .المسؤولية السياسية:
 1اليت سبثل و ربمل النتائج اؼبًتتبة على ىذه األفعال و األقوال". اعبماعة 
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 (:Engagementااللتزام ) .2

و معناه يرتكب فعبل مثبل  to commitمحدر التزام و يقال ألزمو فالتزم. و اللفظ اإلقبليزي من الفعل  لغة:
 2القتل و السرقة و االنتحار، و ؽبذا ال يقال يرتكب فعبل حسنا. 

هد بتنفيذ إسناد سياسة معينة إٔب ؾبموعة أو فئة أو إٔب شخص وضعت الثقة فيو. و باؼبقابل ينبغي و ىو تع» 
على ىذا الشخص أو ىذه الفئة أو اجملموعة أو األفراد، أو أي شخص وضعت الثقة فيو، أن يكون عند حسن 

 3«الظن و يعطي بتعهده و التزامو أمامهم.

مسؤول عن قيامو بتنفيذ قرار أمام فئة معينة ) شخص، صباعة، أفراد...( و ىذا يعٍت أن يكون الشخص         
 و ىذا القرار ىو تعهد و التزام.

 4«االلتزام ىو اؼبسؤولية عند الوجوديُت و خاصة عند سارتر»

ويعٍت االلبراط ُب العمل. يقول6" إن اغبرية ىي القدرة على  فهو يعت ر عند سارتر أول من استخدمو»           
و ىنا نعت ر أن  5«االلتزام بالعمل اغبإب و بناء اؼبستقبل و ىي زبلق لنا مستقببل يتيح لنا فهم اغباضر و تغيَته

 االلتزام مرتبط باؼبسؤولية كما نظر ؽبا الوجوديون و خباصة عند سارتر..

ل من مسؤوليات ألنو مع و االلتزام باعتباره مسؤولية، فهو أن اإلنسان ال يوجد إال دبقدار ما وبم»           
اليت اختارىا أن يوجد، و أن  التزاماتو، و كل إنسان ليس إال االختياراؼبسؤولية توجد اغبرية و ىو هبذا يبارس 

أختاره ىو  التزامتتحدد هبا ماىية و التزاماتو ىي التزامات قبل نفسو و اذباه اآلخرين و الناس صبيعا، فكل 
 6«لحاغبي و لحاّب الناس صبيعا.

و يعٍت ىذا أن اإلنسان ُب التزاماتو فهو مسؤول و ىذه اؼبسؤولية اؼبعطاة لو توجد معها اغبرية و ىذا ما           
 هبعلو يبارس معها االختيار،وأن التزاماتو زبحو ىو و كذلك الناس صبيعا.
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 (:Révolutionالثورة )  .3

يقال الشيء يثور ثوران و منو ثاور رجل  االنبعاثاعبذر العريب ) ث. و. ر( يدل على الطفرة على »         
من أصل التيٍت  révolutionآخر. أي واثبو، كأن واحد منهما ثار إٔب صاحبو اؼبقابل بالفرنسية 

(revolvere.و معناه آب رجع على أعقابو فهنا أيقنا كما ُب اعبذر العريب حركة و ربويل )»1 

اضطراب و ىيجان شائع، و ُب االصطبلح6 تغيَت جوىري ُب نظام الدولة و مفهوم الثورة ُب اللغة6 »          
من شأنو استبدال طبقة من اغبكام بطبقة أخرى، و ما ٓب يكن التغيَت ايديولوجيا شامبل لكل نواحي النشاط 

ُب بلد  تغيَت مفاجئ و عميق ُب النواحي السياسية و االجتماعية» و تعٍت الثورة كذلك ، 2«االنساين ُب اجملتمع.
ما، و قد يتم عن طريق العنف أو استخدام القوة الشرعية و ال تتبع ُب احداث الوسائل اؼبقررة لذلك ُب النظام 

 3«الدستوري للببلد.

ىي حالة متجلية بُت استبطان ظاىرة معينة و بُت تطورىا و تقال الثورة كما أشرنا ؽبا »و تعٍت كذلك          
الجتماعي، على تغَت فجائي وعنفي ُب البنية االجتماعية و السياسية للدولة، وبدث سابقا باؼبعٌت السياسي و ا

يستخدم تعبَت الثورة ُب الوقت اغباضر استخداما عاما للداللة » ، 4«عندما تثور صباعة على السلطات القائمة.
 5«العلمية. على اغبركة اليت تؤدي إٔب تغيَت جذري ُب اجملتمع كالتغيَتات الحناعية و الثقافية و

ىي انقبلب جذري ُب حياة اجملتمع، يؤدي إٔب قلب النظام االجتماعي » و من ىذا نستخلص أن الثورة6         
و توطيد نظام تقدمي جديد ناقلة السلطة من أيدي طبقة رجعية إٔب طبقة تقدمية، و يتم ىذا االنتقال ع ر نضال 

كن أن تسمى كل إطاحة بالقوة لطبقة ما من قبل طبقة طبقي حاد غالبا ما يأخذ شكل حرب أىلية و ال يب
أخرى ثورة، فمفهوم الثورة إذن يعٍت ؾبيء طبقة تقدمية إٔب السلطة تفتح طريق التطور التقدمي للمجتمع. و 
تعرف الثورة بأهنا عمل من أعمال العنف يتخذه صورة نضال مسلح، يقوم بو جانب من الشعب ُب وجو حكم 

نينها، ما يعرقل فبارستها لسيادهتا. و الثورة وضع قانوين يعت ر وسط بُت االنقبلب و العحيان متهم خروجا على قوا
و التمرد من ناحية و بُت اغبرب األىلية من ناحية أخرى، تقوم هبا قطاعات كبَتة من الشعب أو طبقة من طبقاتو 
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تغيَت جذري ُب ىيكلية اجملتمع و أىدافو و لتقوم بتغيَت الوضع ُب الدولة بعد اإلطاحة باغبكومة بالقوة، و إحبلل 
 1«السَت بو ُب ركب اغبضارة.

 و نقول أنو  ُب"الثورة "يفرق بُت6

 ثورة وطنية، شعبية، صباعية6 مثل الثورة الفرنسية، و الثورة اعبزائرية...اْب. .2

ليا و حلول ثورة ببلطية6 و ىي ثورة من فوق بوصفها حدثا سياسي يقضي إٔب تبديل ُب مراكز السلطة الع .1

 2«مسؤولُت جدد ؿبل مسؤولُت قدامى، إثر مكائد أو ـبالفات ُب األوساط اغباكمة.

و ُب الفرق بُت الثورة ففي األؤب6 و ىي الثورة الوطنية الشعبية صباعية، مثبل الثورة الفرنسية و الثورة            
 الثورات ُب االخَت ىي تع ر عن موقف معُت...اعبزائرية...اْب. فقد ازبذ سارتر موقف اذباىها باعتبار أن ىذه 

 األخالق .3

 6تعريف األخالق لغويا

6 صبع خلق و تعٍت العادة، و ُب ذلك يقول ابن منظور ُب لسن العرب6 اشتقاق خليق و ما في اللغة العربية . أ

أخلقو من اػببلقة و ىو التمرين، و من ذلك نقول الذي ألف شيئا صار لو ذلك خلقا أي مرن عليو، و من 

 3ذلك اػبلق اغبسن. 

وربية األخرى فهي مشتقة من الكلمة أو ما يناظرىا ُب اللغات األ moralsُب اللغة اإلقبليزية6 فإن لكلمة  . ب

ُب اإلقبليزية و  ethicsومن ىذه الكلمة جاء االسم االخر لؤلخبلق و ىو  mosصبع   moresالبلتينية

 4ما يناظر ىذه الكلمة ُب اللغات األوربية. 

 5«األخبلق سبثل ُب اللغة صبع خلق و ىو العادة السجية، و الطبع و اؼبروءة و الدين6 » لغة . ت
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بعلم السلوك أو هتذيب األخبلق أو فلسفة األخبلق  La moraleيسمى علم األخبلق 6 » حاصطالا . ث

Ethique  أو اغبكمة العلمية أو اغبكمة اػبلقية و اؼبقحود بو معرفة الفضائل و كيفية اقتنائها، لتزكو هبا

 1«النفس و معرفة الرذائل لتتنزه عنها النفس.

 2«قررة ُب اجملتمع اليت ذبب على كل فرد منهم أن يلزمها.صبلة قواعد السلوك اؼب» األخبلق ىي6 

بأهنا القواعد اليت ينبغي أن يسَت عليها اإلنسان لبلوغ كامل إنسانيتو ُب ضوء » و شبت تعريف آخر لؤلخبلق6 
 3«مثل أعلى يحبو إليو

 الكاملة(.فهي تعت ر أسسا ينبغي عليها أن نتبعها و ىذا للوصول أب اإلنسانية الكلية ) 

6 ىو علم موضوعو أحكام قيمية تتعلق باألعمال اليت توصف اغبسن و القبيح و ىو علم فلسفي علم األخالق
 4يتناول اؼبسألة السلوكية الواجبة على اإلنسان عن طريق ربديد مفهوم اػبَت و الشر و االلتزام. 

علم األخبلق ىو جزء من »و ، 5«و الشر ىو علم موضوعو اغبكم التقويبي القائم على التمييز بُت اػبَت» و 
 6«الفلسفة يعتٍت بالبحث عن األسس الثابتة لقواعد السلوك األخبلقي.

و يعٍت ىذا أن اإلنسان ؿبكوم بسلوكات أخبلقية طبقا لقواعد معينة و قد هبعلو ىنا يبيز بُت اػبَت و 
 يكون ملزما عليو ىذا االختيار. الشر و بالتإب ىذا ما هبعلو يتخذ موقف معُت اذباه األخبلق و ىنا

 اإللحاد: .4

و ىو عبارة عن محطلح عام يستعمل لوصف تيار فكري و فلسفي  Athéismeاإلغباد باإلقبليزية »
 و جوىر ىذا الفكر سبركز ُب عدم االعتقاد بوجود أي آؽبة للكون .

 معجم لسان العرب6 
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يت دفنو، و إٔب فبلن حال و غبد ُب دين اهلل لغة ُب يقول6 غبد الق ر يلحده عمل لو غبدا، و اللحد حفره و اؼب
اللحد، و اللحد حفره، و عن دين اهلل و غَتة مال و حاد و عدل و طعن فيو، و الرجل مارى و جادل، و ُب 

 اغبرم ترك القحد.

الدين و  تفهم من أعبله أن محدر الكلمة وبد يعٍت اؼبيبلن أو الزيغان عن طريق أو شيء ما اللحد ُب اإللو أو ُب
 ىو اػبروج من الدين أو اؼبيبلن عن طريق الذكر رظبة الدين لفكرة اإلغباد.

 6اإللحاد في اللغات األخرى

و تعٍت  amاإلغباد محدرىا ُب اللغة اإلغريقية القديبة، و تبدأ بالبادئة ُب البلتينية  Athéismeكلمة 
 تعٍت اإللو أو األلوىية. بالبلتينية theosكلمةال أو غَت و  

اإلغباد عبارة عن محطلح عام يستعمل لوصف تيار فكري و فلسفي يتمركز حول فكرة إنكار وجود 
 خالق أعظم أو أي قوة إؽبية دبفهوم الديانات السائدة ال يبكن إدراكو حبواس اإلنسان أو اؼبنطق.

تعأب، و يذىب إٔب أن الكون فاإلغباد ىو مذىب فلسفي يقوم على إنكار وجود اهلل سبحانو و 
 1«ببلخالق. و يعد أتباع العقبلنية اؼبؤسسُت اغبقيقيُت لئلغباد التكتيكي للحياة اآلخرة.

اإلغباد فكرة جديدة ٓب توجد ُب القدًن إال ُب النادر ُب بعض األمم و األفراد، و العلمانيون ىم اؼبؤسسون » 
 2«و الداروينية و الوجودية. اغبقيقيون لئلغباد و من ىؤالء أتباع الشيوعية

و ىذا ما هبعلنا نقول أن اإلغباد ارتبط بفئة معينة إذ قبد أن من بُت اؼبلحدين الوجودية على رأسهم 
 جون بول سارتر فقط ازبذ موقفو اذباه اإلغباد ) اهلل(.

 6مفهوم الموقف

و ُب البلتينية  Situation, Position، و ُب اإلقبليزية Situationاؼبوقف ُب الفرنسية » 
Situatus.  
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ما وبيط بو يطلق على وضع اؼبوجود بالقياس إ6 ىو اؼبوضع الذي يقف فيو اإلنسان و اغبيوان و الموقف
أي ربطو باغبالة اليت يكون فيها اإلنسان، أي وضع اؼبوجود من خبلل ما وبيط بو من 1«من الشروط الواقعية.

 فيو.شروط واقعية أي ترتبط بالواقع الذي يوجد 

 (Situationموقف حال، وضع: ) 

 نعرفو حسب الالند فقد ورد ُب معجمو ثبلثة تعريفات للموقف6

إحدى مقوالت أرسطو العشر مثبل6 النوم، اعبلوس...اْب، و ُب الغالب مقولة مهملة ُب تعداداتو األخرى  . أ

 للمقوالت.

ايدة، على أنو مرحلة ؿبددة من محطلح يستعملو بعض الفبلسفة اؼبعاصرين، السيما ديوي للد ل بلغة ؿب . ب

 االختيار، على أي ؾبتمع مبوذجي من الشروط العينية، بشكل أو وبدد حالة معينة من النشاط.

خحوصا و حديثا6 عبلقة كلية عينية للكائن اغبي، كما ىو ُب غبظة معينة، مع بيئتو بنحو خاص، عبلقة  . ت

سكإب إذ أنو يروبنا ُب النظر عآب الراحة باؼبعٌت البا يبكن لعآب اعبواىر أن يكون موجود بُت موجودين آخرين.

 إٔب اؼبأساة الوجودية غبالنا العيٍت.

أبرز جون بول سارتر ىذا اؼبعٌت6 كان ُب موقف تعبَت مستعمل لتمثيل، وضع اإلنسان الشامل، و ليس 
 2فقط حال ذكائو، ُب مواجهة مسألة حكمية أو مسلكية تطرح عليو.

 موقف:

امة ُب منطق ديوي إذ أن البحث عنده ال يبدأ إال من موقف شكل و ال ينتهي إال دبوقف ىذه كلمة ى» .2

 ؿباول، فالوحدة اؼبنطقية البسيطة عنده ليست ىي اؼبعطى اغبسي الواحد بل ىي موقف تأييده.

  ُب الفلسفة اؼبعاصرة6 عبلقة اؼبوجود مع اؼبوجودات األخرى، و قد عٍت سارتر بدراسة ىذا االصطبلح ُب .1

 كتابو " الوجود و العدم".
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ال يبكن فحل مفهوم اؼبوقف عن مفهوم الشخحية، فكل شخحية شاخحة ُب موقف أو يضمها موقف و   .3

كل إدراك ؼبوقف ما ىو ُب الوقت ذاتو استجابة لو، و ىذه االستجابة األؤب للموقف ىي اليت تعُت داللتو 

 1«و معناه.

 6الموقف في علم النفس و علم االجتماع

وضع الكائن اغبي، أو الشخص اإلنساين من حيث تفاعلو، ُب وقت من األوقات، مع بيئتو »
االجتماعية، و الطبيعية و الفكرية. و إذا أطلقنا اسم موقف على عبلقة اؼبوجود بغَته من اؼبوجودات، دل ىذا 

 االسم على اؼبوقف الكامل، ال على اؼبوقف العقلي أو العاطفي فقط.

 أخالق الموقف:

ىي األخبلق اليت تقوم على التقيد باؼبعطيات الواقعية اؼبعقدة، اػباصة بكل حالة جزئية، ال التقيد 
 .2«بالقوانُت و اؼببادئ األخبلقية العامة.

 موقف اجتماعي: 

الوضع الكلي للعوامل االجتماعية اؼبؤثرة ُب سلوك فرد معُت أو ذبربتو داخل نسق التفاعل ُب فًتة »
أن سلوك الفرد ىبتلف من موقف اجتماعي إٔب آخر و لذلك تعت ر العوامل االجتماعية اؼبوقفية معينة، و يبلحظ 

 .3«ذات أنبية كبَتة ُب فهم سلوك الفرد و مفهومو الذاٌب و صورتو عن نفسو

( إٔب اؼبثَتات أو اؼبوضوعات اليت يستجيب ؽبا Social Situationيشَت موقف اجتماعي ) » 
 .4«ؼبوضوعات الثقافية و الفاعل نفسوألشخاص، و التجمعات و االفاعل و اليت تشمل ا

 .المبحث الثاني: الحرية عند جون بول سارتر

 المطلب األول: مفهوم الحرية
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اغبرية ىي حالة  سان الذي ال يكون عبدا أو سجينا.اغبرية باؼبعٌت القدًن6 اإلنسان " اغبر" ىو اإلن» 
و اغبرية باؼبعٌت العام6 ، خر سواه، إهنا غياب إكراه خارجيشخص آ ذلك الذي يفعل ما يشاء و ليس ما يريده

ىذا ما يعٍت أن اغبرية ىي أن 1«حالة الكائن الذي ال يعاين إكراىا، الذي يتحرف طبقا ؼبشيئتو و لطبيعتو.
 يتحرف الشخص أي الكائن دون أي ضغط خارجي أي دبلئ إرادتو.

لمتا " حر" أو " حرية" فقط على غياب إكراه اجتماعي تدل ك»أما ُب اؼبعٌت السياسي و االجتماعي6 
هبذا اؼبعٌت يكون اؼبرء حرا ُب أن يفعل كل ما ال يبنعو القانون. حرا ُب أن يرفض القيام   2«مفروض على الفرد 

 بكل ما ال يأمره بفعلو.

ا على حد سواء اغبرية ىي حالة الكائن، الفاعل خَتا أو الفاعل شر » و ُب اؼبعٌت النفسي و األخبلقي6 
الذي ىبدم أمره بعد روية و ىو يعلم األمر حق العلم، و الفاعل الذي يعرف ما يريد، و ؼباذا يريده و الذي ال 

 3«يتحرف إال دبقتضى األسباب اليت يوافق عليها.

