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 1سارتر ن بولاج

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ترجمة: سارة اللحيدان
 
 
 
 

، ،تر ر جان بول ساحول  ي
نص وعلم الوجود؛ الق، وعلم النفس، وعلم األخ حول السياسة، حول تطوره الفلسف 

جمة للـد.  ، متر جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  توماس فلي    (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطف 

ا
ي قد تختلف قليًل

ة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجة، والتر ألخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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 لتفكري الفلسفيالعشرين. فقد أكسبه اة القرن أشهر فالسفكان (  1980-1905سارتر )أبن  ك زعمهنا
ل ، شهرة عاملية أو لنق  يف النصف الثاين من حياته النشط التزامه السياسي، واإلبداع األديب، إضافة إىل املتواصل

احلرب اة الفكرية للعقد الذي تال احلي ، وتعد  أب الفلسفة الوجودية هموضع إعجاب عاملي. ي عرف سارتر أبن
أشهرها العديد من املفارقات اليت جتل ت يف حياته، كان هناك   السمة األبرز يف كتاابته.العاملية الثانية مباشرة، 

اليت ألقاها "، و Existentialism is a Humanism -الوجودية هي اإلنسانية"العلنية املخزية  حماضرته
رغم أهنا كانت أشبه ببيان رمسي  .1945يف الثامن والعشرين من أكتوبر عام متحمس على مجهور ابريسي 

على طباعته  الوحيد الذي ندم سارتر كانت هي النص  ،ذه احملاضرةهل األصلية نسخةالللحركة الوجودية، إال أن 
عند عامة الناس. أحد أسباب شهرة تلك زالت ت عد  كمقدمة رئيسة لفلسفته ال، بشكل صريح. ورغم ذلك

يف حني أهنا تكشف يف  ، وعدم ارتياحه شخصيا، كان وضوحها يف عرض معتقدات الفكر الوجودياحملاضرة
نتقديه من الشيوعيني والكاثوليك. بعبارة على م ارد  سارتر لتوسيع تطبيقها االجتماعي، الوقت نفسه عن حماولة 

 .""التائهأخرى، قدمت لنا احملاضرة تلميحا لفكر سارتر 

علم الوجود أال وهي،  ه حتت مخس فئات:فكر  بعد معاينة تطور تفكري سارتر الفلسفي، سأقوم بعنونة 
سفة والفنون اجلميلة، وابألخص ، علم النفس، األخالق، االلتزام السياسي، والعالقة بني الفل(األنطولوجيا)

سواء كانت الفلسفة احلديثة و فكره بني صلة الضع مالحظات حول واثقة سأختم بب ،دب يف أعماله. من ث  األ
 القارية. وأأمريكية، -األجنلو

 

 التطور الفلسفي -1
 (األنطولوجياعلم الوجود ) -2
 علم النفس -3
 األخالق -4
 السياسة -5
 الفلسفة والفن -6
 والعشرين سارتر يف القرن الواحد -7

 املراجع: -
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o مصادر أولية: أعمال سارتر 
o مصادر اثنوية خمتارة 

 وسائل أكادميية -
 مصادر أخرى على اإلنرتنت -

 

 التطور الفلسفي  -1

الباريسية  تعلم الفلسفة التقليدية يف املدارسبعدما فيها معظم حياته.  اليت عاشلد سارتر يف مدينة ابريس و 
عن نزعته القوية إىل ريخ الفلسفة الغربية املتحيز إىل الديكارتية والنيوكانطية، انهيك تااملرموقة، واليت عر فته ب

( 1943-1933الفرنسي يف برلني )عهد املإىل  رميوند آرون صديقه السابق يف املدرسةحلق سارتر  البريغسونية،
 مبدأ القصديةياغة سارتر إعادة ص مث ن هوسرل، هايدغر، وشيلر. ،آنذاك ظاهراتيةقرأ ألبرز علماء ال حيث

ظاهراي من /رر املفكر ابطنياحي هالذي بدا أن ،الوعي( ستهدف أو "يقصد" ما يتجاوز)الوعي أبكمله ي هلوسرل
لدى الديكارتيني. مل  ظ ابلفورية واحلتمية اليت كانت حمل تقدير، بينما حيتفمن ديكارت املوروثة األبستمولوجيا
 األنطولوجي األملاين املؤثرهذا أمر  قام بتناولبعد عودته، و  ه،نما قرأه سارتر عن هايدغر، لكيتضح حجم 

 Being and-1943، خاصة يف رائعته الفنية )الوجود والعدم بشكل صريح"حبثيا" و 
Nothingness) على أن الواقع اإلنساين  دليؤكاألخرية من القصدية اهلوسرلية النسخة سارتر . استغل

الفعلية، ال  همهوم العامل" عرب يدغر أو سبيل اإلنسان للوجود( ابألساس "حادث يفهاعند  Dasein-اآلنية)
واقعيا/ هايدغر وسارتر طابعا "املبكرة لكال من  فلسفةالاملعرفية. من شأن ذلك أن أضفى على  هعالقات

املفاهيم اهلايدغرية اليت وجدت  العديد من لوحظ أن سارتر على األقل. " والذي مل يكن ليتخلى عنهبراغمايت
 أثىن سارتر مرة على كتابه )الزمن قد ظهرت أيضا يف كتاابت بريغسون، الذي يف كتاابت سارتر الوجودية،

. لكن من الواضح أن سارتر أيضا ( لكونه قد قاده إىل الفلسفةTime and Free Will- واإلرادة احلرة
م تقلص ذكر اس ما كان من أتثري البريغسونية، إىل أن عاداةمل كرس الكثري من اهتمامه املبكر ابلفلسفةقد  

خالل السنوات الوجودية "الكالسيكية". يبدو أن سارتر  ، بينما تعاظم ذكر هايدغريف كتاابت سارتر بريغسون
لفهم احلدسي حلاالت النموذج يف مراجع ا ، إذ ظهرت حماكاة ملبدأماكس شيلر خالق الظاهرايتقد قرأ لعامل األ

فضل أبشيلر من اختياراتنا األخالقية. لكن بينما جيادل  لنوع ذلك الشخص املقاد واملصنوع"صورة" سارتر كـ 
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 "الوجودية" . إن النسخةخلقهاأسلوب هوسريل حول "اكتشاف" مثل هذه الصورة القيمة، يصر سارتر على 
 ابلفعل. مؤثرة لظاهراتيةل املناسبة

 

إال  مثلما كان الكثري من جيله، ،هنايتهاو  احلرب ايةبدحىت ا هليغل أو ماركس قارائ جاد  رغم أن سارتر مل يكن 
من  مل حيضر قط حماضرة هأن هذا معسريات الوجودية األوىل هليغل، والتف، وقع حتت أتثري املاركسي كوجيف أنه

كتاب يبوليت وتعليقه على  كانت ترمجة جان هكما فعل الكان ومريلو بونيت.  حماضراته الشهرية يف الثالثينات  
دراسة سارتر املقاربة  مي زت هليغل هي اليت (Phenomenology of Spirit -الروح)ظواهرية 
 Notebooks for an مذكرات األخالق)يف  األملاين األصل. جتلى ذلك، بوضوح، للفيلسوف
Ethics )القيات األصالة" لتحقيق وعد "أخ( 48-1947)، واليت كتبت بني عامي اليت نشرت بعد وفاته

يف العمل  مهيمنا لوجود اهليغلي واملاركسيا لكنه أمهل هذا املشروع، وبقي .(والعدم الوجود) اليت عمل عليها يف
 ويف Critique of Dialectical Reason (1960)-نقد العقل اجلديلالتايل لسارتر) الفلسفي

. حل م ذي جاء مبثابة مقدمة للعملالو Search for a Method (1957 ) مقال )البحث عن طريقة
يف هذا املشروع  لسعيابسارتر قام . نقد العقل التارخييبنقد رابع، وقد عىن  ةكانط الشهري   الثيةدلتاي إبكمال ث

ت املاركسية و "التحليل النفسي" الوجودي الذي يدمج مسؤولية الفرد يف العالقا-عرب اجلمع بني اجلدلية اهليغلية
ة على سببية مجعية اركسيإىل األمهية املسؤولية األخالقية من امل  مالئماوجوداي ابعدتضيف  الطبقية، ابلتايل،

ريكغارد. يف التحليل األخري، ن الحقا بوصفها توحيد مستحيل بني ماركس وكاليت سينتقدها رميوند آرو و  -بنيويةو 
كغارد؛ فقد بقيت "ماركسية" سارتر وصفية لوجوديته وليس العكس. وقد جتلى ذلك واضحا يف املرحلة كري ربح  

 األخرية لعمله.

