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إهـــــــــدإء
إمحلد هلل إذل ي فقنا هذاإ ف م كن هصل إهه هل ا قل  هلل ليهص ما عدد
مهد ي هاإ إهدم إلوتلإع إىل ميب
إىل ميم إهدزيزة إط ل  هلل يف معرهام.
إىل مقرإد مرسيت
إىل لك مق ريب ف لك إلصدق ء فإلحب ب دفن إس وتثا ء
إىل مس تايت إهنرإم فلك رقن ء إدلرإسة
إىل لك زااليئ إذلي إذكرمه فياكرفنين ا ارحةل الاعوتدإيئ فحىت إلآن
فيف إلخري مرجل ا  هلل تد ىل من جيد معيل هاإ نفد يس وتفيد اا مجه إهطيبة إلنبيني لىل
إهوتخرج.
صيهحة

شكر و تقدير
"كن عالما  ..فإن لم تستطع فكن متعلما  ،فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم
تستطع فال تبغضهم"
بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث  ،نحمد هللا عز وجل على
نعمه التي من بها علينا فهو العلي القدير  ،كما ال يسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات
الشكر و التقدير األساتذة المحترمين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية و قسم:
الف لسفة بجامعة دمحم بوضياف بالمسيلة خصوصا و الدكتور المشرف على عملي هذا "
الدكتور .لصقع الربيع " لما

قدمه لي من جهد و نصح و معرفة وتوجيه طيلة انجاز هذا البحث.
كما ال ننسى أن نتقدم بأرقى و أثمن عبارات الشكر والثناء واالمتنان إلى الذين
كانوا عونا لي في بحثي هذا وكل من سعى ألن يكون نورا لي أضاء العتمة الحالكة
التي واجهتني بادئ األمر وكنت أحسبها عائق ا كبيرا في طريقي.
ومن باب من لم يشكر الناس ال يشكر هللا عز وجل أقول لهم جميعا لو ال كم لما وصلت
إلى ما وصلت إليه ف لكم مني كل الشكر...
الممتنة لكم دائما  :مختاري صليحة

مــقدمــــة

الغير في فلسفة جون بول سارتر

مقدمة:
تعد الفلسفة الوجودية من أحدث املذاهب واإلجتاهات الفلسفية املعاصرة .نشأت خالل احلربني العامليتني
كرد فعل عنيف ضد املذاهب العقلية بوجه عام ،من أهم مامييزها عن سائر التيارات الفلسفية احلديثة واملعاصرة
هو نزعتها الذاتية ودعوة اإلنسان اىل التحرر من الفكر اجملرد واألنساق الفلسفية التقليدية واإلهتمام مبصري
ومشاكله،وحماربة كافة الظروف اليت هتدد وجوده.جند من رواد هذه الفلسفة املفكر "جون بول سارتر" j.p
 Sartreالذي جاء ليمجد اإلنسان وينادي إىل حتريره من كافة القيود ويدعوه أبن حيقق إمكانياته وغاايته خارج
ذاته،وذلك لكون اإلنسان حتيط به خمتلف األشياء والظروف اليت قد متنعه وتعيقه على حتقيق ذاته .
وهنا جند نقطة هامة يف فلسفة سارتر أال وهي الغري،حيث يعترب موضوع الغري من بني املواضيع اليت شغلت فكر
سارتر،وعاجلها وحتدث عنها يف العديد من مؤلفاته .ولعل من بني أقوى الدوافع اليت جعلتنا نتطرق إىل دراسة الغري
يف فلسفة سارترهي فضولنا ملعرفة كيفية حتليل سارتر ملوضوع الغري واليت متيز فيها عن غريه من الفالسفة اآلخرين
أمثال هيدجر  Heideggerوبريجسون  Bergsonومريلوبونيت.Merleau-ponty .
خالل دراستنا هلذا املوضوع متحورت لناإشكالية هامة تتمثل يف مايلي :
إذا كان األان عند سارتر يكتشف ذاته عن طريق اخلروج منها فهو ابلضرورة يلتقي ابلغري،إذن من هو هذا الغري؟
وما عالقته ابألان؟
و تطرح هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الثانوية األخرى منها:
ماهو األان ،وكيف ينظر إليه سارتر؟
أ
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ماهو الغري ،وكيف يعرفه سارتر؟
وما العالقة اليت حيددها سارتر بينهما ؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية إستدعى األمر أن نتبع كل من املنهجني التحليلي يف مواضع والنقدي املقارن يف
مواضع أخرى.
وكذلك استلزم أيضا اتباعنا خطوة منهجية أخرى تتمثل يف مقدمة تلم جبوانب املوضوع ونواحيه.
وبعدها ارأتينا أن نقسم العمل إىل مدخل متهيدي و3فصول.
حيث جعلنا املدخل التمهيدي كبيان للدور الذي لعبه سارتر يف الفلسفة الوجودية وعرض ملختلف التأثريات اليت
سامهت يف بناء فكره،وذلك لكون فلسفته مل أتت من فراغ.
أما ابلنسبة للفصل األول الذي عنوانه ابألان يف فكر سارتر وقسمناه إىل 3مباحث.يف املبحث األول قمنا بعرض
مفهوم األان ابملعىن العام مث ابملعىن الذي قدمه سارتر.
ويف املبحث الثاين بينا كيفية وجود األان،ويف املبحث الثالث وضحنا حرية األان.
أما الفصل الثاين فكان عنوانه الغري يف فكر سارتر،وقسمناه بدوره إىل 3مباحث،املبحث األول تطرقنا فيه إىل
مفهوم الغري ابملعىن العام مث املعىن الذي جاء به سارتر.ويف املبحث قمنا بعرض الطريقة الين يوجد هبا ويف املبحث
الثالث بينا حرية الغري.

ب
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أما الفصل الثالث الذي عنوانه ابلعالقات العينية بني األان والغري،وقسمناه إىل ثالث مباحث :املبحث األول
درسنا فيه أهم العالقات اليت تقوم بني األان والغري يف نظر سارتر أما املبحث الثاين فوضحنا فيه العالقات بني
النحن والغري ،واملبحث الثالث كان عبارة عن عرض لبعض اإلنتقادات املوجهة لسارتر.
ويف األخري خلصنا إىل خامتة حتتوي جمموعة من النتائج ويف نفس الوقت حتمل إجابة على اإلشكالية املطروحة.
لقد إعتمدان خالل حتليلنا هلذا املوضوع جمموعة من املصادر واملراجع أمهها كتاب الوجود والعدم ملؤلفه جون بول
سارتر وكتاب فلسفة جون بول سارتر ملؤلفه حبيب شاروين ،وكتاب الغري يف يفلسفة سارتر ملؤلفه فؤاد كامل.
بينما فيما خيص الصعوابت اليت تعرضنا هلا اثناء دراستنا هلذا املوضوع نذكر كالتايل:
* صعوبة معرفة ضبط خطة منهجية ختدم املوضوع .
*كثرة املراجع اليت تتناول ذات املوضوع مما صعب علينا التحكم اجليد يف مضامينها
ولكن ابلرغم من كل هذا فقد إستطعنا جتاوز تلك الصعوابت ابلعمل واملثابرة وتوجيهات األستاذ ،ومتكنا يف
النهاية من امتام إجناز البحث ابلصورة اليت هو عليها.
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مدخل تمهيدي

الغير في فلسفة جون بول سارتر

مدخل متهيدي لفلسفة سارتر:
يعد جون بول سارتر* من بني الفالسفة الوجوديني الذين إشتهرت الوجودية وذاع صيتها من خالهلم وذلك
ألنه مل يكن يكتفي ابلتعبري عن فكره الفلسفي يف كتب ومقاالت وأحباث فلسفية كما فعل أضرابه السابقون ،بل
كان جيسد هذا الفكر أيضا يف رواايت ومسرحيات وقصص ،مما جعل للوجودية املعاصرة ذلك اإلنتشار الواسع
الذي أحلها يف الفكر املعاصر مكاان مل حتتله من قبل تيار او مدرسة فلسفية.

()1

لقد ساهم سارتر بشكل كبري يف انتشار الوجودية ،كما أنه دافع عنها بقوة ،وقد ظهر ذلك من خالل رواايته
ومسرحياته وكتبه ابإلظافة إىل أعماله السياسية اليت إتسمت ابجلدال و الكفاح –كل هذه األفكار واألعمال اليت
قدمها سارتر هي نتيجة أتثره بكل من هوسرل** وهيدجر***.
فهو يف منهجه الفلسفي ملتزم مبنهج التحليل الظاهري كما ابتدعه هوسرل ،والعنوان الفرعي لكتابه الرئيسي يف
الفلسفة " الوجود والعدم" ،هو حبث يف األنطولوجيا الظاهرية.
كما أن معظم افكاره الرئيسية اليت تضمنها هذا الكتاب ميكن أن تعد ترمجة فرنسية لفلسفة
هيدجر ،كما عرضها يف كتابه " الوجود والزمان" مع تعديالت طفيفة.

()2

* جون بول سارتر  :Jean paul sartreفيلسوف واديب فرنسي ،ينتسب إلى المذهب الوجودي ولد في باريس في الحادي والعشرين من شهر
يونيو سنة  ،6021من مؤلفاته ،l'etre et le neant l'imaginaire :توفي مساء  61أفريل سنة ( ،6092أنظر :عبد الرحمن بدوي،موسوعة
الفلسفة ،،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت(،ط،6091،)6:ص).111-111
()1

 -فؤاد كامل ،أعالم الفكر الفلسفي المعاصر ،دار الجيل ،بيروت( ،ط ،6001 ،)6:ص.061

** هوسرل )6019-6910(Hussrel :فيلسوف مثالي ألماني ومؤسس ما يسمى بالمدرسة الظواهرية (الفينومولوجية)( ،أنظر :روز تنال
بودين،تر:سمير كرم ،دار الطليعة للطباعة والنشر نبيروت ،ص.)111
*** هيدجر ( )6021-6990أحد مؤسسي الوجودية األلمانية والداعية األساسي لها ،أعماله الرئيسية (الوجود والزمان)( ،أنظر :روزنتال يودين،
المرجع نفسه،ص)111
()2

-فؤاد كامل ،أعالم الفكرل الفلسفي المعاصر،مرجع سابق،ص.061
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نفهم من هذا أن سارتر قد أتثر اتثريا بكل من هؤالء الفيلسوفني ،حيث إرتبطت فلسفته جزئيا بكل
منهما ،ويظهر هذا التأثر من خالل إتباعه للمنهج الظاهري الذي قدمه هوسرل ،وإستخدامه له بشكل واسع يف
جممل فكره الفلسفي .وجتربة هيدجر ذات صلة بتجربة سارتر(جتربة تكشف ما يف الوجود من عبث وعقم)
فكالمها يريدان أن يطلق علما ظاهراايتيا للوجود).
أما عن أتثره هبيدجر فيتجلى من خالل األفكار الرئيسية املوجود يف كل من كتبيهما " الوجود والعدم" و" الوجود
والزمن" ،فكالمها جيعل من الوجود اإلنساين حمورا لفلسفته وكالمها يقول أبن الوجود عبث التأثري.
لقد أتثر ساتر كذلك ابلفكر اهليجلي فهو يستعري منه عباريت الوجود يف ذاته والوجود لذاته ،والدايلكتيك
عند هيجل يسري من املوضوع –وهو هاهنا الوجود يف ذاته ،ونقيض املوضوع –الوجود لذاته – ومركب املوضوع
–وهو الوجود يف ذاته –ولذاته أو هللا أو املطلق.

()1

سارتر إذن اتثر هبيجل يف فكريت الوجود يف ذاته والوجود لذاته ،ونوع اجلدل القائم بني كل منهما ،وكذلك قام
بتحليل العالقات القائمة بني الذوات وأرجعها إىل فكرة الصراع حىت املوت اليت نقلها عنه.
من خالل ما سبق يتبني لنا أن فلسفة سارتر عبارة عن مزيج بني كل من فلسفة هيدجر وهوسرل وهيجل* ،إىل
أنه وجه هلم بعض اإلنتقادات ،وأخذ ما أخذه عن كل واحد منهم.وأضاف بعض وجهات النظر اجلديدة يف
فلسفته.

()1

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،دار المعارف ،مصر(،د:ط)(،د:ت)،ص.66

*هيجل،جورج فلهلم فريديريش :Hegel , Georg Wilhelm Friedrichفيلسوف ألماني ولد في شتوتغارت في  09آب  ،6222ومات بالكوليرا
في  61تشرين الثاني  ،6916أنظر (:جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت( ،ط ،0221،)1:ص.)206

1

الغير في فلسفة جون بول سارتر

فإذا كان سارتر قد أتثر ابلفلسفة األملانية من انحية املذهب ومن انحية املنهج ،إال أنه يف هناية األمر قد
فكر وفلسف بعقلية الرجل الفرنسي.

()1

نفهم من هذا أن سارتر أىب أن يغري فكره الفرنسي وأتثره الواضح املعامل بديكارت حيث جنده يدافع عن

مذهبه بعقلية تشبه إىل حد ما عقلية ديكارت(.René Descartes* )2
ولكن آراء سارتر امليتافيزيقية جتعله يتحرك يف ذات اإلطار الذي حترك فيه الفالسفة اليوانن األقدمون وميكن
أن يفسر مذهبه على أنه حماولة إلقامة فلسفة تقابل وتعارض الفلسفة األرسطية يف نفس الوقت كما أن عددا من
قضاايه بشأن احلرية وخاصة تصوره عن الوجود العارض تقرتب من مذهب القديس توما األكويين.

()3

نفهم من هذا أن سارتر قد إستقى فلسفته من فكر األساتذة األملان والفيلسوف اليوانين أرسطو وكذلك توما
اإلكويين  ،وهو هبذا شكل فكرا مركبا عن كل من هؤالء ،وحقق فكر خالصا ،بلغ به أرقى مراتب الشهرة يف
فرنسا ويف العامل.ومن هنا كانت له أصالته ،وكان له فضله يف إكمال بناء املذهب الوجودي)4(.وإنتشاره بفضل
أعماله املسرحية وروايته املعروفة.

(- )1حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر،منشأة المعارف ،االسكندرية(،د:ط)(،د:ت)،ص.11
(- )2علي حنفي محمود ،قراءة نقدية في وجودية سارتر ،المكتبة القومية الحديثة ،طنطا(،د:ط) ،6002ص .12
* ديكارت  : René Descartesفيلسوف فرنسي كبير ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث ،وفي الوقت نفسه كان رياضيا ممتازا إبتكر الهندسة
التحليلية (،أنظر :عبد الرحمن بدوي موسوعة الفلسفة ،ص)19
(- )3إ-م.بوشنسكي ،تر.عزت قرني ،عالم المعرفة ،الكويت(،د:ط)،6000،ص.016
(- )4عبد الرحمن بدوي ،دراسات في الفلسفة الوجودية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر (ط ،6022)6:ص.010
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الفصل األول
األنا في فكر سارتر

1
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متهيد:
إذا كان بوسعنا التحدث عن الغري يف فلسفة سارتر ،فوجب علينا أوال التطرق للحديث عن األان عنده
بصفة عامة ،وذلك لكون كل من األان والغري مفهومان مرتبطان بعضهما ببعض ،فإذا ذكر الغري وجب أن يكون
هناك أان.
لقد شغلت إشكالية األان الكثريين بداية من العصر اليوانين ،حيث جند أن أرسطو إعترب اإلنسان هو الناطق
واملفكر ،ويف العصور احلديثة قامت فلسفة ديكارت على مقولته املعروفة":أان افكر إذن أان موجود"..أي أن الفكر
الواعي هو الشرط األساسي للوجود اإلنساين أو األان.
كذلك جعلت الفلسفة التجريبية الوعي أو الشعور قوام املعرفة اإلنسانية ،وبعدها ربط فرويد الوجود ابلالوعي
أو الالشعور من خالل نظريته للتحليل النفسي.
هكذا إذن جند كل من هؤالء املفكرين قد ربط األان حسب فلسفته وفكره ،أما عن فكرة األان يف فلسفة
سارتر فسنتقدم بعرضها خالل هذا الفصل ،ويتمحور لنا حول دراستها جمموعة التساؤالت التالية:
ما مفهوم األان يف فكر سارتر؟ وما أهم الشروط ليحقق وجوده ،وكيف حيقق حريته؟
وماهي أهم الشروط إلثبات وجود األان؟
وكيف ميكن لألان حتقيق حريتها؟
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املبحث األول :مفهوم األان عند سارتر
أوال-املفهوم العام لألان:
أان  : Moiيف املعىن الوجودي تدل كلمة أان على جوهر حقيقي اثبت حيمل األعراض اليت يتألف منها
الشعور الواقعي ،سواء كانت هذه األعراض موجودة معا أو متعاقبة ،فهو إذن مفارق لإلحساسات والعواطف
واألفكار  ،ال يتبدل بتبدهلا وال يتغري بتغريها.

()1

نفهم من هذا ان األان يف املعىن الوجودي يساوي الشعور يف خمتلف توجهاته.
األان يف علم النفس:
تشري عبارة "أان" يف علم النفس إىل الذات من جهة وعيها بذاهتا.قال وليم جيمس( ":)w- jamesيف
نفس الوقت الذي افكر فيه يكون لدي وعي بذايت وبوجودي الشخصي فاألان هو الذي يعي ذاته ،حبيث تصبح
شخصييت كاهنا مزدوجة ،إذن هي يف الوقت عينه الذات العارفة وموضوع املعرفة".

()2

تتمثل األان من خالل هذا التعريف يف األان الذي يعي ذاته ،ومنه يكون األان ذات عارفة وموضوع معرفة يف
نفس الوقت وذلك ألنه عندما يعي ذاته ابلضرورة يعي وجوده الشخصي كما أقر به وليم جيمس.
األان" :هو الذات اليت ترد إليها أفعال الشعور مجيعها وجدانية كانت أو عقلية أو إرادية وهو دائما واحد
ومطابق لنفسه و ليس من اليسري فصله عن أعراضه ،و يقابل الغري و العامل اخلارجي و حياول فرض
نفسه على اآلخرين ،وهو أساس احلساب و املسؤولية")3( .هذا يعين أن األان يف املعىن العام يقصد هبا املطابق
لنفسه واملقابل لألخر أما عند سارتر فسنعرضها كالتايل:

()1

-جميل صليبا،المعجم الفلسفي،ج،6دار الكتاب اللبناني ،بيروت(،د:ط)،6090،ص.612

()2

-جالل الدين سعيد ،معجم المصطلحات الفلسفية ،دار الجنوب للنشر  ،تونس(،د:ط)( ،د:ت)،ص12

()3

-مراد وهبة ،المعجم الفلسفي ،دار قباء الحديثة ،القاهرة(،د:ط)، 0222،ص.01
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اثنيا -مفهوم األان عند سارتر:
يبدأ سارتر كما يبدأ ديكارت بقضية واحدة ليس فيها شك هي أان أفكر إذن أان موجود cogito ergo
)1(.

sum

سارتر هنا ينطلق من الكوجيتو* ليحدد معىن األان ،وهذا يعين أنه أتثر بديكارت يف ذلك.
ولكن سارتر ال يقف عند الكوجيتو وإمنا هو يتخذ الكوجيتو نقطة انطالق لينظر إىل األان الواعي موضوعه معا يف
عالقتهما اليت ال تنفك.