ؼبا نقول أن اإلنسان حر، ىذا ليس معناه أن " سارتر" » أما عن تعريف اغبرية لدى " سارتر" يقول6 
، أو كما يقول6 «التعبَت عن خاصية جوىرية يتملكها اإلنسان، إمبا اغبرية عنده ىي وجود اإلنسان نفسو. يريد

معٌت ىذا أن ، 4«كبن حرية لبتار و لكن ال لبتار أن نكون أحرارا، كبن ؿبكوم علينا باغبرية، رمي بنا ُب اغبرية.»
 ن اإلنسان ؿبكوم عليو حسب سارتر باغبرية.اغبرية سابقة على اإلنسان و ليس اإلنسان ىو من ىبتارىا أل

إن اختيار حريتك ُب عآب الفعل أو النشاط االجتماعي و » كما قبد سارتر وبدد معٌت اغبرية إذ يقول6 
من خبلل ىذا يبكننا القول  5«السياسي أو اػبلق الفٍت شيء و اختيارىا ُب فعل الفهم و االكتشاف شيء آخر

 تيار. فاختيار اإلنسان ىو الذي وبدد طبيعة ىذه اغبرية. أن اغبرية زبتلف حسب االخ

حرية ملتزمة دبعٌت أن الفرد هبد نفسو أثناء قيامو بالفعل اغبر ملتحما » و اغبرية عند جون بول سارتر 
فسارتر ؼبا قال هبذا االلتزام ليعارض الفلسفات العقلية اجملردة اليت تحورت اغبرية على  ،6«دبواقف معينة ملتبسا هبا

أهنا أكثر ُب الشعور أو التفكَت العقلي منها ُب باب اغبرية. و ىنا قبد أن اغبرية تع ر أو ؾبرد حالة شعورية 
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ال سبلك إال أن تكون فبارسة آلهنا فاغبرية فبارسة أوال و قبل كل شيء، و ىي » محاحبة للفعل. أما عند سارتر 
و بالتإب فاغبرية اليت نقحدىا ىنا  ،1«ال تقوم إال ُب قلب اؼبواقف و من خبلؽبا، و ىي هبذا اؼبعٌت حرية ملتزمة 

ىي أهنا حرية اختيار ىذا االختيار حسب سارتر يتم دون تفكَت أي دون رسم للهدف و دون غايات مسطر ؽبا 
 نسان جراء الفعل و يؤكد سارتر أن تكون نواة أخبلق شاملة.مسبقا اليت ينشدىا اإل

إذا قلنا أن اإلنسان حر و أنو ىو اغبرية، فاغبرية تعٍت ىنا قدرة ذاتية على االختيار أو ىي ؾبرد قدرة الفرد 
على ذباوز الوضع الراىن أو زبطي اؼبعطيات الواقعية غَت أن ىذه اغبرية ليست بدون قيود حيث يذىب إٔب 

أنو ال وجود للحرية بدون قيود، فاغبرية فعل طرفو األول ىو االختيار، و طرفو الثاين يتمثل ُب تلك " » ول6 الق
 .2«اؼبقاومة" اليت يلقاىا الفعل اغبر أثناء فبارستو للحرية ال قبلها 

 كذلك ُب كتابو " الوجود و العدم" قبده وبدد ىذين القيدين اللذين يقفان أمام اغبرية ونبا6

 واقعة وجودي نفسها6 على اعتبار نفسها أن وجودي ال يتوقف علي و أين لست حرا ُب أال أكون حرا. .2

 واقعة وجود " آلخر"6 على اعتبار أن من شأن حرية آلخر ذبيء فتحد من درجة حرييت. .1

ا اختيار ؼبا يسبب القلق أن ينسب إٔب شيء قيد ال يكون لن» أما عن القيد األول فيحرح جان بول سارتر بأنو 
 فهذا يتناَب مع مبدأ اغبرية.، 3«ُب وجوده و ال يكون من خلقنا كبن

 ، 4«إن الشعور ليفزع فبا لديو من تلقائية ألنو يشعر أهنا تتعدى نطاق حريتو »و قبده يقول أيضا6 
 فالشعور يتجو دائما كبو الشيء الذي يشعر بو. أما ىو نفسو فليس شيئا أو ىو نفي لوجود أي شيء.

 إذا كانت األنا ىي ذلك » عند القيد الثاين الذي يقف أمام اغبرية فهو وجود اآلخر،  أما

التححيح اؼبستمر ؼبعرفتنا و ألحكامنا عن ذواتنا طبقا آلراء اآلخرين فإن اآلخرين ىم محدر اطمئناننا على ذواتنا 
 5«و ىم أيضا محدر قلقنا عليها
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لسفة اغبرية عند سارتر فاألشياء اعباىدة اليت يحطدم هبا اإلنسان ُب ىنا ال بد أن نشَت إٔب فكرة " العقبة" ُب ف
اػبطيئة األؤب عندي ليست شيئا آخر إال »طريقو عبارة عن عقبة قبد سارتر ُب كتابو " الوجود و العدم" يقول6 

ُب مسرحيتو " بل إن ىؤالء األغيار أو اآلخرين يبثلون عنده. كما يقول 1«أنٍت وجدت ُب عآب يوجد فيو األغيار
فسارتر هبذا اؼبعٌت هبعل من اآلخرين أو األغيار كما يقول عقبة أو حاجز فهم  2«اعبحيم نفسو» السرية"  اعبلسة

بالنسبة لو اعبحيم ألهنم وبدون من حريتو غَت أن سارتر ُب كتابو " النقد" قبده يعود إٔب ىذا القيد و يظهر دور 
خاص فتحدث عن قدرة اآلخرين على إحالة " األنا" إٔب ؾبرد موضوع كما آلخر ُب معرفة اغبياة الباطنية لؤلشا

 أبرز ـبتلف القيود اػبارجية اليت تأٌب فًتيٍت على حياة الناس الباطنية.

إن اؼبتتبع لفكر سارتر هبده كثَت التناقضات و لعل ىذا راجع إٔب األحداث و الظروف اليت مر هبا ُب 
ابو " الوجود و العدم" بأن الناس ال يستطيعون أن وبًتموا حرية اآلخرين و أن حياتو6 فبعد أن صرح سارتر ُب كت

األغيار يبثلون بالنسبة لو اعبحيم، قبده ُب كتابو " الوجودية مذىب إنساين" يوصي بأن كبًتم حرية اآلخرين 
غبرية الفرد ُب ظل فوجود الغَت ضروري لوجودي و حرييت إذ أن حرييت أصبحت مرىونة حبرية اآلخرين إذ ال معٌت 

وجود اآلخر شرط لوجودي و شرط ؼبعرفيت بنفسي و على ذلك يحبح اكتشاُب » عبودية اعبماعة. يقول سارتر6 
لدواخلي اكتشافا لآلخر كحرية تعمل إما عبانيب أو ضدي، و ىكذا نوجد عاؼبا آخر، عآب ما فوق الذاتية فيو 

 3«يقرر اإلنسان ماىيتو و ماىية اآلخرين.

 ب الثاني: الحرية و المسؤولية.المطل

يقول سارتر6 "و ىكذا فإن اغبرية ىي حرية االختيار، و ليس عدم االختيار بل عدم االختيار يعٍت 
يتضح من خبلل ىذا أن سارتر هبمع بُت اغبرية و مفهوم االختيار إذ أن اغبرية حسبو  4اختيار عدم االختيار". 

 تبقى دائما مقًتنة باالختيار بل ىي االختيار ذاتو.

و ما دام اإلنسان حر ىبتار أفعالو بنفسو و وبدد ماىيتو بكامل إرادتو فإنو يًتتب على ىذه ضرورة أن 
ة، و أن يتحمل تبعة أفعالو اليت اختارىا حبريتو الكاملة، فبدون ربمل يتحمل ىذا اإلنسان مسؤولية تلك اغبري
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اؼبسؤولية فإن اغبرية التامة للفرد سوف تؤدي إٔب فوضى عامة و دمار شامل للمجتمع، و ىذا ما ذىب إليو 
 1«إذا كان الوجود أسبق من اؼباىية فاإلنسان يحبح مسؤوال عماّ ىو عليو.» سارتر ؼبا قال6 

فاإلنسان كونو ؿبكوما عليو باغبرية، فهو وبمل على  » ُب كتابو " الوجود و العدم" يقول ُب اؼبسؤولية6           
معٌت ىذا أنو إذا كان اإلنسان ىبتار لنفسو   2«كتفيو ثقل العآب كلو6 إنو مسؤول عن العآب و عن نفسو كوجود 

مشروعا، كوم عليو باغبرية فهو على الدوام ليس إال فهو هبذا ىبتار مستقبلو، ىبتار ما يريده أن يكون و ألنو ؿب
إن مسؤوليتو الكاملة ىذه سبتد إٔب الناس صبيعا، فاإلنسان بوصفو فردا فهو عندما  فهو مسؤول عما يكون عليو

ىبتار إمبا ىبتار لسائر الناس فأساس اؼبسؤولية ىو كون اإلنسان حرا و ؿبكوما عليو أن يكون حرا. و من ىنا  
وليتو الكبَتة ذباه العآب كلو، و ذباه ما يقوم بو من أعمال، و من ىنا فبل يبكنو أن يلوم إال نفسو عن كانت مسؤ 

فاإلنسان من جهة ؿبكوم   3«فاإلنسان مضطر أن يكون حرا و قد حكم علينا باغبرية.» نتائج أي فعل يقوم بو 
ىذا الكون، وجد نفسو مسؤوال عن كل ما ألنو ٓب ىبلق نفسو، و من جهة ثانية فهو حر ألنو منذ أن وجد ُب 

 ن يتخلى عن حريتو.يفعلو فقد قدر على اإلنسان أن يكون حرا، لكن ليس لو اغبرية ُب أ

كما أن حرية اختيار الفرد لفعل معُت، و ما سوف يرتبط بذلك من وبمل للمسؤولية عادة ما يؤدي إٔب 
إن القلق الذي نعنيو ىنا ليس ىو »سؤولية يقول سارتر6 تولد القلق و اػبوف من نتائج ىذا االختيار و تلك اؼب

القلق الذي يؤدي إٔب االستكانة و البلفعل، لكن القلق البسيط الذي يعرفو كل من وبمل مسؤولية من 
اؼبسؤوليات ُب يوم من األيام، و على ىذا فإن اإلنسان يظل طوال حياتو يعيش ُب قلق دائم طاؼبا أنو حر ىبتار و 

يتضح من ىذا أن سارتر ربط مفهوم اغبرية دبفهوم القلق حيث أن الشعور باغبرية   4«لية اختيارهيتحمل مسؤو 
يولد لدينا إحساسا أليما بالضيق أو اعبزع و من ٍب فإننا كثَتا ما كباول التهرب من حريتنا، فاإلنسان حر ُب 

فعالو ألنو ُب النهاية يكون ىو اؼبسؤول اختيار غَت أنو ُب حريتو ىاتو ينتابو قلق شديد و ذلك خوفا من نتائج أ
فاػبوف تفرزه اػبشية من كائنات » الوحيد على اختياره كما يقول سارتر أنو ال هبب اػبلط بُت اػبوف والقلق6 

معٌت ىذا أن اؼبوقف الذي ىبيفٍت يقوم بتغيَت حياٌب من   5«العآب بينما القلق تفرزه اػبشية من الذات نفسها
 قف الذي يقلٍت فيتمثل ُب ردود أفعإب كما يبكن أن يسبب اؼبوقف نفسو اػبوف و القلق معا.اػبارج اما اؼبو 
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فاألول ناتج عن   1«قلق على اؼبستقبل و قلق على اؼباضي » و يتحدث سارتر عن نوعُت من القلق6 
عليو كون اإلنسان مسؤول على مستقبلو و بأن حاضره مرىون بإمكانيات ٓب تتحقق بعد و أن ما سيكون 

مستقببل ال يتوقف على األنا اؼبوجود اآلن فاؼبستقبل أمر فبكن و أن أما النوع الثاين فإنو سبثل حالة صراع اليت 
تحيب اؼبرء و ىذا من خبلل العودة إٔب ماضيو مثبل6 أن يكون ماضي ىذا الشخص غَت الئق و مشرف و يعيش 

و بالتإب ما دام اإلنسان ؿبكوم باغبرية ، لقسبب لو القاؼبرء حاضرا يرضي عقلو و ضمَته، و ىذا الحراع ىو ما ي
فذلك ألنو ٓب ىبلق ذاتو بذاتو، و فضبل عن ذلك فهو حر ألنو ما إن يلقى بو ُب العآب، حىت يحبح مسؤوال عن 

هبذا اؼبعٌت فمسؤولية الشيء لذاتو تفرض 2«إنو مسؤول عن العآب و عن ذاتو من خبلل طريقة وجوده » ما يفعلو6 
نفسها، ألهنا ىي اليت تسمح بوجود العآب. و ألهنا كذلك ىي اليت توجد ذاهتا بذاهتا، مهما كانت اغبالة غَت 

 مستحملة، فعلى اؼبرء أن يتحمل مسؤوليتو كاملة.

 المطلب الثالث: الحرية و الموقف.

د سارتر يضيف بعد أن عرفنا أن اإلنسان السارتري حر حرية كاملة كما أنو يتحمل مسؤوليتو كاملة، قب
، و ىذه العبلقة اؼبوجودة بُت "  Conditionمفهوما آخر و ىو أن6 " الوجود لذاتو" حر و لكن ُب ظرف 

 3" اؼبوقف".  اسمالظرف" و اغبرية ىي اليت تطلق عليها 

فمفهوم " اؼبوقف" بالنسبة إٔب " سارتر" ىو أن يوجد اإلنسان بُت األشياء ُب ىذا العآب الذي ترك فيو 
Délaissé   كما يقول ىيدغر و بحيغة أخرى اؼبوقف ىو اجملال الذي يتم فيو اعبانب التجرييب و التطبيقي

للحرية، فقد يولد اإلنسان فقَتا أو غنيا و قد يولد أسود كما يولد أبيض البشرة...، و ىو ليس حرا ُب ىذا و ال 
ها ألن اإلنسان ال يحنع نفسو بل يبدو أنو لذلك البد من إطاحة الطبيعة من أجل التحكم في» مسؤوال عليو، 

 4«محنوع بواسطة اؼبناخ و األرض، و العنحر و الطبقة، و اللغة، و تاريخ اعبماعة اليت ىو عضو فيها 

لكن اإلنسان و ىو يوجد هبذه الكيفية فإنو يدخل ُب صراعات متعددة، و من خبلل ىذه الحراعات 
ال توجد حرية إال ُب إطار " اؼبوقف" و ال " موقفا" » لوجود و العدم6 يشعر اإلنسان بأنو حر، يقول سارتر ُب ا

إال باغبرية، فاغبقيقة اإلنسانية تواجو ُب كل األماكن مقاومات و عراقيل و اليت ٓب تكن سببا ُب إهبادىا، و لكن 
الختيار الذي ىو علة ىذه اؼبقاومات و العراقيل ال تأخذ معناىا إال ُب إطار اإلختيار و باالختيار اغبر، ىذا ا
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و بالتإب فإن اغبرية ال تقوم إال على أساس اؼبوقف ىذا األخَت الذي يعت ر الشرط  1«وجود اغبقيقة اإلنسانية.
القبلي ؼبفهوم اغبرية و الذي ال تتحدد بدونو غَت أن سارتر ؼبا هبعل من اؼبوقف شرط للحرية، قبده يناقض نفسو 

دبعٌت أن اغبرية ال « الوجود لذاتو حر و حريتو وحدىا ىي اليت ربد ذاهتا»  أو أنو يذىب إٔب عكس ما قال بو6
 تساوي إال ذاهتا و ال شيء وبدىا غَت ذاهتا.

اإلنسان » قبد جان قال ُب كتابو " الفلسفة الفرنسية من ديكارت إٔب سارتر" يقول أن سارتر ؼبا قال 6 
ر متساوي، فالسجُت حر بنفس اؼبقدار الذي قبده عند حر، فذلك ألنو يريد أن يؤكد بأننا صبيعا أحرار بقد

غَت أن اإلنسان ىو دائما ُب    2«الطليق، فبل جدوى لدرجات ُب اغبرية و أن اغبرية تبقى كاملة دون نقحان 
موقف و ما دام اإلنسان حرا و موجودا ُب موقف فإن وجوده ىذا ىو وجود هبعلو مسؤوال عن كل أفعالو و 

إب فهو وجود ملتزم، فاإلنسان ال يبكن أن يوجد ُب ىذا العآب إال ُب صورة االلتزام، و ال يبكن أن اختياراتو و بالت
لذاتو حر إال إذا كان ملتزما و ُب عآب  –ال يبكن أن يكون ىناك وجود »يشعر بوجوده إال إذا كان ملتزما يقول6 

لضرورة تفقد من خحوصيتها إٔب حد فقدان مقاوم، و خارج ىذا االلتزام فإن مفاىيم اغبرية و اغبتمية و ا
 معٌت ىذا أن اغبرية ال تأخذ معناىا اغبقيقي إال إذا كان اإلنسان ملتزما.   3«معانيها

إن سارتر ىو فيلسوف االلتزام و قوة فلسفتو و فنو و ضعفهما صادران من ىذه اغبقيقة، ففلسفة االلتزام 
على الكاتب أن يكون واعيا سباما هبذا » ُب موقف تارىبي ؿبدد قد كتبت إٔب اآلخرين و ُب عبلقة مع اآلخرين 

اؼبوقف و قادرا على التعبَت عنو، و عليو أن يقبل اؼبسؤولية الناشئة من ىذا اؼبوقف، و عليو أن يحنع اختياره و 
لوضع فإنو فموقف الكاتب اؼبلتزم ينطلق من وضعو و على أساس ىذا ا  4«يدخل ُب اعتباره التزاماتو إزاء اآلخرين

هبب أال يقع ربت تأثَت بعض العوامل الذاتية اليت تدفعو إٔب أن يلعب دورا »يلعب دوره بالنسبة عبمهور قرائو 
سلبيا و ذلك بعرض مساوئو و وجوه شقائو و مظاىر ضعفو، بل عليو أن يتمثل إرادة حازمة تشق طريقها إٔب 

ارئ ، و ىو مسؤول، و مسؤوليتو ىاتو ىي اليت ذبعلو و الكاتب حر، و لذا فهو يتوجو غبرية الق  5«النجاح 
يتخذ موقفا ؿبددا، تاركا وراءه مظاىر الضعف و الفشل و هبذا فإن معٌت االلتزام يكمن ُب الفعل و ربمل 

 اؼبسؤولية.

                                                           
1
 .569، ص عبسرش عبٌ ثٕل، " انٕعٕد ٔانؼذو"، يشعغ عبثك 
2
، 1968، رش: فؤاد كبيم، داس انكبرت انؼشثٙ نهطجبػخ ٔ انُشش، انمبْشح، عبسرشعبٌ لبل، انفهغفخ انفشَغٛخ يٍ دٚكبسد إنٗ  

 .164ص 
3
 .563عبٌ ثٕل عبسرش، انٕعٕد ٔ انؼذو، يشعغ عبثك، ص  
4
 .45ص  ،1965، 1ثٛشٔد، غ ،رش: يغبْذ ػجذ انًُؼى يغبْذ، داس اٜداةبسرش، ػبصفخ ػهٗ انؼصش، عبٌ ثٕل ع 
5
، 1990عبٌ ثٕل عبسرش، " يب األدة؟ " ، رش: يحًذ غًُٛٙ ْالل، َٓعخ يصش نهطجبػخ ٔ انُشش ٔ انزٕصٚغ، انمبْشح،  

 .36ص 



األدب ىو نداء اغبرية " البلمشروط " نداء الكاتب اغبر إٔب »يقول سارتر ُب كتابو " ما األدب؟ " 6 
ىذا يعٍت أن الكاتب و ىو يكتب فهو يكتب آلخرين و بالتإب فهو يسعى إٔب إظهار اغبقيقة   1«غبرالقارئ ا

 للجميع فهو يدعوىم حىت يشاركوه ُب تبيان ىذه اغبقيقة.
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  جان بول سارتر والسياسة.  6الثاني الفصل

 .بول سارتر والثورة الفرنسية  جان المبحث االول:

 تأثَت إيديولوجية اليسار على فكر سارتر. األول:المطلب 

 .تر من اؼبقاومة والثورة الفرنسيموقف سار  المطلب الثاني:

 جان بول سارتر والثورة اعبزائرية. المبحث الثاني:

 كتابات جان بول سارتر.  المطلب األول:

 مسانبة سارتر العملية ُب الثورة اعبزائرية. المطلب الثاني:
 

 

 

 

 



 

 

 تمهيــــــد:

إن فكر سارتر قد ًب بناؤه على قاعدة حربية حيث أنو عايش أثناء طفولتو اغبرب العاؼبية األؤب كما أنو 

عايش اغبرب العاؼبية الثانية أثناء بلوغو سن الرشد ىذه اغبرب قسمت حياتو إٔب قسمُت جعلتو يًتاجع أمام 

إٔب جانبو عوض مقاطعتو و العمل ضده و بالتإب فإن  االنطواء الذاٌب و يكتشف ضرورة وجود اآلخر و العمل

 ذبربتو اغبرب العاؼبية الثانية كان ؽبا الدور البالغ ُب حياتو إذ أخرجتو من الفردية و غرست فيو فكرة مفهوم الغَتية.