مبزاوجة سرية وجودية مع نقد اجتماعي . فقد قام لطاملا كان سارتر مفتوان ابلروائي الفرنسي غوستاف فلوبري
عبارة وهي ، عصره، وذلك لينتج آخر مشاريعه العديدة غري املكتملةة هلذا الفرد و ولية" هيغليماركسي يف "مش

-The Family Idiot (1971)العائلة أبله )عن دراسة من أجزاء متعددة لزمان وحياة فلوبري حتت اسم 
ربط سارتر بني مفرداته الوجودية يف األربعينات (، واليت قد يعتربها البعض قمة أعماله. يف هذا العمل، 72
نسان اإلا ميكن معرفته عن عم   أواخر اخلمسينات والستينات، متسائالية اخلمسينات مع معجمه املاركسي وبدا
 ذلك اخلليط الظاهرايت، هذه الدراسة اليت يصفها أبهنا "رواية ابلفعل"جتسد هذه املرحلة احلالية من علمنا. يف 
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والتصور النفسي، إىل جانب النقد االجتماعي الذي أصبح السمة األبرز للفلسفة السارترية. من دون شك أن 
إىل جانب املنحة  ضها بشكل ملفتل لألدب، واليت رفهذه السمات قد أسهمت يف حصوله على جائزة نوب

جوازية اليت يرمز هلا التشريف هبذه اجلائزة. وذلك خشية أن يكون قبوله موافقة على القيم الرب  ،للجائزة النقدية
يف سنواته األخرية، أصبح سارتر، الذي مل يكن يرى يف طفولته إال بعني واحدة، أعمى تقريبا بشكل اتم. مع 

، يامن املؤلف املشرتك عن األخالق مع بيين ليف دة جهاز التسجيل لينتج أجزاء  مبساع، استمر ابلعمل ذلك
 سرية ذاتية أكثر من كوهنا فلسفية.نشورة يف تقدير البعض هلا قيمة األجزاء املولرمبا كانت 

، ليقدموا احرتامهم وتقديرهم ال تنسى بعد وفاته، احتشد اآلالف بشكل عفوي يف موكب جنازته يف ذكرى ابرزة
 فقدت فرنسا ضمريها". لقد " وفاته أبسى: أحد الصحف الباريسية تنكما عنو شد اجلماهريي.  حلاوسط 

 

 (األنطولوجياعلم الوجود )-2

 بالنسبة له، علم الوجودف .ولن امليتافيزيقا وكان يفض ل األع وهايدغر، مي ز سارتر علم الوجود مثلما فعل هوسرل
 عرض لنا تفسريات حولت، تافيزيقا أبهنا أتويلية سببية، بينما ت وهم امليعلم وصفي وتصنيفي يف املقام األول

ال حياول سارتر ، والكون أبكمله. على أي حال، على عكس هايدغر، األصول األساسية وغاايت األفراد
 وب كانطي أبن امليتافيزيقا تثري أسئلة ال. لكنه ببساطة، ينو ه أبسلامليتافيزيقا بوصفها مشروعا فاسدا معاداة

على أنه "وجودي مهتم  (الوجود والعدم)، قام بعنونة فرعية لكتابه خرآ جانبمن وجود إلجاابت عليها. 
يبدأ الكتاب بتحليل حيث . تماسكالتجريدية الشديدة إىل ال ما بنييتبدل أسلوبه الوصفي كان .  "اهراتيةابلظ

-pour) الوجود لذاته(، و en-soi) الوجود يف ذاتهنوعني أو فئتني للوجود متميزتني وغري قابلتني لالختزال، 
soiالوجود للغريوهي فئة أخرى اثلثة سارتر  لوعي والالوعي على التوايل، الحقا أضاف(، تقريبا ا (pour-

autrui) . كشف عن يل الذي يفسر تصرفاتنا" ختم ذلك برسم خمطط ملمارسة "التحليل النفسي الوجوديث
 شروع األساسي الذي يوحد حيواتنا.امل

لى املزج مسات حصرية ومتبادلة، ومع ذلك فإننا )الواقع اإلنساين( كياانت قادرة عيف ذاته ولذاته، الوجود  ميلك
ببساطة  وخامل. هو ،، سليبذايت ،ومتطابق وجود يف ذاته متنيالالوجودي لغموضنا.  بني اإلثنني، وهو األصل

عتمد ياليت  اإلنكار الداخلي أو "العدمية" . إنهيطابق الذات الديناميكي،  وجود لذاته سائل،"حنن". بينما ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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" و فطرية"حينما ننظر للواقع امللموس، جند أن هناك إمجاع على أن هذه الثنائية . الوجود يف ذاته اعليه
حينما تعمل كوجود  ذواتنابقة و اللغة، بيئتنا، اختياراتنا السا :، على سبيل املثالت" حالنا". إن "معطيا"سامية

احلقيقة الفطرية ملا  هبوصفنا أفرادا واعني، فنحن نسمو "نتفوق" هبذشك ل حقيقة الفطرة. يف ذاته، هي ما ت
ما"، لكن التمازج الدقيق بني السمو واحلقيقة  موقفتملكنا دوما "ي". مبعىن آخر، حنن كائنات موقفنايشكل "

دمنا منخرطني فيها. من هنا خل ص  هي مسألة يتعذر اجلزم هبا، على األقل ما موقفي الفطرية اليت تشكل أ
حلريتنا. على حد تعبريه املغايل  وأن هذا هو األساس الوجودي ،موقفناتر إىل أننا دوما "فائضون" عن سار 

 يقول: حنن "مدينون" ألنفسنا" أبن نكون أحرارا.

، لكن ذلك األمر غري دقيق. Dualist-قد يلحظ املرء سبب وصف سارتر، غالبا، على أنه ديكاريت ثنائي
تفكري ادتني" مثل أنطولوجية مل يكن فكره عبارة عن "مإذ غلغل الثنائية يف فكره مل يكن إال قصورا/ عفواي. إن ت

. أما مادة أو "شيء" بكونه هو املقنع يف ذاته وجودومتدد الشيء )العقل واملادة( لديكارت. فقط ال الشيء
يف  وجودالفقط ألجل  مبدأ اهلوية يتماسكاإلنكار الداخلي لألشياء. إن إنه بشيء،  لذاته فهو ليس وجودال

 وجوداستثناء للقاعدة. من ث ، فإن الوقت بكل مفارقاته ما هو إال توظيف لعدمية ال وفه لذاته وجود، أما الذاته
أما حتمية لالحتمالية، كو  لذاته وجودلليف ذاته  وجود". إن املاضي مرتبط ابملستقبل ك"للغري وجودال، أو لذاته

الزمانية من االثنني. هذه هي نسخة سارتر من "" بشكل عام، فالوجود خليط غامض وقفمع احلاضر، مثل "امل
الذي ميضي سريعا أو ببطء ثقيل  الزمن في "املعاش" ملمارساتنا ومهومنا،الزمن الكيهي الوجدانية" هلايدغر، 

 "الساعة" الكيفي، الذي نتشارك فيه حنن مع الطبيعة املادية. وقت جمرد من كونه علينا، بدال

اآلخر يف املشهد.  اآلخر أو لتلعب دورها مبجرد ما يظهر املوضوع ،للغري وجودالفئة أو املبدأ األنطولوجي للأتيت 
الذي  . إن حتليل سارتر للعارلسابقني، لكن من احلتمي التقاؤمهامن املبدأين ا اآلخر ستخلصأن ي  ال ميكن 

)اليت أطلق عليها هوسرل  جل، ما هو إال حجة ظاهراتيةميكن للمرء جتربته من خالل إجياد نفسه يف وضع خم
اليت طالب هبا الفالسفة يف تصوران  كشخص. فهي حتمل الفورية واحلتميةلوعينا ابآلخر   "استحضارا اختزاليا"(

اليت تستخدم عادة من قبل التجريبيني للدفاع  املماثلةعانوا من ضعف احلجج عن "عقول" اآلخرين، دون أن ي
 عن هذه املعرفة.