()2

نفهم من هذا أن سارتر أخذ من ديكارت فكرة الكوجيتو كوسيلة لالنطالق يف البحث يف مفهوم األان ،وهو
يعارض فكرة كون األان جمرد وعي خالص ،يعي نفسه عن طريق الفكر ،وكذلك ينفي قول ديكارت أبان األان
جوهر خالص قائم بذاته.
لذلك ان الكوجيتو الديكاريت يف رأيه هو شكل من أشكال التأمل** عن حالة وعي*** اإلنسان ،فريتد
الوعي على نفسه وينظر يف أوجه نشاطه...إن الوعي يكشف العامل إنه ال يكشف نفسه لنفسه مباشرة ،وهكذا
يفرتق سارتر عن موقف ديكارت )3(.وأيخذ الرأي الذي ذهب إليه هوسرل.
سارتر هنا يبني لنا أن الوعي يكشف لنا العامل فقط ،وال يستطيع أن حيقق لنا معىن األان الصحيح ومن
خالل هذا هو يعارض موقف ديكارت الذي ينصب حول الوعي -وابلتايل يدعوان إىل أن ":نقف عند الكوجيتو

()1

-موريس كرانستون ،ستارتر بين الفلسفة واألدب ،تر :مجاهد عبد المنعم مجاهد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر( ،د:ط) ، 6096ص.22

*الكوجيتو:إشارة إلى قول ديكارت أنا افكر إذن أنا موجود ،وهو إستدالل على وجود النفس بفعل من أفعالها ،أ(نظر :دمحم جواد مغنية ،مداهب
فلسفية،ص.).001
()2

-حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،دار المعارف ،القاهرة (،د:ط) ،6011،ص.00

** التأمل :هو إستغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى الحد الذي يجعله يغفل من األشياء األخرى( ،أنظر :جالل الدين سعيد ،معجم مصطلحات
الفلسفة، ،ص.).90
*** وعي :سكلوجيا :إدراك المرء لذاته وأحواله وأفعاله إدراكا مباشرا (،أنظر :ابراهيم مدكور،المعجم الفلسفي ،ص.).061
()3

 -موريس كرانستون ،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق ،ص.26-22
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الديكاريت ونقول ":أان أفكر ،.....بل ينبغي أن نتجاوز هذا الكوجيتو ونقول ":أان افكر يف شيئ ما"...فالوعي
عند سارتر ال يوجد أبدا مبفرده  ،وإمنا هو يوجد ألنه يفكر يف شيء ما".

()1

نفهم من هذا أن سارتر خيتلف عن ديكارت يف كونه يعترب وجود الوعي من خالل تفكري األان يف شيئ ال أن
تفكر فقط كما جيئ به ديكارت ،فالوعي عند سارتر يتمثل يف تفكري األان يف ظاهر الشيء وهنا يتبني لنا اتثر
سارتر هبوسرل يف اجلانب الظاهري الفينومولوجي.
فالفينومولوجيا عند سارتر هي فينومولوجيا جامعة ،إهنا ال تقف عند األان افكر أي الوعي اخلالص ،ولكنها
تذهب إىل ما يقصد إليه الوعي من أشياء.

()2

إذن الوعي عند سارتر يتمثل يف إدراك األان ملا حييط هبا من أشياء ال يف التفكري فقط وهذه هي الفكرة اليت
أخذها سارتر عن هوسرل ،فهوسرل ربط الوعي ابلتصور أي ظاهر الشيء واألان هنا تتمثل يف الوعي ابألشياء
احمليطة هبا.
"ومن هذه الوجهة ،نضمن بقاء املبدأ اجلوهري للفينومولوجيا ":إن كل وعي بشيئ ما هو وعي بشيئني")3(.من
خالل هذا يتبني لنا أن سارتر قد ربط مفهوم األان أفكر ابلفينومولوجيا اهلوسرلية ،أي أن األان جيب أن ترتبط
ابملوضوعات.
أو مبعىن آخر إن الوعي جيب دائما بسبب طبيعته ان يتجه انحية موضوع من املوضوعات او شيء من
االشياء،وكما أن املرآة ليس هلا حمتوى سوى ما ينعكس داخلها فكذلك الوعي ليس له مضمون سوى األشياء اليت
يعكسها.

()1

()4

-حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،مرجع سابق ،ص00

()2

-حبيب شاروني،المرجع نفسه،ص601

()3

-جون بول سارتر ،تعالي األنا موجود ،ترحسن حنفي ،مكتبة الفكر الجديد ،بيروت( ،ط،0221،)6:ص.12

()4

 -موريس كرانستون ،سارتر الفلسفة واألدب ،مرجع سابق ،ص.26
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جند إذن سارتر قد أخذ من ديكارت األان أفكر وعن هوسرل التصور أو الظاهرة لكنه نقد هوسرل يف
ظاهرته للوعي ،حيث جنده أعاب عليه فكرة القصد من الظاهرة فهوسرل جعل من الوعي يعين اتصال األان
ابلشيء يف ظاهره ومل يبني لنا ما القصد من الظاهرة ،أي شعور األان ابلظاهرة والتوجه حنوها دون فهم قصدها.
لكن مبا أن الوعي هو وعي متجه حنو موضوع ومبا أن الذات ليست كذلك إال من حيث هي قاصدة
موضوعاهتا ،فلن يكون إذن لفلسفة هيدجر أي مضمون ولن يكون األان جوهرا قائما بذاته كما كان األمر عند
ديكارت.

()1

ومن هنا يتضح لنا أنه يف حماولة هوسرل إلرجاع املوضوعات أو األشياء لألان قد أخطأ كثريا وجتاهل ما
يسمى ابجلوهر عند ديكارت ،والوجود يف العامل عند هيدجر-حيث جند أن أوىل مقومات األان هي اخلروج عن
الذات والوجود يف العامل واالرتباط به وابآلخرين فكان هيدجر خيطو بفلسفته وبفكرة القصدية خطوة أبعد كثريا
من هوسرل متجها حنو العامل...وهنا نرى سارتر يلتقي مع هيدجر يف اختاذ فكرة القصدية للكشف عن مقومات
()2

الوجود.

فسارتر يف حتديده ملفهوم األان بدأ من الكوجيتو مث انتقل إىل قصدية هوسرل ويف األخري إجته إىل املنهج
الوجودي لدى هيدجر والذي يتمثل يف ربط األان ابلعامل-فهو مل يتوقف عند ما يعنيه الكوجيتو الديكاريت بل جتاوز
ذلك وإنتقل إىل ما يقصده الوعي من أشياء.
ومن مث استطاع سارتر أن يقيم أنطولوجيا :أي علم الوجود على أساس املبدأ الفينومولوجي للقصد دون أن
يقف عند الوعي كما فعل هوسرل ودون أن يرتك الوعي لينظر يف الوجود العاملي كما فعل هيدجر ،ذلك ألن إجتاه
الوعي عند سارتر إىل املوجودات اليت يعيها إمنا هو أتكيد لألان الواعي ويف الوقت نفسه أتكيد لألشياء
اخلـ ـ ـ ـ ـارجية.

()1

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.11

()2

-حبيب شاروني ،المرجع نفسه،ص11

()3

-علي حنفي محمود ،قراءة نقدية في وجودية سارتر،مرجع سابق،ص.12
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وهبذا ندرك أن سارتر قد جاء بفكرة مغايرة يف عملية حتديد مفهوم األان ،حبيث مل تكن سائدة يف ذلك
العصر ،فهو قد غري هذا املفهوم السائد عند كل من هوسرل وهيدجر ،حيث غري معىن القصدية اليت جاء هبا
هوسرل ،وكذلك عاملية هيدجر مع احتفاظه ابملعىن الديكاريت لالان.
لذلك إقتصرت دراسة سارتر على الوعي وعلى املوضوعات املاثلة للوعي أي الظاهرة للشعور ظهورا بينا.

()1

جند سارتر يؤكد ذلك من خالل قوله يف كتابه "األان متعايل موجود" حيث يقول:ومتضي املسألة إذن وكأن
الشعور يكون األان موجود ع لى أنه متثل زائف لذاته وكأنه خيدر ذاته على هذا األان موجود الذي كونه وذاب فيه
()2

وكأنه جيعل منه رقيبه وقانونه.

املبحث الثاين :وجود األان .
رأينا أن سارتر يف حتديده ملفهوم األان قد إنطلق من الكوجيتو الديكاريت ومل يتوقف عنده بل جتاوزه إىل املعىن
القصدي للوجود ،وهو يف ذلك قد اتبع املنهج الفينومولوجي الذي جاء به هوسرل وطبقه هيدجر-هبذا قد تشكل
مفهوما آخر للكوجيتو حيث ربطه ابلوجود ومن هذا يتبني لنا أن الكوجيتو السارتري يفضي إىل نوعني من
املوجودات،الوعي وموضوعات الوعي ،وهااتن الذاتيتان توجدان بطريقتني خمتلفتني يقول سارتر ":أن الوعي هو
دائما لذاته  For himselfأما املوقف الذي يعكسه فهو يف ذاته .)3( ."In itself
ومعىن هذا هو أن املوجود لذاته يتمثل يف األان الواعي أما املوجود يف ذاته فهو خمتلف االشياء اليت حتيط
ابألان كالكرسي ،السيارة ،الشجرة وابقي املوضوعات اليت متثل املوجود يف ذاته ،ومنه نتوجه إىل معىن وجود األان أو
الوجود ألجل ذاته كما ذكره سارتر حيث يقول :ماهو من أجل ذاته ليس هو الوجود...وماهو من أجل ذاته

()1

 -حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،مرجع سابق ،ص.01

()2

-جان بول سارتر ،تعالى األنا موجود،مصدر سابق،ص.622

()3

-موريس كرانستون،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق ،ص.20-26

66

الغير في فلسفة جون بول سارتر

يتألف يف اخلارج إبتداءا من الشيء كسلب هلذا الشيء :وهكذا فإن أول عالقة له مع الوجود يف ذاته هو
السلب.

()1

يتبني لنا إذن أن وجود األان يتشكل عن طريق السلب احلاصل بينها وبني الوجود يف ذاته ،ومعىن هذا أهنا
ليست الوجود.فاإلنسان يف رأي سارتر-عدم يفرز االوجود -وهو أشبه ما يكون بفجوة يف الوجود العام ،أو مبثابة
تصدع فيه)2( .وهذا التصدع أو الولوج داخل العامل ينتج عن طريق الشعور اخلانق ابلغثيان نظرا ملا جاء به سارتر،
فعند الشعور ابلغثيان يتولد القلق يف نفس األان ،مما ينتج عنه إكتشافها لذاهتا ،وابلتايل نستنتج أن:
اإلنسان هو الكائن الذي يفتح ثغرة يف هذا الوجود الضيق املتكتل املمتلئي بنفسه والذي هو يف هوية
مع ذاته ،والشعور هو الذي يفتح ابب العدم* يف العامل.

()3

فاإلنسان إذن عند سارتر هو الكائن الذي يسبق وجوده على ماهيته وذلك حيقق عن طريق الشعور أو
الوعي ،فعندما تستشعر األان القلق يصبح من الضروري إكتشافها لذاهتا و ابلتايل ولوجها داخل العامل.
وابتداء سارتر من الوعي ،وهو الوجود ابلذات هو تقرير صريح وجازم أبولوية الوعي من حيث أنه وجود ويف
هذا التقرير ألسبقية الوجود يتفق سارتر-بصفة مبدئية -مع الكوجيتو الديكاريت.

()4

وذلك لكون الكوجيتو حيدد لنا وجود األان من خالل القول الصريح أان أفكر إذن أان موجود ،لكن هذا
التصريح من طرف الكوجيتو ال حيقق لنا وجود الفكر أو املعرفة بل يؤكد لنا وجود العارف أو املفكر أي األان،
ومن هنا يربز لنا التباين احلاصل بني كل من ديكارت وسارتر ،حيث جند ديكارت من خالل الكوجيتو يعترب األان

()1

-جون بول سارتر ،الوجود والعدم ،تر :مجاهد عبد المنعم ،مطابع الهئية المصرية للكتاب( ،د:ط)(،د:ت)  ،ص.001

()2

-علي حنفي محمود ،قراءة نقدية في وجودية سارتر ،مرجع سابق ،ص.10

*

العدم :هو ماليس موجودا ،وعند سارتر ،العدم((تال الوجود)) وال يالحق الوجود ،بإعتبار أن العدم ال يوجد من جهة إال كنفي لشيء ما
وإنتفاءه،فالعدم ليس موجود ،بل يعدمه الوجود الذي يحمله( ،أنظر:جالل الدين سعيد ،معجم مصطلحات الفلسفة،ص.). 091

()3

 -فؤاد كامل ،أعالم الفكر الفلسفي المعاصر ،مرجع سابق ،ص069

()4

-حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،مرجع سابق ،ص01
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جوهرا قائما بذاته وحيقق هذا اجلوهر عن طريق التفكري أو املعرفة أو أي فعل تقوم به األان ،فتصبح بذلك ماهية
األان سابقة عليها ،فاألان ال حتقق وجودها إال عن طريق التفكري أو ما شابه ذلك.
وعلى عكس هذه النتيجة متاما يذهب سارتر يف أتويله للكوجيتو ،إن الكوجيتو عند سارتر ال يعين جوهرا
حائزا على طبيعة وإمنا يعين نفس وجود الوعي أي نفس وجود املعرفة من حيث هي ممارسة ومن حيث هي شعور
فعلي ،فكأن أسبقية األان-يف فلسفة سارتر -هي أسبقية املمارسة )1( .وكذلك فعندما يقرر لنا سارتر وجود األان
أبهنا وجود الوعي فهو بذلك يقرر وجود معرفة ممارسة ،ومنه يصبح الوجود سابقا على املاهية ،فاألان هي اليت ختلق
الوجود عن طريق الوعي.
إن األنطولوجيا السارترية تؤكد على اولوية الوجود وتراه سابقا للماهية فالوجود عند سارتر-هو الوعي الذي
يقيم عالقته مع املوضوعات اليت حتيط به ،وهذا إن دل على شيئ فإمنا يدل على أن اإلنسان يوجد أوال من أجل
إقامة هذه العالقة مث إعطاء داللة لإلشياء بقصد.

()2

ومنه يتبني لنا أن وجود األان سابق ملاهيتها ،وعن طريق وجودها يثبت ماهيتها وهذه املاهية تتحقق يف
العالقة اليت جتمع بني األان واملوضوعات احمليطة هبا.
وهلذا فإن اإلنسان هو أوال مشروع وتصميم حييا حياة ذاتية ،والشيء يوجد قبل هذا املشروع بل اإلنسان هو
الذي يصمم مستقبله،مث حيقق من هذا التصميم ما يستطيع.

()3

إذن اإلنسان يف نظر سارتر هو الذي خيلق ماهيته من خالل وجوده الذي يعتربه سارتر منشئ للعدم فالعدم
هو نتيجة لوجود األان ،وذلك بناء على مقولة سارتر  :إن العدم ال يستطيع أن يعدم نفسه إال ضد أرضية من
الوجود ،وينتج عن هذا أنه يوجد يف العامل كائن لديه مقدرة ان يعدم العدم ،وكذلك يستطيع أن يؤكد العدم يف

()1

()2

()3

 حبيب شاروني  ،المرجع نفسه ،ص.01–فريدة غيوة،إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،دار الهدى،عين مليلة(،د:ط)(،د:ت)،ص.91-91
-عبد الرحمن بدوي،موسوعة الفلسفة ،مرجع سابق ،ص.111
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كينونته واآلن ال ميكن أن يكون موجودا يف ذاته ،هلذا جيب أن يكون الشكل اآلخر لكينونة الشيء لذاته
()1

الوعي.

ومن خالل هذا يتضح أن املوجود ألجل ذاته هو الذي حيقق لنا وجود العدم ،وذلك حينما يقوم بنفي العدم
والولوج إىل العامل ،فالعدم يف نظر سارتر ال يستطيع أن يعدم نفسه لذا وجب حضور األان أو الوعي لينشأ العدم،
ونستنتج من هذا أن الشعور هو الذي يفتح العدم يف العامل )2(.وذلك عن طريق نفي العدم أو السلب الذي تلجأ
إليه األان لتخلق العدم.
إذن أييت العدم إىل العامل عن طريق اإلنسان ،ولكن لكي يكون اإلنسان منبع العدم فإنه البد أن يكون حامال
()3
للعدم يف داخله.
نفهم من هذا أن اإلنسان حيمل يف طياته عدما ،وبذلك يكون متشكال من العدم وذلك طبقا ملا جاء يف رأي
()4
سارتر،أن اإلنسان ليس فقط حيمل العدم يف داخل ذاته ،بل إن العدم هو قوامه على التحديد.
سارتر هنا يبني لنا أن العدم يشكل وجود األان.
ولكن ال ينبغي أن نفهم من هذا أن اإلنسان يف مشوله عدم ،بل هناك يف اإلنسان يوجد ماهو يف ذاته :من
ذلك جسمه ،واألان فيه وعادته وما إىل ذلك.

()5

معىن هذا أن األان ال تتشكل كلية من العدم بل فيها جانب من الوجود.
إذا كان اإلنسان هو الذي فتح ابب العدم حنو الوجود ،فهذا يعين أنه املسؤول عن إقرار عدمه اخلاص من
أجل تشكيل وجوده وجتاوز الوجود الذي هو عليه ،فهو ال يوجد إال يف عالقته مع األشياء اليت خيتلف عنها،

()1

 -موريس كرانستون ،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق،ص.22-21

()2

-فؤاد كامل،أعالم الفكر الفلسفي المعاصر ،دار الجيل ،بيروت(،ط،6001،)6:ص.069

()3

-ا.م.بوشنسكي ،الفلسفة المعاصرة في أوروبا،مرجع سابق،ص.011

()4

-ا.م.بوشنسكي،المرجع نفسه ،ص.011

()5

.-م .بوشنسكي ،الفلسفة المعاصرة في أوروبا،مرجع سابق،ص.011
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وفعل االرتباط هو يف الوقت ذاته نفي وإنفصال من أجل توليد العدم.