الوقت كان كما أهنا عمقت كراىيتو لشىت أنواع االستعمار و العبودية إٔب جانب الغزو النازي لفرنسا فبعد مرور 

سارتر يزداد خ رة و معها كانت تزداد رقعة صراعو من أجل الدفاع و نحرة القضايا العادلة فحار شغلو الشاغل 

ىو ربرير اإلنسان و زبليحو من شىت أنواع السيطرة و العبودية حيث أنو ساىم ُب تأسيس ؾبلة األزمنة اغبديثة و 

وجد حيث أهنا ٓب يقتحر ؾبال ربركها على الدول العظمى فقط اليت هتدف إٔب الدفاع عن اإلنسان اغبر حيثما 

 بل كافة الدول اؼبستعمرة.

فباإلضافة إٔب وقوفو إٔب جانب وطنو فرنسا أيام االحتبلل الفاشي ؽبا و ربريرىا من أيدي األؼبان قبده 

ل الوحشية و اإلجرامية من يتخذ نفس اؼبوقف اذباه القضية اعبزائرية من خبلل كتاباتو السياسية و تنديده باألعما

أجل االستقبلل و اغبرية حيث أنو ىاجم النظام الفرنسي ُب اعبزائر على الرغم من أنو فرنسي و ىنا تظهر حقيقة 

 دببادئو و دافع عنها منذ اغبرب العاؼبية الثانية حىت الثورة اعبزائرية و حاول ذبسيدىا ُب الواقع. اؼبثقف الذي التزم

 

 

 

 



 تأثير إيديولوجية اليسار على فكر سارتر المطلب األول:

ٓب يكن اىتمام سارتر مقتحرا على االدب و الفلسفة و علم النفس فقط بل أصبحت السياسة تشكل 

تشكل اغبزب » اعبزء االك ر من انشغاالتو فمن بُت األحداث اليت عرفتها فرنسا ُب ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت ىي 

بتشكيل  Thorez Mauriceأمينو العام " موريس توريز"  2519الشيوعي الفرنسي الذي تأسس سنة 

 .».1 09اغبزب من طبقة سبثل حوإب 

( عندما كان طالبا باؼبدرسة العليا لؤلساتذة تقول 2515 -2510بدأ تأثر سارتر هبذا اغبزب ُب فًتة ) 

حساس باغبرية، و الشعور بضوء النشاط الفعال العليا لؤلساتذة زرعت فيو روح اإلأين كوىن سوالل " اؼبدرسة 

 2الذي كان كدليل لكل األشياء اليت حدثت ىناك" 

غَت أن اغبزب أصبح عاجزا و مفتقدا للحركية و الديناميكية. و قد جرى أول لقاء بُت اغبزب الشيوعي 

)   ال روليتاريا ، حيث ناقش ىذا اغبزب مع اغبزب االشًتاكي وحدة2531و األحزاب اليسارية ألخرى سنة 

شًتاكي العمال( ىذا ما جعل الشيوعيون يغَتون سياستهم و ًب اإلمضاء على ميثاق الوحدة بعد انعقاد اؼبؤسبر اال

 .2530العاؼبي بأمسًتدام 

قبد أن سارتر قد تأثر باغبزب بالرغم من أن ىذا األخَت ال يؤمن بعضوية و مشاركة الطبقة اؼبثقفة، حيث 

ين يقومون بقيادة نشاطات اغبزب إال أن اؼبثقفُت الفرنسيُت منهم بول نزان و أندري انضموا إٔب أن العمال ىم الذ

اغبزب الشيوعي الفرنسي و قاموا بتأسيس جبهة موحدة ضد الفاشية حيث قاموا بتأسيس ما يسمى جبمعية " 

 3ية للمثقفُت ضد الفاشية" الكتاب و الفنانُت الثوريُت" كما قامت ؾبموعة أخرى بتأسيس " عبنة األمن األىل

يتضح من خبلل ىذا أن ىناك صراعات سياسية كثَتة بُت األحزاب و اعبمعيات. بالرغم من أن سارتر يساند 
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اعببهة الشعبية اليت تسعى إٔب ربقيق األمن و العدالة ُب العآب إال أنو ٓب ينظم إٔب اغبزب الشيوعي ُب الثبلثينات  

الفكرة الغامضة لبلنتخاب ال تع ر أصبل و أبدا عن الفكر » ن قراره يقول6 كما أنو ٓب ينتخب لكي يع ر ع

 «.االنساين اؼبلموس

و عند خروجو 2502لقد ألقي القبض على سارتر أثناء حرب فرنسا مع األؼبان و بقي ُب السجن حىت 

» دي بوفوار6 من السجن قام بتنظيم اؼبقاومة ضد األؼبان رغم أن صحتو كانت ال تسمح بذلك تقول سيمون 

رية بل العمل و النضال.  لقد فاجأين سارتر ُب مسائو األول كغَت عادتو، ٓب يعد إٔب باريس للتمتع حببلوة اغب

و ىذا نص صريح يع ر عن 1«هبب أن نتحد، و ننظم حركة مقاومة تقد بأننا منعزلون و بدون قوةأعكيف؟...

االستعمار األؼباين حيث شارك ُب تأسيس " فوج اؼبقاومة" أو ما يسمى باغبرية و االشًتاكية  اذباهموقفو اؼبتخذ 

 الذي ينشط ضد اغبكم النازي ُب فرنسا.

من أجل اؼبقاومة حملاربة و كفاح األؼبان،  2502كما أن سارتر حاول أن ينظم إٔب اغبزب الشيوعي سنة 

رد جاسوس يعمل لحاّب النازيُت غَت أن اغبزب عاد و قام إال أن الشيوعيُت رفضوا طلبو حيث اعت روه ؾب

 باستدعاء سارتر من أجل التعاون معو ضد األؼبان.

قام سارتر بنشر أول عدد جمللة " األزمنة اغبديثة" دبشاركة مفكرين فرنسيُت حيث تعهد  2501ُب عام 

 سارتر بتغيَت الوضع القائم.

اعبمعيات السياسية داخل فرنسا قام ديغول بتأسيس " ذبتمع  و نتيجة للحراعات القائمة بُت األحزاب و

الشعب الفرنسي" ُب ىذه األثناء قام سارتر و زمبلئو بنقد األحزاب االنتهازية حيث قاموا دبقارنة سياسة ديغول 

بسياسة ىتلر و ىذا ما جعل سارتر يدخل ُب خبلف مع ديغول ىذا ما أدى فيما بعد إٔب انعزال سارتر عن 

 الفرنسي الشيوعي نظرا للتشتت الذي وقع داخل اغبزب. اغبزب
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ففي الوقت الذي كان سارتر يساند اغبزب الشيوعي الفرنسي باعتباره الوحيد الذي من خبللو سبكن 

القضاء على الظلم و الطغيان، االستغبلل ىناك من كان يوجو انتقادات إٔب سارتر حيث اعت ره الشيوعيون بأنو 

 بالبورجوازي الحغَت.رجل محاّب كما لقب 

" الشيوعيون و ما كتب مقالو قبد أن سارتر و رغم ابتعاده عن اغبزب الشيوعي الفرنسي إال أنو عند

"غَت أنو تراجع مرة  السبلم" دافع عن اغبزب كما دافع عن سياسة االرباد السوفياٌب ذباه اؼبعسكر االشًتاكي.

ٍب  2512االرباد السوفياٌب شوارع بودابيست أخرى عن موقفو ذباه الشيوعيُت عامة عندما ىاجم 

الشرعي للطبقة  و سارتر ؼبا دافع عن اغبزب الشيوعي الفرنسي ذلك ألنو كان يعت ره اؼبمثل 1تشيكوسلوفاكية".

 العاملة ُب فرنسا.

 المطلب الثاني: المقاومة و الثورة الفرنسية عند سارتر

إن مفهوم اؼبقاومة ُب كتابات جان بول سارتر ىو مفهوم ؿبوري سواء ُب فلسفتو النظرية أو كتاباتو 

النقدية أو إبداعاتو األدبية و الفنية. ففي كتابو "الوجود و العدم" قبد سارتر ينظر غلى اآلخر نظرة تشاؤمية حيث 

ىذا ما يع ر عنو الفيلسوف سارتر ُب عنوان و ، 2انو يتخذ منو موقفا عدائيا " اآلخر الذي يسلبٍت حرييت" 

مسرحيتو " اآلخرون ىم اعبحيم" ، تظهر كتاباتو النقدية خاصة ُب اجمللد الثالث من مواقف " صبهورية الحمت" 

 .3و " باريس ربت االحتبلل" و " ما التعاون؟" 

مسرحيتو " الذباب" و  حيث أن سارتر يظهر لنا ىنا موقفا آخر من اؼبقاومة و اآلخر اؼبقاوم، كما قبد

اليت أحرزت قباحا كبَتا فهي ربمل رسالة عن شجاعة االنسان و مسؤوليتو إٔب باريس فهو ُب ىذه اؼبسرحية يشيد 

 باألخر اؼبقاوم و بدوره، و بالتإب إنو يقنع اآلخر بحورتُت6

 الحورة األؤب6 اآلخر ىو من يسلبٍت حرييت.
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ى التضحية ليس فقط حبريتو بل حبياتو أيضا من أجل اآلخرين )اآلخر الحورة الثانية6 اآلخر ىو من يقبل عل

 اؼبقاوم(.

أن االحتبلل االؼباين وراء » وبالتإب فإن االساس الذي يبٍت عليو سارتر مفهوم اؼبقاومة يرجع أوال إٔب6

يع من بعده أن مفهوم سارتر للمقاومة6 االحتبلل الذي كان ؿبنة رىيبة، و الذي تشكك سارتر ُب أن فرنسا تستط

تعود إٔب ما كانت عليو يقول سارتر وصفا االحتبلل6 " إن اؼبنازل ٓب تكن تكفل اغبماية قط، و كان الغستابو 

ىنا يوضح لنا سارتر صورة من صور االحتبلل النازي 1«يقوم باعتقاالتو بُت منتحف اليل و اػبامسة صباحا. 

 ل األوساط الفرنسية.من داخأو ىو أن االستعمار قام بنشر البللفرنسا 

أما األساس الثاين الذي يبٍت عليو سارتر مفهوم اؼبقاومة فهو موقفو من اؼبقاومة اعبزائرية للمحتل الفرنسي   

ذباه اؼبقاومة الفرنسية لؤلؼبان فسارتر مع "اؼبقاومة ضد احملتل و االحتبلل، سواء ا و ىو نفس اؼبوقف الذي ازبذىا

 2أو احتبلال فرنسيا للجزائر".  أكان احتبلال أؼبانيا لفرنس

غَت أن ُب اغبالة الثانية أي احتبلل فرنسا للجزائر بعدما كانت فرنسا ضحية ُب احتبلل أؼبانيا ؽبا ربولت 

 إٔب جبلد غَت أهنا احتفظت بطرق و آليات التعذيب.

ٓب عامة و الوطن يعد سارتر من بُت الفبلسفة الفرنسيُت الذين اىتموا بقضايا اغبرية و التحرر ُب العا

العريب خاصة إن شهرة سارتر و ذيوع اظبو كمفكر حر ارتبطت بقضايا االستقبلل الوطٍت ُب ستينات القرن 

أن تفهم شيئا عن سارتر معناه » العشرين و سيادة قوى اليسار ُب العآب حيث قالت عنو الكاتبة إيريس موردوخ6 

 3« أن تفهم شيئا ىاما عن عحرنا الراىن.

اؼبتتبع ؼبوقف سارتر من »غَت أنو و بالرغم من موقف سارتر من الشعوب العربية كان إهبايب إال أّن 

ٍب ما أعقب  2523القضية العربية يبلحظ حدوث ربول ُب تفكَته و ىذا ما حدث عقب زيارتو إلسرائيل عام 
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از فيو إٔب اعبانب اإلسرائيلي و ذلك من بيان أصدره مع مفكرين آخرين بحدد ازمة اؼببلحة ُب خليج العقبة، اكب

حيث أن موقفو من الحهيونيُت و 1«زبلى عن سياسة اغبياد السابقة اؼبتعاطفة مع قضية البلجئُت الفلسطينيُت.

 شروط ال تتماشى و حقوق الشعب الفلسطيٍت. فقو  الدولة الفلسطينية كان

جانب الثورة اعبزائرية و ىذا ما سنتطرق كما يظهر لنا رفضو للعدوان الثبلثي على محر و كذا وقوفو إٔب 

إليو ُب اؼببحث الثاين و ذلك بعرض موقفو من االحتبلل الفرنسي للجزائر من خبلل كتاباتو و مسانبتو العملية 

 من أجل حرية الشعب اعبزائري.

األؼباين و  تعلم الكثَت الكثَت من ذبربة االحتبلل» لقد شارك سارتر ُب اؼبقاومة ضد احملتل األؼباين و قد 

يتضح من خبلل ىذا أن سارتر دبشاركتو ُب ربرير ببلده ىذا ما ، 2«ساعدت ىذه التجربة على إنضاج تفكَته

دفعو إٔب وقوفو و تأييده للثورة اعبزائرية فاضحا بذلك التعذيب الذي يبارس على اعبزائريُت من طرف فرنسا فهو 

 إقامتو ُب باريس. بدوره عاش ذبربة االحتبلل األؼباين لفرنسا أثناء

لقد شكل سارتر إٔب جانب " مرلوبونيت" الفيلسوف الفرنسي و " بوست" و " بويون" و "سيمون دي 

كما قام بنشر عدد من اؼبقاالت   2502بوفوار" صديقتو ؾبموعة " االشًتاكية و اغبرية" و لكنو أعاد حلها 

األثناء مسرحية " الذباب" اليت جعل منها الوسيلة  األدبية ُب ؾبلة " اآلداب الفرنسية " حيث كتب سارتر ُب ىذه

بعد أن أجازهتا  2503و قد ظهرت الذباب على مسرح اؼبدينة ُب بداية سنة » الوحيدة اليت يقاوم هبا االحتبلل 

 .3«الرقابة األؼبانية، و رحبت هبا صبيع الححف الفرنسية 

مغزى اؼبسرحية فأوقفوا عرضها، حيث أن  غَت أن األؼبان و أثناء عرض اؼبسرحية عادوا فتنبهوا إٔب

 اؼبسرحية جسدت للفرنسيُت أيام االحتبلل فسارتر أراد أن يقول ؽبم أنو هبب على اإلنسان أن يقف ُب وجو 
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االستعمار حىت و لو كان أباه او أمو، كما عليهم أن يتحملوا نتائج أعماؽبم و اليت ىي من اختيارىم اغبر و 

 إرادهتم اؼبسؤولة.

حية الذباب سبثل" اإلسهام الرئيسي الذي قدمو " سارتر" الكاتب الذي قاوم وليس اؼبقاوم الذي  فمسر 

كتب وىي صياغة جديدة ؼبسرحية أسخيلوس حسبما رأى اؼبراقبون و اليت تشجع اؼبقاومة إذ تعرض مقتل 

را من طروادة و أغافبنون ملك أرخوس و زوج كبليتمسًتا حيث قتلها ىي و عشيقها إهبيست بعد عودتو منتح

أبعدت إبنها أوريست عن القحر و أذلت إبنتها فينتقم من األم القاتلة و وبكم و ال يستطيع القضاة الذين 

 1انقسموا أن يدينوه أو ي رؤوه إذ تتخل عدالة السماء لينجو من العقاب". 

 و قبل كل شيء و أوريست قام بقتل أجستوس و كليمنسًتا انتقاما ألبيو و لكن ردبا فعل ىذا أوال» 

، معٌت ىذا أن أورسيت ؼبا قام 2«لكي يحبح شخحا واقعيا بُت اآلخرين و لكي يتحمل العبء على كاىلو

 كان بإرادتو ىو وحده.   االختيارفإن ىذا  باالنتقام

 3«. حكم على أوريست بالقتل و تقوم اليكًتا بدفنو متحدية بذلك كل القوانُت » 

حتبلل األؼباين ُب فرنسا و اكتشف األؼبان أن سارتر يدعو إٔب ضبل لقد ًب عرض اؼبسرحية إبان اال

كومة فيشي و الفرنسيُت اؼبتعاونُت مع أؼبانيا حا إٔب أن اهبست مثل ىتلر ُب حُت السبلح ؼبقاومتهم حيث تنبهو 

 قامت بدورىم كبليتمنسًتا، أما فرنسا ىي أرغوس حباجة إٔب من ينقذىا.

أن يبُت للشعب الفرنسي أنو البد من التحدي ألؼبانيا و الوقوف ُب طريقها  أراد سارتر من ىذه اؼبسرحية

من أجل ربرير ببلدىم فرنسا و كذا اؼبتعاونُت معها من الفرنسيُت و ىذا ال يكون إال باؼبقاومة. فهذه اؼبسرحية 

ا ٓب نكن أبدا أحرارا إنن» يقول سارتر6  ىي تعبَت رائع عن اؼبأساة اليت عاشها الشعب الفرنسي إبان االحتبلل.

دبثل ما كنا ُب ظل االحتبلل األؼباين لقد فقدنا كل حقوقنا، و خاصة حق التعبَت و أن االختيار الذي اختاره كل 
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واحد لنفسو كان أصيبل ألنو كان يعمل حبضور اؼبوت...و ىكذا فإن أقوى اعبمهوريات قد تأسست ُب الظل وُب 

و مسؤول أمام اعبميع، و لكنو ال يبكن لو إال االعتماد على نفسو، و كل الدم، كل واحد من مواطنيها يعلم بأن

واحد منهم وبقق دوره التارىبي ُب ظل البلمباالة التامة، كل منهم يعمل من أجل أن يكون ىو بذاتو ُب حرية ضد 

 1«اؼبستغلُت كما ىبتار حرية اعبميع.

احتبلل فرنسا ومن مقاومتها االحتبلل  يتضح من خبلل ىذا أن مناشدة سارتر للحرية كان نابعا من

األؼباين ، حيث أنو يتخذ من اؼبقاومة أساس للحرية كما أنو ىناك عبلقة بُت اغبرية و اؼبقاومة، و اؼبقاومة عند 

 سارتر ال تتجسد ُب الكتابة فقط بل ُب الفعل و ىذا من خبلل مشاركتو ُب اؼبقاومة ضد االحتبلل األؼباين.