أهنا "تطبيق عملي"  على يف أعماله املبكرة لذاته وجودأدوار الوعي وال ( ظ ن  أبناجلديليف كتابه )نقد العقل 
يل ابملعىن اهليغلي، أمر جد . إن التطبيق العمليعلى التوايل داخلية""ممارسة و )النشاط البدين يف سياقه املادي(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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، داخلي ولكن "عملي"، مبعىن لذاته وجودوهذا األخري، مثل الاملمارسة الداخلية. أي  ن اآلخر،وي ضم   يتجاوز
أنه ترسبات لتطبيقات عملية ماضية. ابلتايل، فإن أفعال الكالم، ما هي إال أمثلة على تطبيقات عملية، لكن 

هي لكن األفعال اليت تعززها وتقيدها املؤسسات االجتماعية ممارسة داخلية، و اللغة ستكون ممارسة داخلية، 
 تطبيقات عملية.

)يف هذا العمل بدا أن سارتر يستخدم هذه املصطلحات  موضعتناعزلنا أو ب وجود والعدم(يف )ال آلخريقوم ا
موضوعية " us-"نـا واضحا بشكل أكرب. ج علتاآلخر هذا الطرف الثالث هو ببساطة و (، وازبشكل م

" we-أو "حنن اجلمعي، لكن التابع يف ذاتهبواسطة اآلخر وابلتايل هلا الوضع األنطولوجي يف كوهنا وجودا 
 ط" الثالثوسي"ال ، وهوشكل أنطولوجي آخر ظهر يف كتابه النقدياليت يشدد عليها هي ببساطة جتربة نفسية. 

إىل جمرد شفرات  اختزال العوامل املختصةدون مجعيا  اتبعا يقدمو  ،من حيث هو ضو اجملموعةعشري لالذي ي
، يف حني يدرك للفرد العملية ممارساتللعي. بعبارة أخرى، مينح سارتر أولوية أنطولوجية لبعض الوعي اجلم

واجب، اليت مثل األمر/الطاعة، واحلق/ال إليه املسند دعموعة التطبيقات العملية اليت تمجملكعضو   إنتاجيتها
األنطولوجيا أساس والوسيط الثالث  ،املمارسات الداخليةشكلت مفاهيم التطبيقات العملية، لقد . تص هباخي

 عليها كتابه النقدي. اليت ظفرت ابهتمام مقرب أكثر من التطبيقات العملية اليت شجع االجتماعية

 

 علم النفس -3

ه انجحا كروائي وكاتب تجعل وهي ما على نطاق واسع. والتحليل النفسي الوصف ع رفت مواهب سارتر يف
دراساته املبكرة عن الوعي االنفعايل  مضت أيضا. قوة حججه الظاهراتيةو حيوية يف  تسهموأ ،مسرحي

له املؤلف. على سبيل  بعد مما ذهبألدأ اهلوسريل للقصدية على املبابلضغط والتصويري يف أواخر الثالثينات 
يزعم سارتر  (The Psychology of Imagination (1940)علم نفس اخليال )يف كتاب  املثال:

قع ضمن الالوعي(، بصرف النظر عن هدفه صالة )موضوع الوعي يللمبدأ املثايل لألأن هوسرل ال يزال أسريا 
ا مصغرات للموضوع احملسوس، أعيد إنتاجها لى أهنعندما بدا أنه ينظر للصور عوذلك املعلن يف حماربة املثالية، 

العقل. على العكس من ذلك، يزعم سارتر أبن املرء إذا أصر على أن الوعي أبكمله مقصود يف  أو بقيت يف
أساليب  واضيع "داخل العقل"، بلمبليست ما يسمى بـ "الصور" إذن إىل أن  على املرء أن خيلص الطبيعة،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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-ة"حاضر  اجعله" أو ايبهسليم، وذلك من خالل "تغر و دة يف العامل بطريقة مبتكرة بشكل لالرتباط ابملواد املوجو 
 ".ةغائب

رمبا أسهمت بتعديل  اليت ،أبن سارتر مل يقرأ حماضرات هوسرل اليت نشرت بعد وفاته حول الصورة ب التسليمجي
 يلوعز اقام بتمييت الثالثني األوىل من مهنته، و الصورة الذهنية يف السنوا مفهوم مع عاىنرغم أن هوسرل . نقده

قاوم أي تفسري ميكن أن يوظف ما مساه  ، إال أنهPhantasie عن اخليال Bildbewusstsein الصوري
تدادا الهنائيا للصور الذهنية يف حماولة فاشلة للوصول للتسامي. ار يستدعي الذي ذاك "، سارتر "مبدأ األصالة

 جتنبها يف النهاية عند حتليل اخليال.يف تفسريه للوعي التصويري، بينما  استدعاء الصور الذهنية واصل هوسرل

لالرتباط ابلعامل، وهي بدورها  ، بل هي أساليبن مشاعران ليست "حاالت داخلية"، نقول أبعلى حنو مماثل
شبه "سحرية" حماولة ا طلق عليههي ما أو يف هذه احلالة تغريات جسدية، السلوك االنفعايل  ". يستلزم"مقصودة

عندما يفشل بضرب كرة اجلولف تغيري أنفسنا. إن الشخص الذي يشعر "ابالنفعال"  لتحويل العامل من خالل
 "ابستحضار" احللوللتغريات السيكولوجية " عاملا تقوم فيه اه سارتر، "يريدطبان، هو كما يقرأأو فتح غطاء املر 

" حرفيا، إمنا حياول من الفرح "يقفزالشخص الذي  مثاال آخر من أمثلته، نقول أبن يف عامل م شكل. لنبني  
ار زمين. فقط عرب انتش والذي ميكن إدراكه"دفعة واحدة"،  من التعاويذ أن يستحوذ على اخلري ابستخدام نوع
االرتباطات العفوية  . هذه هي كله إذا كان االنفعال مزحة، فإن ما نؤمن به ليس إال مزحةوحيذر من أن

األمر الذي وعي مسبق، إال أننا مسؤولون عنها. نتاج ورغم كوهنا السابقة. وهي ليست نتاج قرار انعكاسي. 
 جوهر فلسفته.هذا و  ،يثري مسألة احلرية، كشرط ضروري إلسناد املسؤولية

حضور للذات ")مسو ""، بل يف ذاته وجودات "و نحن أحرار ألننا لسنا ذف :يإن أساس احلرية السارترية أنطولوج
مهما نسبه اآلخرون لنا، حنن ، وأننا كيفما كنا و يوحي أبننا "آخرون" لذواتناأو "عدمية" ذواتنا(. األمر الذي 

 هذه املسافة .افرتاض وجهة نظر حيال وجوده على د قادرذا النحو من الوجو وجود لنا" وه ال "على حنو
، بل إهنا تشكل أساس ما دانية الزمانية اليت تولدهالوجول لذاته وجودللمناعية -تعكس فقط هوية ال الداخلية

. حنن مسؤولون عن "عاملنا" املسؤولية املمتدة متاثل اليتة ياحلر  "احلرية كتعريف لإلنسان". إىل تلكمساه سارتر 
من خالل فضيلة حدد ست اوقيمته امعناهكل األشياء فيه مبا فيها الذي نؤثر فيه، وابلتايل فكأفق للمعىن 

مثلما ني واضح بينما يبقيان وجودوال نفسال حلياتنا. عند هذه النقطة، يتداخل املرشد األساسي ،"خياران"
 .حيدث غالبا يف الظاهراتية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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عنه . لكن سيكون من األفضل لو تكلمنا ا نتقد هذا "اخليار" األساس ابعتباره ال معياري وابلتايل اعتباطي
هذا حياكي ما مساه العامل خياراتنا الحقا. ها نقوم ابختاذ أساساليت على جمموعة املعايري تشكيلي يسن  -كمعيار

، نفسها بال مبادئ(هي لقرارات الالحقة، لكنها األخالقي ر.م. هري "قرارات املبدأ" )اليت تؤسس املبادئ ل
ري أحياان ليشري إىل تغ هذا املصطلح بنفسهسارتر ريكغارد "حتويال". يف الواقع، استخدم صفها كواليت رمبا و 

الذي يسعى التحليل النفسي الوجودي إىل  األصيل ي. إنه هو "اخليار" الداعماألساس جذري يف مشروع الفرد
 كشفه.