()1

نفهم من هذا أن اإلنسان لكي حيقق وجوده جيب دائما أن يقوم بتجاوز العدم املوجود بداخله ،وكذلك يف
بناء عالقة مع املوجود يف ذاته ،وذلك يكون عن طريق عملية اإلنفصال بينه وبني املوجود يف ذاته.
إن الوعي أييت إىل العامل على أنه إنفصال من العامل على أنه ليس العامل فهو إذن ال شيء ،ولكنه يؤسس العامل
وجيعله قائما -وهذا الالشيء هو احلقيقة االنسانية ذاهتا ابعتبارها النفي االصلي الذي بواسطته ينعكس العامل.

()2

ومن خالل هذا يتبني لنا أن وجود األان هو الذي يكشف لنا عن املوجود يف ذاته أو العامل عن طريق
اإلنفصال بينهما ،فاألان تشكل وجودها وتفرض ذاتيتها من أجل ظهور املوجود يف ذاته أي املوضوع -وكذلك
عند ظهور املوجود يف ذاته تتشكل ذاتية األان.
العالقة إذن بني الوعي واملوضوع هي عالقة مثول وابتعاد وهي تعين حضور الوعي إزاء موضوع ليس إايه
فالوعي يكشف عن العامل بكونه هو غري العامل ويف نفس الوقت يقرر وجود العامل دون أن يضيف أي شيء إليه
وإمنا يتصف هو متميز بكونه ليس هذا الوجود-يف -ذاته ومعىن ذلك أن الوعي يعرف ذاته بواسطة كشفه عن
()3

صفات الشيء يف ذاته.

ومنه نستنتج أن وجود األان يتحقق عندما تكتشف متيزها عن الوجود يف ذاته وظهوره كموضوع أمامها عن
طريق عملية السلب واإلنفصال ،فاألان عندما تثبت وجودها هي بذلك تثبت وجود املوجود يف ذاته من خالل
عملية اإلنفصال فيما بينها ألن املوجود يف ذاته الميكن له أي معىن أو داللة إال عندما تظهر األان وابلتايل تنفصل
عنه لتحقق وجوده ،إذن نستخلص أن كل وجود األان والوجود يف ذاته متالزمان فكل منهما يثبت وجود اآلخر
عن طريق عملية االنفصال املستمر من قبل األان حنو الوجود يف ذاته.

()1

-فريدة غيوة ،اتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق،ص.99

()2

-حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،مرجع سابق،ص.621-621

()3

-حبيب شاروني ،بين بيرجسون وسارتر،مرجع سابق،،ص.621
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يؤكد لنا سارتر أن الرابطة األوىل ملا هو يف ذاته مبا هو من أجل ذاته هي إذن رابطة وجود .

()1

هذا يعين أن العالقة بني املوجود ألجل ذاته والوجود يف ذاته هي عالقة وجود حيث أن املوجود ألجل ذاته اييت
إىل الوجود عن طريق عملية اإلنفصال واليت تكون مع املوجود يف ذاته.
إن الوعي يذهب إىل األشياء ذاهتا ليعرفها يف ماهيتها ،ولكن ماهية الشيء* ال تقرر إال مبقتضى إنفصال
الوعي عنه ،ومبا أن الوعي ال ينفصل عن العامل وعن كل مايف العامل دفعة واحدة وإمنا هو ينفصل عما ميثل
أمامه.

()2

هذا يعين أن األان هو الذي حيقق ماهية الشيء ابنفصاهلا عنه ،لكنها تستطيع أن تنفصل عن الشيء املاثل
أمامها يف ذلك الوقت فقط ،وال ميكن أن تدرك الشيء يف احلالة املاضية أو احلاضرة أو املستقبلة ،وبذلك يتضح
أن اإلحتاد بني األان واملوضوع أمر ممتنع وهذا لكون األان يدرك األشياء بصفة انقصة.
فهو يدرك اهلالل من حيث أنه قمر غري مكتمل ويدرك الربعم من حيث هو زهرة انقصة النمو ،و هذه
العملية تنطبق على مجيع األشياء املوجودة يف العامل.

()3

ومنه فاألان يدرك األشياء على أهنا انقصة وعن طريق هذا اإلدراك يكشف السلب الذي حيتل وجوده ،حبيث
ان األان هنا تالحظ متيزها عن الوجود يف ذاته مبجرد اإلقرتاب منه وابلتايل تلجأ إىل جتاوزه.
والتجاوز هبذا املعىن له وظيفتان أساسيتان تتمثل األوىل يف أتمل املوضوع املكتمل والثانية يف التميز عنه
()4
ابلنقص ،ونتيجة لذلك خيتلف الوعي عن الوجود يف ذاته ألنه ال يوجد ابلطريقة اليت يوجد عليها هذا األخري.
ومن خالل هذا يتبني لنا أن وجود األان والوجود يف ذاته يف انفصال دائم ،وهذا اإلنفصال يتشكل يف عملية
السلب اليت تظهر حيث شعور األان ابلتميز عن الوجود يف ذاته ابلنقص ،هذا يعين أن سارتر ميز اإلنسان عن
()1

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.162

*الماهية :ماهية الشيء مابه جوهره والماهية مقابلة للوجود باعتبارها مكونة لطبيعة الشيء وسابقة لوجوده (،أنظر:جالل الدين سعيد ،معجم
مصطلحات الفلسفة،،ص.).121
()2

 -حبيب شاروني ،بين برجسون وسارتر ،مرجع سابق،ص629

()3

-فريدة غيوة،اتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق،ص.02

()4

-فريدة غيوة، ،المرجع نفسه ، ،ص.02
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األشياء أو املوضوعات اليت تشكل الوجود يف ذاته ومل جيعل اإلنسان شيئا كباقي األشياء األخرى مثل ما تدعيه
الفلسفة املادية*.
حيث جند سارتر صرح بذلك فقال:وكل النظرايت املادية تعامل اإلنسان كشيء من االشياء أي أهنا تعتربه
جمموع ردود أفعال معينة .ال متيز بينها وبني جمموع الكيفيات والظواهر اليت تدخل يف تركيب منضدة او مقعد أو
حجر من األحجار -أما حنن الوجوديني -فنريد أن تقوم دنيا اإلنسان على جمموعة من القيم املتميزة املفارقة للعامل
()1
املادي.
نفهم من هذا أن سارتر قد بني لنا أن اإلنسان متميز عن ابقي االشياء ،وهو الوحيد الذي جيعل هلذه األشياء
معىن وداللة ،وعن طريقه فقط يتشكل العامل ككل مبا حيمله من معان وذلك يكون من خالل إعدام األان للوجود
يف ذاته ،هذا ما يذكره لنا سارتر من خالل كتابه الوجود والعدم حيث يقول:فما هو لذاته يظهر كإعدام صغري
يتخذ اصله يف حضن الوجود(الكلي) ،ويكفي هذا اإلعدام ليحدث إنقالب كلي للوجود-يف ذاته -وهذا
االنقالب هو العامل.

()2

يتبني لنا من خالل هذا القول أن اإلنسان أو الوجود لذاته هو الذي حيقق لنا وجود العامل عن طريق اإلعدام
أو النفي الذي يكون بينه وبني الوجود ذاته ،وهبذا اإلعدام حيدث اإلنقالب الذي يشكل لنا العامل.

* مادية:مذهب يرد كل شيء إلى المادة،فهي أصل ومبدأ أول-بدون غيره تفسر الموجودات( ،أنظر :اإبراهيم مدكور،المعجم الفلسفي،،ص.).611
()1

 جون بول سارتر،الوجودية مذهب إنساني ،تر:عبد المنعم الحنفي،مطبعة الدارالمصرية للطبع والنشر والتوزيع ،مصر (ط)6:،6011،ص.11
()2

-سارتر الوجود والعدم ،مصدر سابق،ص021
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املبحث الثالث :حرية األان
لقد الحظنا يف املبحث السابق أن وجود األان يف إنفصال دائم عن املوجود يف ذاته وذلك نتيجته هو
تشكيل معرفة عن العامل.
لكن الوعي ال يقف من العامل عند حد املعرفة فحسب وإمنا هو يعمل يف العامل مغريا يف مادته ومبدال يف
طبيعته.

()1

هذا يعين أن األان ال تقف عند حد تشكيل معرفة عن العامل بل تتجاوز ذلك عن طريق العمل حبيث تعمل
على التغيري من مادة األشياء وتبديلها وإخضاعها هلا مجيعا ،ومنه يتبني لنا أن دراسة هذا النشاط ،أي دراسة
مقولة الفعل التكاد تكشف لنا عن شيء جديد حقا يف فلسفة سارتر ،وإمنا هي تعود بنا إىل مسألة احلرية.

()2

نفهم من هذا أن سارتر حيدد لنا فكرة احلرية عن طريق الفعل ،فاإلنسان عندما يقوم بفعل ما إجتاه العامل فهو
بذلك حيقق حريته ،وهذا ما يوضحه خالل قوله:الفعل هو التعبري عن احلرية.

()3

يتبني لنا من خالل هذا أن األان يكسب حريته عن طريق خمتلف األفعال اليت يقوم هبا ،فاإلنسان كما ذكران
يف السابق هو الذي خيلق وجوده وهو مبثابة الفجوة داخل العامل املظلم ،وهو بذلك حيقق وجوده مبفرده دون
اللجوء إىل املساعدة ،حبيث يثبت وجوده بعدما كان ال شيء ومن هنا يصبح حرا.
وهلذا كان متجيد الفعل من املبادئ الرئيسية يف هذا املذهب :إذ ليس مث حقيقة واقعية إال يف الفعل ،واإلنسان
ال يوجد إال بقدر ما حيقق نفسه.

()4

هذا يعين أن وجود اإلنسان ككل يتحقق عن طريق الفعل والفعل هو اثبات للحرية -ومنه نستنتج أنه ال ميكن
فصل احلرية عن الوجود ،ألن الوجود فعل واحلرية هي نتيجة هذا الفعل.
()1

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق،ص.021

()2

حبيب شاروني،المرجع نفسه،ص.021- Jean-Paul-Sartre,l'etre et le néant, Gallimard,france, paris1943,p482

()4

-عبد الرحمن بدوي ،دراسات في الفلسفة الوجودية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت(،ط،6092،)6:ص.011
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إن احلرية إذن هي الوجود االنساين نفسه حيث يعتربها سارتر من خصائص الوجود ،فاألان عنده مير مبواقف
متعددة خالل حياته لذا وجب عليه اإلختيار وهذا االختيار يكون حبرية دون اخلضوع لسلطة أخرى ،ويبقى
مستمرا معه دائما.
فاإلنسان ال ميكن أن يتوقف عن اإلختيار  ،ومن خالل هذا االختيار خيتار نفسه ويكون رب أفعاله وخالق
ماهيته يف حرية كاملة ،فاإلنسان ليس شيئا آخر سوى خلق ذايت ،أي أن اإلنسان هو الذي خيلق ذاته بنفسه ألن
وجوده يتوحد مع فاعليته (أي أعماله) أو ابألحرى مع أفعاله احلرة.

()1

فاألان هبذا املعىن هو الذي خيتار أفعاله حبرية اتمة وهو ابلتايل املسؤول عن هذه األفعال مجيعها فعن طريق
هذه األفعال يثبت وجوده ،ويكون ابلطبيعة وجوده متحدا مع أفعاله فاإلنسان كما يقول سارتر :هو ما يفعل وما
هو إال سلسلة من املشاريع.

()2

األان إذن حيقق وجوده عن طريق األفعال احلرة ،وكذلك جند سارتر ال يعطي أمهية لكون األفعال تنقاد تبعا ملا
يدور من حوهلا من ظروف وعوامل تتحكم فيها ،ألن األان عنده هو املسؤول عن هذه األفعال وهو الذي خيتارها،
وال ميكن تربير ما قام به من أفعال مرجعا ذلك إىل جمموعة الظروف والعوامل احمليطة به أو النابعة من شخصيته،
حيث جند سارتر يقدم لنا مثاال على ذلك فيقول :حينما أواجه موقفا حقيقيا -مثال أين إنسان جنسي ،قادر على
التورط يف عالقة مع إنسان من اجلنس اآلخر ،وقادر على إجناب أطفال -فلو واجهين موقف كهذا فأان جمرب على
إختيار التصرف الذي إرأتيته مناسبا له ،وأان متحمل ملسؤولية إختياري.

()3

نفهم من هذا أن احلرية واإلختيار مرتادفان فاحلرية تظهر لنا عن طريق الفعل وهذا الفعل يكون انبع من
االختيار ،ألن األان هنا هو الذي خيتار أفعاله وهو الذي حيددها سواءا كانت حسنة او سيئة.

()1

-دمحم مهران-دمحم مدين ،مقدمة في الفلسفة المعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة(د:ط)،0221ص.622

()2

-دمحم مهران ،دمحم مدين،مرجع نفسه،ص.622

()3

-سارتر،الوجودية مذهب إنساني ،مصدر سابق،ص.16
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اإلنسان إذن حر ال ختضعه الدوافع أو احلوافز ،وإمنا ختضع له و لتفسريه وأتويله هلا بناءا على حريته.

()1

فاحلرية عند سارتر تكمن يف كون األان هو الذي يصنع نفسه بناءا على إختياره ملختلف األفعال ،الجئا
ابلضرورة إىل احلرية الشخصية ،دون اخلضوع ملا حييط به ،وهو يعترب أن اإلنسان الذي خيتار حبرية مصريه وحياته
هو اإلنسان احلقيقي الذي تتمثل فيه صفة الوجود احلقيقية.
ولكن إذا كانت احلرية عند سارتر مرادفة لإلختيار ،فهل يكون يف وسع اإلنسان أن خيتار أال يكون حرا،
جييب سارتر على ذلك ابلنفي ويقول :لقد حكم علي دائما أن أوجد فيما وراء ماهيتني ،ومعىن هذا أنه ليس يف
اإلمكان أن جند للحرية حدودا أخرى غري وجوده ذاته ،حنن لسنا احرار يف أن نتخلى عن حريتنا.

()2

هذا يعين أن سارتر يعترب احلرية مظهرا من مظاهر الوجود بل هي الوجود نفسه ألنه عن طريقها يقوم االنسان
ابلتعبري عن وجوده ،وذلك يكون من خالل إعتبار احلرية هي اليت متنحه القدرة على النفي أو السلب الذي به
يستطيع الولوج إىل العامل ومنه حتقيق الوجود الشخصي.
ويضيف سارتر قائال :إذا مل يكن يف إستطاعتنا أن خنتار الطبقة االجتماعية اليت ولدان فيها ،وال أن خنتار
تكوين جسمنا وعقلنا ،فإن املوقف الذي خنتاره جتاه الطبقة اليت حنن فيها واجتاه جسمنا راجع إلينا.

()3

هذا يعين أن األان عند سارتر ال يستطيع ان خيتار الطبقة اليت يوجد فيها ،لكن ابستطاعته أن يصنع موقفا
حيدد حالته داخل هذه الطبقة ،وهذه احلالة ترجع إليه هو وإىل حريته الشخصية ،فهو حر يف إختيار حالته داخل
الطبقة اليت يكون فيها ،وهو بذلك متحمل ملسؤوليته يف حتديد حالته ،فإما أن يرضى ابحلالة اليت وجد عليها وإما
أن حياول تغيريها.

()1

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق،ص.022

()2

-على حنفي محمود ،قراءة نقدية في وجودية سارتر ،مرجع سابق،ص.11

()3

-دمحم مهران،دمحم مدين،مقدمة في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق،ص.620
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فلو بعت نفسي كعبد ،أو أخضعت إراديت حلاكم مطلق  ،فإين أمارس حرييت يف مثل هذا الفعل ،فموقفي اجتاه
وضعي الذي اان عليه هو تعبري عن حرييت ومسؤولييت عما حدث وعما يرتتب على ذلك ،ولذلك فال حرية إال
من خالل موقف معني أختذه وأختاره مبحض حرييت.

()1

نفهم من هذا أن احلرية عند سارتر تشمل مجيع جماالت احلياة ،فاألان ميارس احلرية يف مجيع املواقف اليت
يتعرض هلا طوال حياته ،كما أننا جند احلرية تشمل اجلانب املعنوي لألان فقط ،فهي بعيدة كل البعد عن اجلانب
اجلسماين لإلنسان وذلك لكون اجلسم تتحكم فيه الطبيعة وهو خاضع حلتميتها ،لكن فيما خيص اجلانب املعنوي
فهو متدفق احلرية.
وذلك لكون سارتر يعترب االنفعاالت والرغبات والعواطف مجيعها حرة ،وهو يذهب إىل أبعد من ذلك فريى
أن احلرية تتمثل يف خمتلف احلاالت النفسية األكثر داللة على اجلربية.
وذلك مثل حالة االغماء اليت تصيب االنسان عندما يشعر ابخلوف ،فاإلغماء هنا يهدف إىل إلغاء اخلطر عن
طريق إلغاء الوعي به ،ومعىن هذا أن الوعي قد إختار أسلواب معينا يف مواجهة هذا اخلطر هو أسلوب اإلغماء
وفقدان الوعي.

()2

وهذا االختيار الناتج الذي يقوم به األان يتمثل يف احلرية كما يتمثل يف ابقي االنفعاالت.
هذا يعين أن احلرية تشمل مجيع األفعال اليت تصدر عن األان ،ومنه فنجد سارتر يؤكد على أن احلرية حتمل
صفة االطالق ألن االنسان يف نظره دائما سيبقى حرا حرية مطلقة حىت وإن كان يف أكثر املواقف شدة وقهرا،
فهو يرى أن احلرية ال تنبثق إال من مواقف اجلرب والقهر.

()3

هذا ما يؤكد على أن سارتر إعترب احلرية مطلقة يف مجيع األحوال ،بل جعل هذه املواقف هي اليت تولد لنا
احلرية فعن طريق مواقف اجلرب والقهر تتولد احلرية.
()1

-دمحم مهران،دمحم مدين ،مقدمة في الفلسفة المعاصرة،مرجع سابق،ص.620

()2

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق،ص.062-020

()3

-دمحم مهران ،دمحم مدين،مقدمة في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.621
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إذن نستخلص أن احلرية عند سارتر هي الصفة املميزة لإلنسان كوهنا مالزمة له دائما يف خمتلف املواقف اليت
يتعرض هلا يف حياته.
لكن هذه احلرية عند سارتر هي مصدر سعادة اإلنسان ومصدر شقاءه يف الوقت نفسه.

()1

فاحلرية تعترب مصدر السعادة عندما جتعل اإلنسان يبدو قادرا على اإلختيار والعيش كما يريد هو ،وتعترب
مصدر للشقاء يف الوقت نفسه وذلك عندما ال يستطيع اإلنسان إيقاف نفسه على اجلري وراء تطلعات وآمال ال
حدود هلا ،وكذلك جتعل منه منحصرا و منعزال عن العامل ،هذا هو األمر الذي أعيب على الوجوديني ككل و
سارتر بشكل خاص.
فاحلرية كما يتضح عندهم تبدو وكأهنا مطلقة تقرتب من الفوضى ،ويبدو أهنم قد احسوا مبا يف ذلك من جمافاة
للحقيقة ،فراحوا يربطون بني نقيضها أعين الضرورة اترة واإللتزام اترة أخرى ،حىت يضفون عليها شيئا من
املعقولية.