ت مسألة اغبرية بالذات مطوقة، و كنا على عتبة أعمق معرفة يبكن لئلنسان أن يكوهنا عن كان» يقول سارتر6 

نفسو ،ذلك أن سر االنسان ليس عقدة أديب أو عقد النقص فيو، بل حدود حريتو بالذات ، قدرتو على مقاومة 

 يتضح من خبلل ىذا موقفو من اؼبقاومة اليت ىي أساس للحرية.2«التعذيب و اؼبوت.

سارتر مهتما كثَتا باؼبقاومة نظرا ؼبا ربققو من مساواة و ديبقراطية بُت اؼبنخرطُت فيها إذ أن العقوبة  و قبد

بالنسبة للقائد كما بالنسبة للجندي ىي عقوبة واحدة، فهم معرضون لنفس اؼبخاطر كما أهنم وبملون اؼبسؤولية 

ؤوليتو و مستقبلو حُت ىبتار بإرادتو أن يضحي نفسها و اغبرية فاؼبقاومة إذن ىي اليت أكدت حرية الفرد و مس

 حبياتو من أجل الغَت.
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 6 جون بول سارتر و الثورة اعبزائريةالمبحث الثاني

 6 كتابات جان بول سارتر المطلب األّول

 6قضية هنري أالق و موريس أودين و مسألة التعذيب .2

العسكرية من أوروبا إٔب اعبزائر قحد إطباد لقد شنت فرنسا حرهبا على اعبزائر، حيث قامت بنقل قواهتا 

نار الثورة اعبزائرية اليت تطالب باغبرية و االستقبلل للشعب اعبزائري، ىذه القوات العسكرية الفرنسية ٓب تكتفي 

دبواجهة أفراد جيش التحرير الوطٍت بقوة السبلح فقط بل قامت بتقتيل الشعب دون سبييز باإلضافة إٔب ىذا فالقتل 

عي و التعذيب و التشريد أصبحت أعمال ؿبببة للجندي الفرنسي فهي ؾبرد متعة و تسلية غَت أن جبهة و اعبما

جيش التحرير الوطٍت و بعد مدة قحَتة من انطبلق الثورة التحريرية قبحت ُب الوقوف ضد االستعمار الفرنسي 

ند ىذا اغبد بُت الثورة و االستعمار و ٓب تتوقف األمور ع» حيث سبكنت من االنتشار ع ر كامل الًتاب الوطٍت 

الفرنسي بل اتسعت ساحة اؼبواجهة بينهما عندما قبحت جبهة التحرير ُب تحدير الثورة إٔب األراضي الفرنسية و 

و ذبنيدىا ُب معركة التحرير بكل ما سبلكو من  اليت سارت ُب اذباىُت6 األول ىو تأطَت اعبالية اعبزائرية باؼبهجر

شرية و مالية و تنظيمية، الثاين ربسيس اجملتمع الفرنسي و األحزاب التقدمية ُب فرنسا بالقضية طاقة مادية و ب

معٌت ىذا أن الثورة ٓب يقتحر وجودىا ُب اعبزائر فقط بل انتقلت اؼبواجهة بُت اعبيش الفرنسي و اعببهة 1«اعبزائرية

» ؼبهجر و األحزاب التقدمية بتدعيم الثورة اعبزائرية. التحريرية إٔب فرنسا حيث قامت اعبالية اعبزائرية اؼبوجودة ُب ا

ىذا ما دفع السلطات الفرنسية إٔب ازباذ إجراءات متعّددة لقمع حركة التحرير الوطٍت، و كانت مقتنعة و واثقة من 

ية بتوفَت قدرهتا على وأد الثورة ُب مهدىا، و ىكذا ٓب تتوان اغبكومات الفرنسية اؼبتعاقبة ُب سبكُت اؼبؤسسة العسكر 

ىذا ما دفعها إٔب اللجوء إٔب التعذيب 2«الغطاء القانوين ؽبا الذي وبميها من أية متابعة قانونية قد يعرقل عملها

                                                           
1
ل َٕفًجش   ّٔ ، 9117، ػٍٛ يهٛهخ انغضائش، داس انٓذٖ نهطجبػخ ٔ انُشش، 5911يالػ ػًبس، يحطبد حبعًخ فٙ صٕسح أ
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2
، ٔ يًعبح يٍ لجم ٔصٚش انذاخهٛخ يٕسٚظ ثٕسعبط يَٕٕس٘ 5911عٕٚهٛخ  5فٙ ْزا االرغبِ صذسد رؼهًٛخ فٙ  

Maurice Bourges Maunoury  ٔصٚش انذفبع انغُشال " ثٛٛش كَٕٛك ٔ ،Pierre koening  يٕعٓخ إنٗ كبفخ انٕحذاد

انؼغكشٚخ انفشَغٛخ انًزٕاعذح فٙ انغضائش، غبنجذ ثبعزخذاو ٔ رغُٛذ كم اإليكبَبد انًزبحخ، ٔ أٔصذ ػهٗ ظشٔسح إلعشاع 



للححول على معلومات عن جيش و جبهة التحرير الوطٍت من أجل القضاء على الثورة و ذلك باستخدام وسائل 

» السلطات الفرنسية تنكر كل ىذه األعمال اؼبنسوبة إليها التعذيب اؼبختلفة، لكن بالرغم من كل ىذا قبد أن 

كما أهّنا ٓب تعًتف بوجود مثل ىذه اؼبمارسات و تعت رىا أعمال معزولة ال تعدو أن تكون ذباوزات من بعض 

قبد جان بول سارتر ُب كتابو " عارنا ُب اعبزائر" ُب الفحل الثالث من ىذا  1«األطراف ُب اؼبؤسسة العسكرية.

اب ربت عنوان " ؾبندون يشهدون " وبلل فيو بعض شهادات اجملندين الفرنسيُت ُب اعبزائر حول اؼبمارسة الكت

اؼبطلقة للعنف ُب اعبزائر يقول " سارتر" أنّو قد ًب نشر ؾبموعة من الشهادات عن الطرق اليت تتبعها فرنسا ُب 

، حيث يكتشف عن ألوان من السلب و اعبزائر إلحبلل السبلم و ذلك ُب كتاب عنوانو " ؾبندون يشهدون"

النهب و االعتداء على أعراض النساء و أنواع االنتقام الوحشي من السكان اؼبدنيُت و من اإلعدام باعبملة و ببل 

" سارتر" بعد ىذا إٔب أن  ؿباكمة، إٔب جانب اللجوء غلى التعذيب اؼب رح النتزاع االعًتافات و اؼبعلومات ينتهي

ما أظباه القانون "عملية قتل اؼبعنويات " و اغبق أن قتل اؼبعنويات إمّبا يقوم أساسا حبط  ببلده واقعة ضحية

أخبلقيات شعب ما، و ىو الشيء نفسو الذي وقع مع فرنسا االستعمارية حينما ألقت بشعبها ُب مغامرة 

 2جتماعي.عسكرية استعمارية حقَتة فكانت النتيجة أن وضعت ُب نفوسهم من اػبارج شعور بالذنب اال

إّن حكامنا حبرصهم الشديد على توفَت الراحة لنا ال يتورعون » يقول سارتر ُب كتابو عارنا ُب اعبزائر6 

عن أال يزودونا باؼبعلومات و اغبقائق الححيحة بتعمدىم إخفاءىا أو تحفيتها، فمثبل حُت يقتل الثوار أسرة 

رة حىت و ال ّصور اعبثث و األجساد اؼبمزقة، و لكن حُت أوربية ال تنقل إلينا الححف شيئا من أخبار ىذه اجملز 

اب و ُب كلمات قبلئل ضنتحار فإن اػب ر يشار إليو باقتال ذبد ؿبام مسلم أي ملجأ من جبلديو الفرنسيُت غَت اال

يتضح لنا من خبلل ىذا أنو حينما كان الثوار يقومون بقتل أسرة أوربية فإن .3«)حرصا( على حساسيتها.

الححافة آنذاك تقوم بكتمان األخبار على صبهورىا و إخفائها حبيث أّن الشعب ال يبكنو أن يعرف أية أخبار 
                                                                                                                                                                                     

عجٓخ ٔ عٛش انزحشٚش انٕغُٙ، ْٙ حشة ثبعزخذاو ألعبنٛت األكضش ٔحشٛخ ٔ األكضش فؼبنٛخ، ٔثشصد رنك ٚكٌٕ انحشة ظذ 

 أيُٛخ أكضش يًب ْٙ حشة ػغكشٚخ.
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و ىم  إّن الناس يتحدثون فيما بينهم من غَت أن يعرف بعضهم بعضا،»على ىذه اجملزرة يقول " سارتر" 6 

يتماسكون باأليادي و يرقحون و بالرغم من ذلك فإن ُب اعبزائر أبطاال مكافحُت يواصلون جهادىم. فليس عند 

معٌت ىذا أن الشعب الفرنسي كان يعيش ُب غفلة ففي الوقت الذي يتماسك  1«اعببلدين أيام عطلة أو أعياد.

افحُت ال يعرفون للنوم طعما حىت ُب أيام العطل فيو الفرنسيون باأليادي و يرقحون، قبد ُب اعبزائر أبطال مك

إننا لسنا سليمي الضمائر، إننا قذرون، إن ضمائرنا ٓب تعكر و ىي » واؼبناسبات ال راحة ؽبم يقول " سارتر" 6 

مع ذلك مبلبلة، و حكامنا يعرفون ذلك حق اؼبعرفة، و ىم يريدوننا على ىذا النحو. إن كل الذي يريدون أن 

ه الرعاية و العناية و التحفظ ىو اشًتاكنا ُب اعبريبة ربت ستار من اعبهل الزائف، فالناس صبيعا قد يتاح ؽبم هبذ

ظبعوا بأساليب التعذيب، و تسربت ىذه األنباء إٔب الححف الك رى رغم كل شيء و كل رقابة، و نشرت 

قذارة ٓب تكن تلقائية بل  سارتر ىنا يبُت أن ىذه ال« صغرى الححف اليت تتسم بالشرف بعض شهادات ـبتلفة.

كانت من طرف اغبكومة الفرنسية اليت كانت تريد ان تشرك شعبها ُب ىذه اعبريبة حبيث أن الناس صبيعا ظبعوا دبا 

وبدث ُب اعبزائر كما تسربت بعض األنباء إال الححف، فالكثَت من اعبزائريُت كانوا عرضة للتعذيب دون أن 

ت من جنود شهدوا عمليات تعذيب فلم يتحملوىا و سربوىا ؼبن يريد يسمع هبم أحد، و قد توالت الشهادا

فضحها كما حدث مع " روبَتت برات" الذي نقل شهادات عبنود أعضاء ُب صبعية ) العمل الكاثوليكي( من 

رأيت مساجُت ىبرجون من الغرفة اليت كانوا يستجوبون » خبلل رسائلهم و الذين رووا ما شاىدوه، قال أحدىم6 

و ىذا دليل واضح  2«كانوا مشوىُت، و يستحيل التعرف على عيوهنم و أنوفهم، حىت رقاهبم كانت متورمة.  فيها،

على سوء اؼبعاملة و التعذيب الذي كان يتلقاه اؼبساجُت من طرف اؼبستعمر الفرنسي و قد استنكر األديب 

ب الوحشية اؼبمارسة ضد أعمال التعذي 2593اؼبولود باعبزائر سنة   Jules Royالفرنسي "جول روي" 

"  يذكر  Jaccuse le general MASSUاعبزائريُت ُب العديد من كتاباتو، منها " إين أهتم اعبنرال ماسو"
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ُب ىذا الكتاب بأنو ُب الوقت الذي كان ضابطا ُب اعبيش الفرنسي اضطر إٔب ترك اعبيش الفرنسي بسبب 

 ليهم باعبزارين اؼبتعطشُت للدم.التعذيب الذي مورس ُب اؽبند، و وصف اعبنود و مسؤو 

غَت أن مسألة التعذيب ُب اعبزائر ازبذت منحى آخر فهي ٓب تقتحر على اعبزائريُت فقط بل تعّدت ذلك 

عندما قامت قوات اؼبضلُت باعتقال " موريس  2513جوان  22لتشمل بعض الفرنسيُت و ىذا ما حدث يوم 

الذي كان متواجدا ىو اآلخر ُب مسكن " أودين" الذي  ري أليقالتإب اعتقلت صديقو " ىنو ُب اليوم  أودين"

عّذب أشد العذاب إذ يذىب معظم اؼبفكرين ُب تعريفاهتم للتعذيب بأنو ىو الفعل الذي يسبب لئلنسان الشعور 

باألٓب القاسي و الذي يقوم بالعمل الوحشي البلإنساين كعقوبة ...اْب و التعذيب عند " سارتر" أثناء الثورة 

التحريرية للجزائر6 ليس التعذيب مدنيا أو عسكريا و ال فرنسيا على وجو التخحيص إنو وباء يكتسح العحر  

يبكن تعريفو بأنو مؤسسة نحف سرية، فهل  كّلو... و لكنو يطبق بانتظام خلف ستار اؼبشروعية الديبقراطية.

 1أسبابو واحدة ُب كل مكان".

( كتب Henri Allegؽبنري أالق )  la question "2514ففي مقدمة كتابو االستجواب " 

" ) االنتحار( اؼبعتقل ُب سجن األبيار ؼبدة شهر، عاش فيها une victoireسارتر عن التعذيب بعنوان " 

، قبل أن ينقل ruliné" إرولُت" و النقيب  charbonnierأنواعا من العذاب على يد النقيب " شاربوين" 

 اؼبدين ُب اعبزائر، و ىناك بدأ ُب كتابة " االستجواب" الذي مّرره خفية من السجنإٔب سجن ) بربروس( السجن 

ع ر ؿباميو، تطرق ُب ىذا الكتاب أب اغبديث عن اؼبعاناة اليت تعرض ؽبا ُب السجن على يد جبلدي اعبنرال 

ن الحغار إّن أليح وسط ىؤالء القواد الشبا»يقول سارتر6  2513ُب جوان   Jacques Massuجاك ماسو 

                                                           

  


نشٚبظٛبد فٙ كهٛخ انؼهٕو ثغبيؼخ انغضائش ٔ ػعٕ فٙ انحضة ( : يذسط يغبػذ Mourice   Audineأٔدٍٚ ) يٕسٚظ

 انشٕٛػٙ انغضائش٘، أنمٙ ػهّٛ انمجط لجم ُْش٘ أالق ٔ ػزة ثأثشغ إَٔاع غشق انزؼزٚت.

 
1
 .17 -19يشعغ عبثك، ص ص  ،"ػبسَب ...فٙ انغضائش"عبسرش، عٌٕ ثٕل  

 



الفخورين بفتوهتم و بقوهتم و عددىم ىو الوحيد القوي حقا. و بوسعنا كبن أن نقول إنو دفع اغلى شبن ليؤكد 

 1«. حقا معنويا، من أجل أن يظل إنسانا بُت الشر

و ؽبذا فإننا نقف مبهورين أمام ىذه الكلمات » و قبده ُب الكتاب نفسو " عارنا...ُب اعبزائر" يقول6 

رّددىا ُب هناية أحد فحول كتابو6 و وجدت نفسي تغمرين السعادة و أزىو فخورا ألنٍت ٓب أكبن وٓب أزباذل و اليت 

لقد كنت على يقُت من أنٍت سأقاوم إذا عاودوا الكرة، و سأكافح حىت النهاية، و إنٍت لن أقدم على االنتحار 

 2«حىت ال يبلغوا أملهم اؼبنشود، و ينهوا مهمتهم العسَتة.

خبلل ىذا يتضح لنا أن ىنري أالق و بالرغم من التعذيب الذي تعرض لو على يد اعببلدين اعتمدوا  من

ُب ذلك على أبشع و أحدث الطرق منها اللجوء إٔب التعذيب باؼباء و بتقنياتو اؼبعاصرة إٔب جانب التعذيب بالنار 

 يلقي الرعب ُب أفئدهتم. و العطش و ما إٔب ذلك، إال أنو قاوم بشدة و بقي صامدا و استطاع أن

ُب كتابو عن لقائو مع " موريس أودين" ُب السجن، و يعتقد بأنو الشخص  Allegيتحدث " أليق" 

اؼبدين األخَت الذي رأى " أودين" قبل أن يفارق اغبياة. يذكر " أليق" أنو عذب حىت ٓب يعد قادرا على الوقوف 

أحضروا أودين ، قال النقيب " شاربونييو" إنو ُب البناية » اؼبوضع6 فسقط على ركبتيو مطأطأ رأسو يقول ُب ىذا 

األخرى، ىيا أودين قل لو ماذا ينتظره، جنبو فضائع مساء أمس! رفعت رأسي فرأيت وجو صديقي أودين شاحبا 

 كان " موريس أودين" أول فرنسي تعذب3«و تائو و ىو يرمقٍت ببحره، و قال ٕب إنو فضيع يا ىنري ٍب أخذوه.

إٔب جانب اعبزائريُت و ىو شاب ُب اػبامسة و العشرين من عمره، و عضو ُب اغبزب الشيوعي اعبزائري، زوجتو " 

متهما دبساعدة أعضاء جبهة التحرير  2513بدأ تعذيب أودين ُب جوان » جوزيف أودين" و لو ثبلثة أوالد 

السلطات العسكرية الفرنسية ُب حَتة إذ  الوطٍت، حيث تعذب مثل معظم اعبزائريُت حىت وافتو اؼبنية، و بقيت

 4«رباول اؽبروب من اعبريبة الشنعاء و تحرح دبعلومات غامضة و مضللة للرأي العام.
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و قد شاع خ ر إثر اختفاء " أودين" فهناك من يقول أنو فر للسلطات العسكرية غَت أن ىذا غَت صحيح 

ن أودين قد مات ربت التعذيب و دفن خفية بعد قتلو. و و ىذا ما أكده اؼبؤرخ الفرنسي " بيَت فيدال ناكي" بأ

قد قامت زوجتو فيما بعد إٔب جانب ؾبموعة من اؼبثقفُت الفرنسيُت و األساتذة بتشكيل عبنة من أجل التحقيق 

 ُب موت " أودين".

كما أن أالق بدوره قال6 ال يبكن ألودين أن يكون قد ىرب من جبلديو ألنو تعذب بأبشع أنواع » 

عذيب حىت مات، و ىنا بدأ الرأي العام بدعاية ضد وحشية اعبيش الفرنسي ُب اعبزائر و تبنيو لؤلفعال النازية و الت

كما أن سارتر   1«تطبيقها على الشعب اعبزائري حبجة اغبحول على معلومات ووفق ما يسمى باألعمال اإلرىابية.

ؼبعذبُت اعبزائريُت، و إمبا ندد شدة باغبكومة الفرنسية بدوره ٓب يلتزم الحمت ذباه تحرفات و سلوك اعببلدين كبو ا

ُب  2503ُب عام » و بوحشية السلطات العسكرية، و يذكرىم فيما كانوا عليو أثناء اغبرب العاؼبية الثانية قائبل6 

شارع لوريسنت كان فرنسيون يحرخون من القلق و األٓب و كانت فرنسا كلها تسمعهم آنذاك. و مع ذلك فإن 

 2«واحدا كان يبدوا لنا مستحيبل. أن يكون باستطاعتنا أن قبعل رجاال يحرخون يوما ما بسببنا. شيئا

على إجبار الضحية على الكبلم و على  إن ىدف االستجواب ال يقتحر» التعذيب6  عنيقول سارتر 

ُب عيون اعبميع و ُب اػبيانة6 بل على الضحية أن تشَت إٔب نفسها بالحراخ و االستكانة على أهنا هبيمة بشرية، 

يؤكد سارتر ىنا بأن اؽبدف من التعذيب، يتمثل ُب اغبحول على اؼبعلومات لنشاطات اغبركة  3«عينيها بالذات.