مفتاحا ألنطولوجيته اليت نفس خاصته. وكان علم النفس تخدام سارتر للقصدية أساسا لعلم اللقد كان اس
 ن يربزأل فتقروي ،سليب، احتماليةموضع ك  الصوري الوعيظهر احلقيقة، زمان. يف كانت مبتكرة يف ذلك ال

املبالغة أن نصف للوعي بشكل عام )الوجود لذاته( يف كتاب الوجود والعدم. ولذا نقول، ليس من كنموذج 
 أو دوره املكافئ يف عمله. الصوري الوعيال، وهو دور مهم للغاية يف سارتر كفيلسوف للخي

 

 األخالق-4

املبكرة  الدراسات رغم كوهنا دراسات ظاهراتية، إال أن هذهاندرا ما كان واعظا.  هكان سارتر أخالقيا، ولكن
فإن أول عمل كبري له كان  ،. ابلتايلس للطريقة الظاهراتيةمسؤولية املمار على احلرية عرب تضمني قد أكدت 

ضافة إىل أنه يشكل حجة ضد األان ، الذي ابإل(-Transcendence of the Egoاألان )تسامي
، يقدم كن أن يكون مادة(الذي ال مي )املوضوع املعريف اهلوسرلية والظاهراتيةالية األملانية للمث املركزيةاملتسامية 

التأكيد على أن هذا السعي لتسامي  ا داخل ما كان مشروعا معرفيا تقليداي، من خاللبعدا أخالقي الكتاب
الذي يشكل مواد الوعي كدالالت أو معاٍن حمضة  رية. إن االختزال الظاهرايتمن احل رحلة واعيةاألان خيفي 

مل أمهية ملسألة الوجود( حي أو )حصر اختزال ، هودية اليت تسلمها إىل الشكجمردة من االدعاءات الوجو 
 نا أن نعيشلمسي ع (األخالق مذكرات)أخالقية أيضا. إن املوضوع "األصيل" كما سيشرحه سارتر الحقا يف 

األان التجريبية )لعلم النفس ، وأن ي أو التجريب، مبعىن أن مسو األان غري ضروريبال أان، سواء عرب التسام
فته هذه مساه "أتمل مساعد". كل   يف تصرف موضعي العلمي( هي مادة للوعي عندما تنعكس على ذاهتا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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لوجية أسس أنطو  وضعجمتمعة، أو /القية للعوامل فردية، سواء يف إسناده املسؤولية األخاألعمال جهدا مضنيا
 ت.ملثل هذه اإلسنادا

على حد زعم سارتر، فاألصالة قد حتققت، من خالل حتويل يستلزم التخلي عن اختياران األصلي ليتطابق مع 
التماثل مع أو آهلة(، وابلتايل حنرر أنفسنا من لذواتنا  اوجودأبن نكون ذواتنا بشكل واع )الرغبة غري اجملدية 

 كما حنن مع أي مسؤولون عن أانان، حنن يف حالة االغرتاب اليت نعيشها حاليا .يف ذواتنا اأانان بوصفها وجود
أن احلقيقة  ، يف حماولة للتوفيق مع أانان، مادامنية )خداع الذات(سوء  مادة للوعي. فيما مضى، قال أبهنا كانت

"التحويل" لألصالة أما وقد ذكر "لآلخر".  طبيعة الوعيبسبب  لسنا وجودا، ا كنا، حنن بشكل مامهمأننا هي 
 الغبار عن مشروعه األصيل. يصر سارتر علىل از قد أ، فإنه بذلك انعكاس "نقي" )غري موضوعي( من خالل

 حل  لت (، هوية الفردويف الوجود والعدم هنا ااصطلح على تسميته) " العفويةأنه جيب علينا السماح لـ "أاننيتنا
إن مبستقبلي.  داخليا مؤذاي" يتنبأ مستقبلها بشكل مسبق"وسيطا حمل "أان" أو "األان"، واليت انتقدها بوصفها 

 خداع الذات يهرب حني الرتكيز فيه، يتماثل مع أاني ارتباطات "التملك" أو الوجود الذي ميكنينالتحول من 
نفسي كليا ملشروعي وهدفه. يلمح سارتر اآلن حيث أسخر  ،واالستقالليةارتباطات "الوجود"  ىلمن احلرية إ

مل الفنان املبدع عن عيتماشى هذا مع ما سيقوله . واملعطاء. يهو اخلارجفأما الثاين  ،إىل أن األول هو األانين
 معطاء. أخرى، إضافة لكونه عمل ريةاحتكام حلو  ابعتباره موهبة

 يالوجود أن أخالقياتيف أعمال سارتر. األول وهو أشهرها،  خمتلفةثالثة مواقف أخالقية من الشائع اآلن متييز 
شخصي، استغاليل واضطهادي. األول أساسي و  فهي تفرتض أننا نعيش يف جمتمع .أصيلة ال اغرتاب فيها هي

ت صحفية بينما يدخل يف جداالت مطولة عرب مقاالت خمتلفة، ومقاالأما الثاين فهو بنيوي وغري شخصي. 
يف أواخر األربعينات واخلمسينات تتعلق ابالستغالل املمنهج للناس عرب املؤسسات الرأمسالية واالستعمارية. 

مريلو بونيت،  هاالحظلذين ميكن تسميتهم مبدئيا. مثلما لطاملا سعى سارتر إىل رد املسؤولية ملكاهنا عند األفراد ا
البنيوية  وعلى املسؤولية األخالقية الفردية أكثر من، غاللاالست أكثر من فقد شدد سارتر على االضطهاد

لوجي، أنطو  من جانب مفهوم احلرية لديهتضخم أمهية األخري. يف الواقع، بينما لكن دون إنكار  ،السببية
 للظروف الواقعية يف ممارسة احلرية. تقديراألربعينات، منا لدى سارتر أواسط  اجتماعي، واترخيي يف

مفهوم سارتر لألصالة يف كثري من األحيان إىل كونه "الفضيلة" الوجودية الوحيدة، وغالبا ما ا نتقد يشار إىل 
 على أنه يدل على أسلوب أكثر من حمتوى. وعلى حنو ال ميكن إنكاره، يبدو متوافقا مع جمموعة واسعة من
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اإلنساين الذي "هو ما ليس هو"  علواقغموض امرة أخرى، فإن أساسه أساس أنطولوجي لاحلياة.  خيارات
الذات واليت رأينا أهنا  وأ أانهمبا فيه  ،و "ليس كما يبدو" هو )ماضيه كواقعمستقبله كاحتمالية( وأنه، هو )

األصالة تعيش أساسا هذه احلقيقة األنطولوجية حلال الفرد،  قول أنميكن المرتبطة عرب اإلنكار الداخلي(. 
احلفاظ عليه. ابلتايل،  بقى مسؤولة عنالفرد الراهن، لكنها ت  ال ميكن أن تكون متطابقة مع موقفأعين اليت

، مثلما هو احلال مع كافة أشكال احلتمية، شكال من خداع الذات  خيلق" دعاء أبنين "هكذا أبدو أانفإن اال
 ،ينطوي عليها الكذب على الذات بشأن احلقيقة األنطولوجية للصدفة األاننية للفرد ام أن كال احلالتنيماد