()2

نفهم من هذا أن الوجوديني مجيعهم وسارتر ابألخص قد حاول أن يضفي صفة املعقولية للحرية ،بعدما أيقن
أهنا عندما حتمل صفة املطلقية ستصل إىل الفوضى وذلك لكون احلرية تعجز أن تظهر يف بعض املواقف اليت
يتعرض هلا اإلنسان وابلتايل ال ميلك اإلنسان أي مهرب سوى اخلضوع هلذه املواقف ،والدليل على ذلك نستنتجه
من خالل قول سارتر :إنين لست حرا سواء يف اهلروب من نصيب طبقيت ووطين وأسريت وكذلك يف بناء
سلطيت وثرويت أم يف االنتصار على أقل شهوايت أمهية أو عادايت .

()3

جند سارتر هنا يبني لنا إعرتافه أبن احلرية ليست مطلقة،فهناك بعض املواقف اليت جتعل من حرية األان حمدودة.

()1

-يحي هويدي،قصة الفلسفة الغربية،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة(،د:ط)،6001،ص.612

()2

 -دمحم مهران،دمحم مدين،مقدمة في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.606

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر  ،مرجع سابق،ص.006
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االستنتاج:
من خالل عرضنا هلذا الفصل يتبني لنا أن سارتر يف حتديده ملفهوم األان قد إنطلق من الكوجيتو الديكاريت ،مث
انتقل إىل قصدية هوسرل ويف األخري اجته إىل املنهج الوجودي لدى هيدجر ،حيث ربط مفهوم األان ابلوجود
وحدده عن طريق العالقة اليت تكون بينه وبينه األشياء.
فاألان عند سارتر حيقق وجوده عن طريق عملية االنفصال اليت تكون بينه وبني االشياء بواسطة عملية السلب و
وذلك لكون األان الثغرة اليت عن طريقها يفتح ابب العدم.
أما عن حرية األان فيعتربها سارتر جوهر وجوده ومساوية له ،وذلك ألن احلرية عنده هي الفعل ،وعن طريق الفعل
يثبت األان وجوده وابلتايل حريته.
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الفصل الثاني
فكرة الغير عند سارتر
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متهيد:
تعد مسألة اآلخر من املسائل اليت شغلت الكثريين وعوجلت عرب مر العصور ،حيث يف العصر القدمي جند
سقراط قد قضى حياته حماورا لغريه ،ويف حماورات أفالطون أتكيد ضمين للشخصية ،وخاصة يف حماورتيه عن احلب
واجلمال فإنه يصف تسامي الفرد عن طريق احلب الذي يضمره لغريه من الناس ،ويف العصر الوسيط جند القديس
أوغسطني يتحدث بتلك اللهجة الذاتية يف اعرتافاته اليت يناجي هبا ربه.
أما يف العصر احلديث فنجد ليبنتس يؤمن بوجود مجهورية من األرواح يهيمن عليها هللا وبركلي فيتصور حماورة
عما بني هللا والروح.
ويف نقد العقل العملي يضع كانت قاعدة تبني لنا أمهية اآلخر عنده وهي أال يتخذ املرء من اآلخر وسيلة  ،بل
جيب أن ينظر إليه على أنه غاية يف ذاته.
وعند هيجل جند مسألة اآلخر تتمحور حول دراسة العالقة بني العبد والسيد وما يقوم بينهما من صراع،
حيث يريد كل طرف أن حيطم اآلخر ،وابلتايل تكون العالقة بينهما عالقة داخلية وكل منهما حياول فرض ذاته
على اآلخر.
والتعاطف عند شلر ذو أمهية خاصة ،إذ أن اإلحتاد الذي بيننا وبني اآلخرين سابق على االحتاد بيننا وبني
أنفسنا ،والتعاطف الالعقلي فهو شعور أويل يسبق فكرتنا عن أنفسنا.
ويف القرن التاسع عشر تظهر لنا نظرة الغري يف فلسفة هيدجر فهو يربطه ابلوجود ،فمن مسات وجود األان أنه
وجود مع اآلخرين ،وكل واحد هو اآلخر وال أحد هو ذاته.
وكذلك جند مريلوبونيت يويل أمهية ملسالة اآلخر ،وهذا ما نلمسه يف حتليله الفينومولوجي للجسد ،فاآلخر
ضروري ابلنسبة لألان ألهنا ال تستطيع أن تكون حرة مبفردها وال تكون واعية مبفردها ،إن اآلخر يف نظره هو جسم
آخر ابلنسبة جلسمه ،هو وله نفس البنية مع جسمه.أما ابلنسبة لسارتر فماهو الغري عنده؟ وكيف يوجد و ما
الطريقة اليت يثبت هبا حريته؟
أما عن الغري يف فلسفة سارتر فسنطرحه خالل عرضنا هلذا الفصل.
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املبحث األول :مفهوم الغري عند سارتر
اوال:املفهوم العام للغري:
الغري  Autreوهو كون كل من الشيئني حبيث يتصور وجود أحدمها مع اآلخر ولفظ "الغري" يف علم
النفس مقابل لفظ "أان" فكل ما كان موجودا خارج الذات املدركة أو مستقال عنها كان غريها ،وحنن نطلق على
الشيء املوجود خارج األان إسم الالأان أواآلخر ،فاألان إذن هو الذات املفكرة واملوضوع اخلارجي هو اآلخر.

()1

مونتاين  : Montaigneإن اإلختالف بيين وبني نفسي اليقل عن االختالف بيين وبني غريي.فوفنارغ  :Vauvenargnesإننا نكتشف يف انفسنا ما خيفيه اآلخرون عنا ،ونتعرف يف اآلخرين على ماخنفيه عن أنفسنا.
فرويد  :S.Freudيلعب اآلخر دائما يف حياة الفرد دور النموذج أو الشريك أو اخلصم.ليفيناس  :Leveinasإين أمنح األولوية لآلخر  ،وإن وجودي مسخر له أما واجبات اآلخر اجتاهي فذاك أمرهوليس أمري ....وفيما يتعلق ابلعالقة ابآلخر فإين أحيل دائما إىل مقولة دستويفسكي يف كتابه األخوة كارمازوف:
إننا مجيعا مسؤولون عن كل شيء وعن اجلميع ،وأان يف ذلك أكثر من غريي.
قال أندريه جيد :إن أفضل وسيلة ملعرفة النفس هي أن تسعى ملعرفة الغري.

()2

()3

هذه بعض التعريفات اليت قدمت لتحديد مفهوم الغري من طرف بعض الفالسفة و املفكرين ،وهي ختتلف من
فيلسوف آلخر.

()1

 -جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج ،0دار الكتاب اللبناني ،لبنان ،ص.616-612

()2

-جالل الدين سعيد ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ،مرجع سابق ،ص.160

()3

-إبراهيم مدكور ،المعجم الفلسفي ،مرجع سابق ،ص.611
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اثنيا:مفهوم الغري عند سارتر:
إن مفهوم الغري عند سارتر يظهر يف كتابه الوجود والعدم من خالل تصرحيه بذلك حيث يقول :إن الغري هو
اآلخر أي األان ليس إايي ،فالغري هو من ليس إايي ومن لست أان إايه  ،وليس هنا تشري إىل العدم بوصفه عنصر
فصل معطى بني الغري وبني النفس وبني نفسي ،فبني الغري وبيين أان عدم الفصل.

()1

من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن الغري عند سارتر هو األان األخرى اليت ليست أانه هو ،وكلمة ليس تعين
عنده العدم الذي يشكل الفصل يف ما بني األان واآلخر ،وابلتايل تكون كل أان رافضة ألن تكون هي اآلخر ،وكل
منهما األان واآلخر حياول أن يؤسس ذاته وذلك ابعتبار اآلخر كموضوع.
فاآلخر يفصل نفسه عين أبن جيعل نفسه ذاات واعية يب حبيث اصبح أان موضوعا له ،ولكين بدوري أفصل
نفسي عن األان املوضوعي أي ذايت اليت هي موضوعا آخر.

()2

وهذا يعين أن اآلخر عندما جيعل من نفسه ذاات واعية تصبح األان موضوعا له وابلتايل تقوم األان برفض الذات
اليت أصبحت موضوعا لآلخر ومنه إذا غابت األان املوضوعية غاب معها اآلخر.
إنين أهرب من اآلخر برتك ذايت املهجورة أي ذايت ألجل اآلخر بني يديه وإنفصايل عن اآلخر وهو اإلنفصال
الذي يكون ذايت ،هو يف بنائه إفرتاض أبن هذه الذات املهجورة واملرفوضة أي هذه الذات اليت يفصل كل من األان
واآلخر نفسه عنها كي جيعل من نفسه شخصا مستقال ،هي مقصد صليت ابآلخر ورمز إلنفصالنا املطلق يف آن
واحد.

()3

ومنه نستنتج أن كل من األان واآلخر يريد أن يشكل ذاته وجعل األان اآلخر موضوعا لذا فالصراع بني كل
منهما قائم وال ينتهي.
فاألان جتعل من اآلخر موضوعا لفرض ذاتيتها واآلخر جيعل من األان موضوعا لفرض ذاتيته.
()1

–سارتر ،الوجود والعدم  ،مصدر سابق ،ص.101

()2

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.621

()3

 -حبيب شاروني،المرجع نفسه،ص.621

02

الغير في فلسفة جون بول سارتر

ومن صفات املوضوع ان يكون ذاات ،فإذا اصبحت موضوعا مل أعد أان اي فقدت صفات الذات ،وهكذا إذا
اصبحت موضوعا ابلنسبة إىل نفسي كانت ذاات ولكنها ليست ذايت أان ،وهو وجود خيتلف كل االختالف عن
وجودي لذايت ،لكنين أعرتف هبا على أهنا ذايت ،فأان هذه الذات ولكنين اهلوة أو العدم الذي يفصلين عنها،
ووجودي للغري سقوط يف هذه اهلوة املطلقة حنو املوضوعية.

()1

وكل هذا ينتج عن خمتلف االنفعاالت يف اخلجل واخلوف واالعتزاز ابلنفس اليت حتس هبا األان مبجرد ظهور
اآلخر وابلتايل تصبح األان موضوعا لآلخر  ،واآلخر بدوره موضوع لألان.
إذن الغري هنا ذات وموضوع يف نفس الوقت فاآلخر كموضوع واآلخر كذات ليس بينهما أي إحالة.إال أن
اخلطر يكمن يف كون اآلخر ذاات ،فهذا ما يهدد األان وجيعل منها موضوعا لآلخر ،وذلك عن طريق سلب األان
ذاتيتها ،أو ما يعرب به سارتر يف مسرحيته جلسة سرية " اجلحيم هو اآلخرون" فسارتر يعترب اآلخر جحيما لكونه
يسلبه إمكانياته وحريته وراحته اليت كان يتمتع هبا قبل ظهور اآلخر ،وهذا حيدث من خالل نظرة اآلخر إىل األان،
يؤكد سارتر ذلك يف قوله :إذا نظر إيل إنسان فإين اشعر أبين موضوع.

()2

وهبذا نفهم أن الغري عند سارتر يشكل سلب للحرية اإلنسانية ويتمحور هذا الشعور كلما أحست األان
بنظرات الغري تقصدها أو تراقب أفعاهلا وتصرفاهتا.
ومنه فإن اآلخر يفرض على األان الوجود الذي يرضيه ويتمناه مع طموحاته وابلتايل تكون السيطرة من قبل
اآلخر على األان.
وذلك جيعلها موضوعا لذا جند سارتر يدعوا األان إىل إنكار نفسها أبهنا الغري  ،فالغري حيتل وجودها مما يؤدي
إىل معاانهتا فهو خيلق هلا وجود غري وجودها.
وكذلك يؤكد سارتر على أن اآلخر يسلب لألان حريتها وهذا راجع إىل إعتقاده أن اإلنسان يتمتع ابحلرية
املطلقة اليت ال حتددها حدود  ،وهذا ما جعله يثور على اآلخر ويؤكد على حتطيم وجوده من أجل إثبات هذه
احلرية.

()1

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق  ،ص.19

()2

–سارتر ،الوجود والعدم ،مصدر سابق ،ص.111

09

الغير في فلسفة جون بول سارتر

فطاملا حتولين نظرة اآلخر إىل شيء فإهنا حتولين إىل شيء صلب..إىل شيء له طبيعة ،وهكذا تبعد عين حرييت من
املعاين وابملثل أن نظريت إىل اآلخر بنفس املعىن حريته منه هو الذي يصبح شيئا ابلنسبة يل ،وهكذا يظهر لنا نوع
()1
من الصراع أو اإلصطدام امليتافيزيقي " لتجاوزين" كل منهما حياول أن يطيح ابآلخر.
سارتر هنا يؤكد لنا رأي ه أبن األان والغري يف صراع دائم وال ميكن أن يزول هذا الصراع بينهما ما دام كل منهما
حياول أن يطيح ابآلخر ويفرض ذاته.
املسألة إذن صراع بيين وبني اآلخر( ،صراع حىت املوت) كما يقول هيجل.

()2

نفهم من كل هذا أن الغري يف فلسفة سارتر هو األان اآلخر الذي جيعل من األان موضوعا له.
املبحث الثاين :وجود الغري
رأينا أن املقولة االساسية يف فلسفة سارتر هي "املوجود ألجل ذاته" أي الوعي ورأينا أن أول ما مييز الوعي
هو احلرية ،ويرى سارتر أن "املوجود ألجل ذاته " حييل إىل نوعني آخرين من الوجود مها وجود اآلخر والوجود
ألجل اآلخر.

()3

إن سارتر عندما عرف لنا اآلخر ابنه األان اليت ليست إايه ،قد اقر بوجود غري وجود األان أال وهو وجود
اآلخر ،وهذا اآلخر عنده يتكشف من خالل النظرة الفينومفولوجية للشعور ابخلجل ،حيث جنده يؤكد على ذلك
يف قوله" لقد قمت حبركة غري حكيمة أو عامية وهذه احلركة تلتصق يب وال أحكم عليها وال ألومها بل أحياها
فقط....لكن ها أنذا أرفع راسي فجأة كأن هناك أحد فرآين وأحتقق فجأة من كل مايف حركيت من سوقية
فأخجل...فأان خجالن من نفسي من حيث أبتدي للغري".

()4

()1

-موريس كرانستون ،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق ،ص.92-91

()2

 -فؤاد كامل ،أعالم الفكر الفلسفي المعاصر ،لمرجع سابق ،ص.060

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،المرجع السابق ،ص.611

()4

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدرسابق ،ص.192
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نفهم من هذا هو أن الغري حني ينظر إىل األان وهي يف موقف ما وتقوم بعمل ما فهو يشعرها ابخلجل ،وهذا
اخلجل ينتج عنه إدراك األان لوجود غري وجودها ألجل ذاهتا ،وهو الوجود ألجل اآلخر.
وهذا الوجود للغري يف نظر سارتر يشكل خطرا على األان لكونه يقيده وينزع منه حريته اليت كان يتمتع هبا قبل
ظهور الغري.
فالغري عندما ينظر لألان حيجره وجيمده وأيخذ منه إمكانياته  ،وكل ما حييط به  ،ومنه يصبح األان مقيد وال
ميلك القدرة على تغيري إمكانياته أو مواقفه ألنه يصبح حمدد من طرف اآلخر.
فوجود الغري أكيد الشك فيه ،وحضوره ميأل املكان ويهدد وجودي يف كل حلظة.

()1

األان إذن مهدد من طرف اآلخر ألن وجوده ميأل املكان ،فعند ما يتواجد اآلخر يفقد األان إمكانياته ألهنا تفر
حنو اآلخر.
هذا العامل الذي كان بواسطيت وألجلي اصبح موجودا بواسطة اآلخر وداخل تصوراته وضمن غاايته.

()2

هكذا حيس األان بعد ما يظهر له اآلخر ،فاآلخر عندما يظهر لألان يسلب منه حريته وينتج له وجودا غري وجوده،
مما حيدث لألان اضطرااب  ،وكذلك يقوم بتشتيته وجعله موضوعا من املوضوعات اليت تشكل عامله.
وهكذا جند أن النظرة قد وضعتنا على إثر وجودان –من أجل -الغري وكشفت لنا عن الوجود اليقيين لذلك
الغري الذي من أجله حنن نوجد.

()3

نفهم من هذا كله أن وجود الغري عند سارتر يتحدد من خالل الدراسة الفينومولوجية للخجل ،أي عندما تقع
نظرة الغري على األان ويشعر حينها األان ابخلجل ،وهذا اخلجل هو الذي خيلق لألان وجود غري وجودها وهو وجود
الغري ،هذا الوجود الذي حيد حرية األان ويقيدها.

()1

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.12

()2

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.619

()3

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدر سابق ،ص.110
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لكن رغم كل هذا جند سارتر يقر أبن الغري ضروري لتحقيق وجود األان  ،وذلك يظهر من خالل قوله:
نظرة الغري جتعلين أوجد...ومع هذا الوجود الذي هو أان ويكشفه اخلجل.

()1

إذن الغري ضروري إلثبات وجود األان وذلك لكون األان خيجل من ذاته أمام الغري ،نظرا ملا أقر به سارتر فنظرة
الغري إىل األان هي سبب إلكتشاف وجوده.فكأن حضور الغري للذات أمر ضروري لكي تشعر بوجودها.

()2

ومنه فعن طريق وجود الغري يتمحور لنا وجود األان ويشعر بذاتيته ،ويدركها فور ما ينظر إليه الغري.
خنلص إذن إىل أن الذاتية اليت يقول هبا سارتر ليست ذاتية فردية ابلضرورة ،وذلك:
ألن إدراك وجود الذات ينطوي يف الوقت نفسه على إدراك وجود الغري ،فالذي يكشف عن وجود نفسه إمنا
يكشف يف الوقت نفسه عن وجود غريه ،بل إن وجود الغري شرط لوجوده الذايت أو أنه ليس شيئا إال إذا إعرتف
له اآلخرون أبنه شيء.

()3

هذا يعين أن الغري شرتط لوجود األان ،كما أنه ضروري للمعرفة اليت لدى األان عن نفسه ،وهلذا فإن إكتشاف
األان لذاته يتوقف عن املعرفة اليت يعطيها له الغري ،فاألان أيخذ معرفة عن ذاته عندما تقع عليه نظرة الغري  :فالغري
ضروري لوجودي ،كما أنه ضروري للمعرفة اليت لدى عن نفسي ،وعلى هذا إلن إكتشايف لذايت يكشف يل يف
()4
الوقت نفسه عن الغري.
نفهم من هذا أن وجود الغري يتكشف لألان عندما تدرك ذاهتا  ،واألان تدرك ذاهتا عن طريق ظهور الغري ،إذن
وجود الغري يبني لنا وجود األان  ،واألان بدروه يقوم إبثبات وجود الغري ،وهذا يعين أن كل من األان والغري يعمل
على إثبات وجود اآلخر ،وكل منهما ضروري لآلخر.