التحريرية بل اغبقيقة أن يستسلم الضحية لبلستجواب و يشَت بأنو اقل من إنسان و انو أشبو باغبيوان يقول بيار 

فكان ضربات بالدبوس »  اعبزائر" أن التعذيب أثناء الثورة التحريرية ىنري سيمون ُب كتابو " ضد التعذيب ُب

على النقرة، لكمات، ماء يبتلع بالقوة، تعليق باألذرع و األرجل...كهرباء ُب األصابع و على األذن...اؼبغطس... 

ينتهون من  ضرب بالسياط على أطبص القدمُت و على األجزاء اعبنسية...كهرباء ُب األجزاء اعبنسية...و حُت
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. نبلحظ من خبلل كل ىذا أن فرنسا مارست على اعبزائريُت كل أنواع  1«ذلك يغرسون سكينا بُت الكتفُت..

 التعذيب كما أهنا تفننت ُب ذلك، كل ىذا من أجل القضاء على الثورة التحريرية.

االستعمار الفرنسي  نتيجة لؤلوضاع اليت عاىن منها الشعب اعبزائري، قام " سارتر" بالتنديد ضد وحشية 

 Lesُب اعبزائر و ذلك بكتاباتو و نشاطاتو السياسية حيث كتب روايتو اؼبسرحية القيمة " سجناء التونا

sequestres d’altona اليت شرح فيها و بُت نوايا اإلستعمار الفرنسي ُب اعبزائر كما قام دبقارنتو بالنازية ُب "

، و ىي مسرحية غامضة نوعا ما، 2515عرضت ألول مرة سنة  عرضت مسرحية   " أسرى التونا"» أوروبا، 

سبثل تعذيب الفرنسيُت للجزائريُت، و قد حاول سارتر فيها أن يفضح ىذا التعذيب أمام الفرنسيُت جبعلو بطلها 

 2«فرانتز، الضابط النازي السابق، ىبرف كبو اعبنون.

من اعبزائر شاىد بعض األشياء  أن موضوعي ىو أن رجل شاب عاد» كتب سارتر فيما بعد يقول6 

ُب اغبرب الروسية و اليت و ىو يقحد ىنا فرانًت الذي شارك  3«ىناك و يبكن أنو شارك معهم، و ألتزم السكوت.

تعذب فيها ٍب عاد و بقي مسجونا ُب البيت ُب غرفة لوحده ؼبدة ثبلثة عشرة عاما ففي مسرحية " أسرى التونا" 

إن فرانتز يعيش ُب االعلى منذ » الذي جرى بُت األب و أفراد أسرتو يقول األب6 ُب اؼبشهد الثاين ُب اغبوار 

إن الفكرة األساسية اليت هتتم هبا  4«ثبلثة عشرة عاما ،انو ال يغادر غرفتو وال يراه احد باستثناء ليٍت اليت تعتٍت بو 

كرجل تعذب و عذب أثناء اغبرب مسرحية سارتر ىي التعذيب و شخحية البطل فرانًت ُب ىذه الرواية اؼبسرحية  

العاؼبية الثانية و الثورة اعبزائرية، و لقد اعًتف بذلك و أصبح متهما إذ أن حياتو كانت عبارة عن عبودية للغَت، 

أوال كانت مسلوبة من قبل أبيو، و ثانيا من قبل " ىتلر" و اآلن أصبح فرانتز يعيش على أوىام ذاكرتو، و يعتقد 

 5«لفرانتز أن يتقبل شخحيتو ُب ىذه الظروف. سارتر بأنو ال يبكن
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فبا سبق نستنتج أن جان بول سارتر حاول أن يبُت لنا اعبرائم الناذبة عن التعذيب ُب اعبزائر فهو ٓب يهتم 

باعبانب االجتماعي و االقتحادي و الثقاُب لسياسة االستعمار الفرنسي ُب اعبزائر فقط بل اىتم و كتب أيضا 

دالة الفرنسية ذباه اغبركة الثورية للشعب اعبزائري، واصل سارتر مقاومتو ضد االستعمار عن التعذيب و الع

لقد أعطى األمر للقضاء على » الفرنسي من خبلل علمو إذ كتب يقول ُب " معذبون ُب األرض" لفرانتز فانون6 

ول االستعمار نزع كل صفة السكان الذين اعت روا دبثابة فرد راق هبب معاملتو كوحش ُب سلسلة الوحوش، لقد حا

 1«إنسانية عنهم من خبلل القضاء على تقاليدىم و لغاهتم و ربطيم ثقافتهم دون أن يعطيهم ثقافتو.

و نظرا ألن جان بول سارتر وقف ضد السياسة االستعمارية الفرنسية اؼبطبقة ُب اعبزائر أصبح يتلقى 

 الفرنسية و اهتم باػبيانة لوطنو و العدو اللدود لفرنسا. هتديدات متتالية بالقتل كما كان مطارد من قبل السلطات

 6مجلة األزمنة الحديثة .1

لقد تتبع سارتر اؼبسار الذي سلكو اؼبثقفُت غَته. فقد ساىم ُب اؼبقاومة الفرنسية خبلل اغبرب العاؼبية 

 Le penseurو سباشيا مع فكرتو عن اؼبفكر اؼبلتزم ) » ُب اؽبند الحينية،  الكولونياليةثانية كما ندد باغبرب ال

engage بالقضية اعبزائرية و استطاع أن هبند حولو الفريق الذي كان يعمل معو ُب ؾبلة  التزم(، فقدLes 

temps modernes زائرية إال ان التزام اجمللة ُب الثورة اعب 2«اليت كانت تناضل ضد االضطهاد الكولونيإب

ففي أكتوبر »  سبقت " سارتر" مؤسسها وطيلة فًتة اغبرب ًب محادرهتا أربع مرات ُب اعبزائر و مرة ُب فرنسا.

ىنا ًب الكشف عن اغبقيقة Refus D’obéissance»3فتتاحية بعنوان6 رفض االنقياد اكتبت اجمللة   2511

" غَت أن اغبقيقة عكس ذلك تتمثل ُب أن ما تدعيو اليت طاؼبا ٓب تظهرىا فرنسا حيث اعت رت أن " اعبزائر فرنسية
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فرنسا ليس صحيحا بل أن الشعب اعبزائري أصبح ثائرا إذ ٓب يبق أمام اؼبستعمر الفرنسي إال اغبكم عن 

 طريق...الرعب أو االنسحاب.

ا حيث بينت اجمللة أنو إذ 1نشرت اجمللة موضوعا ربت عنوان " اعبزائر ليست ىي فرنسا"  225ُب العدد 

كانت اعبزائر ىي فرنسا فإنو ال بد أن ال يكون ىناك سبييز كما هبب أن ينظم اؼبندوبُت اعبزائريُت إٔب اجمللس 

الوطٍت أما إذا كانت اعبزائر ليست ىي فرنسا فإنو إذن من حق الشعب اعبزائري  أن يقرر محَته بنفسو كما البد 

غبوار مع اؼبواطنُت. فبعد أن كشفت لنا اجمللة أن اعبزائر من إزالة و إبعاد اغبكومة العامة كما هبب أن يفتح ا

ليست فرنسا راحت تكشف عن اؼبغالطات السياسية و مقابلة حقائق العبلقات االجتماعية باؼبخادعات 

 االيديولوجية.

 Leظهر اؼبقال األول " لسارتر" بعنوان6" االستعمار ىو نظام )  2512و ُب عدد مارس و أفريل 

colonialisme est un systéme  ناد ُب ىذا اؼبقال دبحاربة االستعمار، كما جاء فيو االعًتاف )

باعبزائر كدولة مستقلة و أنو ال بد من التفاوض مع جبهة التحرير الوطٍت، كما ًب كذلك االعًتاف جببهة التحرير  

 زائر.كممثل رظبي للشعب اعبزائري، و أنو ال بد من إقامة عبلقات جديدة بُت فرنسا و اعب

 vous étes formidables "2كتب " سارتر" مقاال بعنوان" إنكم رائعون   2513و ُب عدد ماي 

ظهر اؼبقال ربت عنوان ) مؤسسة اإلحباط( و ىو يوضح اؼبعامبلت السيئة اليت كانت اؼبؤسسات العسكرية 

تعامل هبا اعبزائريُت إضافة إٔب فضح التعذيب و العنف اؼبمارس ُب اعبزائر و ىذا اؼبقال ىو عبارة عن شهادات 

ول طرقنا ُب إعادة السبلم6 ؾبندون ًب لقد نشر للتو محنف يضم شهادات و وثائق ح» جملندين يقول سارتر6 

يشهدون، ىل قرأسبوه؟ ىؤالء الذين أعيد استدعاءىم ىم مسيحُت، مرشدين و رىبان حركيُت  استدعائهماعادة 

بالنسبة للسياسة العامة فإهنم ىبتلفون معها، لكن ال يبوحون بكلمة واحدة، لكن لديهم اإلرادة لكشف ىذه 

حىت ال تنتشر ُب اعبيش كلو، علما أنو ال يبكن ربديدىا و اؼبمارسة الوقحة اؼبنظمة  La gangrèneالغنغرينا ..
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يتضح من خبلل ىذا اؼبقال أن سارتر ركز على العنف اؼبستعمل من قبل اؼبستعمر الفرنسي على 1«للعنف اؼبطلق 

كي يفضح اؼبؤسسات الشعب اعبزائري من قتل صباعي و التعذيب و التشريد و االغتحاب و ؽبذا كتب مقالتو ل

 العسكرية و لكي يقول ال للمزيد من العنف.

 Jacquesنشرت اجمللة رسالة من إمضاء احملاميُت " جاك فرجيس"  2515و ُب عدد سبتم ر 

Vergés   "ميشال زفريان "Michel Zavrian    "ربت عنوان " الكراس األخضر للمفقودين ُب اعبزائر

Le cahier vert des disparitions Algérie يكشف ىذا ، إٔب رئيس الحليب األضبر الدوٕب موجو

اؼبقال عن اختفاء جملموعة من اعبزائريُت حيث قامت أسر اؼبختفُت بتقدًن تبليغ عن حاالت االختفاء و قد ًب 

تسجيل شكواىن من قبل احملامُت اؼبذكورين سابقا غَت أن السلطات العسكرية قامت بًتحيل احملامي جاك فرجيس 

فرنسا متهما باؼبساس بالنظام العام ُب ىذه األثناء ٓب ذبد أسر اؼبختفُت ؼبن تلجا من أجل اغبحول على  إٔب

 معلومات فيما ىبص أقربائهم و ىذا ما انتهى هبم إٔب االستسبلم .

ىذا باإلضافة إٔب اؼبقاالت العديدة اليت ًب نشرىا ُب ؾبلة األزمة اغبديثة و اليت كانت تندد بوجود 

 تعمار الفرنسي ُب اعبزائر باإلضافة إٔب فضح األعمال اؼبتوحشة اؼبمارسة على الشعب اعبزائري.االس
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 .واالجتماعية والدينية األخبلقية والقضايا سارتر: الفصل الثالث

 .واألخبلق سارترالمبحث األول: 

 .سارتر عند األخبلق علمالمطلب األول: 

 .واألخبلق األنطولوجيا بُت سارترالمطلب الثاني: 

 .الدين من سارتر موقفالمبحث الثاني: 

 .األلوىية ُب والرغبة القيمة بُت سارترالمطلب األول: 

 .(اهلل) من اإلغباد موقفوالمطلب الثاني: 

 .االجتماعية سارتر والقضاياالمبحث الثالث: 



 .موقفو من الزواج    المطلب األول:

  .الحداقة موقفو منالمطلب الثاني: 
 

 تمهيد:

إن موضوع األخبلق من أىم اؼبواضيع اليت عاعبتها الفلسفات ع ر العحور ومنها الفلسفة اؼبعاصرة واليت 
قبد منها الفلسفة الوجودية واليت ارتبطت هبا األخبلق الوجودية فهي تنظر إٔب القوانُت والقواعد باعتبارىا أعباء 

وىي بذلك ذب ره على مبط من السلوك، إذ سبنعو من ربقيق ذاتو الفريدة مفروضة على اؼبوجود البشري من اػبارج 
واألصيلة، هبعلو لقول أن الفلسفة الوجودية سبيل دوما إٔب تشجيع ما يسمى عادة باؼبوقف األخبلقي، وىذا ما 
طرح مع جون بول سارتر بإعطائو موقفا عن األخبلق باعتبارىا تعلي من شأن عنحر اؼبوقف دون عنحر 

قاعدة، وىنا ىو يركز على اؼبواقف دون إعطائو اىتماما للقانون، واعت رت األخبلق السارترية بتأكيدىا على أن  ال
 كل وعي ىو وعي ملزم لو بعد الوجوب وىنا اعتبار األخبلق ىي مضمون الفعل اإلنساين. 

وىذا الوعي ُب نظره وبق لنا  وقد بُت سارتر موقفو اذباه األخبلق إذ ربطها بالكنيوية واليت وبكمها وعينا،   
 اإللزام والوجوب )فعل الواجب(، وىنا ما يبُت أن األخبلق ما ىي سوى جوىر ولب الفعل اإلنساين. 

 

 

 

 

 

 

 



 المطلب األول: علم األخالق عند سارتر

إن ُب الفلسفة الوجودية قبد أن األخبلق تتعلق بالسلوك وقيمو ومعايَت العبلقات اإلنسانية، وعليو قبد     
أن األخبلق السارترية تقوم بالتأكيد باعتبار أن كل وعي لو بعد إلزامي وبعد وجويب أو بعد )الواجب(، ونقول أن 

 األخبلق ىي مضمون الفعل اإلنساين.

ودية ىي أخبلق تقوم على اػبلق واإلبداع واإلنسان ىو من عليو أن ىبتارىا، أي أن األخبلق الوج    
 ويكون ىذا االختيار إال ليحسن موقفو.

"دبعٌت أن األخبلق  1"إن األخبلق الوجودية تتأسس على اغبرية الكاملة" ؼبا ُب ذاتو، أي اإلنسان    
يوجد ُب ذات اإلنسان، وىو الذي ىبلق قيمة وماىيتو إذ الوجودية اؼبعيار األول ُب تأسيسها ىي اغبرية اؼبطلقة ؼبا 

 وباول سارتر ىنا أن يشرح رأيو من أن اغبرية ىي أساس صبيع القيم دبعٌت أن اغبرية ىي أساس كل القيم.

وعلى ىذا يقول سارتر "إذا كان  ىناك  Engagementوىذا ما هبعل سارتر يربط اغبرية بااللتزام     
        2ى إرادة حرية اآلخرين ُب نفس الوقت الذي أريد فيو حرييت".التزام فأنا ؾب ر عل

وىنا سارتر وباول أن يوضح فكرة االلتزام عنده، دبعٌت أن إلزامو هب ره على إرادة اغبرية حرية الناس 
 رين.اآلخرين، وُب الوقت الذي يريد فيو أن وبقق حديثو فعند اختيارنا غبديثنا فهذا اختيار غبرية غَتي واآلخ

 وإرادة اغبرية ىي الكيان األخبلقي، يعٍت أن نوجد، وىذا الوجود يتطلب6    

 أن لبتار كبن وجودنا، وأن يكون االختيار على انفراد، وحبرية تامة.-

 أن نريد بشكل كامل وبوفاء، دبعٌت أننا نلتزم.-

سينتهي إٔب اإلخفاق، وأن اؼبلعون أن نريد إٔب ما بعد الرجاء واليأس، أن اإلنسان األخبلقي يعرف جيدا بأنو -
 ىو الذي يعمل من أجل ىدف يعتقد أنو مطلق فهو يبيع نفسو للرجاء واليأس.

إرادة حرية الغَت بإزاء كافة الناس، فإن واجباٌب ليست سوى سلبية ألنٍت مطالب أال أعيق حرية الغَت،     
يعٍت أن إرادة حريتنا ىي الكيان األخبلقي، الذي  وىذا 3فأنا أحبث دائما عن حرية اهبابية تارة رغم وضد الغَت.
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يستلزم وجودنا إذ أن الوجود ُب األخَت يتطلب وجود عناصر أساسية فيو، وإرادة حرية غَتي سبلي علي أن ال تعيق 
 حرية الغَت، وىذا يكون بالبحث والتنقيب عن حرية اهبابية.

وذلك باعتبار أن اإلنسان  1ىو ىبتار للناس صبيعا".يقول سارتر6 "أنو عندما ىبتار إنسان لنفسو فإمبا     
من خبلل اختياراتو وتفضيبلتو اليت ترتبط بو ذبعلو ينزع تلك القيمة على األشياء، واإلنسان ُب مسانبتو ػبلق 

خبلل التقييم الذي  القيمة، فهو إمبا يسلك طريقا غبضور البشرية صبعاء وىو مسئول أمام البشرية كلها وذلك من
وىذا يعٍت أن اإلنسان الذي ولد على الرغم منو، ورمي بو ُب عآب ٓب يرده ووضع ُب موقف ٓب ، أو وضعو صنعو

ىبت ره صاحب حرية مبدعة يبكنو أن وبقق هبا ما يقرر ُب موقف معُت من غَت ارتباط بالتزام سابق ال مبوذج 
ا تابعان للمواقف اػباصة ومن اؼبستحيل موضوع وال ماض مرىق، وعليو فاػبَت والشر واقعان إلثبات ؽبما بأهنم

 إثباهتما مسبقا بقانون.

يعٍت ىذا أن األخبلق عند سارتر أخبلقية حقيقية، وليست ؾبموعة من القواعد الثابتة، إهنا انفجار  
دائم، وسبتاز بكوهنا ال زبضع لوجود خَت مطلق ؿبدود أو شر مطلق ؿبدود، ألن اإلنسان ىو الذي يحنع اػبَت 

لنفسو وال يستطيع أحد أن يحنعهما لو كما أنو ال يستطيع أن يضعهما ألحد ألن كل واحد حر ال وبد والشر 
حريتو شيء، ومسئول عن نفسو دون غَتىا، إنو ٓب يكن معي أحد لقد قررت الشر وحدي ووحدي أبدعت 

وأنو ال يستطيع أحد أن يحنع تبار أن اإلنسان ىو صانع لقيميت اػبَت والشر باعتبارنبا قيما األخبلق، عا  2اػبَت.
 تلك القيم ألن اإلنسان حر ومسئول عن نفسو، فالشر واػبَت نبا من إبداع اإلنسان وحده.