 . والفرار من مسؤولية االلتزام "ابالختيار" للبقاء على هذا النحو

واألصالة أن تتخذا شكلني:  إىل حقيقة ومسو، ميكن خلداع الذات ابلنظر إىل التقسيم األساسي حلال اإلنسان
الذي  ( . أما الثاين وهو أستطيع أن أفعل أي شيء حيال ذلكاألول الذي ينكر احلرية أو عنصر التسامي )ال

) الشكل السائد خلداع الذات، . األول هو يتجاهل البعد احلقيقي ألي موقف )أستطيع فعل أي شيء ابلتمين 
 حياهتم.لكن األخري شائع عند األشخاص الذين يفتقرون إىل الشعور ابلواقع يف 

صيال، طاملا أنه يعيش بوعي واضح حول مسؤوليته يتحدث سارتر كما لو أن كل خيار ميكن أن يكون أ
يستبعد اخليارات اليت تضطهد أو تستغل اآلخرين من دون وعي. بعبارة  . لكن رأيه املدروسوإمكانه العرضي

ابلتايل، "النازي األصيل" غري احلرية.  اهتا، فهناك حمتوى عام وهذا احملتوى هوأخرى، األصالة ليست أسلواب بذ
، يزعمكما أبن احلرية هي املادة الضمنية ألي اختيار،  مؤهل بشكل صريح لكونه متناقضا. تقول أطروحة سارتر 

يتم من خالله أنه يفرتض أن "احلرية" عامل  بشكل كاف مبحاضرته عن اإلنسانية. بدا لكنه مل يدافع عنها
ستبعاد الحجة أقوى من تلك ي تطلب منه قدمي. لكن  زمن إحياءمادته األساس" ن "وأصناعة أي اختيار، 

 "أصالة" النازي.

ميكنك أن ، اليت ميكن أن يكون شعارها "ة الوجوديإنسانيي، لكنه يدعم رغم أن سارتر انتقد تنوع الربجواز 
الة أخالقية ساملة يف هذه الكلمات اليت حتمل ر ، ميكن تلخيص سريته ك". يف الواقعوصلت إليهتصنع شيئا مما 

أما الثاين  تصنع شيئا من ..( على حرية وجود الفرد )ميكنك دوما أناجلزء األول من حياته املهنية ركز ة. ونقدي
(، يف احلرية )مما وصلت إليه االقتصادية والتارخيية اليت حتدد وتلطف هذه-كز على الظروف االجتماعيةقد ر ف

وهنا جمرد تعريف "لإلنسان" وتتضمن إمكانية وجود خيارات صادقة يف مواقف حمددة. بكتقف احلرية  حني
واخنراطه النشط يف النقاشات العامة، والبحث الدؤوب عن تتطابق هذه املرحلة مع التزام سارتر السياسي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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االضطهادية لألفراد واملمارسات  ،"األنظمة" االستغاللية مثل الرأمسالية، االستعمار، العنصرية القائمة يف اجملتمع
 قي.ياسي لالندماج مع األخال. مع تعاظم إدراكه للبعد االجتماعي حلياة الفرد، مال البعد السالذين حييوهنا

 .بشكل صريحكان قد رفض "امليكافيلية" و 

قد ، فإن الثانية، أخالقه اجلدلية (الوجود والعدمخالق سارتر األوىل واألشهر متاثل أنطولوجيا )إذا كانت أ
. يف سلسلة حماضرات يف الستينات نشرت (نقد العقل اجلديل)أسست على فلسفة التاريخ اليت منت يف كتابه 

انية ومثالية "اإلنسان تسلم، رسم سارتر نظرية أخالقية على أساس مبدأ احلاجات اإلنسبعد وفاته، بعضها مل 
املتكامل"، على النقيض من مفهومه املضاد عن "اإلنسان األدىن". هذا يضيف إىل أخالقياته املنشورة حمتوى 

  أكثر حتديدا ومعىن حادا للظروف االجتماعية لعيش حياة إنسانية مناسبة. 

 د أ خذت على شكل لقاء مع سكرتريهها أخالق "حنن" قة سارتر الثالثة مع األخالق، واليت مساكانت حماول
األساسية ألخالقيات  العديد من االفرتاضاتحماولة تدعو للتساؤل حول ه. هي ، عند اقرتاب أجلبيين ليفي

يف أعماله املبكرة. لكن مبا أن بشكل خاص االدعاءات املبنية  درس، لكن الذي ظهر مطبوعا األصالة لديه
عند مرض سارتر خطورة ، إضافة إىل عليها تلك املالحظات غري متاحة لعامة الناس تلج  األشرطة اليت س  

أصدرت بشكل كامل، فسوف  لفلسفته العامة بقيت حمل شك. ويف حال تسجيلها، فإن سلطتها كمراجعة
 أتويليا مهما.  حتداييشكل هذا النص 

 

 السياسة-5

كانت "يساريه مثل   على حد قوله، الثالثينات، على الرغم من أن ميوله السياسة زمن منخرطا يف سارترمل يكن 
ملتزما ابإلصالح  سارتر ظهر .ا كبريااختالفاومة واالحتالل، املققد أحدثت سنوات احلرب، مبا فيها ل." اجلميع

م بتأسيس جملة )األزمنة قاو ابلتنويه عن القضااي االجتماعية الراهنة.  لزمعي، واقتنع أن الكاتب م  االجتما
املؤثرة على الرأي، مع رفيقته سيمون دي بوفوار، إىل جانب مريلو  (Les Temps modernesاحلديثة

بعرض فكرته عن األدب سارتر توسع ( 1945كتوبر عددها األول )أونيت، رميوند آرون وآخرون. يف "عرض" ب
امللتزم، وأصر على أن الفشل يف التنويه عن القضااي السياسية يعين اإلسهام بدعم احلالة الراهنة. بعد حماولة 

الذي  وجيزة فاشلة يف تنظيم منظمة يسارية غري شيوعية، بدأ عالقة كراهية/حمبة مع احلزب الشيوعي الفرنسي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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أبدا، لكنه ا عترب لسنوات الصوت الشرعي للطبقة العاملة يف فرنسا. استمر ذلك حىت الغزو  هيلإم مل ينض
. ومل يزل سارتر متعاطفا مع احلركة، إن مل يكن مع احلزب أحياان. وقد خلص 1965السوفييت هلنغاراي عام 

حني، يف ذلك الل .1968عقب "أحداث مايو" ن "الشيوعيون خائفون من الثورة" خيبة أمله يف مقال بعنوا
"، والذي les Maosمال سارتر حنو احلزب اليساري املتطرف الذي أطلق عليه الفرنسيون احلزب " املاوي 

 م إليه أبدا، لكنه اجنذب إىل مزيج األخالق والسياسة لديهم.مل ينض

ية. أانركالتحررية" واليت كانت نوعا من  من جانب سياسي، كان سارتر مييل إىل ما مساه الفرنسيون "االشرتاكية
 ،العني رأىعلى مكان مثله األعلى جمتمع عالقات طوعية "، داخلنااعتربها "اآلخر يف مل يثق ابلسلطة إطالقا، و 

يف كتابه النقدي. كانت ميكن للمرء أن يلمح هذا يف وصفه للمجموعة املؤلفة  "."مدينة الغاايت ما أطلق عليه
ق اهتمامه/ها الشخصي من أجل ل  ة. كل فرد يعالعملي مشاهبة" لألخرايت فيما يتعلق ابهلمومكل واحدة "

وا صبحت احلرية مهددة مرة أخرى  ال شك أن هذه املمارسات قد قويت داخل املؤسسات اهلدف املشرتك.
ملا ميكن أن يكونه الوجود اآللية البريوقراطية. لكن هذا العرض الوجيز للتبادلية اإلجيابية الصادقة كان كاشفا  من

 االجتماعي األصيل.