()1

-سارتر ،المصدر نفسه ،ص.110

()2

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.10

()3

-عبد الرحمن بدوي ،دراسات في الفلسفة الوجودية ،مرجع سابق ،ص.011

()4

-عبد الرحمن بدوي ،المرجع نفسه ،ص.011
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وهكذا نالحظ أن سارتر يؤكد على وجود اآلخرين الذين حيتلون وجودان ،فهم موجودون فينا وحنن نعاين من
()1
وجودهم بوصفهم هؤالء الذين خيلقون لنا وجودا غري وجودان.
نستنتج من كل هذا أن سارتر يعرتف بوجود الغري ،لكنه رغم ذلك ينادي ابلذاتية االنسانية ويدعوا إىل
حتطيم كل القيود اليت حتيط ابلوجود االنساين ،وذلك كله من أجل حتقيق الوجود الذايت ،ويؤكد على ذلك من
خالل قوله :وهذا الوجود -للغري كموقف يؤثر بوصفه ابعثا ،لكن ينبغي من أجل هذا أن ينكشف بواسطة دافع
()2
ليس شيئا آخر غري مشروعنا احلر.
نفهم من هذا أن سارتر يعرتف بوجود الغري فقط لتحقيق مشروع األان احلر أي حرية األان  ،وذلك ألهنا
تتوقف على الغري.
إذن نستخلص أن سارتر والوجوديني ككل ال ينكرون أن األان ال يستطيع العيش بعيدا عن اآلخرين لكن
فهمهم هلذه احلقيقة يبقى فهما فرداي متطرفا ،فاجملتمع الذي يهيئ الظروف حلياة أفراده ،والذي فيه ينمو وعي الفرد
وتتفتح شخصيته ليس يف نظرهم إال قوة كلية تضغط على الفرد وتسلبه وجوده وجتعله اسري أذواق وأخالق
()3
ونظرات وإعتقادات وعادات معينة.
يتضح لنا من خالل هذا أن سارتر وغريه من الوجوديني رغم إعرتافهم بوجود اآلخرين إال أن هذا اإلعرتاف
يبقى فرداي منحصرا ،وذلك لكون اجملتمع أو اآلخرين يف نظرهم يسلبون األان الوجود الذايت وجيربها على القيام
ببعض األمور اليت تكون خارجة عن رغبتها.

()1

-فريدة غيوة ،إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.600

()2

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدر سابق ،ص.912

()3

-جماعة من األساتذة السوفيات :موجز تاريخ الفلسفة ،تر :توفيق سالم ،دار الفرابي ،بيروت( ،ط ،6090،)6:ص110
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املبحث الثالث:حرية الغري
يف املبحث السابق رأينا أن وجود الغري يتمحور عن طريق النظرة اليت يوجهها الغري حنو األان فبظهور الغري
ينتج وجودا آخر غري وجود االان.
وكذلك مما ينتج عن نظرة اآلخر هو أنه يسرق مين عاملي وكأن كل ما كان حييط يب من اشياء وكل ما كان يدور
حول وعي قد إختفى من جمايل وإنزلق حنو اآلخر ليندرج يف عامله.

()1

نفهم من هذا أن الغري من خالل نظرته إىل األان يسلب منه حريته وحيدها ،وذلك ألنه بوجود الغري تنشأ حرية
الغري.
وبواسطة حريته يستطيع اآلخر ان يتعاىل على أمكانيايت إبمكنياته هو اخلاصة ،فأراها تفر بعيد عين مصطحبة
معها األشياء واملوضوعات اليت كانت متمركزة حويل.

()2

حرية اآلخر إذن تغري من مفهوم حرية األان ،فهي تسيطر عليه وتسحب منه إمكانياته وابلتايل تصبح إمكانية
اآلخر هي اإلمكانية الدائمة.
واملظهر الذي يضفيه ظهور اآلخر على موقفي يفر مين ألنه ألجل اآلخر  ،حبيث اكون كائنا حمروما من
القدرة على الدفاع إزاء حرية اآلخر ،وهبذا املعىن ميكن أن نعترب أنفسنا عبيدا عندما نرتاء لآلخر.

()3

إن ظهور اآلخر يشكل قيدا حلرية األان وابلتايل تصبح األان عبدا لآلخر ،وكذلك تصبح حميطة ابخلطر وهذا
اخلطر يتشكل يف اخلوف من إستيالء اآلخر على إمكانيات األان وتوظيفها لتحقيق ما يصبوا إليه اآلخر بعيدا عن
علم األان ،ألن األان مل يصبح سيدا للموقف بعد ظهور اآلخر ،وذلك ألن نظرة الغري أحالته إىل عبد بعدما سلبت
منه حريته وإمكانياته ،هذا ما يعرب به سارتر ابلعبودية.

()1

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.619

()2

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.11

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.622
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العبودية إذن عند سارتر هي أن أكون خاضعا لنظر وأحكام اآلخرين دون أن استطيع التعرف إليها ،وأن
أكون إمكانية من ضمن إمكانيات الذي يراين  ،والذي يستطيع أن يستخدمين كوسيلة لتحقيق أهدافه.

()1

حرية اآلخر إذن تظهر بعدما أصري أان عبدا له ،كونه يقيدين ويسلب مين إمكانيايت ورغبايت ويستغلها لتحقيق
أهدافه وغاايته ،وإذا أردت أن أثبت حرييت اخلاصة عليا أن اقوم بنفس التجربة اليت يقوم هبا اآلخر حنوي ،وذلك
يكون عن طريق توجيه نظريت إليه ،ومن خالهلا يصبح عبدا يل وأعتربه كوسيلة وآله ألهدايف وحلرييت.
وهكذا تعرف احلرية كنفي للعبودية ،فإذا كنت اريد نفسي كحرية على أن اتعاىل أو أنفي العبودية اليت
يقلصين إليها الغري ،وأن أحول اآلخر يف اآلن عينه إىل عبد.

()2

هذه هي العالقة اجلدلية اليت تكون بني األان والغري  ،واليت أقر هبا سارتر  ،فحرية األان تتوقف على حرية اآلخر
وحرية اآلخر تتوقف على حرية األان.
إننا منارس احلرية من أجل احلرية ،وسوف نطلبها من خالل ظروف معينة ،وبسعينا خلف احلرية نكتشف أهنا
تتوقف كلية على حرية اآلخرين ،وأن حرية اآلخرين تتوقف على حريتنا.

()3

وذلك يكون يف نظر سارتر عندما يقوم األان ابإلخنراط يف العمل ،فالعمل يوجب على األان أن ختتار حريتها
وإبختياره حلريته يكون مضطرا إلختيار احلرية للغري ،وجيعلها غاية له ،فاألان ال يستطيع أن يتخذ من حريته غاية
إال إذا إختذ من حرية اآلخرين غاية.
هذه معظم األفكار اليت جاء هبا سارتر يف كتابه الوجودية مذهب إنساين.
يقول سارتر  ":واحلرية من حيث هي تعريف ابإلنسان ال تتوقف على حرية اآلخرين ،ولكين عندما
()4

ألتزم ،أطلبها لنفسي كما أطلبها لآلخرين ،وأجعلها غاييت ،وأدمج يف تلك الغاية حرية اآلخرين".
()1

-سعاد حرب ،األنا واآلخر والجماعة ،دار المنتخب العربي ،بيروت(،ط،6001،)6:ص.66

()2

-سعاد حرب ،المرجع نفسه،ص.60

()3

-سارتر ،الوجودية مذهب إنساني ،مصدر سابق ،ص.19

()4

-سارتر الوجودية مذهب إنساني ،مصدر سابق ،ص.19
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نفهم من هذا القول ان سارتر يعترب الوجود اإلنساين هو احلرية ،واإلنسان حر فور وجوده ،وحرية الغري عنده تظهر
حينما يقوم األان ابلعمل  ،فاإللتزام ابلعمل يوجب على األان اإلعرتاف حبرية الغري.
وذلك ليحقق غايته احلرة وابلتايل وجوده الذايت.
إن احلرية الوجودية تتطلب " اخلروج -عن" أي خروج الذات إىل " اخلارج" أو جتاوز الذات لذاته ،وذلك
عندما تتجاوز اآلخرين ،ألن فهم الذات لذاهتا ال يتم إال يف مثل هذه العملية اليت تتطلب قوة اإلرادة واملغامرة،
()1

ولكنه يف الوقت ذاته هو وجود يف صراح معهم من أجل حتقيق املشروع الوجودي.

إذن حرية الغري تشكل لنا حرية األان وابلتايل وجوده ،وذلك ألن وجود األان مرادف حلريته ،فاألان لكي حيقق
وجوده جيب عليه أن حيرص على ضمان حرية الغري ،ألهنا متثل غايته اليت من خالهلا يثبت وجوده وحريته ،ومنه
فحرية الغري ضرورية حلرية األان.
ويف نظر سارتر األان حر حرية مطلقة ،ويستطيع أن يفعل ما يريده ،وال يؤاخذ بشيء أو يسأل عما يفعل
()2
بشرط واحد وهو أن ال يتعدى على حرية اآلخرين حرصا على حريته هو ابلذات.
فاألان هنا حيرص على محاية حرية اآلخرين من أجل ضمان حريته.
نفهم من كل ما سبق أنه رغم كون اإلنسان حر عند سارتر إال أن حريته هذه تتوقف على حرية اآلخرين.
إذن حرية اآلخر شرط ضروري حلرية األان كما يقر هبا سارتر  ،حيث جنده قد غري من مفهومه الذايت وعمل على
حتقيق احلرية عند مجيع الشعوب املقهورة واليت هي خاضعة للعبودية والطغيان.
وهكذا هتبط وجودية ساتر من مساء التفكري النظري اجملرد إىل أرض الواقع ،وخيرج سارتر من برج الذاتية
الذي طاملا متركز بداخله.

()3

()1

-فريدة غيوة :إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق،ص.01

()2

-دمحم جواد مغنية ،مذاهب فلسفية ،مرجع سابق،ص.619

()3

-عبد الوهاب جعفر :البنيوية في األنثربلوجيا وموقف سارتر منها ،دار المعارف ،اإلسكندرية(،د:ط)، 6092،ص.611

11

الغير في فلسفة جون بول سارتر

االستنتاج:
مما استنتجناه من هذا الفصل هو أن سارتر يعترب الغري أان آخر ،خيلق لألان وجودا غري وجوده ،وهذا الوجود للغري
يتحدد لنا عن طريق النظرة الفينومولوجية للخجل  ،وهذا الغري ميلك ابلضرورة حرية ،هاته احلرية يعتربها سارتر حتد
من حرية األان وتسلبه عامله ،ومنه يكون األان والغري يف صراع  ،فكل منهما حياول فرض وجوده وحريته.
لكن هذه الفكرة تغريت وذلك يف املرحلة األخرية اليت مر هبا فكر سارتر نتيجة ما حصله خالل اإلحتالل األملاين
لبلده فرنسا.
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الفصل الثالث
العالقات العينية
بين األنا والغير
12
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متهيد:
لقد تطرقنا يف الفصل السابق إىل بيان ماهية اآلخر عند سارتر  ،وتبني لنا أن األان والغري ال يتماثالن وبينهما
صراع دائم ال ينتهي.
ولكن ومبا أن اجملتمع اإلنساين يتشكل من جمموعة ذوات فال ميكن أن نتصور حياة معزولة عن أآلخرين وهذا ما
عرب عنه علماء االجتماع من أمثال إميل دوركامي  9181-9191بقوهلم "أن االنسان اجتماعي بطبعه يهدف إىل صنع

اجملتمع من خالل تعامله مع غريه من الناس" .هذه الفكرة تناوهلا معظم الوجوديني جند هيدجر يتطرق يف حديثه عن
العالقة اليت تربط اإلينية بغريها من الذوات من مث يفرق بني الوجود األصيل والوجود الزائف.
اما سارتر يرى أن العالقة القائمة بني األان واآلخر تتمثل يف نزوع كل منهما إىل اعتبار اآلخر موضوع وليس
ذاات و إىل أن حيقق لنفسه ابلتايل وجود الذات فكما أحاول أان التخلص من قيد اآلخر كذلك اآلخر حياول أن
يتحرر من قيدي ،وكما أحاول أان أن استعبد اآلخر كذلك حياول أن يستعبدين ومعىن هذا أن العالقات بني
األان واآلخر هي عالقة متبادلة  ،فكل منهما حياول فرض ذاته على اآلخر وابلتايل تقييد حرية اآلخر وسارتر هنا
يدعي إىل حتقيق اتصال بني األان واآلخر عن طريق إقامة عالقات وينطلق يف حتديده للعالقة بني األان والغري من
إطار فينومولوجي(ظاهرايت) متأثرا يف ذلك هبوسرل ،فاآلخر يف اعتقاد سارتر هو األان الذي ليس أانه هو وابلتايل
وجب عليه إقامة عالقة معه  ،ولكن ما طبيعة هذه العالقات اليت جتمع بني األان والغري وإىل أي مدى ميكن أن
تتحقق؟
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املبحث األول  :العالقة بني األان والغري:
رأينا أن جوهر العالقات بني األان واآلخر هو الصراع وهذا الصراع أيخذ أمناطا وأشكاال خمتلفة لكنها مجيعا
ال تتيح جماال ألي خمرج وإمنا تنتقل ابألان من فشل إىل فشل دون أي توقف  ،وسارتر يف عرضه هلذا الصراع ويف
كشفه عن أمناطه املختلفة يعرض حتليال دقيقا وعميقا متشعبا للكثري من دوافع النشاط اإلنساين ،ولكن أهم مايف
األمر هو أن هذا النشاط اإلنساين مهما اختلفت دوافعه إمنا يرتد يف هناية األمر إىل ما يدور بني حرية األان وحرية
()1

اآلخر من صراع ونزاع.

إن األان والغري يف صراع دائم فكل منهما حياول فرض حريته على اآلخر والعالقة بينهما مهما اختلفت فهي
تبوء ابلفشل  ،هذه العالقات قد ذكرها سارتر يف كتابه الوجود والعدم وسنعرضها كالتايل:
اوال:احلب:
اآلخر يف نظر سارتر يسلب من األان حريتها لذا وجب عليها أن حتاول اسرتداد هذه احلرية  ،وما يؤكد لنا
ذلك قول سارتر:فمحاوليت تتلخص يف اسرتدادي هلذا الوجود الذي سلبه الغري مين ،لكي أجعل من حرييت
أساسا له  ،ولن تنجح هذه احملاولة إال بتمثيلي حلرية الغري وابتالعها يف ذايت )2(.ومنه نستخلص أن سارتر يف
حماولته اسرتداد حريته يلجأ إىل متثيله حلرية الغري وابتالعها يف ذاته ،هذا ما يعرب به عن احلب حيث يقول:واحلب*
] ليس شيئا آخر غري هذا التمثل حلرية الغري وهو وإن يتم مطلقا املثل األعلى الذي يتطلع إليه احلب ويستمد منه
()3

قيمته[.

فاحلب عند سارتر يعترب عالقة متبادلة بني األان والغري حبيث تعمل األان على إغراء اآلخر وحتاول امتالك
حريته ألن حرية اآلخر جتعل من األان موضوعا  ،لذا تقوم األان ابالستيالء على حرية اآلخر وهذه هي الغاية
()1

 -حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق  ،ص.622.

()2

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.111

*.الحب(  ،)amourاسم عام مشترك بين كل الميول التجاذبية ،خصوصا عندما اليكون موضوعها الحصري ،تلبية حاجة مادية
وإشباعها(.أنظر:أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،مج ، 6تع :خليل أحمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت( ،ط(،)0:د:ت)
ص.)11
()3

– سارتر،الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.111

10
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االمسى للحب يسعى احملب لتحقيق هذه الغاية أبن جيعل ذاته موضوعا جديرا أبن يغري الشخص احملبوب ،أي
()1
موضوعا جديرا أبن يسحر احملبوب...وهذا أييت يف مفهوم سارتر دور اللغة.
حيث تقوم األان إبغراء اآلخر عن طريق استخدام اللغة مبعناها الواسع  -وتوظف األان خيارات تغري هبا اآلخر
حماولة جذبه إليها وسحره عن طريق مداعبته مبختلف األلفاظ املعربة.
يقول سارتر:الكلمة مقدسة حني اكون اان الذي استعملها وسحرية حني يسمعها الغري.
يسعى سارتر إىل بيان أن تلك العالقة تعين دائما حماولة متلك حرية اآلخر.