   المطلب الثاني: سارتر بين األنطولوجيا واألخالق: )موقفه من األخالق(:

وُب ىذا اؼبدخل يتجلى اؽبدف األساسي ُب بيان كيف نشأت اؼبشكلة األخبلقية من موقف سارتر »  
ُب الوضع اإلنساين كما ىو مشروع ُب كتابة الكنيوية والعدم، فكتاب سارتر الفلسفي ىو وصف للوضع اإلنساين 

طلح الكينونة، واإلنسان عنده وذلك ُب حدوده األنطولوجية، وىذا يعٍت استخدام القضايا اليت يسود فيها مح
 . 3«باعتباره واعيا ال يتطابق مع ما ىو عليو، واإلنسان ليس شيئا وأكثر فبا ىو كائن عليو
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وصلة األخبلق بالوعي ىي صلة مبلزمة ؽبا ُب الفلسفة الوجودية، وذلك اعتبار أن األخبلق تتعلق  
أن الوعي وجوديا ىو بالتإب ىو وعي أخبلقي ُب هناية بالسلوك وقيمو، وكذلك دبعايَت العبلقات اإلنسانية، وذلك 

 األمر.

هبذا فاألخبلقية السارترية قوامها التأكيد على أن كل وعي لو بعده اإللزامي أي البعد الوجودي وبعد الواجب    
عا من وذلك اعتبارا أن األخبلق ىي مضمون الفعل اإلنساين ومثال ذلك أن الفعل الذي أريد القيام بو وبتمل نو 

كما أن الوعي يضيف إٔب وجود اإلنسان البلكينونة، وىو يضيق لنا العدم وىذا العدم ال يكون »اإللزام الداخلي 
مستقبل عن الوجود اإلنساين، ومن خبلل البلكينونة باعتبارىا وعيا ربتوي أو تتضمن قوة السلبية وىذه القوة اليت 

لكينونة من خبلل اكتشافها للعبلقات، وتحبح هبذا حقيقة اإلنسان ؽبا ربملها البلكينونة، ىي اليت تبُت ما ربتويو ا
معٌت وداللة، وىذا هبعلنا نقول عنها موقف اإلنسان وىذا ُب ارتباطها مع عبلقة دبستقبل مفتوح دون حواجز 

 يتبُت من تقيده، واإلنسان ىنا ال ىبتار حقيقة موقفو دبعٌت موقفو مزيف أمام اغبقائق اػبارجية إذ أن اؼبوقف ال
   1«.خبلل الطريقة اػبارجية دبعٌت الشكل اػبارجي )اؼبظهر(

واؼبوقف يتضمن معٌت إذا ارتبط خبطط من صنع اإلنسان، وىذا اإلنسان ىنا ىو أمام اختيار ؼبوقف وهبذا نقول    
د سارتر6 "فكلما أن فكرتا اؼبستقبل اؼبفتوح وفكرة االختيار ترتبطان بفكرة اغبرية باعتبارىا أساس الختيار عن

، ويعٍت ىذا أنو إذا ربقق االختيار بقدر أك ر، حقق معو 2زادت إمكانيات االختيار، كلما زادت إمكانية اغبرية"
 بذلك اغبرية اؼبتضمنة ألساس ىذا االختيار اإلنساين.

مرتبطة باغبقيقة فإذا كبن أمام صورة اغبرية فنحن ننطلق من الكينونة دبعٌت الوجود إٔب الفعل واغبرية ىنا    
اإلنسانية وباعتبارىا الزمة ؽبا وىي هبذا تأخذ مكان الكينونة، فاإلنسان مهما كان ال يستطيع أن يغَت من صورتو 

      3وذلك ألنو يتعامل ىنا مع االختيار والقرار.

وىذه اغبقيقة يدركها سارتر فهو يدعو بضرورة السعي لفهم اغبريات وؿباوال االعتماد ُب ذلك على نوع من    
السماحة والبذل، دبعٌت إقامة عبلقات متقابلة وأخوية فقد أبان سارتر أن األخبلق ال يبكن قيامها على اغبرية 

ن فبكن رغم وجود اإلرىاب )االستعمار(، وحدىا، بل اعت ر أن أساسها الثاين ىو اإلخاء وىو واجب أن يكو 
وىذا اإلمكان ىو الذي ينبغي علينا أن نرسي أسسو، وهبد ؽبذا التأسيس محدرا جسديا )أي بُت أخوة ألهنم 
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ولدوا من أم واحدة( أو ىو محدر خراُب، من عاطفة متأصلة، يوضح سارتر أنبيتها ُب "أبلو العائلة، حيث 
 أمو إذ يرى أهنا نظرة تبادل وىو يعت ر أنو مهما يدخل أو هبتاح ىذه العبلقة يكشف عن نظرة الطفل األؤب إٔب

    1من غش وزيف ُب اغبياة، فيبقى التبادل فبكنا ومستمرا وذلك يعود إٔب ىذا األصل الذي أقامو".

مر وقد عٌت سارتر طوال حياتو بالبحث عن أخبلق شخحية، وكذلك عن إمكاهنا الوجودي األنطولوجي، واأل   
 ىنا يتعلق بحلة اآلخر والذي بدونو ال يتحقق وجود الذات األخبلقية.

، وىذا يعٍت أنو إذا كنا جزء من ىذه الطبيعة من 2ويقول سارتر6 "أننا لسنا أحرارا ُب أن نكف عن كوننا أحرارا"   
ناحية الذاتية أي اؼبرتبطة خبلل الناحية اؼبوضوعية فهذا ال يبنع أن وبكم علينا أن نكون أحرارا حرية مطلقة من ال

 بالذات اإلنسانية.

فاؼبشرع األنطولوجي الذي وضعو وحدده سارتر ما ىو ُب األخَت إال مشروع وذلك باعتباره أن األنطولوجيا ىي    
 أساس اؼبناقب األخبلق، وىذا فبا يدل كذلك على أن األنطولوجيا ىي مشروع أخبلقي.

حها من البحث األنطولوجي حسب ما أورده سارتر ذبعل اغبرية ضرورية، وهبذا وفبا يعٍت أن النتائج اليت نستخل   
تكون ضرورة اؼبناقب متجلية بحورة واضحة، وىنا أكون مسؤوال عن كل شيء ما عدا مسؤولييت، باعتبار أنٍت 

 3لست جوىر كينونيت اليت أنا فيها.

را، فإنو وبمل على عاتقو عبء العآب كلو، إنو ويقول سارتر6 "إن اإلنسان، ؼبا كان ؿبكوما عليو أن يكون ح   
مسئول عن نفسو بوصفو حالة وجود"، ويقحد باؼبسؤولية ىنا ىي الشعور باعتبار أن الشعور يعت ر بأن اؼبرء ىو 
الفاعل أمام حادث أو شيء وىنا تتجلى مسؤولية ما ىو لذاتو ألنو بواسطة وجود العآب، وىو هبعل نفسو 

 ؼبوقف الذي يوجد فيو.موجودا، مهما يكن ا

وعليو نقول أنو ال يبكن فحل فكرة اغبرية عن اؼبوقف وذلك أنو ال توجد حرية إال ُب موقف وال يوجد       
 موقف إال ُب حرية، واغبرية تتحدد ُب أن تكون حرا ُب الفعل وكذلك أن تكون حرا ُب العآب )الوجود(.
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طولوجيا دبفهوم روح اعبدية وىذه الروح تتألف من التظاىر بأن "ربط سارتر مفهوم اؼبناقب ُب حبثو عن األن   
القيم األخبلقية ال ترتبط باالختيار اإلنساين فقط، بل يوجد ىناك ما وبددىا وىو القانون الطبيعي اؼبتمثل ُب 

 الحدفة واألوامر اإلؽبية.

دد اغبرية، واغبرية كذلك ربدد ماىية وهبذا نقول أن اؼبوقف ال وبد من اغبرية بل ىو شرط للحرية، واؼبواقف رب   
 اؼبوقف، وىنا سارتر يفتح ىنا اغبرية وىو وجود اآلخرين وهبذا يعت ر أن اغبرية ال تتحدد إال عن طريق اغبرية...

إن البحث الفلسفي قد بُت شروط اغبرية وحدودىا، كما بُت كذلك القيم اػبلقية واألخبلقية اليت ينبغي األخذ    
 اليت يتوقف عليها االختيار اإلنساين وىذه الطريقة توجو البحث األنطولوجي كبو اؼبسائل األخبلقية. هبا، والغايات

فاؼببحث األنطولوجي عن سارتر ىو دبثابة إلقاءه الضوء على نوع  اؼبناقب األخبلقية اليت يتخذىا الشخص    
الذي ٓب يرقى وٓب  يحل إٔب مرحلة االستيعاب التام والكلي للمسألة األخبلقية، وذلك ُب ارتباطو مع الوصف 

 األنطولوجي الذي وضعو.

االختيار األساسي وأصلي باعتباره أن االختيار الذي يكون ُب الطفولة ىو وهبذا يرى سارتر أن أفعالو ىي رمز    
 1نوع من األخبلق الطبيعية.

لقد وحد سارتر بُت الكينونة والغَت، ويظهر ىذا التوحيد ُب "مسرحيتو الشيطان والرضبان"، وُب دراستو عن    
ؼبوقف أخبلقي ساد عند جنيو وذلك بربطو  جان جنيو*، فالدراسة اليت قام هبا سارتر عبنيو ىي دبثابة تبيانو

بالكينونة )الوجود(، فمن خبلل ىذه الدراسة يقدم سارتر قراءة عبنيو ُب إطارىا اغبقيقي، وىي تعكس فلسفة 
 سارتر ورؤيتو للوجود.

إمكانية  إن الشر ُب عآب القيم السارترية، ال يبكن أن يقدم بدون اغبرية، كما أن اغبرية ال يبكن أن تقدم بدون   
 الشر، وسارتر هبعل من الشر فعبل مبلزما، والشر ُب جوىره حرية.

، 2ال يبكن قيامو ُب عآب مطلق، وعليو ال يبكن أن يكتسب أي معٌت أو قيمة دون ارتباطو بالوجود البشري   
وقد وصف ىذا ما دفع بسارتر إٔب الكتابة عن شخحية جان جنيو وحياتو واليت سبيزت بُت اإلخفاق والنجاح، 
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مشروع جنيو بأن الطفل جنيو عاش  غبظة من السعادة والفرحة واليت ارتبطت عنده بال راءة والطهارة وذلك قبل أن 
 سبزق اعبريبة كيانو ووجدانو.

ووصف سارتر حرمان جنيو من أبويو وشبو طفولتو باؼبوت ؼبا عاشو، إذ أنو ترىب تربية األشرار وىذا ُب نظره ما    
دبعٌت أن عبنيو ـبرجان يدفعان بو للتغلب على  1يكون لحا وذلك بدافع البحث عن اغبب واؼبلكيةدفع جنيو أن 

ما كان ينقحو وسبثل ىذا النقص ُب أمرين نقحو ُب الوجود، ونقحو ُب االمتبلك، وعليو فجنيو أراد أن يكون لحا 
د والعنف ضد اجملتمع ىي متناقحة مع لكي يبحث بدوره عن اغبب واؼبلكية، وتطور أفكار جنيو اؼبتمثلة ُب التمر 

 اؼبواقف األخبلقية، حسب جون بول  سارتر.

فهو ؼبا ذبسد بحورة اللص إمبا ليثبت وجوده، لكن تلك السرقة جعلتو يفتقد إٔب عنحر اغبرية، وىذا ما دفع بو    
 إٔب السجن مرات عديدة، كما حكم عليو ُب آخر اؼبطاف بالسجن اؼبؤبد. 

عن وجوده داخل اجملتمع، لكنو وجد نفسو يتيما بدون اسم، وىذا ما جعلو يدرك حقيقة وجوده  كما أنو حبث    
باعتباره ال شيء وىو كذلك ضحية للمجتمع الذي يعرف الوجود اإلنساين باؼبلكية اػباصة، وأراد جنيو أن يكون 

ما يريد وأن يرث ذلك ألنو ابن ولكنو عليو لكي يكون أن يبلك، وىذا ما هبعلنا نقول أنو ال يستطيع أن يشًتي 
 غَت شرعي.

    2وقد قرر جنيو أن يتظاىر بوجوده إٔب أن أخ ره اجملتمع حبقيقة أمره.   

"وإن إرادة الكينونة ىي الرغبة االنطولوجية اليت يتطابق فيها الوجود الفعلي مع الوجود اؼبدرك بذاتو وىذا ما    
، وىذا يعٍت أن إدارة الكينونة 3الحفات اؼبتضمنة ُب ماىية"جعل جنيو يرغب ُب أن يكون لحا، وكذلك من 

ذبسدت ُب صورة أنطولوجية من خبلل الرغبة اليت يلتقي فيها كل من الفعل واإلدراك ُب الوجود لذاتو وىذا ما 
دفع جبنيو أن يكون لحا ُب نفس الوقت واعيا ومدرك للفعل الذي قام بو، وىذا ما يضفي على أفعالو وسلوكاتو 

 موعة من الحفات اؼبتمثلة ُب ماىيتو.ؾب

 المطلب األول: سارتر بين القيمة والرغبة في األلوهية

 تعريف القيمة: 
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، تدل أصبل على اسم النوع من Valeurاليت انتشر استعماؽبا ُب عحرنا دبعٌت الكلمة الفرنسية  كلمة قيمة    
 الفعل "قام"، دبعٌت وقف، اعتدل، انتحب، وبلغ وإستوى.

، أنا ُب Je suis fortالذي معناه أنا قوي  Vleoالتينية األصل فهي مأخوذة من الفعل  Valeurإن كلمة 
، والتأثَت efficience، وىو معٌت يتضمن فكرة الفعالية Je suis en bonne sonteصحة جيدة 
efficacite واؼببلءمة ،edéquation للغوي حيث تدل ، ومعٌت تشَت إليو الكلمة الفرنسية ُب استعماؽبا

 على القوة والشجاعة.

فالقيمة ىي من األخبلق اليت يبكن أن تظهر آثارىا على الشخص، وىي كلمة يستعملها أصحاب    
                    1االختحاصات اؼبختلفة من لغويُت وموسيقيُت ورياضيُت وفبلسفة وغَتىم.

 القيمة عند جون بول سارتر: 

القيمة تتأثر بالطابع اؼبزدوج الذي ربدث عنو األخبلقيون فقالوا أهنا توجد وال توجد "يرى سارتر جون بول أن    
 .2مطلقا ويغَت شرط"

دبعٌت أن القيمة تتأثر من حيث أهنا تكون دبعٌت توجد، وأهنا ال تكون دبعٌت ال توجد وىذا يكون دون قيد أو    
 حواجز تقيد وجوده.

ود اؼبعياري ىو أن يكون قيمة، وقبد أن القيمة دبا ىي قيمة ىو وجود ليس فالقيمة دبا ىي قيمة، ؽبا الوجود، فوج
 لو وجود.

 . 3"وؽبذا يبدو أن القيمة ال يبكن أن تدرك"   

وىذا يعٍت أن القيمة ؽبا وجود وذلك باعتبارىا قيمة، والقيمة باعتبارىا قيمة يعٍت أنو وجود بغَت وجود، وىذا ما    
 دراكها.هبعل القيمة ال يبكن لنا إ
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والقيمة اليت نتحدث عنها ىي القيمة اؼبرتبطة بالوجود، وىذا الوجود ىو القيمة ُب حد ذاهتا. "إن القيمة ليست    
 .1معطى، إهنا مثل أعلى واغبرية ىي اليت ت رزىا وربفظها أو هتدمها كما يظهر ؽبا"

ذا قبد أن اغبرية ىي العامل ُب أي أن القيمة ال يبكن أن تعطى بل ىي من صنعنا، وىي مثل عإب، وؽب   
 الكشف عنها وإظهارىا أو إخفائها كما يتمثل ؽبا ذلك. 

والقيمة ليست شيئا، إمبا ىي وجو من وجوه العدم، وأساس كل قيمتو ىو حرية الوجود ألجل ذاتو وىو الذي    
 ىبتار ذاتو بذاتو وىو الذي ىبتار قيمو.

فالشيء القيم ىو اغبرية ُب نظر سارتر باعتباره فيلسوف ديكارٌب تقليدي وىنا يع ر عن "الوعي" باعتباره    
النقطة اؼبركزية ُب فلسفتو وىنا ىو مهتم بدراسة ظواىر الوعي، ويحور سارتر الوعي ىنا عن طريق تناقضُت، 

من غبظة إٔب أخرى واألشياء الحلبة اللزجة الساكنة التناقض األول ىو التناقض بُت كينونة الوعي اؼبتحرك اؼبنتقل 
وكبن مشغولون باالستحواذ على العآب باعتباره حقيقة تلوهنا انفعاالتنا أو مقاصدنا وإن ربركية الوعي ىي اغبرية 

 ،واغبرية ىي قدرتنا على التأمل.

إٔب الوعي باعتباره أساسي ُب  فحسب سارتر أن اغبرية ىي القيمة وباعتباره فيلسوفا ديكارٌب تقليدي ينظر   
فلسفتو وىذا ما هبعل سارتر يهتم بدراسة ظواىر الوعي، ويحور سارتر الوعي بربطو بتناقضُت فاألول والذي 

 يتمثل بُت كينونة أي وجود الوعي اؼبتحرك الذي ينتقل من غبظة إٔب أخرى.

وبُت حالة الثبات الكامل واالكتمال الذي  والتناقض الثاين عند سارتر فهو بُت االنفبلتية اؼبتقطعة للوعي   
يسيطر كبوه الوعي، ويحف سارتر ىذا التوقان ُب التوقان  ُب "الكينونة والعدم" عندما يتحدث عن اؼبعاناة6 "كبن 
نعاين، وكبن نعإب من عدم معاناتنا دبا فيو الكفاية وإن اؼبعاناة  اليت نتحدث عنها ليست ىي اؼبعاناة نفسها اليت 

 ث عنها، وكبن نريد لتجربتنا أن تكون كاملة وثابتة ومليئة.تتحد

الوعي ىو البراط ُب الدور واغبزن، إنو القادر على االنبثاق من الظروف التشيئية اغبالية من التأمل، لكنو أيضا    
  2مشروع يتوقف إٔب كل ىبيم على حالتو اعبزئية.

 اهلل(المطلب الثاني: موقف سارتر من اإللحاد )قضية 
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"لقد انقسم الوجوديون إٔب قسمُت أحدنبا مؤمن بوجود اهلل وثانيهما رافض ؽبذا الوجود وملحد بو، بالرجوع    
 إٔب ما كتبو سارتر ُب كتابو الوجد والعدم وقد ربطو برجال االختحاص".

دل على أن الكل وىنا يقول سارتر وىو يتحدث على أن الوجود سابق للماىية6 "ُب التعابَت الفلسفية ما ي   
شيء من األشياء ماىية ووجودا، فاؼباىية ىي ؾبموعة ثابتة من اػبحائص والوجود ىو نوع من اغبضور الفعلي ُب 

 ىذا العآب".

وتؤكد الوجودية أن الوجود ىو سابق للماىية وىنا عند اإلنسان فقط واإلنسان وحده ... وىذا ما يعٍت أن    
وجود ىذا اإلنسان ٍب يحبح بعد ذلك ىذا أو ذاك وعليو فاإلنسان ىو الذي  اإلنسان يكون أوال، وىنا يتحقق

ىبتار ماىية وليس الرجل حسب مفهوم سارتر يسوي موقف من اؼبواقف ... فقد حاول سارتر ربديد حرية 
قواعد االختيار وقد اعت ره حتمي وىنا حسب الطريقة اؼبادية التارىبية، فهو يعتقد من اغبرية عدم وجود سلطة أو 

مفروضة على الرجل ُب أي نوع من أنواع السلوك إذ يقول ُب اؼبشهد الثاين من الفحل الثالث من روايتو "الذباب" 
على لسان أورست الذي هبيب جوبتَت قائبل6 ٓب يكن من الواجب خلقي حرا ... فإنك ٓب تكد زبلقٍت حىت 

أو شخص من األشخاص قادرا على توجيو امتنعت عن أن أكون ملكا لك، وليس شيء ُب السماء خَت مطلق 
 األوامر ٕب، ذلك ألنٍت إنسان ياجوبتَت وعلى كل إنسان أن ىبلق طريقو.