د كال من كما أك  املادي الحتياجا أن مبعىن ،أدرك سارتر كيف تكيف الظروف االقتصادية الظروف السياسية
االجتماعية. يف قراءة سارتر، يربز االحتياج املادي كمصدر للعنف البنيوي تنا ادد عالقماركس، حيريكاردو و 

 ع ذلك التحرر من العنف القادم فقط من خاللوالشخصي يف اتريخ اإلنسانية، كما نعلم. ويعتقد أهنا تتب
 ".ةوفري شرتاكية الاال" للثورة وجميءضاد املعنف ال

تدادية( للتحقيق التارخيي هو خليط من املادية التارخيية التصاعدية/ االر )ابلطريقة سارتر  ما اصطلح عليه
حترتم الدور احلاسم لالعتبارات االقتصادية يف التفسري التارخيي )املادية  طريقة هيو والتحليل النفسي الوجودي. 

بعبارة بينما تؤكد على أن "الرجال الذين يصنعهم التاريخ ليسوا هم الرجال الذين يصنعون التاريخ"، التارخيية( 
شعاره اإلنساين "ميكنك دائما أن تصنع شيئا االقتصادية التامة عرب نداء ضمين لأخرى، يقاوم سارتر احلتمية 

 من .."

يف احلرب اجلزائرية، األمر الذي ول د عداء عميقا من اليمني إىل  جنب سارتر معركة من قبل، فقد تورطمل يت
من قبل مناصري احلملة الفرنسية اجلزائرية. غ طي وذلك  ،مناسبتنييف درجة أن قنبلة انفجرت يف مدخل شقته 
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 Theنقد سارتر السياسي يف عدة مقاالت سياسية، لقاءات، ومسرحيات، خاصة ) إدانة ألتوان 
Condemned of Altona  ( واليت جتمع مرة أخرى بني االستغالل البنيوي )يف هذه احلالة، املؤسسة

وتعذيب األسرى ضطهاد الشعب املسلم ( مع تعبري عن الغضب األخالقي ال رافقتهااالستعمارية والعنصرية اليت
 من قبل اجليش الفرنسي.

 بطلها الرئيسي كان  لفلسفية. هذه القطعة الفنيةذكر هذه املسرحية يذكران بدور اخليال الفين يف أعمال سارتر ا
ئع النازية بعد احلرب على اجلانب الغريب من الفظا "جزار مسولنيسك" رغم أهنا تدور ظاهراي حول أتثري فرانز

ئر لنيل واالضطهاد الفرنسي يف حرب اجلزاحقيقة مسألة الذنب اجلماعي طرحت  املسرحية إال أن، هامبورغ
األفكار  من األحيان إىل الفن األديب للتفرغ أو العمل من خالل يف ذلك الوقت. حتول سارتر يف كثرياستقالهلا 

أو سيتصورها مستقبال يف مقاالته ودراساته النظرية. وهذا يقودان إىل العالقة بني  ،ها ابلفعلالفلسفية اليت تصور 
 األدب اخليايل والفلسفة يف عمله. 

 

 الفن والفلسفة -6

استخدام األمساء فكرة كريكغارد   أداة عند "الوجوديون" منذ أن تبىنكانت اسرتاتيجية "التواصل غري املباشر"   
يتبناه  ر أو سلوكشعو  التاسع عشر. كان اهلدف منها نقليف أعماله الفلسفية بداايت القرن  املستعارة

لى لكنها ال مت   لية، أو خداع الذاتبعض املواضيع الوجودية مثل األمل، املسؤو  القارئ/املشاهد، حيث تطرح
، كان رده أبن فقط املدينةسبب عرض مسرحياته يف األحياء الربجوازية من كمحاضرة. عندما سئل سارتر عن 

 إرجاء" بـ طبقته". إن ما يسمىالتفكري أبفكار تغدر بميكن أن يرتكوا أداء أحد منهم دون " الربجوازيني ال
ناعة يوصل الق ، من شأنه أنأحواهلممع شخصيات حمددة وجتربة  املصحوب مبيل للتماثل ،" اجلمايلالتكذيب

د الفر  تحدىتحيث تقوم عليه الوجودية بصورة أساسية:  من املعلومات. وهذا ما بشكل غري مباشر أكثر
 الضطهاد واالستغالل يف حياته.، وتزيد من حساسيته جتاه الذاتخداع ا الختبار حياته أمام تنبيهات

من خالل كويننت الرواية رو  بطلو ظف حيث منوذجا للرواية الفلسفية. ( لسارتر 1938 تعد رواية )الغثيان
 الذي سيظهر الحقا بعد مخس سنوات. ميكن أن ت قرأ (لوجود والعدمكتاب )االعديد من املوضوعات الرئيسة ل

هري والتجربة اجلسدية والنفسية اليت جتسد هذه الظاهرة. يف أتمله الشحول صدفة وجودان، كتأمل واسع   الرواية
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وجوده، كالمها كاان هناك ببساطة من دون تربير، احلقائق املبهمة لوجودها و خيترب روكويننت على جذع شجرة، 
 رية اليت شعر هبااحل ."" احللو البائساجلسدي الكاشف عن هذا الشعور . ال ينبغي التغاضيوبشكل فائض

كما هو لذاته"( "اجلسد   امساهاليت ) ةاجلسديقصديتنا  داللة على أن ،املذكور آنفايف املثال  اآلخر أمام نظرة
 كشف عن واقع وجودي.ت

 "ظاهرة الوجود". حيث يتفق مع (الوجود والعدم)إن القضية هنا هي أسلوب فين لنقل ما مساه سارتر يف 
فكيف تصنف؟ ما معىن أن مببدأ. لكن، إن مل تكن ذلك،  أو "أن توجد" ليسالتقليد القائل أبن "الوجود" 

الوجودية لسارتر ألنواع معينة من التجارب مثل الغثيان والفرح لتحديد مسة "التحول  حتتكم الظاهراتية"؟ "توجد
اليت حتللها الطريقة الوصفية. الظاهرة  الوجود لدى كانط إىل عامل أبعد من ال يشريبينما  الظاهري" للوجود.

 يرافقهمها كمعىن(. بدال من ذلك، اليت ميكن ف )الطريقة الظاهراتيةضاري" كما أنه ليس هدفا الختزال "استح
حمددة مثل تلك املتعلقة  بتجاربكل الظواهر بوصفها بعدا وجوداي. لكن هذا البعد ينكشف   الوجود

 صوفية ر هبا روكونتني. ميكن أن تكون هذه عقالنية، لكنها ليستاملطلقة كتلك اليت شع ابإلمكاانت العرضية
، ومبجرد نقلها إىل الوعي االنعكاسي، يستطيع استيعاب أن جيرب هذه احلالة العارضة ألي فرد ميكن. ي حالأب

قام إال أنه من انحية نظرية، " بـ "األنطولوجيا الظاهراتية  كتاب )الوجود والعدم( املعنون  كان سعي.  اعواقبه
 كما رأينا.  ابالستناد إىل احلجج الظاهراتية

، شرح سارتر 1947( ?What is Literature األدب؟هو  نشرت حتت عنوان )مامقاالت  يف سلسلة
( األزمنة احلديثة)لفكرته األوىل اليت أشار إليها يف العدد االفتتاحي من جملة  فهومه عن األدب "امللتزم" ليعودم

نصية للنقد. فهي تضع خطا حتت أول بذرة الراهن، إال أهنا استمرت ك يف اجلدل قبل سنتني. رغم أهنا غرقت
من أشكال التمثيل يف العامل، إذ تنتج انعكاسات  ه البعد "الرباغمايت" لفكر سارتر؛ فالكتابة شكلتما أمسي

 مشكلة "الكتابة يف زمننا احلايل" إىل لفت سارتر االنتباهمن خالهلا املسؤولية. يفرتض أن يتحمل الكاتب 
اليت مل متح من قبل ثورة احلرب العاملية. وبقي عاملنا  ،ضطهاد واالستغاللخطا حتت احلقائق الصعبة لال ضعلي

لى سبيل املؤلف مسؤول عن التنويه على هذا العنف بعنف مضاد )عفعلى العنف". ابلتايل،  اقائم ا"جمتمع
يكون ملتزما،  الذي ميكن أنثر التمييز بني النهبا عرب صمته. إن  املثال، ابختياره لعناوين النقاش( أو املشاركة