()2

()3

حيث يقوم احملب إبغواء اآلخر ليقع يف حبه ومن مث يسيطر على حريته ويصبح اآلخر موضوعا ،فاحملب يف هذه
العالقة حياول أن جيعل من نفسه حمبواب وذلك إلثبات ذاتيته وموضعة اآلخر وهنا يصبح احلب حماولة إلذالل حرية
الغري وإخضاعها لسلطان الذات العاشقة  ،دون أن تفقد الذات املعشوقة يف نفس الوقت حريتها وسلطاهنا ،
()4
وابالختصار فإن العاشق يتمىن أن ميتلك حرية الغري بوصفها حرية.
فاألان هنا ذات ابلنسبة لنفسها وموضوع ابلنسبة لآلخر فهي تتظاهر مبوضوعيتها أمام اآلخر مع االحتفاظ ابلذاتية
داخل نفسها  ،وتتم هذه العملية عن طريق إغواء وإغراء األان لآلخر فاإلغواء إذن حماولة المتالك الغري عن طريق
()5
موضوعني.
لكن إذا حاولت األان أن تغري اآلخر وامتالك حريته ابلتظاهر ابملوضوعية  ،فكيف لآلخر أن حيب األان
وهي موضوع لذا يسعى كل منهما أن جيتذب اآلخر ويغويه.
بعبارة أخرى أن كال من األان واآلخر حياول أن يكون موضوع إغراء لآلخر ويتطلب أن يوجد اآلخر فحسب
من أجل أن يؤسس األان ويرغب فيه ويبقيه كموضوع  ،وذلك ألن فعل احلب هو يف جوهره شروعه ألن جيعل
املرء ذاته حمبواب  ،ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على احملب أن خيفض العامل إىل الشخص احملبوب وإىل نفسه وأن

()1

2

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص620

-سارتر الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.121-121

()3

-إ-م،بوشنسكي ،الفلسفة المعاصرة في أوروبا ،مرجع سابق ،ص.011

()4

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.10

()5

–فؤاد كامل ،المرجع نفسه،ص.12
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جيعل وجود اآلخر قائما فحسب لكي يؤسس موضوعية األان  ،لذلك يعطيه اآلخر أمنا وتربير املوجود يف
()1
ذاتيته.
يف احلب تقوم األان مبوضوعة اآلخر وجعل ذاهتا حمبوبة اجتاهه ألن الغاية من احلب هي أن جيعل اإلنسان من
نفسه حمبواب اجتاه اآلخر وأن يتمثل له أبنه العامل كله وكل شيء يف هذا الوجود وهبذا يغرق اآلخر يف حب األان
وتصبح مسيطرة عليه  ،ولكن رغم أن األان حتاول مبوضعة اآلخر فإهنا جتعل من نفسها موضوعا أمامه ابلنسبة
لنفسها  ،لكي تقوي اآلخر وابلتايل تثبت ذاتيتها ووجودها.
ومبا أن احلب هو شعور متبادل من الطرفني فإن اآلخر كذلك يسعى لتحقيق نفس اهلدف ،وإذن فكل من
()2
األان واآلخر حياول أن يكون موضوعا ميتلكه اآلخر.
إذن فالعالقة بني األان واآلخر هنا تتمحور حول الصراع ألن كل منهما حياول امتالك اآلخر وهنا يرفض
()3
سارتر جتربة احلب اخلالص  ،احلب الذي يقتضي صراعا بني حرية األان واآلخر.
فيما أن احلب هو امتالك األان والغري  ،فإن حتققت هذه الغاية ينتج فقدان أحد منهما حريته  ،لكن عند سارتر
ال ميكن أن حتقق هذه الغاية ألن كل منهما حياول حتطيم اآلخر.
ألن احلب عنده ينحصر يف إرادة كل من العاشقني أن يكون حمبواب من اآلخر ولكن كال منهما ال يتطلب من
صاحبه فقط أن يكون موضع حبه  ،بل يتطلب منه أن حيبه أيضا  ،وإذن فهو يتطلب شيئا ال يعطيه هو نفسه ،
()4
وال يستطيع أن يعطيه ألنه يبحث لدى اآلخرين عن سند يعجز هذا األخري أن يزوده به.
وابلتايل تفشل هذه احملاولة يف االتصال بني األان والغري حيث أنه من بني االسباب اليت تؤدي بفشل هذه احملاولة
()5
هي يف (:أن احلب حلقة مفرغة الهناية هلا-وأن حتول احملبوب إىل ذات حييلين إىل موضوع معني يف كل حلظة.

()1

-حبيب شاروني،فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.696

()2

-حبيب شاروني،المرجع نفسه ،ص.696

()3

-حبيب شاروني ،الوجود والجدل في فلسفة سارتر ،منشأة المعارف ،االسكندرية(،د:ط)(،د:ت)،ص.12

()4

-إيميل برييه ،اتجاهات الفلسفة المعاصرة،تر.محمود قاسم،دار الكشاف للنشر والتوزيع ،مصر(،د:ت)(،د:ط)،ص108 .

()5

 -فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق  ،ص.16

* المازوشية (حب العذاب):لفظ مشتق من اسم الروائي النمساوي(مازوخ) Sacher-Masochويطلق على االضطراب الجنسي الذي يدفع العاشق
إلى التلذذ باأللم النفس أو الجسماني الذي يلحقه به المعشوق(-أنظر :جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج ، 0ص).162
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بعدما فشلت هذه احملاولة يتطرق سارتر إىل اقرتاح حماولة أخرى كبديل عن احملاولة االوىل اليت ابءت ابلفشل وهذا
البديل هو املازوشية *.
اثنيا:املازوشية(حب العذاب):
يف املازوشية حياول األان أن جيعل نفسه موضوعا بصفة مطلقة ويستخدم يف هذه احملاولة حريته ألن يسلب
احلرية من نفسه  ،إن األان يسعى بذلك إىل تلمس اللذة يف التنازل عن حريته إزاء خصم يريده األان حرا.

()1

ففي هذه احملاولة تقوم األان مبوضعة نفسها اجتاه اآلخر بشكل مطلق بعدما فشلت حماولتها يف ابتالع وامتالك
حرية اآلخر عن طريق احلب.
فهي حتاول أن يبتلعها اآلخر وأن تذوب يف ذاتيته للتخلص من ذاتيتها ،إذ حتاول الذات أن تدع للغري مهمة
وضع األساس لوجودها فيستحيل إىل الوجود يف ذاته بواسطة حرية الغري بعد أن تتنكر لذاتيتها وتنكر حريتها
وترفض أن تكون شيئا آخر أكثر من موضوع وبدال من ان حتاول إغواء اآلخر مبوضوعيتها كما كانت تفعل يف
احلب حتاول إغواء نفسها مبوضوعيتها للغري.

()2

إن األان يف املازوشية تنكر ذاتيتها وحريتها معا وذلك إلرضاء الغري فهي تصبح موضوعا له وتعمل على إغوائه
من خالل هذه املوضوعية  ،لكن رغم أن هذه احملاولة هلا دورها لكنها تبوء ابلفشل كاحملاولة السابقة.
وذلك أن األان إذ يسعى ألن جيعل نفسه شيئا ابلنسبة لآلخر فهو يستعمل حريته اخلاصة كذات حرة ومن مث فإن
احملاولة يبذهلا ألن يصبح موضوعا حتيله ابلتايل إىل ذات ،وبعبارة أخرى أن األان يستطيع ان يصبح موضوعا
ابلنسبة لآلخر ولكن إلمتام ذلك ال ميكن أن يكون األان موضوعا ابلنسبة لذاته  ،ألنه سيظل واعيا مبحاولته جلعل
نفسه موضوعا لآلخر  ،وهو يذهب إىل ابعد من ذلك فيستعمل اآلخر كأداة أو وسيلة لكي يصل إىل غايته.

()1

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.696

()2

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.10-16

()3

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،،ص.690
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ونفهم من هذا كله أن األان خالل هذه احملاولة جيعل من نفسه موضوعا ابلنسبة لذاته ولآلخر معتربا بذلك
اآلخر وسيلة وأداة لتحقيق غاية معينة يصبوا إليها .وهذه احملاولة فاشلة أيضا ألنين كي أفنت نفسي بذايت-
كموضوع  moi objetجيب أن أعاين هذا املوضوع كما هو للغري  ،وهو أمر مستحيل وينتهي يب احلال إىل
الشعور بذاتييت من جديد  ،فالرجل الذي يدفع نقوده المرأة كيما تضربه ابلسياط يستخدمها كأداة.

()1

فبينما هو يستخدم املرأة كأداة أي موضوع فهو كذلك يصبح موضوعا ابلنسبة هلا.
()2

وبذلك يعود إليه تعاليه من جديد وتقلع عنه موضوعيته  ،ليجد أمامه موضوعية اآلخر مرة اثنية.

ما نستخلصه إذن هو أن احملاولة الثانية اليت اقرتحها سارتر ابءت ابلفشل وكل من املوقفني األول والثاين مل حيقق
أي نتيجة صائبة.
ففي املوقف األول حاولت أن أمتثل  m'amimilerوعي اآلخر وحريته بواسطة كوين موضوعا له وانتهت
يب هذه احملاولة-يف خمتلف احليل اليت اصطنعتها إىل الفشل واإلخفاق  ،ويف املوقف الثاين أحاول أن أستدير
مبحض حرييت حنو اآلخر وان أنظر إليه أي ان أنظر نظرته  ،فالغاية هنا هي أن يقوم الصراع بني حرية األان وحرية
اآلخر دون ان يقضي على إحدى احلريتني.

()3

وهذا يعين أن كل احملاولتني قدمهما لنا سارتر برغبة فض النزاع القائم بني األان والغري فشلتا ومل حتقق أي
اتصال انجح بني كل منهما.
وهنا جنده ليجعل احلب و املازوشية يف دائرة واحدة ألهنما حماولتان لتمثل حرية اآلخر والسماح هلا وأن تظل
حرة  ،لكن هناك أمناط أخرى من العالقة قائمة على الرغبة يف حتويل اآلخر وجعله موضوعا.

()1

-فواد كامل ،الغير في فلسفة سارتر  ،مرجع سابق ،ص.10

()2

-فؤاد كامل ،المرجع نفسه،،ص.10

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.691-690

()4

-موريس كرانستون،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق ،ص.06
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رغم فشل كل من احملاولتني السابقتني واللتني متثلتا يف متلك حرية الغري إال أن سارتر يعرض لنا أمناطا أخرى
لتكوين عالقة بني األان والغري  ،فبعد فشل حماولة املازوشية اليت تكمن يف موضعة األان واعتبار شيئا ابلنسبة لذاهتا
واآلخر يقودان سارتر إىل حماولة أخرى تتمثل يف جعل الغري موضوعا وفرض األان ذاتيتها عليه عكس ما كانت
تقوم يف احملاولتني السابقتني احلب واملازوشية.هذا النمط من العالقة يدعى بنمط عدم اإلكراث أو الالمباالة*

1

اثلثا:الالمباالة ( عدم اإلكرتاث):
يف هذا النمط من العالقة يعترب سارتر اآلخر موضوع حيث ال أيبه وال يكرتث ملا يقوم به وما يوضح لنا ذلك
هو قوله يف كتابه الوجود والعدم الذي يصرح فيه أبن مجيع الناس موضوعات ابلنسبة إليه يقول سارتر":هذه املرأة
اليت أراها قادمة حنوي وهذا الرجل الذي يعرب الطريق وهذا الشحاذ الذي امسع غناءه من انفذيت هم ابلنسبة إيل
()2

موضوعات".

ما يتبني لنا إذن هو أن األان يف هذه احلالة جتعل من اآلخر موضوعا  ،وال جتدي له أي اهتمام أي ما يدعيه
سارتر بعدم االكرتاث .و معناه ان حتىي الذات يف عامل صرف من األدوات واألشياء  ،وأن تتخيل أهنا وحدها اليت
()3

تستطيع أن ترى دون أن ترى....وهي حتاول أن تتعاىل على إمكانيات الغري إبمكانياهتا اخلاصة.

وهذا يعين أن األان تتجاهل اآلخر و ال جتعل له معىن أو قيمة  ،فهو شيء ابلنسبة هلا كباقي األشياء وهي
منعزلة عنه كل االنعزال  ،ومتعالية عليه إبمكانياهتا اخلاصة حيث ال تنتبه ملا يقوم به و ال تنظر إليه وسارتر هنا
يؤكد لنا ذلك من خالل قوله عن اآلخر:إنه أوال الوجود الذي ال أوجه إليه انتباهي  ،إنه من ينظر إيل وال أنظر
إليه.

()4

* الالمباالة :حالة نفسية تتساوى معها قيم األشياء (أنظر :ابراهيم مدكور،المعجم الفلسفي  ،ص.)610
()2

-اسارتر،الوجود والعدم ، ،مرجع سابق ص.101

()3

-فواد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق  ،ص.10

()4

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدر سابق ،ص.112
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لكن رغم أن سارتر قد قدم لنا حماولة أخرى لالتصال مع اآلخر إال ان هذه احملاولة تبوء ابلفشل كسابقاهتا
فعدم االكرتاث والالمباالة ابآلخر قد ينتج لنا نوعا من الفشل واإلخفاق يف هذه احملاولة .وعليه فسبب الالمباالة
أو عدم اإلكرتاث يعود لفشل احملاولتني السابقتني لذا يتجه حنو عدم اإلكرتاث.
وذلك ألن األان إذ يهمل اآلخر فإنه يدعي لنفسه أبنه غري مرئي وال يستطيع ابلتايل أن يتخذ لنفسه أي
تصرف دفاعي إذا ما انصبت عليه نظرة اآلخر.

()1

وهنا تصبح األان يف مأزق لكوهنا بني موقفني االول جتاهل لآلخر وجعله موضوعا والثاين هو كيفية التعامل
مع هذا اآلخر عندما يوجه هلا نظرته  ،ألن مبجرد ما ينظر اآلخر إىل األان جيعل منها موضوعا له  ،وهذا ما يؤدي
إىل فشل حماولتها يف عدم االكرتاث ابآلخر.
إذن هذه احملاولة أيضا مقضي عليها ابلفشل ألهنا كجميع احملاوالت السابقة تتضمن إحباط نفسها...وهذا
الفشل هو ما يفسح ابلتايل جماال حملاولة أخر.

()2

إن فشل األان يف حماولة تشتيت اآلخر وجتاهله ابءت ابلفشل  ،مما يستوجب عليها اهلروب والولوج حنو حماولة
أخرى  ،هذه احملاولة تدعى ابلرغبة اجلنسية  ،حيث تلجأ األان إىل هذه احملاولة بعدما تصل إىل مرحلة القلق اليت
تنتج عن طريق نظرة اآلخر اليت يصوهبا حنوها.
ومنه هنا تقوم األان ابلبحث عن طريقة أخرى حتاول فيها اإلستالء على حرية اآلخر من جديد.

()1

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق  ،ص.691

()2

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق  ،ص.691
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رابعا:الرغبة اجلنسية:
بعد فشل كل احملاوالت السابقة يسعى األان إىل إقامة منط آخر من أمناط العالقة بينه وبني الغري هذه احملاولة
اليت يدعيها سارتر ابلرغبة اجلنسية.
فعن طريق الرغبة اجلنسية يسعى األان إىل أن جيعل من اآلخر جمرد جسد قد أسكنت فيه حريته(.)1
هذا يعين أن األان هنا حيصر حرية اآلخر داخل جسده فقط  ،بعدما كانت خارجه.
حبيث يشعر اآلخر أن حريته اليت كانت تفيض حوله قد رحلت يف جسده وكأمنا هو حبيس يف نطاق هذا اجلسد
مسعور به.

()2

ومىت تكون حرية اآلخر مقيدة ومدفونة داخل جسده مما مينح األان حريتها.حبيث يشعر األان أن اآلخر قد استسلم
له  ،وأبن حريته  ،أي حرية اآلخر قد اصبحت عاجزة عن أن تفيض أو تفلت  ،فهي قد متسكت وجتمدت يف
جسده.

()3

وهبذا يكون األان قد حقق غايته يف حماولة متلك حرية الغري عن طريق الرغبة اجلنسية  ،لكن سارتر
يرفض أن تكون الرغبة اجلنسية رغبة من أجل اللذة * ألهنا رغبة من أجل الوعي  ،إن الرغبة هي شهوة ** متجهة
إىل اآلخر وهي تعاش كوعي حييل نفسه إىل جسد.

()4

أي أن الرغبة عند سارتر تتمثل يف جعل اآلخر ينظر إىل جسده فقط ويعتربه هو احلرية الكاملة له وأن ال ينظر إىل
األان إال نظرة أهنا جسد آخر مثل جسده.
()1

 -حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.691

()2

–ا حبيب شاروني ،المرجع نفسه،ص.691

()3

-المرجع نفسه،ص .691

* :اللذة :إحدى الظواهر الوجدانية األساسية وهي كاأللم حالة نفسية يصعب تعريفها وتتميز بإحساس الراحة وتقابل األلم(-أنظر:ابراهيم
مدكور،المعجم الفلسفي،،ص.).616
** الشهوة ،Appetit.(F) Appetite (E) :حركة النفس طلبا للمالئم(تعريف الجرجاني (،أنظر :إبراهيم مدكور،المرجع نفسه،ص ).621
()4

-موريس كرانستون ،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق  ،ص.626-01
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فالشهوة إذن جسد يشتهي جسدا آخر ليسحب معه ذات الغري  ،وكأن جسد الغري يف هذه احلالة أداة
تصيد هبا حريته أو ذاته اليت التصقت جبسمه واشتبكت يف نفس الوقت جبسدي أان ،والشهوة تشتهي جسد الغري
بال قناع وبال زينة وبال حركات  ،لذلك حتاول هي أن تعانقه وتقبله...كيما متلكه وجتسده.

()1

إن الرغبة اجلنسية تعين امتالك األان حرية الغري عن طريق جسده  ،ويلجأ يف هذه احلالة إىل مداعبة اآلخر بعناقه
وتقبيله.
لكن ما يلجأ إليه األان خالل هذه احملاولة يبوء ابلفشل وذلك يعود لسبب معني وهو أن الذات يف حماولتها
لتجسيد نفسها تنسى جتسيد اآلخر حبيث يصبح اآلخر جتسيدها لنفسها غايتها الوحيدة  ،وتستحيل املتعة اليت
جتدها يف عناق الغري إىل رغبة يف أن يعانقها الغري،وان تشعر جبسدها حىت الغثيان ويصبح الغري أداة استخدمها
هلذا الغرض  ،وبذلك تفقد الشهوة معناها ومادهتا ومتسي شيئا جمردا وأكتشف انين قد ملكت شيئا بني يدي ،
ولكنه ليس هو الشيء الذي ألتمسه...وهذا املوقف هو اصل السادية .

()2

معىن هذا أن الرغبة اجلنسية حماولة فاشلة كسابقاهتا ألن األان عندما يسعى إىل جتميد حرية اآلخر يف جسده
يستخدم جسده يف ذلك  ،وابلتايل يغرق يف اللذة وهذا ما يؤدي إىل فشل حماولة الرغبة.
وتعود أسباب هذا الفشل لكون اجلسد يغرق يف اللذة وأيضا لكون هذا اإلمتالك ال يتم كما يشتهي
اإلنسان(فيهرب مين بعد أن يرتك رداءه بني يدي) ،فأملك جسمه وليس حريته لذا فإين ال استطيع أن افسر
أفعال هذا اجلسم ،ألن اللذة هي موت الرغبة  ،إهنا موهتا  ،ال ألهنا اكتمال الرغبة فحسب بل ألهنا حدها
وهنايتها كذلك.

()3

عند فشل الرغبة يلجأ األان إىل حماولة أخرى لالتصال مع الغري  ،وهذه احملاولة هي نتيجة الرغبة.

()1

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق  ،ص.11

()2

–افؤاد كامل نلمرجع نفسه،ص.12-11

()3

-موريس كرانستون  ،سارتر بين الفلسفة واألدب ،مرجع سابق  ،ص.01
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خامسا ،السادية:
السادية هي اجملال الذي يفضي إليه فشل الرغبة  ،وكال املوقفني السادي واجلنسي يسعى إىل هدف واحد
وهو أن يطابق األان بني حرية اآلخر وجسده أي جسد اآلخر وأن ميتلك هذه احلرية املتجسدة  ،إال أن السادية
تسعى إىل حتقيق هذا اهلدف دون أن يفقد األان حريته اخلاصة به.

()1

ومنه نستنتج أن األان يف السادية جيسد حرية اآلخر وجيمدها مع احلفاظ على حريته اخلاصة وابلتايل تكون األان
حرة واآلخر يغرق يف حريته داخل جسده.
فالسادية كما يرى سارتر تريد أال تصبح العالقات اجلنسية متبادلة إمنا تتمتع بكوهنا قوة متملكة حرة تواجه حرية
أيسرها اللحم  -ليس اجلسد لذات اجليد ما يبحث عنه الشخص السادي ليسيطر بل انه يبحث عن حرية
اآلخر.