 فسارتر يربط اختيارنا ؼباىيتنا الفردية باختيارنا لغاياتنا الشخحية، ألن الغاية تسيطر على االختيار.   

لو بالرغبة ُب سبجيد الذات اإلؽبية وىذا ما جعل ويعت ر أن اإلنسان الذي يؤمن باهلل ي رر كل عمل من أعما   
 سارتر يطرح موقفو من اهلل انطبلقا من إغباده.

وبالنظر إٔب حرية اإلنسان وسعادتو مبا نوع من نظرية خبلص ملحدة ُب األربعينيات "فالتحدث عن الوجودية    
كمال اغباج ُب مقدمتو اليت عقدىا اؼبلحدة ىو التحدث عن موقف الوجودية من قضية اهلل وىذا حسب ما أورده  

لكتاب جون بول سارتر6 "الوجودية مذىب إنساين"، حيث قال6 "أنو من الحعب التحدث عن الوجودية 
اؼبلحدة دون أن نتحدث عن موقفها من اهلل، وىذه الوجودية اؼبلحدة تعكس حالة اجتماعية صاخبة ُب القرن 

         1ا اإلغباد ىو من أبرز فبيزات بنائو الفلسفي".العشرين وكل ىذا فسارتر ٓب ىبفي إغباده وىذ

وىذا يعٍت أن الوجودية اؼبلحدة ارتبطت خاصة مع جون بول سارتر وىو أبا الوجودية، حبيث أن إغباده جعلو    
ر يتخذ موقف معُت من قضية اهلل ونظرة سارتر إٔب العقيدة الدينية ىي نظرة ننتقل  فيها إٔب زاوية من زوايا سارت
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وىي موقفو من اهلل6 "وىنا سارتر يبس مشكلة الىوتية رئيسية وىي كيف يبكن ألساس الكينونة أن يكون 
شخحيا؟ فإذا ىو احتضن الوجود كلو، فإنو دبعزل عن الحدع بُت الذات واؼبوضوع، وىو يعٍت أنو ليس واعيا 

ؿبدودا هبذا العآب ، فإذا أخذنا بأن  وليس نفسا؟ وإذا كان شخحيا فإن العآب يكون فبيزا عن اهلل ويكون اهلل
اإلنسان ال يستطيع كلية أن يتغلب على ىذا الحدع بُت الوعي والكينونة، فهذا ال يعٍت أنو ال يبكن التغلب على 

 1ىذا الحدع".

 وىذا يعٍت أن سارتر حينما ازبذ موقفو من قضية اهلل ازبذه ألساس الكينونة دبعٌت ربطو بالوجود.   

ارتر أن حضور اهلل وىو اآلخر باعتباره اؼبطلق ليس حضورا ؿبتوما وىذا ما هبعلنا نتمعن جيدا  ُب "فحسب س   
 إغباد سارتر، ويرى أنو ال يوجد براىُت قيمة على وجود اهلل أوال على وجود اهلل، وىذا القرار ىو قرار أخبلقي.

لذاتو، أما فكرة اهلل بالنسبة لئلنسان ىي اؼبعتحم "تتجسد اؼبشكلة النظرية لوجود اهلل ؼبعناىا ُب أخبلق الكائن    
اؼبمتاز العذير  الكامل، وىذه العُت اليت ترى كل شيء وتعذب وتغفر معا وىي ُب نظر من يبسكون بالسلطة 
عبارة عن ت رير للمذاىب األخبلقية، فإذا وجد اهلل تعذر تحور اغبرية اإلنسانية، ولكن اإلنسان اخًتع اهلل 

 وخاصة لكي يحطنع صبيع اؼب ررات اؼبتخيلة وذلك ألجل ربديد حريتو.  ألسباب عديدة

 وىذا كلو نستخلحو ُب ربليبلت سارتر6 "إن على اإلنسان إذا شاء أن يعيش حرا حىت    

ولوجود اهلل، إن عليو أن ينفي وجود ىذا اآلخر اؼبطلق، وىذه ظبة من ظبات اغبرية السارترية أي كما يرظبها 
   2سارتر".

وعليو نقول أن اإلغباد ىو اؼبدخل التمهيدي لكل حرية فبكنة أو واقعة ُب اإلمكان، ولذا يعمد على قتل    
   3)أورست(، )إهبيت(، )كلمنسًت(، إذ أهنم هبسدان السلطة السياسية األخبلقية وذلك بتفويض من اهلل.

انية والتجربة اإلنسانية وينبع ىذا أننا لسنا ويقول سارتر6 "إذا كان اهلل موجودا إذن فإنو يتجاوز اؼبعرفة اإلنس   
 4على حق ُب أن نطبق محطلحات مثل6 الشخص، العقل، الوعي، اإلرادة واغبياة واغبب على اهلل".
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والذي كان شريكا لو ُب ، وسبثل رفض ىذا اإللو من طرف كوتز ُب مسرحية )الشيطان والرضبن اإللو الحاّب(   
اؼبطلق( ُب نظره ىو العراف الذي يرى كل شيء باستثناء اغبب واغبرية وهبذا فسارتر يسرق اؼبؤامرة ألن اهلل )اآلخر 

 التعإب من اهلل ليجعل من ىذا الفعل والتجاوز عملية ُب الكشف عن اإلنسانية.

هبب "فسارتر ٓب يزعم أن االنطولوجيا يبكن أن ت رىن حقيقة اإلغباد، واؼبسألة عنده تدعوا إٔب قرار أصيل ُب أنو 
أن ينطلق اإلحسان من االختيار، وىذا هبعل سارتر حينما يتفق مع طبيعة االختيار ىنا علينا أن نفًتض اإلغباد 
وىنا يتبُت السبب الرئيسي الذي هبعلو يدعوه إٔب نبذ اإليبان باهلل، ويرى أن ىذا ال يتحاّب مع اإليبان باهلل، وال 

، يعٍت ىذا أن سارتر ٓب ي رىن حقيقة اإلغباد باالنطولوجيا وإمبا هبب 1يتحاّب كذلك مع اإليبان باغبرية اإلنسانية"
 أن كبسن االختيار وطبيعة ىذا االختيار ىي اليت تفرض علينا صورة ىذا اإلغباد والذي هبعلو ينبذ اإليبان باهلل.

شتقاق الوجود من اؼباىية، "وينطلق ىنا باعتباره أن ىناك اختياران6 االختيار األول وىو العقبلنية اليت رباول ا    
وتفًتض أنو إذا كان كل وجود ؿبدود يعتمد على اهلل، فإنو ال مهرب من اهلل الشاملة، أما االختيار الثاين فهو 
إغباد سارتر الذي هبعلو معاديا للوجودية عكس كَتكغارد الذي حاول ربط اإليبان باهلل واإليبان باغبرية اإلنسانية 

 2وىاجم العقبلنية".

ذا يعٍت أن  بناءه على نبذ اهلل مبٍت على اختياران، يتمثل االختيار األول ُب اعتباره أن العقبلنية تنظر إٔب أن وى
الوجود  الذي ينطلق من اؼباىية، وىنا تفًتض أنو إذا كان كل وجود ؿبدود لو هناية فهو يعتمد على اهلل وىنا ال  

 مفر من اهلل. 

 ُب إغباد سارتر وىذا ما جعلو معاديا ومنافيا للوجودية )وسبثل رفضو اإليبان باهلل(. أما االختيار الثاين الذي يتمثل

"وهبذا فاغبدية عند سارتر تعٍت أن اإلنسان يقع ُب الوجود وىنا هبد أنو هبب أن يضع نفسو على ما سيكون    
امبل مع الطبيعة اإلنسانية ويبكن عليو، وهبذا على اإلنسان أن ىبلق قيمو ، وىنا هبب أن نعرف اغبرية باعتبارىا تك

أن وبدث ىذا بدون التخلي عن اإليبان باهلل، فسارتر ىنا يغش عندما يرفض أن يتحدث عن الطبيعة اإلنسانية 
اعبوىرية، فهو يرغب ُب اغبديث عن الظروف اإلنسانية الكونية ُب ارتباطها باغبقيقة، واليت تذىب إٔب أن على 

  3عآب كأناس فانُت مع اآلخرين".الناس صبيعا أن يعيشوا ُب 

                                                           
 .25فررصر  عررل  عسى لمعرر  مرجع فبق ذكره  ص   1
 .25لممرجع نلفو  ص   2
 .26  25فررصر  عررل  عسى لمعرر  مرجع فربق  ص ص   3



وىذا يعٍت أن اغبرية اليت تحورىا سارتر تعت ر أن على اإلنسان أن يقع ُب الوجود أوال وىذا ما يدفعو إٔب أن    
يضع نفسو على ما سيكون عليو ُب اؼبستقبل وىذا ما يدفع باإلنسان إٔب أن ىبلق قيما لنفسو، وسارتر عند ربدثو 

ية فهو يربطها باغبقيقة، واليت تعت ر أن الناس كلهم هبب أن يعيشوا ُب عآب كأناس فانُت مع عن الظروف اإلنسان
 اآلخرين، أي أن ينظروا إٔب فنائهم مع اآلخرين.

"وذلك أن ما ىو لذاتو ما يطالب بحفة أن يكون حرا إمبا يطالب بااللتزام دبسؤولية ليست بذات حدود،    
باؼبسؤولية عن اإلنسان اذباه اإلنسان، وهبذا يطالب سارتر دبسؤولية أن تكون  وذلكم ىو واقع اغبرية، الشعور

الوجودية إنسانية، وىذا يبُت لنا أن نوع الىوت تشبيهي مفارق، مادامت الوجودية ت رر وجود اإلنسان وىي تعز 
 1إليو شعورا أقحى باإلٍب، لقد حكم على اإلنسان أن يكون إنسانا حكما بدون ظروف ؿبففة".

وكل ىذا هبعلنا نقول أن إغباد سارتر وحىت قسم كبَت من الوجوديُت )الدائريُت ُب ؾبالو(، وازباذه موقفو من    
قضية اهلل "ىو إمبا امتداد غبالة وجدانية سالبة لديهم وىي ذاهتا امتداد غبالة اجتماعية سالبة، لقد عايشت أوروبا 

لوقت وما ذاقتو بسببهما من قتل وحرمان دفعها إٔب اليأس الكلي حربُت عاؼبيتُت طاحنتُت خبلل فًتة قحَتة من ا
، ويعٍت ىذا أن موقفو من اهلل يرجع إٔب اغبالة الوجدانية 2وىذا ما جعلها ال تؤمن بقيم ظباوية حافظة لئلنسان"

لت إليو بسبب واالجتماعية السالبة وىي بذلك ؼبا عاشتو أوروبا وخاصة ؼبا جرى ؽبا )اغبربُت العاؼبيتُت(، وما توص
تلك اغبروب من قتل وحرمان، ىذا ما جعلها سبيل إٔب اليأس التام والذي دفع هبا إٔب عدم اإليبان بوجود قيم 
عليا، أي القيم اليت ربفظ اإلنسان من كل الشرور، وىذا ما ذبلى ُب رفضها الكلي بعدم اإليبان بوجود اهلل حىت 

و وجدت ؼبا ححل ىذا كلو والذي وصل إليو اإلنسان من يأس وحرمان بوجود قيم ربفظ اإلنسانية باعتبارىا أنو ل
 ...وغَتىا.

ويرى سارتر "بوضوح ذلك التمرد على السماء الذي ٓب ينتج عن النزوح العقبلين أي عن أن اإلنسان ٓب يتمكن    
ن بو، والرفض من التدليل إهبابيا إٔب أن اهلل موجود بل عكس ذلك، لقد صدر عن اإلرادة اليت رفضت اإليبا

يفًتض وجود اؼبرفوض، وعليو نقول أن اهلل موجود ولكن اإلرادة ىي اليت ترفضو، وىذا ىو إغباد ىجومي ال يأبو 
ل راىُت العقل العقبلنية، وعليو نقول أن إغباد سارتر من يأس وخيبة أمل، من أٓب وسبزق، ومن غضة ُب النفس ومن 
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ذا نقول أن الوجودية ىي انفجار عاطفي بسبب اإلرادة اليت ال تريد ألهنا هتافت العقل ُب ؿباوالتو العقبلنية، وهب
               1حرة كل اغبرية، اغبرية اؼبطلقة وىذا ما يدعيو الوجوديون اؼبلحدون وعلى رأسهم اؼبلحد جون بول سارتر.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: سارتر والقضايا االجتماعية

 موقفه من الزواج    المطلب األول:

 سبهيد6

ان االنسان ليس فردا منعزال بذاتو وعن اجملتمع، امبا تربطو عبلقات مشًتكة مع افراد اجملتمع، اذ تقوم ىذه 
 العبلقات بُت األنا واآلخر، داخل ىذا الوجودالذي نعيشو، طرحت قضايا اجتماعية ضمن الفلسفة الوجودية.
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واليت ترتبط بالوجود، وىذا ما كان مع الفيلسوف جون بول سارتر، من  الفلسفة الوجودية ناقشت قضايا عديدة،
بُت ىذه القضايا6 القضايا االجتماعية مثبل6 الزواج، وقد بُت موقفو من الزواج، واعت ر ان ىذا اؼببدأ يتجسد بُت 

رغبة، االرادة، جنسُت ـبتلفُت بُت األنا واآلخر، األنا واألنت وىو وبمل دالالت ومفاىيم تقًتب من اغبب، ال
االختيار، اؼبسؤولية، وىي كلها عوامل تساعد على ربقيق الزواج، ففي ىذا اؼبطلب كباول أن نبُت موقف جون 
بول سارتر من الزواج، وىذا اؼبوقف ازبذه سارتر من خبلل العبلقة اليت كوهنا مع زميلة لو، ىي سيمون دي 

واج ال رجوازي إال أهنا اصبحت مشاركة مستقلة ُب اغبياة وقد بوفوار، فرغم ان ىذه العبلقة زبتلف سباما عن الز 
فرق بينهما العمل، لقد فكرا ُب الزواج جديا إال اهنما قررا هنائيا أنو ال يوجد أي م رر يدعو إٔب تعريض مبادئهما 

موقف معُت  التقدمية للخطر، وخاصة اهنما اعتزما ان ال ينجبا اطفاال، فلم يتزوجا اطبلقا، وىذا ما جعلو يطرح
 اذباه الزواج.

 

 

 

 المطلب األول: موقفه من الزواج:

لقد ارتبط مفهوم االنسان بالوجود ويقول سارتر " الوجود سابق للماىية" واننا نعٍت ان االنسان يوجد أوال ٍب 
وى ما يتعرف إٔب نفسو، ووبتك بالعآب اػبرجي، فتتكون صفاتو وىبتار لنفسو أشياء ىي اليت ربدده، ولن يكون س

قدره لنفسو، وىذا يعٍت ان االنسان يوجد ٍب يريد أن يكون، ويكون ما يريد ىو ان يكونو، داخل الوجود، 
 .1واالنسان ىنا ليس سوى ما يحنعو ىو بنفسو، وىذا اؼببدأ األول من مبادئ الوجودية

الكائن الوحيد الذي أبدع اهلل ُب ان االنسان ُب تحور سارتر ما ىو اال مشروع يعيش بذاتو ولذاتو، واالنسان ىو 
خلقو، ألجل ان يكون لو خليفة ُب األرض، كما يتحورىا الوجوديون، وكما يعتقد سارتر أن ليس لو بداية إذ يرى 

 انو ال توجد طبيعة انسانية، ألنو ال يوجد الو خالق ليتحورىا ُب ذىنو.
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ٌت اؼبادي لئلرادة ىو كل ما كان قرارا واعيا وىو " االنسان ىو ما شرع أن يكون ال ما أراد ان يكون، ألن اؼبع
  بذلك الحق بوجوده لقرار سبقو، وعليو مثبل أريد أو أرغب ُب الزواج

وىذا يعٍت أنو قد شرع  1فإن ىذا القرار ىو مظهر من مظاىر اختيار أصلي، وىو ما نطلق عليو اسم ارادة"
واعي وىنا يحبح االنسان تابع لوجوده لقرار سبقو، وىذا لبلنسان ودون ارادة منو أن يكون، واالرادة ىي قرار 

القرار ىو فعل ارادي، " ان اغبرية تلقائية وىي تع ر عن تلقائية االنسان وال وجود ؽبا إال ُب الوجدان، ألن اعبسم 
فبل خاضع للحتمية، اليت ىبضع ؽبا العآب الطبيعي، أما الوجدان فهو تدفق حر وحرية التدفق ىذه ىي الوجود، 

وجود قبل الوجدان، إذ أن االنسان امبا يوجد بواسطة ىذا التدفق اغبر، وليست ىذه اغبرية ميزة سبتاز هبا االفعال 
االرادية فحسب، بل أن بل ان الشعور والعواطف واالنفعاالت والشهوات ىي أيضا حرة ألهنا مواقف ىبتارىا 

نسان ووجودىا يرتبط بالوجدان باعتبارىا تدفق حر، كما أن ويعٍت ىذا ان اغبرية تعبَت عن تلقائية اال 2االنسان"
حرية التدفق متحلة بالوجود وال يبكن ان تعت ر اغبرية ىي ما ترتبط بأفعال ارادية فقط، وامبا ىنا ما ىو حر من 
ذلك الشعور والعواطف واالنفعاالت والشهوات ذلك ألن االنسان ىو الذي ىبتار تلك اؼبواقف ويقول سارتر " 

فبا يدل على ان اختيارنا  3ن خوُب حر وىو دليل على اغبرية، انٍت اضع كل حرييت ُب خوُب وتكون لدي حرية"أ
ألنفسنا اػبوف يكون ُب ظرف معُت وهبذا فحياتنا تكون كلها حرة، والشعور الذي يرتبط باغبرية ىو الذي يولد 

 فينا شعور بالفزع والقلق واؼبسؤولية.

روعا ٓب يكن ىناك ما يوجد منو، ان االنسان لن وبقق الوجود لنفسو ولن ينالو إال بعد قبل أن يكون االنسان مش
أن يكون ما يهدف إٔب أن يكونو،وىنا الرغبة واالرادة ىي قرار واعي نتخذه غالبا بعدما نكون قد صنعنا انفسنا 

م ارادٌب إن ىو إال اؼبمارسة على ما كبن عليو فقد أرغب ُب أن أتزوج لكن ُب حالة كهذه فإن ما يسمى عادة باس
الطبيعية لقرار مسبق ازبذتو عفوا، فإذا كان الوجود حقيقة أسبق على اؼباىية فاإلنسان مسؤول عما ىو عليو واذن 

 تكون أؤب آثار الوجودية اؼبًتتبة على ذلك ىي وضعها.
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يعٍت عندما نقول أن وىذا  1ويقول سارتر "كل فرد وصي على نفسو مسؤوال عما ىو عليو مسؤولية كاملة"
االنسان مسؤول عن نفسو، فنحن ال نعٍت أنو مسؤول فقط على نفسو، امبا يتجاوزه إٔب أكثر من ذلك باعتباره 

 مسؤول كذلك عن كل الناس.