الذي ال ميكن أن املوسيقى والشعر إن صح القول(، غري متثيلي مثل يف األساس فن هو "الشعر" )الذي بني و 
إلنسان اأن عن يكشف كاتب النثر مسألة أن  سارتر أاثر  لذا -متييز سيعود ملطاردة الكاتب-ما، يكون ملتز 
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لفن ملفهوم "ارفض واضح يف  .أخالقية على الدوام" هي اليت يطرحها ، وأن "أسئلتهكتشف كل يومذو قيمة ت  
 فكرية بشكل عام لدى الفنان.ية اجتماعية و مسؤول أن هناك صر سارتر علىأمن أجل الفن"، 

. هبذا اغرتاب أو متوضعلطاملا محل العمل الفين قوة خاصة ابلنسبة لسارتر، أي التواصل من خالل احلرية دون 
العالقة بني  ة للنصوص الوجودية التقليدية. أطلق سارتر على تلككاستثناء للنظرة املوضوعي  العمليقف املعىن، 

يتحدث  (The Imaginaryل اذبة". يف كتابه )املتخياجل ة الناس بواسطة العمل الفين "املوهبةالفنان وعام
اجلمالية. يف ذلك اللحني، مجع ن خالل االعتبارات ملالحظة إمكانياهتا معن الصورة "اليت تستدعي" املشاهد 

للعطاء، مفهوم الكتابة كفعل كفكرة   ،(مذكرات األخالقو )األفكار يف كتاب )ما هو األدب؟( سارتر تلك 
هذا النموذج للموهبة/ وأن  -هذه احلرايت رتم التبادل بنيوالذي سيستجيب له القارئ بفعل "إعادة خلق" حي

ويف الواقع، هو منوذج للتبادل إبجيابية يف احلقل السياسي.  ناإذ أييت على أنأمهية سياسية.  االستجابة يتخذ لهو 
سارتر السياسية قيم تندمج يف كتابه النقدي. بعبارة أخرى،  هحيتمل "البديل احلر" لعضو اجملموعة كما حلل

 مع مفهوم األدب امللتزم لديه.واألخالقية 

السري الذاتية" الفلسفية يف القرن الواحد العشرين، دعوين أشري لبعض " سارترقبل أن أختم بتشخيص عالقة 
كل   تشكل". Words-"الكلمات همة ابإلضافة إىل سريته الذاتيةلبعض الشخصيات األدبية امل املقدمة

إذ خضع موضوع اإلنتاج األديب من أشكال التحليل النفسي الوجودي.  شكالواحدة من هذه الدراسات 
ي أواخر ارتدادسارتر بتوظيف طريقة تقدم/ بدأحيث احلياة الضمين. يكشف عن مشروع "التأويلية" للنوع من 

 عرب ل "ارتدادي"ايف جد فردية االجتماعية والتارخيية للعن األوضاع االقتصاد ابلتايل، ي كشفاخلمسينات، 
"إضفاء طابع شخصي" على  "تقدمي" لعمليةعة بتفسري متبو  ،احتماليتهااجتماعية إىل ظروف حقائق ذاتية و 

غوستاف فلوبري  حياةمن أكثر السري الذاتية مشولية، إن مل تكن األجنح، كانت عن حتليله لزمن و  .أصحاهبا
 "أبله العائلة".بعنوان 

. إن السمة ية" للتاريخوجوديف نظرية " ، هي أيضا دروس موضوعيةاألدابء الرجال هذه السري الذاتية حول
مل" سريته الذاتية هأسلوبمثلما أن رزة هلم هي حماولتهم إلعادة بناء مشروع هذا املوضوع البا حىت  اجلديل "جي 

ضرورهتا اجلدلية )على سبيل املثال، العواقب ب الظواهر التارخيية غري الشخصيةخالل ربط . امع كونه مشوليا بشأهن
قل إحساس الشخص أبمل القرار أن تن هبذه األحداثقصد فال فسري اترخيي(غري املقصودة املدرجة يف أي ت
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ملحق قاربة الوجودية للتاريخ وليست جمرد يا من املأساسجزءا الواقع. يف الواقع، تعد السري الذاتية  وخزةو 
 .تفسريي

 

 سارتر يف القرن الواحد والعشرين -7

ن يفكر يف القرن العشرين. من أ على أنه رجل من القرن التاسع عشر حياول أبسلوب نزق، سارترفوكو  نبذ
كانت لشخصيات من القرن ه الذاتية"  أكثر من حقيقة أن أغلب "سري  ،الكثري يف ذهنه احملتمل أنه كان ميلك

 إىل جانب ،على الوعي، الذاتية، احلرية، املسؤولية والنفس بتشديدهوسريته.  التاسع عشر، ابستثناء جان جيانيه
يته شبه نسانة يف النصف الثاين من حياته املهنية، إضافة إلالتزامه ابلفئات املاركسية والتفكري اجلديل، خاص

منتصف مع أن فوكو. يف احلقيقة، يويون وما بعد البنيويون مثل البنعارضه  التنويرية، بدا أن سارتر جيسد كل ما
قاتل ل كمثال كالسيكي فلسفي  يل التايل،"تقليدية" للج أصبحتا هن، إال أاح لفرنساكانت فرتة حترر وجن  القرن
 .أبيه

"خيارا" فلسفيا  األخرى األجزاء بشكل خاطئ يف الواقع، بينما عرضت بعض من هذه االنتقادات قد وجهت
" ةحلر ا ن سارتر أصر على أولوية "املمارسات العملية األساسيةحقيقيا حول األهداف واألساليب. رغم أ

واملسؤولية اليت حتدد إنسانيته، احرتم، مع ذلك، ما احلرية سس عليها ، وأخالقيا، واليت أوأنطولوجيامنهجيا، 
مارسة العملية. لكن األولوية مفهومه عن امل ا حمال جبانبلوي ألتوسري "السببية اهليكلية" وأاتح هلمساه منتقده 

جة وخاطئة ذايويون لكوهنا سلنقاد البنيويون وما بعد البنا هنا، هي ما صدماملمارسة العملية /لوعياملعطاة ل
لفكر "الشمويل"، سواء بشكل فردي فيما خيص مشروع احلياة، أو ببساطة. يضاف إىل ذلك شغف سارتر اب

واملضادة للغائية ملؤلفي ما بعد زأة االدعاءات اجملاعي فيما خيص العقالنية اجلدلية، واليت تقابل بشكل مج
 ميائية وفلسفة اللغة بشكل عام.ه الشهري لالوعي الفرويدي، واإلمهال النسيب للسيالبنيوية. ث أييت إنكار 

ة وواضحة يف سنواته حظ أن شكوك سارتر حول التحليل النفسي الفرويدي أصبحت جليعلى املرء أن يل
عاش" وإىل ال األخرية. فقد احتكم

 
 هلفلوبري، على سبيل املثال دجم استهفهم ما قبل النظري، خاصة يف در إىل "امل

 املناسبة خلطاب التحليل النفسي. وابلرغم من معرفتهالعديد من عوامل حمركات "الالوعي" والعالقات 
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فلسفة  بصياغة أبدا ا من حني آلخر، اعرتف أبنه مل يقمور واللغوايت البنيوية، واليت أشار هليلسوف سوسابلف
 من العوامل اليت و ظفت خالل أعماله. نية إعادة بناء أحدهارحية للغة، لكنه أصر على إمكاص

-وبشكل خاص ابلنقاشات احلالية بني الفالسفة األجنل سة عوامل لفكر سارتر تتعلقمخ ،على األقل هناك،
االنفتاح مفهومه عن العامل اإلنساين بكونه ليس ذاات بل "حضورا للذات." هذا أمريكيني والقاريني. األول، 

يدعم جمموعة واسعة من النظرايت البديلة للذات مع االحتفاظ خبصائص احلرية الديكاريت الشيء" "لتفكري 
 واملسؤولية اليت ميكن أن جيادل املرء أبهنا كانت األساس املركزي للفلسفة الغربية والقانون منذ عهد اإلغريق.