()2

األان السادي إذن يسعى المتالك حرية اآلخر دون أن يستخدم جسده يف ذلك.
إنه يستخدم جسد اآلخر كأداة حىت ال يلجأ األان إىل جسده اخلاص به وحىت ال يفقد حريته  ،وهو يعذب
اآلخر ويذله حىت جيعل منه شيئا بذيئا ال يثري لدى األان رغبة وال يفقده ابلتايل حريته.

()3

نفهم من هذا أن األان يذل اآلخر وجيعله كأداة ليحقق ما يصبو إليه دون ان يفقد هو حريته اخلاصة فعند
تعذيب األان للغري يصبح يف نظره شيئا بذيئا ال يثري اي رغبة عنده لكن إن ما يسعى إليه األان السادي ليس هو
إلغاء حرية اآلخر الذي يعذبه األان بسلوكه السادي  ،وإمنا يرمي بعكس ذلك إىل جعل هذه احلرية تتطابق حبرية
اجلسد املعذب  ،ولذلك فإن لذة السادي تكمن يف خضوع فريسته أو إابئها إذ أن اإلابء او اخلضوع بعد كل
شيء إمنا هو فعل تلقائي يتم اختياراي أي يتم حبرية اآلخر الذي يقع عليه التعذيب.
()1

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.691-691

()2

-موريس كرانستون،سارتر بين الفلسفة واالدب ،مرجع سابق  ،ص.02-01

()3

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق  ،ص.691

()4

 -المرجع نفسه ،ص.691
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وهذا يعين ان اآلخر هو الذي يقرر سواء كان هذا التعذيب مؤملا أو ال  ،فإذا آمله ذلك تتلذذ األان ألمله فهو
يتلذذ من هذا املوقف املتناقض املزدوج الداللة  ،إذ من جهة هو الذي بتعذيبه لآلخر حيتم عليه اخلضوع احملتوم
يتم حبرية اآلخر وقبوله،فهذه احلتمية واحلرية هو ما حياول اإلنسان السادي أن حيققه وأن يلتذ به  ،ولكن هذا
املوقف ذاته مبا يتضمنه من تناقض يقضي على هدف األان السادي  ،ألن غاية هذا األخري كانت يف أن يستويل
على صميم حرية اآلخر.

()1

ولكن يكون اآلخر جمرد جسم معذب عندما خيضع لتعذيب األان وهبذا يفقد حريته فال يبقى شيء لألان كي
أتخذه منه.
ومن هنا يتبني لنا فشل هذه احملاولة نظرا ملا حتمله من تناقضات.
ال ميكن إذن حلرية األان أو حرية اآلخر أن تظال يف آن واحد قائمتني كل منهما إزاء االخرى بوصفها حرية وأي
أخالق حتاول أن حترتم حرية اآلخر احرتاما كامال ال ميكنها أن تصيب يف ذلك أي جناح  ،ألن نفس وجود األان
يفرض حدا على حرية اآلخر.

()2

ونستخلص من هذا أن األان السادي ال ميكن أن يتملك حرية اآلخر ألن اآلخر هو الذي بواسطته يتحقق
وجود األان  ،ودليل ذلك قول سارتر  :والسادي يكشف خطأه حني تنظر إليه فريسته أي حني يشعر االستالب
املعلق لوجوده يف حرية الغري ...وهنالك يكتشف أنه ال ميكنه أن يؤثر يف حرية الغري حىت إبرغام الغري على التذلل
والضراعة والتماس العفو ألنه وبواسطة حرية الغري املطلقة أييت العامل إىل الوجود.

()3

ومنه يتبني بنا ان حماولة السادية فاشلة بدورها لكوهنا حتمل تناقضا داخلها فيتوجب على األان أن تسلك
طريقا آخر وتتجه حنو حماولة أخرى.

()1

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.691

()2

-المرجع نفسه،ص.692

()3

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدرسابق ،ص.112-110
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سادسا :الكراهية:
فإذا اخفقت هذه احملاوالت مجيعا وأدركت الذات عجزها إزاء الغري مل يبق أمامها إال أن تتمىن موته  ،وأن
تسعى إىل هذا املوت)1(.فالكراهية هي نتيجة حتمية جملموعة احملاوالت الفاشلة اليت تطرقت إليها األان بغية امتالك
حرية الغري .يف الكراهية إذن يسعى األان اليائس إىل التخلص من اآلخر والكراهية هبذا املعىن ميكن اعتبارها نوعا
من موقف الالمباالة أو منطا جديدا من الالمباالة  ،لكنه منط أكثر أثرا وفاعلية حبيث يعيش األان منفردا
وذلك أن األان إذ يكره اآلخر فهو ال يكره فيه صفة أو ميزة كريهة  ،وإمنا يكره ذاتية اآلخر اليت تؤذي األان ألهنا
()2

جتعل منه موضوعا.

واألان هنا يريد التخلص من اآلخر والقضاء عليه عن طريق الكراهية  ،ولكنه يف هذه احملاولة أيضا يفشل-
ألنه يسعى إىل إلغاء اآلخر ومالشاته وابلتايل مالشاة اجلميع  ،فإذا ألغى األان اآلخر من الوجود سيلغي اآلخرين
مجيعا ابلضرورة وتفصيل ذلك أن مالشاة اآلخرين هي انتصار لشعور الكراهية لدى األان.

()3

هذا يعين أن األان عندما تالشىي اآلخرين وتلغيهم حتقق انتصار الشعور ابلكراهية وابلتايل تدرك األان أبهنا
أزالت اآلخر وانتصرت عليه  ،ولكن هذا االنتصار بلغ األان يف احلاضر ومل يكن من قبل ولن يستمر للمستقبل ،
ألن وجود اآلخر ضروري لوجود األان  ،فإذاتالشى اآلخر تالشت ذاتية األان وأصبحت موضوعا فاآلخر هو الذي
يثبت ذاتية األان.
وإذن فالكراهية وشروع التخلص من اآلخر ال ميكن أن يتحقق وذلك ألن األان ابعتباره وعيا هو مشروع ممتد
يف املستقبل  ،وهذا املشروع ال يتم إال بوجود اآلخرين  ،فشروعه إذن متناقض أو فاشل.

()4

وهبذا نستنتج ان الكراهية حماولة فاشلة كسابقاهتا  ،فماذا حياول األان ان يفعل بعد فشل حماولة الكراهية

()1

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.10

()2

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر  ،مرجع سابق  ،ص.609

()3

-حبيب شاروني ،المرجع نفسه،ص.602

()4

 -المرجع نفسه ص.606
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إن الرتاجع عما يف الكراهية من غضب ال يفضي إال إىل اإلنسحاب اثنية إىل دائرة اإلحباط اليت حاول األان عبثا
()1
أن يتخلص منها  ،وإذن فدائرة الصراع بني حرية األان وحرية اآلخر قائمة مستمرة وال تنتهي.
كل هذا عرضه لنا سارتر يف مسرحيته يف جلسة سرية ففيها جيسد لنا كل هذه العالقات اليت حتصل مع الغري.
وكذلك يصرح سارتر على أنه رغم كل احملاوالت المتالك حرية الغري فإهنا مجيعا تكون فاشلة وحتمل إخفاقها
داخلها  -حيث يؤكد ويقول  :إن الغري هو من حيث املبدأ غري قابل لإلدراك فإنه يفلت مين حيث احبث عنه،
وميلكين حيث أفر منه )2(.ومعىن هذا هو أن الصراع بني األان والغري مستمر ال ينتهي أبدا والعالقة بينهما أشبه
ابلدخول يف الدائرة أي حماولة تعقب األخرى وهكذا،فاألان ال تستطيع امتالك حرية اآلخر مهما فعلت.
()3
يقول سارتر  :ال يبقى بعد ملا هو لذاته إال أن يدخل يف الدائرة ويدع نفسه يتأرجح إىل غري هناية.
املبحث الثاين العالقة بني النحن والغري
رأينا أن اجلحيم هم اآلخرون وأن الصراع بني حرية األان وحرية اآلخر قائم مستمر ولكننا رغم هذه النتيجة
اليت وصلنا إليها جند أن مثة خربات عينية تكشف فيها أننا لسنا يف صراع مع اآلخر بل يف إحتاد معه وعند هذه
اخلربات يتأسس وجودان ابعتباران "حنن .

()4

هذا يعين أنه رغم أن العالقة اليت جتمع بني األان والغري تتسم ابلصراع الدائم إال أنه هناك بعض األعمال اليت
جتعلنا متحدين مع الغري  ،ويف هذه األعمال يتبني لنا وجود النحن الذي يظهر يف العديد من املواقف اليت يتشارك
فيها جمموعة من الناس أي جمموعة من الذوات.
"حنن"تشمل جمموعة من الذاتيات اليت يقر بعضها ببعض أبهنا ذاتيات...وما يوضح صراحة هو فعل مشرتك أو
موضوع إدراك مشرتك"حنن نقاوم""،حنن نقوم ابهلجوم "حنن" ندين املذنب "حنن" ننظر إىل هذا املنظر أو ذاك.

()1

– حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،،ص.606

()2

-سارتر ،الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.111

()3

– سارتر،المصدر نفسه،ص.112

()4

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.601

( )5

jean-paul sarter,L'etre et le néant ,p453 ..
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فالنحن هنا تشكل جمموع ذوات تتحد يف نفس الفعل  ،ولكنها أحياان تكون ذات وأحياان أخرى تصبح
موضوعا.
والـ" حنن" هنا حييل إىل جتربة موجودات -موضوعات ابإلشرتاك ،وهكذا يوجد شكالن خمتلفان متاما جذراي لتجربة
الـ"حنن" والشكالن يناظران متاما الوجود –الناظر والوجود  -املنظور للذين يكوانن العالقات األساسية بني ماهو
لذاته والغري.

()1

ومنه يتبني لنا أن النحن يف عالقتها مع الغري تتمثل يف شكلني خمتلفني  ،فالنحن تتمثل لآلخر موضوعا عندما
ينظر هو إليها  ،وتتمثل ذات حينما تكون هي الناظرة إليه ،وهذا ما سنذكره اآلن.
أوال :النحن موضوع :Le Nous-Objet
يظهر النحن كموضوع عند سارتر أثناء اخنراط األان مع اآلخر يف أحد مواقف الصراع سواء كان موقفا حلب
أم الرغبة  ،فإن ظهور شخص اثلث ينظر إليهما حييلهما إىل موضوع ابلنسبة له  ،ويضعهما ابلتايل يف حالة من
اخلطر  ،فيجدان أنفسهما يف صورة من التكامل واإلحتاد إزاء الشخص الثالث.

()2

ومنه نستخلص أن "النحن" يتمثل موضوعا عندما تقع عليه نظرة شخص اثلث فالنحن هنا هي إحتاد بني
األان والغري يف موقف من املواقف عند وجود الثالث ،فإذا وقعت عليهما نظرة الثالث أصبحا موضوعا ابلنسبة له.
وهذا ما يدل عليه هذا احلافل ابلداللة :وهو أن مجاعة من احملكوم عليهم ابألشغال الشاقة اختنقوا غضبا
وخجال ألن امرأة مزينة جاءت لزايرة سفينتهم وشاهدت خرقهم البالية وشغلهم الشاق وبؤسهم  ،واألمر هنا يتعلق
()3

خبجل مشرتك واستالب مشرتك.

()1

 -سارتر،الوجود والعدم ،مصدرسابق،ص.111-111

()2

-حبيب شاروني،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص .601

()3

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدر سابق،ص.111
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هذا يعين أن النحن تصبح موضوعا عندما تشعر بتوجه نظرة اآلخر إليها  ،ألهنا نفقد حريتها  ،وحيدث هذا
نتيجة خجلها من اآلخر.
وهنا يكشف اخلجل املشرتك  ،كما يكشف اخلجل للذات عن وجودها كموضوع –جلماعة من الناس عن
وجودهم كموضوع ابلنسبة إىل ذات معينة.

()1

نفهم من هذا أن اخلجل املشرتك بني الذوات إزاء نظرة اآلخر الثالث جيعل منها موضوعا  ،فبعد ما كانت
األان موضوعا لآلخر وحدها اصبحت بعد نظرة الثالث إليها متحدة معه وأصبح كليهما موضوعا للذات الثالثة.
فثمة إذن عدد من املواقف الالهنائية اليت ميكن أن تتكون فيه "حنن" بظهور الثالث  ،فإذا كنت سائر يف شارع
خلف شخص آخر يسري يف نفس الطريق و ال صلة تربطين به فيكفي أن يطل علينا شخص اثلث من النافذة
()2
لكي أكون أان وذلك الرجل اجملهول"حنن.
من هنا يتبني لنا أن اإلحتاد بني األان والغري يتشكل يف العديد من املواقف وذلك عند ظهور طرف اثلث يف
هذا املوقف  ،ومنه يتشكل اجملتمع اإلنساين يف صفة حنن.
وإذا انقسم اجملتمع اقتصاداي أو اساسيا إىل عدة طبقات  ،وكانت هناك طبقة تضطهد طبقة أخرى وحتكمها
املضطهدة ابلنسبة للطبقة املضط ِهدة عن هذا الثالث الذي اشران
تكونت لدينا أشكال متعددة من"حنن" فالطبقة
َ
()3
إليه منذ قليل والذي يتعاىل عليها ابستمرار عن طريق حريته.
معىن هذا هو أن النحن تتمثل يف أشكال متعددة داخل اجملتمع من خالل الطبقات اليت تشكلها الطبقة
املميزة يف اجملتمع  ،حيث تظهر الطبقة املضط ِهدة متثل الطرف الثالث الذي حيد من حرية النحن ابستمرار
فالعامل مثال يندمج مع العاملني ليشكل النحن معهم  ،وذلك ابعتباره مثلهم خاضع لطبقة حاكمة وميثلون الطبقة
املقهورة معا.

()1

-فؤاد كامل،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق  ،ص.21

()2

-فؤاد كامل ،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.21-21

()3

-فؤاد كامل ،االمرجع نفسه،ص.21

11

الغير في فلسفة جون بول سارتر

ومعىن هذا أنين أكتشف " النحن" الذي أدرج فيه أو " الطبقة" يف اخلارج ،يف نظرة طرف اثلث  ،وهذا
االستالب اجلماعي هو الذي أصطنعه وأان أقول ":حنن"...ويف هذه األحوال املختلفة شاهدان دائما النحن
)1(.
املوضوع يتشكل ابتداءا من موقف عيين خاص فيه جزء من الشمول –اجملرد " االنسانية" مع استبعاد اآلخر
ولكن هذا الشمول االنساين ال ميكن ان يتحقق  ،وذلك ألن النحن كموضوع ال تتشكل إال بوجود طرف
اثلث متميز عليها وإذا مل يوجد هذا الثالث ال تستطيع النحن أن تكون موضوعا وابلتايل تلجا النحن لتكون
موضوعا هلل ويكون هللا يف هذه احلالة احلد األخري للغريية أي للتصور الذي ال ميكن أن يدخل يف أي مجاعة من
()2
اجلماعات اإلنسانية....وهو تصور مثايل ال ميكن بلوغه ...
هذا يعين إخفاق وفشل هذه احملاولة اليت جتعل من النحن موضوع.وهبذا نستنتج أن األان والغري يف صراع دائم
وال ميكن أن يتحدا بصفتها موضوعا يف أي موقف.
اثنيا :النحن – الذات : Le Nous-Sujet
إن العامل هو الذي يعلن لنا انتسابنا إىل مجاعة –ذات-خصوصا الوجود يف عامل املوضوعات املصنوعة.

()3

سارتر هنا يبني لنا أن النحن ذات تتشكل عن طريق وجودها يف عامل ملئ ابملواد املصنوعة ألجلها – فهذه املواد
تستهلك من طرف النحن لكوهنا مصنوعة ألجلها.فكل بضاعة إذن مصنوعة ومعروضة يف األسواق تشري إىل

املستهلكني عامة أي إىل النحن كذات عامة هلا غاايت وإمكانيات وحاجات.

()4

هذا يعين أن األشياء املصنوعة اليت قام الصانع إبنتاجها موجهة مجيعها إىل املستهلكني الذين ميثلون النحن
كذات،فعند استهالكهم هلذه البضاعة هم يشكلون احتادهم وابلتايل تنتج النحن كذات يف العامل.
()1

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدر سابق ،ص .121-121

()2

-فؤاد كامل،الغير في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.21

()3

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدرسابق ،ص.121

()4

-حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق ،ص.602
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وابملثل تشري العالمات مثل " دخول" "خروج" إىل النحن –ذات ،ففي هذه العالمات أو الدالالت العامة اختذ
)1(.

مستواي لواحد من النحن العامة

نفهم من هذا أن النحن ذات تتشكل يف العديد من املواقف املختلفة اليت حتدث لنا يف احلياة اليومية مثل :
السفر من مكان إىل آخر  ،مشاهدة املباراة  ،الغناء داخل الغرفة  ،هذا كله يشكل لنا النحن كذات.
ولكن ينبغي أن نالحظ أن مجيع هذه األحوال اليت نعاين فيها املعية مع اآلخرين ال تكون النحن – مبثابة
تغري اصلي يف وجودي الشخصي  ،أعين أهنا ال تصيب البناءات األصلية للوجود أبي تغرين وإمنا هي جمرد خربة
سيكولوجية ختلق " حنن" -ذات" بصفة مؤقتة.

()2

ومعىن هذا أن املعية اليت تكون بني األان واآلخرين ال تغري من االصل الوجودي لألان  ،وهبذا تكون النحن
ذات تشكل كخربة سيكولوجية مؤقتة.
وإذن فخربة " النحن" ذات ليست خربة اثبتة  ،إهنا تردان من جديد إىل طبيعة الصراع القائم بني األان
واآلخر.

()3

وذلك لكون النحن ذات ال تشكل موقفا أصيال اجتاه اآلخرين ويظهر هذا من خالل املواد املصنوعة اليت
ينتجها الصانع  ،فالصانع هنا آخر ابلنسبة للنحن ذات وتكون هي خاضعة ألوامره وملا يفرضه هو عليها  ،ومنه
ينتج لنا أن النحن ذات ماهي إال منط من أمناط العالقة األصلية اليت جتمع بني األان والغري.
وإذن فاألان يكتشف يف استخدامه لألشياء العامة أنه كائن ما وسط اآلخرين أاي كانوا  ،وهذا يعين أن"
الوجود" مع" يتضمن مباشرة اآلخر.

()4

()1

–حبيب شاروني ،المرجع نفسه،ص.609

()2

–المرجع نفسه ،ص.609

()3

–حبيب شاروني ،فلسفة جون بول سارتر ،مرجع سابق  ،ص.600

()4

–حبيب شاروني ،المرجع نفسه ،ص.600
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نفهم من هذا أن األان تالحظ معيتها مع النحن خالل استخدامها ملختلف األشياء املصنوعة  ،وبذلك يكون
تشكل الوجود مع نتيجة لوجود آآلخر.
فيظهر إذن أن جتربة " حنن" وإن كانت واقعية  ،ليس من طبيعتها أن تعدل يف نتائج أحباثنا السابقة –وجوهر
()1

العالقات بني الشعورات ليس هو الوجود – مع ،بل النزاع.