" وما دام االنسان مشروعا وتحميما يحنعو لنفسو فإنو بالضرورة مسؤول عما يكون عليو، وكل انسان وبمل 
وجوده، وال تقتحر ىذه اؼبسؤولية عليو وحده بوصفو فردا، بل سبتد إٔب الناس صبيعا، ألن  اؼبسؤولية الكاملة عن

القرار الذي يتخذه لنفسو يبس سائر بٍت اإلنسان فاإلنسان حينما ىبتار نفسو ىو ُب الوقت نفسو ىبتار لسائر 
ذا توكيد للوقت نفسو لقيمة ما الناس ذلك ألنو باختياره ىذا يرسم االنسان كما يرى أن يكون إذ أن اختياره ؽب

ىبتار ألننا ال لبتار أبدا ما نؤمن أنو شر، وامبا لبتار دائما ما نعتقد انو خَت، وال شيء يبكن أن يكون خَتا لنا 
ويعٍت ىذا أن االنسان باعتباره مشروعا وبالضرورة ىو مسؤول عما سيكون  2دون أن يكون ايضا خَتا لآلخرين" 

انسان وبمل ُب طياتو اؼبسؤولية التامة لوجوده وعليو فاؼبسؤولة ىنا ترتبط بو وبالناس احمليطُت عليو الحقا، و أن كل 
بو وذلك اعتبارا أن القرار الذي يتخذه االنيان الفرد ال يبسو وحده، بل يتعداه إٔب كل الناس دبعٌت انو إذا اختار 

ر، ذلك أننا حينما لبتار اػبَت فقط ىو خَت ٕب وخَت فهو ىبتار للناس كذلك وهبذا ااالختيار تتبُت لو قيمة االختيا
 لآلخرين.

"والبد لنا من االشارة ىنا أب اؼبسؤولية اليت ترتبط باغبرية ال تعٍت ؾبرد ان االنسان مسؤول عن نفسو وحسب  
  3ثلحبيث تنححر ىذه اؼبسؤولية ُب ذاتو احملدودة بل تتعدى ذلك أب صبيع الناس،حبيث يكون مسؤوال عنهم باؼب

وعليو فاؼبسؤولية ُب ارتباطها مع اغبرية ال ترى ان االنسان مسؤول فقط على نفسو بل تتعدى ذلك أب الناس 
 صبيعا وىنا يكون مسئوال عنهم.

 امبا نقحد بذلك انو باختياره لذاتو ىبتار ايضا لبقية الناس. "عندما نقول ان االنسان ىبتار ذاتو، ويقول سارتر6
 4ألهنا تلزم االنسانية صبعاء يتنا اك ر بكثَت فبا نظن،وهبذا تكون مسؤول

وىذا ما هبعل مسؤوليتنا كبَتة،وذلك ألهنا تلزم معها  ىو اختيال للناس صبيعا، وىذا يعٍت ان اختيارنا ألنفسنا،
وىكذا نرى ان مسؤوليتنا  فتشكيلنا لحورة انفسنا كبن نشكل ُب الوقت عينو صورة االنسان، االنسانية عامة.

ألهنا تلزم االنسانية كلها وحىت االفعال الشخحية ويقحد بتلك االفعال مثبل الزواج  اك ر بكثَت جدا فبا نظن،
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فاختياري ىذا ان اتزوج وىو القيام بعمل فردي معُت كان اتزوج  وىذا اؼبوقف ىو يلزم االنسانية وسائر الناس،
بل الزم االنسانية صبعاء حىت ولو كان زواجي متعلقا  وأقبب اوالدا فبهذا الزم نفسي وحدىا على اختيار زوجة،

 1بوضعييت وهبواي وبرغباٌب

وىكذا فانا مسؤل عن ذاٌب وعن اعبميع،واين ال اخلق صورة معينة لئلنسان الذي اختاره بل باختياري لذاٌب 
غ اؽبائل ايضا اذ كيف ال اختار االنسان ايضا،وىذا االختيار يبس الناس صبيعا ال بد ان تثَت ُب االنسان القلق البال

اكون مهموما كل اؽبم والقرار الذي ازبذتو وان بدا ُب الظاىر انو قرار شخحي،امبا ىو قرار يبس االنسانية وصبيع 
 2البشر،وتكون اؼبسؤولية ىنا مسؤولية كلية".

يلزمٍت ويلزم االنسانية وىذا يعٍت انٍت حينما اقوم بفعل الزواج فهو ىبص الناس صبيعا دون استثناء فباختياري ىذا  
صبعاء على ىذا االختيار حىت ولو كان ذلك االختيار متعلق بشهواٌب ورغباٌب وعواطفي اليت زبحٍت،فاالختيار ىنا 
يرتبط باإلنسانية كلها.وىنا اكون مسؤوال عن نفسي وعن كل الناس،وىذا القرار ُب االخَت يبس كل الناس،وىذا 

 مسؤولية كاملة وشاملة.    ما هبعلنا نقول ان اؼبسؤولية ىي

 المطلب الثاني:موقفه من الصداقة.

لقد ارتبط مفهوم الحداقة باإلنسان ؼبا لو من حضور ضمن ثنائية االنا واآلخر،وىذا اؼبفهوم ارتبط دبفاىيم   
اخرى قبد مثبل اغبب،العطف،...اْب وىي مفاىيم مؤسسة ؼبعٌت السعادة والحداقة ضرورية وجاءت ضد العداوة 

 الكراىية .و 

وُب ىذا اؼبطلب كباول ان نبُت موقف جون بول سارتر من الحداقة باعتبارىا شكل من اشكال تكّون عبلقاتنا   
مع اآلخرين ُب اطار ما يعرف بالعبلقات االنساين. فحسب سارتر ان عبلقاتنا مع اآلخرين تأخذ اشكاال يحفها 

 رىن على امكان وجود تلك األنواع من العبلقات،واليت يقول عنها سارتر باعتباره اّن التجربة اؼبشًتكة لئلنسانية ت
 سارتر بأهنا مستحيلة أال وىي الحداقة، والتعاون ،اؼبودة،وأنواع اغبب.

إّن ىذه العبلقات اليت يحفها سارتر كما تتبُت ُب العبلقات بُت ماتيو ومارسيل،وبُت ايفيتش ودانيال،وبُت   
وريس ولوال.ويعت ر ان كل ىذه العبلقات وحىت بقية العبلقات االخرى يبكن رؤيتها دانيال ومارسيل وفيليب،وبُت ب

وىذا فبا يعٍت ان سارتر يعت ر ان صبيع العبلقات احملسوسة بُت   3على اهنا تنوعات للحراع والحدام السيكولوجي.
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من الحراع .                                                                                                  الناس اي ثنائية االنا واآلخر من صداقة وتعاون وؿببة،ما ىي ُب االخَت إال أشكال 
"وقد وصفت العبلقة بُت برونيو وفيكاروس بان صداقتهم العجيبة كما يدل العنوان ىي صداقة حقيقية مثالية،وىنا 

ة االفبلطونية اؼبثالية،وعندما يغرس برونيو يده ُب الشعر القذر عنحر اؼبثلية الواضح قد ربول أب نوع من الرابط
لفيكاروس الذي يبوت ويحبح ُب معاناتو اؼبطلقة من ان صديقو الوحيد يبكن ااّل يبوت،فاننا نلتقي دبطلق اؼبعية 

 1)اي االشًتاك،االرتباط،والتبادل(، وتنتهي عبلقتهما باؼبوت".
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 الخاتمة: 

يطلق  situation   محطلح اؼبوقف من اؼبفاىيم األساسية اليت يعتمدىا الفبلسفة اؼبعاصرين، فاؼبوقفيعت ر 
على وضع اؼبوجود بالقياس إٔب ما وبيط بو من الشروط الواقعية أي انو يرتبط باغبالة اليت يكون فيها االنسان، 

بات وؾباالت حيث قبده ُب علم االجتماع دبعٌت انو يرتبط بالواقع الذي يوجد فيو الكائن، وللموقف عدة تشع
وعلم النفس وغَتىا، أما اؼبوقف عند سارتر ىو ان يوجد االنسان بُت االشياء ُب ىذا العآب الذي ترك فيو فهو 
وبحر اغبرية ُب اؼبوقف فبل حرية اال ُب موقف ىذا االخَت الذي يعت ر شرطا اساسيا للحرية اليت تعت ر من اؼبفاىيم 

موقف الفلسفي عند سارتر اضافة أب مفاىيم اخرى مثل اؼبسؤولية واالختيار وااللتزام، فسارتر يقول ان اؼبؤسسة لل
االنسان حر وىو اغبرية. فاغبرية ىنا تعٍت قدرة ذاتية على االختيار أو ىي قدرة الفرد على ذباوز الوضع الراىن 

رية الفردية وذلك باعتبار ان اعبحيم ىو اآلخر حيث ينطلق سارتر ُب كتابو الوجود والعدم أب التأكيد على اغب
فهو هبعل من اآلخرين عقبة أو حاجز الهنم وبدون من حريتو غَت أنو يعود مرة أخرى أب اؼبفهوم نفسو ويظهر 
دور اآلخر ُب معرفة اغبياة الباطنية لؤلشخاص، واغبرية عند سارتر ىي حرية اختيار "فاإلنسان كونو ؿبكوما عليو 

فهو وبمل على كتفيو ثقل العآب كلو، إنو مسؤول عن العآب وعن نفسو كوجود". فاإلنسان بوصفو فردا باغبرية 
فهو عندما ىبتار فهو ىبتار لسائر الناس فأساس اؼبسؤولية ىو كون االنسان حرا وؿبكوما عليو أن يكون حرا، ومن 

من أعمال، ودبا أن االنسان ىو دائما ُب موقف وما ىنا كانت مسؤوليتو الكبَتة اذباه العآب كلو واذباه ما يقوم بو 
دام االنسان حرا وموجودا ُب موقف فان وجوده ىذا ىو وجود هبعلو مسؤوال عن كل افعالو واختياراتو، وبالتإب 

ا  فهو وجود ملتزم فاإلنسان ال يبكنو ان يوجد ُب ىذا العآب اال ُب صورة االلتزام، وال يبكنو ان يشعر بوجوده إال إذ
 لذاتو حر إال إذا كان ملتزما وُب عآب مقاوم ".-كان ملتزما يقول سارتر6 "ال يبكن أن يكون ىناك وجود

وإذا انتقلنا إٔب موقف سارتر من السياسة قبد أن ذبربة اغبرب العاؼبية الثانية كان ؽبا دور كبَت ُب حياتو إذ أخرجتو 
قت كراىيتو لشىت انواع االستعمار والعبودية. إذ أصبح مفهوم من الذاتية وغرست فيو فكرة مفهوم الغَتية، كما عم

اؼبقاومةمفهوم ؿبوري ُب فلسفة سارتر فبعدما كان يتخذ موقفا عدائيا من اآلخر "اآلخر الذي يسلبٍت حرييت" قبده 
ياتو يظهر موقفا ثاين من اؼبقاومة ومن اآلخر اؼبقاوم "اآلخر ىو من يقبل على التضحية ليس فقط حبريتو بل حب

 أيضا من أجل اآلخرين)اآلخر اؼبقاوم(".

فسارتر يعد من الفبلسفة الفرنسيُت الذين اىتموا بقضايا اغبرية والتحرر ُب العآب عامة و الوطن العريب خاصة 
وبالتإب فإن شهرتو وذيوع اظبو كمفكر حر ارتبطت بقضايا االستقبلل الوطٍت ُب ستينيات القرن العشرين وسيادة 

ار ُب العآب، فأثناء االحتبلل االؼباين لفرنسا شارك سارتر ُب ربرير ببلده وذلك بانضمامو أب اؼبقاومة قوى اليس



الشعبية إال أنو ًب إلقاء القبض عليو وسجن، كما شكلت كتاباتو اعبانب األك ر من اؼبقاومة حيث قام بنشر عدد 
ت منها6 "الذباب" اليت جسدت للفرنسيُت أيام من اؼبقاالت االدبية ُب العديد من اجملبلت، وكتابة مسرحيا

االحتبلل كان يهدف سارتر من خبلل ىذا أن يقول للفرنسيُت أنو البد من ضبل السبلح والوقوف ُب وجو 
 االستعمار االؼباين كما أهنا تعبَت رائع عن اؼبأساة اليت عاشها الشعب الفرنسي إبان االحتبلل.

رنسي اعبنسية إال أننا قبده يتخذ نفس اؼبوقف الذي ازبذه أثناء اغبرب على وبالرغم من أن الفيلسوف "سارتر "ف
ببلده حيث أنو وقف إٔب جانب الثورة اعبزائرية والتزم دبواقفو اليت تدعو أب اغبرية فقد قام دبهاصبة النظام الفرنسي 

عبزائر وتنديده باألعمال الوحشية ُب اعبزائر من خبلل كتاباتو اليت فضح من خبلؽبا السياسة الفرنسية اؼبتبعة ُب ا
واإلجرامية اؼبطبقة على الشعب اعبزائري كما أنو قام بكشف أنواع التعذيب اليت يتعرض ؽبا اؼبساجُت، إذ يعت ر  
كتابو "عارنا...ُب اعبزائر" ومسرحيتو "أسرى التونا" من أىم  اؼبسرحيات اليت تشرح األوضاع اليت يعاين منها 

 بُت فيهما نوايا االستعمار الفرنسي ُب اعبزائر ومقارنتو بالنازية ُب أوروبا.الشعب اعبزائري حيث 

كما يظهر موقف سارتر من الثورة اعبزائرية من خبلل مسانبتو العملية للثورة اعبزائرية وىذا من خبلل مشاركتو ُب 
اهناء التواجد االستعماري ُب عبنة العمل ضد مواصلة اغبرب ُب اعبزائر واليت كانت تسعى من خبلل نشاطاهتا أب 

اعبزائر، كما قام بنشر العديد من اؼبقاالت ُب ؾبلة االزمنة اغبديثة واليت كانت تنشط لحاّب الثورة اعبزائرية واليت 
طالب من خبلؽبا باالعًتاف باعبزائر كدولة مستقلة وأيضا تعاونو مع شبكة جانسون اليت قامت بتدعيم الكفاح 

الذي يبثل اؼبقاومة الفرنسية ُب حرب اعبزائر، وكذلك يعت ر  212كما قام بالتوقيع على بياناعبزائري ُب فرنسا،  
فعل تضامٍت مع شبكة جانسون، ودعم للفارين من التجنيد ُب اعبيش الفرنسي باإلضافة أب كل ىذا فقد شارك 

ادى أب وصفو بانو عدو  سارتر ُب العديد من اؼبظاىرات اليت نظمها الشعب ضد اغبكومة الفرنسية، وىذا ما
 فرنسا باإلضافة أب هتديده بالقتل.

لكن وبالرغم من مساندة سارتر ووقوفو أب جانب الثورة اعبزائرية إال أن مواقفو اليت ازبذىا اذباه القضية اعبزائرية ٓب 
ٔب جانب بقية تكن نابعة من ارادتو اغبرة حيث أنو ٓب يكن الفاعل اغبقيقي ؽبذه األنشطة وإمبا كان يشارك إ

اؼبثقفُت وبالتإب ونظرا لوزن سارتر ُب الساحةالثقافية والسياسية ًب استخدام اظبو ُب صاّب القضية اعبزائرية اليت سبثل 
 وسيلة من أجل بلوغ أغراض سياسية اخرى اؼبتمثلة ُب زبليص فرنسا من أزمتها.

ية تنشأ ُب الوضع اإلنساين ُب حدود أنطولوجية ويتجلى موقف سارتر من األخبلق ُب اعتباره أن اؼبشكلة األخبلق
خاصة كما بينها ُب كتابو "الوجود والعدم" والذي يعت ر وصفا للوضع اإلنساين ُب حدوده األنطولوجية واعت ر أن 
االخبلق ال يبكن قيامها على اغبرية وحدىا، بل أساسها الثاين وىو اإلخاء وىذا ما وضحو سارتر ُب "أبلو 



لقيم االخبلقية تدعو أب الكشف عن اؼبناقب وىذا ما جعلو يربط القيم االخبلقية باالختيار وحىت العائلة"، وا
بالقانون الطبيعي )الحدفة واالوامر االؽبية(، فاؼبوقف الفلسفي الذي أقامو سارتر قد بُت شروط اغبرية وحدودىا 

تيار االنساين ويعت ر أن  ىذه الطريقة توجو اؼببحث وبُت القيم اػبلقية اليت ينبغي علينا االخذ هبا، كما ربطها باالخ
 االنطولوجي كبو اؼبسائل االخبلقية .

كما بُت سارتر موقفو من القضايا الدينية وباعتباره فيلسوف وجودي ملحد فهو رافض لوجود اهلل، ونرجع ىنا أب 
ة وىي موقفو من اهلل إذ ربطو ما كتبو سارتر ُب كتابو "الوجود والعدم" وىو ىنا يبس مشكلة الىوتية رئيسي

بالكينونة، وموقفو ىذا كان نتيجة حالة وجدانية سالبة نظرا ؼبا عاشتو أوروبا من حربُت عاؼبيتُت طاحنتُت دامت 
جعلها يائسة، وىذا ما جعلها ال تؤمن بقيم ظباوية حافظة لئلنسان  فًتة معينة وما ذاقتو من قتل وحرمان بسببهما

 اهلل، فلو وجد ما ححل ىذا كلو ُب تحور سارتر.وبالتإب رفضو لوجود 

كما يظهر سارتر موقفو من القضايا االجتماعية)الزواج والحداقة( وذلك من خبلل دراستو للعبلقات االجتماعية 
واالنسانية وىي العبلقات اليت تتم بُت االنا واآلخر فقد بُت موقفو من الزواج إذ اعت ره يتجسد بُت جنسُت 

وبمل دالالت ومفاىيم تقًتب من اغبب والرغبة واالرادة واالختيار واؼبسؤولية، وىي كلها عوامل  ـبتلفُت، وىو
مساعدة على ربقيق الزواج فقد اعت ر أن ىذا اؼبوقف يلزم سائر الناس فرغم أنو اختيار شخحي إال أنو يلزمٍت 

ذا قرار يبس كل الناس وىنا تكون ويلزم معي االنسانية كلها، وهبذا نكون مسؤولُت عن أنفسنا وعن الناس فه
 اؼبسؤولية شاملة للعبلقات اإلنسانية .

و يظهر موقف سارتر من الحداقة ُب العبلقات القائمة بُت االشخاص فهو يعت ر أن التجربة اؼبشًتكة لئلنسانية 
 ت رىن على وجود تلك االنواع من العبلقات واليت سبثلت ُب نظره ُب الحداقة التعاون اؼبودة...

وقد اعت ر أن ىذه العبلقات ىي شكل من أشكال الحراع السيكولوجي وىذا ما جعلو يحف صداقة برونيو 
وفيكاروس باعتبارىا صداقة حقيقية واليت انتهت باؼبوت. فهي عبلقة مشًتكة ومرتبطة ومتبادلة بُت صديقُت ألنو 

 ىي عبلقات مستحيلة.اليقبل أي واحد منهما دبوت صديقو وهبذا يقرأن العبلقات االنسانية 
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