 هامبادئها أو قيمها أو قواعدأحد  بدال من أخالقيات املسؤوليةالرتكيز على يف السنوات األخرية، استحوذ 
. "ما بعد احلداثة"ابعتباره مكمال ضروراي ملا يسمى أبخالقيات  ناساهتمام واسع النطاق يف عمل ليفي على

اتيلور وآخرون. ورمبا يكون ملركزها ، كما أشار لذلك تشارلز صالة" السارترية هلا صلة وثيقة هبذا الشأنلكن "األ
 .علمانينيى أفضل مع فالسفة صد ضمن الوجود الدنيوي

"أسلوب حياة" كأسلوب متميز عن األكادميي الذي  ااألخري لفهم الفلسفة على أهن بعد ذلك أييت اإلنعاش
أو بشكل أكرب حاليا على فلسفة اللغة، بينما جيدد االهتمام ابألخالق اهليلنستية،  يركز على اإلبستيمولوجيا

 ،اليت ميكن إجيادها يف األشكال الوجودية السارترية "لالهتمام ابلذات"وكذلك أبشكال خمتلفة من "الروحانية" 
، يةاألخالق حولر ، والسياسة، دون التمحو ، اجلمالياتمع األخالق احلديثة مثمر اليت تشجع على حديثو 

به من فيلسوف مشكك ابلوصفات  ما يتوقعه املرء أو يرغب رمبا يكون ذلك أقصىوالتعصب. اجلمالية، 
 األخالقية، صارفا تركيزه على التجربة املادية املعاشة.

برزت حيث . (الوجود والعدمعديد من أعماله، بشكل ضمين، بداية من )تعامل سارتر مع مسألة العرق يف ال
العالقات العرقية، خاصة الفصل العنصري يف اجلنوب، وبشكل مركزي، يف تقاريره من الوالايت املتحدة خالل 

ر (، وكانت موضوعا رئيسا للعديد من أعماله حول االستعمار واالستعما1946-1945)زايرتني بعد احلرب 
مفردة  سارتر أبن. زعم (1946مة" )مسرحيته "عاهرة حمرت  موضوع. ابإلضافة إىل أهنا شكلت اجلديد الحقا
اورفيوس عنصري. كتب يف جملة )الضطهاد االإىل كانت تتناهى إىل مسعه يف الصبا، فيذهب فكره *مستعمرات*  

وذلك  ،لغتهم ا الذين يستخدمون لغة املستعمر بدال من( عن شعراء أفريقيBlack Orpheus -األسود
يف الفرنسية هو وحده الشعر الثوري العظيم "الشعر األفريقي  ة قائال:موضوع احلريقصائدهم اليت تتناول  كتابة  يف
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لذلك، موج ها نداء حنو انعدام اإلنسانية ضد " الضمين املربر"وضد عنف املستعمر  سارتر يف زماننا". انفجر
واملضطهدين: "حنن أشار سارتر إىل بكاء املستغلني . يف عدة مناسبات ويف أعمال خمتلفة، السكان األصليني

الرأمساليني على نقد "أنظمة"  وجوديته اإلنسانية مثال على نضاهلم ضد حريتهم. لقد قامتأيضا بشر" ك
التحرير سابقا  مع حركات يف ذلك: "الدانءة يف النظام"، االدعاء الذي كان له صداه واملستعمرين. وقد كتب

يتطلب أن  ت احلرة،م األولوية األخالقية للممارسااحرت وا . لكن فهمه الوجودي املناسب هلذه العبارةوحاضرا
وحدهم  يتكئ على جناح األفراد املسؤولني"ليس متاما"، حينما يتحدث عن أي نظام  يعدل هذه املالحظة إىل

ليكون درسه  املهمة األخالقية. ميكن توظيف ذلك تسند هلمأو رمبا يف جمتمعنا الكلي، ممن ميكن أو جيب أن 
دعوته للعنف كشكل مضاد وصلت لعالقات العرقية يف القرن الواحد والعشرين. يات اأخالقو  لألنطولوجيا
"ابئس من األرض" لفرانس فانون  التمهيدي صل يف االستعمار يف اجلزائر إىل حد املغاالة يف مقالهللعنف املتأ

(1961.) 

أود أن أختم ابلتطرق إىل  .فيها سارتر مالحظات سديدة عرضمن بني املوضوعات الفلسفية األخرى، واليت 
يف بعض أعماله املبكرة  وبعض الصور لغتهمعجبيه يعرتفون أبن رمبا يذهل هذا املقرتح البعض، ألن النسوية. 

تغل يف أي عالقة، وشجع رفيقة توصف أبهنا عنصرية جنسيا. مع ذلك، لطاملا فضل سارتر املضطهد واملس
( والذي يعد بني العامة The Second Sexدربه املقربة سيمون دي بوفوار لكتابة كتاهبا )اجلنس اآلخر

السود ستغالل ال املؤيدةيد من التصرحيات للعد نطقيةابإلضافة لالستقراءات امللحركة النسوية. الثانية لوجة امل
ن وعدا حمددا مالما حيالذي أعتقد أهنملفهومني يف أعمال سارتر، و  والعرب. املذكورة آنفا، علي أن أنو ه

 النسوية. للنقاشات

قام العديد من فقد . 1946( Anti-Semite and Jew-عمله القصري )معاداة الساميةيف  كان  األول
 تنتقد االحنياز "الذكوري"، لكين أريد أن أؤكد على املؤلفني ابلتنقيب يف هذا العمل للبحث عن احلجج اليت

املسألة هي إن على النقيض من "الروح التحليلية" اليت انتقدها.  ،دافع عنها سارتر هناكروح االئتالف" اليت "
اط  ذلك االحتفاالت الدينية واألمنممارساته، مبا يفو ثقافته، ك  -ي بيهوديته احملددةما إذا كان جيب احرتام اليهود

يف . صديقه الدميقراطي احملللقرتح اكما "حقوق اإلنسان واملواطن"  بـينبغي عليه أن يكون راضيا  أم -الغذائية
التكن يهوداي  الفرنسي، لكن: "استمتع بكافة حقوق املواطن ـما يليح املفكر التجريدي احمللل بالواقع، ينص

وق اليهود والعرب، أو املرأة حق سارتر )بشكل ملموس( حول ادلر من الالزم". من جانب آخر، جيأكث
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إن "حقوقهم" ملموسة وليست جمردة.  يقول تصويت يف أي انتخاابت. بعبارة أخرى،على حق المثاله  وضرب
لقد على املرء أال يضحي ابليهودية )أو العرب أو املرأة( ألجل "الرجل". وكما صاغها مايكل فالتزر: "وأن 

 ".ى التعددية الثقافية.سارتر علشجع 

 ةرتقباإلجيايب والفكرة امل هو التبادل، صلة مباشرة ابلفكر النسوي املفهوم الثاين الذي برز من كتاابت سارتر وله
 يف كتاابت سارتر الوجودية الكالسيكية: يعة املتعارضة للعالقات بني الشخوصللعطاء. حنن على دراية ابلطب

. لكن يف كتاابته اجلمالية ومذكرات األخالق يصف سارتر عمل الفنان "اجلحيم هو اآلخرون" وغريها مثل
للعالقات  كنموذج  من حرية ألخرى. وقد اقرتح أيضا إمكانية توظيف هذا العطاء استمالةأنه و ، سخيالعطاء ابل

رسم سارتر االجتماعية )نقد العقل اجلديل(  مله الرئيس حول االنطولوجياشخاص بشكل عام. يف عاألبني 
بعض  قامتوقد التحرك من عالقات موضوعية معزولة )للمجموعة( إىل تبادل إجيايب ألعضاء اجملموعة. 

 اليزال هناك الكثري الستخراجه من أعماله املفاهيم السارترية يف نقاشاهتن. و هذبتوظيف املؤلفات النسوايت 
 سارتر يف هذا احلقل.

ظهر جانبا وجوداي، أخالقيا، نفسيا ومبا أن الوجودية السارترية حترر نفسها من قيود صبيانية ما بعد احلرب، وت  
ابلفلسفة الغربية. والتزال  توقف ندعوهانضجا للقرن اجلديد، فهي تدخل مع الكبار الذين خيوضون حوار ال ي

 أمهيتها ابقية حىت اليوم، كما هو حال الوضع البشري الذي تصفه وحتلله.
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