ما نستخلصه من كل هذا هو أن كل من جتربة النحن موضوع أو النحن ذات كالمها تؤداين إىل وجود اآلخر
وابلتايل يكون من املستحيل أن يتشكل اإلحتاد بني األان والغري يف أي من التجربتني السابقتني – ومنه يتبني لنا أن
العالقة بني األان والغري يف صراع دائم.

()1

-سارتر،الوجود والعدم ،مصدرسابق ،ص.191
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املبحث الثالث :اإلنقادات املوجهة لسارتر
كل فيلسوف  ،وكل مفكر معرض للنقد ،لذلك جند لسارتر جمموعة من االنتقادات املوجهة إليه من طرف
الكثريين نذكر البعض منهم خالل هذا العرض:
أوال -حبيب شاروين:
لقد انت قد حبيب شاروين سارتر يف العديد من املواضع وأنخذ كمثال نقده له يف الدراسة اليت قدمها عن
الوجود اإلنساين ،حيث قال:
حنن قد رأينا أن احلركة األوىل ،أي حركة اإلجتاه والقصد هي ما يكشف عنه املنهج الفينومولوجي :فبمقتصى هذا
املنهج رأينا الوعي ابلضرورة متجها إىل األشياء ،واملنهج الفينومولوجي ال يكشف إال عن هذه احلركة ،أما احلركة
الثانية أي حركة اإلنفصال فيختارها سارتر إختيارا عسفيا أو هو يضعها بناء على جتربته اخلاصة االساسية ،
ليجعل املعرفة ممكنة ويقيم عليها نسقا أنطولوجيا ،إن مثل هذا النسق يصح يف املنطق الرايضي ابعتباره علما عقليا
حبت ال عالقة له

ابلوجود)1(.

نفهم من هذا أن حبيب شاروين انتقد سارتر يف حركة اإلنفصال اليت يقوم هبا األان عندما ينفصل عن الوجود يف
ذاته ،وذلك ليثبت وجوده الذايت.
حيث أعاب حبيب شاروين على سارتر إختياره التعسفي هلذه احلركة ،وأقر أبن النسق الذي أقامه سارتر ال يوجد
بينه وبني الوجود عالقة فقط إن سارتر إستخدمه برغبته هو وعن طريق جتربته اخلاصة.

(- )1حبيب شاروني ،الوجود والجدل في فلسفة سارتر ،مرجع سابق ،ص.11
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حيث أضاف حبيب شاروين قائال":أما يف الفلسفة اليت تريد أن تدرس الوجود ،والوجود اإلنساين بصفة أخص
فال جيوز أن تقوم على مسلمة يضعها الفيلسوف بناءا على جتربته اخلاصة ،أو خيتارها إختيارا عسفيا ،دون أن
()1

يقيمها على الرباهني العقلية ،ودون أن يكشف على إرتباطها ابلوجود والواقع.
اثنيا -ر-م-ألبرييس :R-M Albérés

قال ر-م-ألبريس ":ال جند لدى السيد سارتر أي معىن كوين ،أي رجع املغامرة اإلنسانية و ال بكل أتكيد
اإلميان ،فإن اإلنسان حبيس يف الوعي اإلنساين ،بدون أي آتخ مع األرض ،مع مناظر الطبيعة ،مع الكون".

()2

من خالل هذا القول يتبني لنا أن ألبريس قد انتقد سارتر يف فكرته عن اإلنسان  ،وذلك ألنه جعل منه حبسا
داخل الوعي ،دون أن يتصل مع الوجود يف ذاته أو العامل.
اثلثا -إميانويل مونيه*Emmanuel, Monier :
لقد قدم مونيه نقد للوجودية ككل وسارتر ابألخص حيث قال ":إن مفارقة الوجودية كفلسفة هي أهنا
جتعل من العدم اللحمة الرئيسية للوجود ،فكينونة الواقع اإلنساين لدى سارتر ال تتحدد أبهنا فيض أنطلوجي ،بل
كنقص وجود ،كصدع يف مالء الوجود ،كمسافة مهدومة ،وغري قابلة لإلجتياز مع ذلك حيملها الوجود يف
()3
وجوده".
نفهم من هذا القول أن مونيه ينتقد سارتر يف فكرة العدم اليت من خالهلا ينطلق سارتر لتحديد الوجود اإلنساين
فالوجود اإلنساين يف نظر سارتر هو عدم يظهر للوجود.

()1

-حبيب شاروني،الوجود والجدل في فلسفة سارتر ،مرجع سابق،:ص.11

()2

-جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،مرجع سابق ،ص.112

* إيمانويل مونيه:Emmanuel, Monier:فيلسوف وكاتب فرنسي)6012-6021( ،حصل على شهادة التبرير في الفلسفة في
، ،6009اسس عام  6019مجلة اسبري (،espritأنظر :جورج طرابيشي،المرجع نفسه،ص ).111

()3

 -المرجع نفسه،ص.116
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رابعا -إمييل برييه * Emile Bréhier
حتدث إمييل برييه يف كتابه إجتاهات الفلسفة املعاصرة عن سارتر حيث قال:
" ويزعم سارتر يف الصفحات اليت تعترب جوهرية يف هذا الكتاب – الوجود والعدم -أنه يربهن لنا على أن الثقة
اليت يوحي هبا احلب املتبادل فكرة ومهية إىل أبعد حد.
فهو يعتمد على مبدأ ميكن ألنصار احلب احملض إنكاره عليه ،وهو أن احلب ينحصر يف إرادة كل من العاشقني
أن يكون حمبواب من اآلخر.ولكن كل منهما ال يتطلب من صاحبه فقط أن يكون موضع حبه بل يتطلب منه أن
()1
حيبه أيضا".
يتضح لنا من خالل هذا أن إميل أعاب على سارتر فكرته يف احلب الذي يعتربه كنوع من العالقات اليت تكون
بني األان والغري.
حنن نوافق خمتلف االنتقادات اليت وجهت من قبل هؤالء لساتر ،وخنص ابلذكر انتقاد حبيب شاروين له فيما خيص
مسلمته اخلاصة بدراسة الوجود اإلنساين حيث يقول هبذا اخلصوص انقدا هلا :أنه ال جيوز للفيلسوف الذي يريد
دراسة الوجود اإلنساين أن يضع مسلمة انبعة من جتربة شخصية أو خاصة .
وكذلك نوافق اميانويل مونيه يف نقده له خبصوص انطالقه من العدم يف حتديده للوجود اإلنساين  ،وعليه فال ميكن
أن يكون لنا وجود من العدم كون القاعدة أو املسلمة اليت تقول أبن لكل سبب مسبب تتناىف مع ما ذهب إليه
سارتر هبذا اخلصوص.

* إيميل برييه  )6010-6990(:Emile Bréhierعضو في المجمع الفرنسي واستاذ شرف بالسربون سابقا ،شغل وظائف جامعية منذ 6020
حتى احيل على المعاش سنة .6011من آثاره( ،scheliing-Histoire de la philosophie :أنظر :إيميل بيريه ،اتجاهات الفلفسة المعاصر،
ص.)1-1
()1

– إميل برييه ،إتجاهات الفلسفة المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.629
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االستنتاج:
مما خلصنا إليه خالل هذا الفصل هو أ ،سارتر حيدد العالقة بني األان و الغري يف حماوالت أوهلا احلب ،اثنيها
املازوشية ،واثلثها الالمبالة ورابعا الرغبة اجلنسية ،وخامسا السادية ،وسادسا الكراهية ،ويبني لنا سارتر أن كل هذه
احملاوالت اليت قدمها تبوء ابلفشل وال فائدة منها.
كما يوضح لنا سارتر العالقة اليت تكون بني النحن والغري وحيددها وفق منطني ،النمط األول والذي يشمل النحن
أما النمط الثاين فيشمل النحن ذات .
وما توصلنا إليه هو أن سارتر شبه العالقة بني األان والغري للدائرة  ،وذلك ألن العالقات تكون بني األان والغري مثل
الدائرة عندما تفشال حماولة تلجأ األان إىل حماولة أخرى ،وهكذا تستمر العالقة يف الدوران وال تنتهي.
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الخاتمة
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خامتة:
حتدثنا يف بداية هذا البحث عن الدور الذي لعبه سارتر يف الفلسفة الوجودية ،وعن أهم التيارات واإلجتاهات
اليت إستمد منها عناصر فلسفته ،فأفاد منها يف نطاق نسقه الفلسفي الذي أقامه.ويف ضوء املنهج الذي تبناه.
وكإجابة على اإلشكالية اليت طرحناها يف املقدمة،تطرقنا يف الفصل األول للحديث عن األان يف فكر سارتر
حيث بينا خالل عرضنا للمباحث الثالثة مكانة األان عند سارتر حيث وجدانه ينادي ابلذاتية ويقر أبن وجود
األان سابق على ماهيته،ويربط احلرية ابلوجود الذايت فهو يعترب حرية األان مساوية بل هي جوهر وجوده .
ويف الفصل الثاين إنتقلنا للحديث عن الغري يف فكر سارتر،و عرضنا خالل املباحث الثالثة مفهوم الغري
عنده،حيث يعتربه سارتر أان آخر،ووضحنا كيف يظهر هذا الوجود اآلخر لألان،حيث يكون ذلك عن طريق النظرة
اليت يوجهها وكيف أن حريته حتد من حرية األان.
أما يف الفصل الثالث فلقد قمنا يف املبحث األول بعرض العالقات اليت ميكنها أن تقوم بني األان والغري
والحظنا خالل هذا العرض أن مجيع العالقات اليت قدمها سارتر حتمل الفشل يف داخلها.
ويف املبحث الثاين بينا العالقة اليت تكون بني النحن والغري.ويف املبحث الثالث قمنا بعرض خمتلف االنتقادات
املوجهة لسارتر.
ومما توصلنا إليه خالل دراستنا هلذا املوضوع هو أن الفلسفة السارترية تتسم ابلنزعة الذاتية وذلك لألمهية اليت
قدمها لألان ،حيث اندى ابحلرية الذاتية ودعمها وأقر أبن اإلنسان حر يف ما يريد وال خيضع لسلطان.
لكن هذه النظرة ال تنفي املكانة اليت منحها سارتر للغري بعد تغري نظرته له ،وذلك كان نتيجة خملفات
اإلحتالل النازي.
حنن نتفق مع سارتر يف كون اإلنسان حر يفعل ما يريد وخيتار ما يناسبه خالل حياته.لكننا ننتقد فكرته
هذه ألن اإلنسان إذا فعل ما يريد وفق إختياره دون مراعاة اآلخرين وآرائهم يف جممل األفعال اليت يقوم هبا سيفقد
ابلضرورة جمموعة القيم واألخالق اليت تتصف هبا اإلنسانية مجعاء وذلك ألن اإلنسان إجتماعي بطبعه ويوجب
عليه أن خيضع لقواعد وقوانني حتكم وتضبط حياته.
10
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حتدثنا يف بداية هذا البحث عن الدور الذي لعبه سارتر يف الفلسفة الوجودية ،وعن أهم التيارات
واالجتاهات اليت استمد منها عناصر فلسفته ،فأفاد منها يف نطاق نسقه الفلسفي الذي أقامه ،ويف ضوء املنهج
الذي تبناه.
وخالل حتليلنا هلذا املوضوع خلصنا إىل جمموعة من النتائج:
سارتر يف حتديده ملفهوم األان قد انطلق من الكوجيتو الديكاريت ،مث انتقل إىل قصدية هوسرل ويف األخري
اجته إىل املنهج الوجودي لدى هيدجر ،حيث ربط مفهوم األان ابلوجود ،وبني أن وجود األان سابق على ماهيته
وأن وجوده يساوي حريته.
إعترب سارتر الغري أان آخر خيلق لألان وجود غري وجوده،هذا الوجود الذي ميلك حرية حتد من حرية األان
ويسلبه عامله ،لكن هذه الفكرة غريها سارتر يف املرحلة األخرية من فكره ،وذلك نتيجة ما حصل له خالل
االحتالل األملاين لفرنسا.
سارتر يف حتديده للعالقة اليت تكون بني األان والغري إقرتح ستة حماوالت لكن مجيعها تؤول للفشل وال
حتقق جناحا.
العالقة بني النحن والغري حيددها سارتر وفق منطني ،النمط األول ميثل النحن موضوع والنمط الثاين النحن
ذات ،ولكن رغم كل هذه اإلقرتاحات إال اهنا تبوء ابلفشل.
وجهت لسارتر جمموعة من االنتقادات كغريه من الفالسفة اآلخرين ،لكن رغم هاته االنتقادات إال أنه
شهرته وسعت وعرف يف مجيع أحناء العامل ،وذاع صيته بشكل واسع.
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قـــائــمـــة الـمـصـــادر
والـمــراجــع
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قائمة املصادر واملراجع:
أ -

املصادر ابلعربية

 -2جون بول سارتر،الوجود والعدم  ،تر .جماهد عبد املنعم ،مطابع اهليئة املصرية للكتاب( ،د:ط)( ،د:ت).
 -3جون بول سارتر ،تعاىل األان موجود ،تر :حسني حنفي،مكتبة الفكر اجلديد ،بريوت (ط. 5008،)9
 -4جون بول سارتر،الوجودية مذهب إنساين ،تر :عبد املنعم احلنفي،مطبعة الداراملصرية للطبع والنشر
والتوزيع ،مصر ط.9191 .9
ب  -املصادر األجنبية:
1-jean-paul-sart,l'etre et le néant,Galimard,1943.

ج -املراجع:
 - 1ا.م.بوشنسكي ،الفلسفة املعاصرة يف أورواب،تر:عزت قرين ،عامل املعرفة ،الكويت(،د.ط).9115،
 - 2إميل برييه ،اجتاهات الفلسفة املعاصرة،تر:حممود قاسم،دار الكشاف للنشر والتوزيع،
مصر(،د:ت)(،د:ط).
 - 3مجاعة من األساتذة السوفيات ،موجز اتريخ الفلسفة ،تر:توفيق سامل ،دار الفرايب،
بريوت(،ط.9111،)9.
 - 4حبيب شاروين ،الوجود واجلدل يف فلسفة سارتر ،منشأة املعارف االسكندرية(،د:ط)(،د:ت).
 - 5حبيب شاروين ،بني برجسون وسارتر أزمة احلرية ،دار املعارف ،القاهرة (،د:ط) .9191،
 - 6حبيب شاروين ،فلسفة جون بول سارتر ،منشأة املعارف االسكندرية(،د:ط)(،د:ت).
 - 7سعاد حرب ،األان واآلخر واجلماعة :دراسة يف فلسفة سارتر ومسرحه ،دار املنتخب العريب،
بريون(ط.9111،)9.
 - 8عبد الرمحن بدوي ،دراسات يف الفلسفة الوجودية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بريوت(،ط.9110 ،)9
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 - 9علي حنفي حممود ،قراءة نقدية يف وجودية سارتر ،املكتبة القومية احلديثة،طنطا-مصر
(د.ط).9119،
 - 11عبد الوهاب جعفر :البنيوية يف األنثربلوجيا وموقف سارتر منها ،دار املعارف،
اإلسكندرية(،د.ط).9110،
 - 11فريد غيوة،إجتاهات وشخصيات يف الفلسفة املعاصرة ،دار اهلدى،عني مليلة(،دط)(،د.ت)
 - 12فؤاد كامل،أعالم الفكر الفلسفي املعاصر ،دار اجليل ،بريوت(،ط.9111،)9.
 - 13فؤاد كامل،الغري يف فلسفة سارتر ،دار املعارف ،مصر(،د.ط)( ،د.ت).
 - 14دمحم مهران-دمحم مدين ،مقدمة يف الفلسفة املعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة(د.ط).5001
 - 15دمحم مهران رشوان  ،مدخل إىل الفلسفة املعاصرة ،دار دار الثقافة للنشر والتوزيع،
القاهرة(د.ط).9111
 - 16موريس كرانستون ،ستارتر بني الفلسفة واألدب ،تر :جماهد عبد املنعم جماهد ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،مصر( ،د.ط).9119
 - 17حيي هويدي،قصة الفلسفة الغربية،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة(،د.ط).9111،
د – املعاجم واملوسعات:
أ -

املعاجم:

 - 9إبراهيم مدكور ،املعجم الفلسفي ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،القاهرة(د.ط).9115 ،
 - 5مجيل صليبا،املعجم الفلسفي،ج،9دار الكتاب اللبناين ،بريوت(،د.ط).9115،
 - 1مجيل صليبا،املعجم الفلسفي،ج،5دار الكتاب اللبناين ،بريوت(،د.ط).9115،
 - 1جالل الدين سعيد :معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية ،دار اجلنوب للنشر  ،تونس(،د:ط)،
( د :ت).
 - 8جورج طرابيشي ،معجم الفالىسفة ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت(،ط.5009،)1:
 - 9مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،دار قباء احلديثة ،القاهرة(،د:ط).5001،
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 - 1دمحم جواد مغية ،مذاهب فلسفية ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت( ،د:ط)(،د:ت).
ب  -املوسوعات:
 - 9أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،مج ،9تع :خليل أمحد خليل ،منشورات عويدات،
بريوت(،ط(،)5.د:ت).
 - 5روزنتال يودين ،املوسوعة الفلسفية ،تر :مسري كرم ،دار الطليعة للطباعة والنشر،
بريوت(،د:ط)(،د:ت).
 - 1عبد الرمحن بدوي،موسوعة الفلسفة،ج 9املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بريوت(،ط.9111،)9.
 - 1عبد الرمحن بدوي،موسوعة الفلسفة،ج ، 5املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بريوت(،ط.9111،)9.
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فهرس احملتوايت:
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الفصل األول :األان يف فكر سارتر9............................................................:
متهيد9 .....................................................................................
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اثنيا -مفهوم األان عند سارتر 1 ....................... .......................................:املبحث
الثاين:وجود األان عند سارتر95.........................................................
املبحث الثالث :حرية األان عند سارتر91........................................................
الفصل الثاين فكرة الغري عند سارتر93-62..........................................................
متهيد62............................................................................................ :
املبحث األول مفهوم الغري عند سارتر51.......................................................:
أوال:املفهوم العام للغري51.....................................................................:
اثنيا:مفهوم الغري عند سارتر51................................................................:
املبحث الثاين :وجود الغري19.................................................................:
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متهيد19....................................................................................:
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أوال-احلب15...............................................................................:
اثنيا  -املازوخية19..........................................................................:
اثلثا -الالمباالة11..........................................................................:
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