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٧٩٩ 

  :المقدمة

  . في الفكر الفلسفي" اآلخر-األنا " جدل: أوال

  . في الفكر الوجودي" اآلخر-األنا " جدل: ثانیًا 

  . )كنموذج ممثل للوجودیة الدینیة)( األنا واآلخر(للعالقة بین  وررؤیة كیركج: ثالثاً 

 : أهمیة األنا ووجود اآلخر  - أ

  :ورعند كیركج) اآلخر-األنا (بین  العالقة  -  ب

 . كأفراد) اآلخر -األنا(لعالقة بین ا .١

 .)هیرجدل األوحد والجما( عالقة األنا باآلخر  .٢

  ًالتفكیر المجرد وضیاع الفرد : أوال. 

  ًالتسویة والمساواة: ثانیا".   

  ًالعامة -الجمهور -الحشد :ثالثا:  

  الدیمقراطیة و األغلبیة: رابعًا.  

 :)كنموذج ممثل للوجودیة الالدینیة)( األنا واآلخر(رؤیة سارتر للعالقة بین : رابعاً 

 . ووجود اآلخر بین الذاتیة  -أ 

 . لآلخرطبیعة الوجود   - ب 

 من هو اآلخر؟  :أوال 

  لآلخر إدراك األنا" النظرة: "ثانیًا .  

  ًمالمح وسمات وجود اآلخر: ثالثا .  

  .سارترعند ) اآلخر-األنا (بین  العالقة  -ج 

 .عند سارتر) اآلخر-األنا (طبیعة العالقة بین  )١

 .)مشروع استرداد الوجود( كأفراد) اآلخر -األنا(ة بین لعالقا )٢

 ه اآلخراالتجاه األول تجا: 

 .الحب واللغة  -أ 

 .المازوخیة  - ب 



٨٠٠ 

 االتجاه الثاني تجاه اآلخر: 

 .الالمباالة  -أ 

 .الرغبة الجنسیة  - ب 

 .السادیة  -ج 

 .الكراهیة  -د 

 :)الوجود مع النحن( عالقة األنا باآلخر  )٣

 .النحن كموضوع  -أ 

 .النحن كذات  - ب 

  :الجماعة في فلسفة سارترإلى  التحول من الفرد:اختفاء الفرد   -د 

  .الخاتمة وأهم النتائج -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٨٠١ 

  :المقدمة

حیــث ، ات صــبغة متــوترة فــي تــاریخ الفلســفةعالقــة ذ"األنــا واآلخــر"تعتبــر العالقــة بــین 

فالشـعور بالشخصـیة شـعورًا قویـًا ، ترتبط مشكلة الغیر ارتباطًا وثیقًا بمشكلة الذاتیة والشخصیة

  . )١(أو بوصفه القطب الذي تتجه إلیه الذات، یستتبع الشعور باآلخر كحد للمقاومة

" الغیــر"فســواء كــان ، فقطــب األنــا ال یســتطیع أن یعــیش إال فــي عالقــة مــع قطــب الغیــر

أو هو الصـدیق الـذي أتعـاطف ، سخر منهأه أو علىأو أتمرد ، صطرع معهأهو الخصم الذي 

  . )٢(دونه من ستطیع أن أعیش أفأنا في الحالتین ال ، وأبادله الحب، نجذب إلیهأأو ، معه

هـو "  single individual" فكر الوجودي بالوجود اإلنساني الفـردياهتمام ال ولما كان

مجموعـة مـن المحـاوالت المسـتمیتة للـدفاع عـن هـذا الوجـود الفـردي  لذا نجد، السمة الممیزة له

  . ضد كل النزعات التي حاولت طمس معالم هذا الوجود بإعالئها لمفاهیم الكل والجمیع

ن إنكــار واقعــة أساســیة هــي واقعــة و طع الوجودیــلــم یســت هــذا االهتمــام ولكــن بــالرغم مــن

تفســـیرات  بـــل وقـــدموا، وحـــاول الوجودیـــون دراســـة هـــذا اآلخـــر، (*)"  Autreِ"اآلخـــر أو الغیـــر 

صــور المفارقــة فــي  حــدىإ وقــد مثلــت هــذه اآلراء، مختلفــة لهــذا اآلخــر وعالقتــه باألنــا الفردیــة

  . )٣(الفكر الوجودي 

تبــع شــكل العالقــة بــین األنــا واآلخــر فــي الفكــر ســنحاول ت ونحــن مــن خــالل هــذا البحــث

  :التساؤالت التالیة عن في محاولة لإلجابة  الوجودي

  ؟"اآلخر-األنا " مفهوم موقف الوجودیة من ما  :أوالً 

كنمـوذج ممثـل للوجودیـة " كیركجـور"عند كل مـن " اآلخر-جدل األنا "ما طبیعة :ثانیاً 

  ؟لالدینیةكنموذج ممثل للوجودیة ا" سارتر"الدینیة و

  ؟"سارتر"و"كیركجور"عند )األخر-األنا( ما معاني المفارقة في جدل :ثالثاً 

                                                       هذه التساؤالت باستخدام المنهج التحلیلي النقدي المقارن    عن                   وسوف نحاول اإلجابة 

                                                 
  . ١٢ص ، القاھرة، دار المعارف، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (١) 
 . ١٥٣ص ، ت. د، القاھرة، دار مصر للطباعة ،مشكلة اإلنسان:زكریا إبراھیم (٢) 
، األش�یاء علىوكانوا یطلقونھ ، المعني العام القدیم للمصطلح یقصد بھ الغیر أي المختلف: Autre"ِاآلخر أو الغیر (*)

وق�د اس�تعمل الوجودی�ون ، والمش�ابھ، فاآلخر ھو السوي المغایر الذي یقابل ال�ذاتي، عنویةالحاالت الم علىوأیضاً 
  . وجمعھ اآلخرون والنحن، أن اآلخر ھو ما یقابل األنا علىھذا المصطلح للداللة 

، بی��روت، منش��ورات اتح��اد الع��رب، "آخ��ر"م��ادة، الفك��ر الوج��ودي عب��ر مص��طلحھ: ع��دنان ب��ن ذری��ل:انظ��ر<<
  >>٥ص١٩٨٥

(3) Stephen Michelman: Historical Dictionary of Existentialism, The Scarecrow Press, 
Inc, 2008 P: 253.  
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  :في الفكر الفلسفي" اآلخر-األنا " جدل: أوال

خــــر شــــكل العالقــــة بــــین األنــــا واآلمــــدار تــــاریخ الفكــــر الفلســــفي اتخــــذت العالقــــة  علــــى

الجــانبین  حـدإونصـرة ، حـد الجـانبین هبوطـًا للجانــب اآلخـرأطرادیـة التـي یمثـل فیهـا صــعود اال

  . الجانب اآلخر علىتمثل بكل تأكید هجومًا عنیفًا 

بـالكون ومـا  بل كـان اهتمامهـا الـرئیس، باإلنسان الم تكن الفلسفة الیونانیة تولي اهتمامً 

قــــرب للتصــــورات الدینیــــة أو ألشخصــــیة اإلنســــانیة كــــان ن تصــــور اإحتــــى ، فیــــه مــــن ظــــواهر

تعنــي القنــاع "  Persona" ن كلمــة شخصــیة إحتـى  ،التصــورات الفلســفیةإلــى  المسـرحیة منــه

  . التراجیدي

االهتمام باإلنسان الفرد قد ظهر بشكل واضح وجلي في الفكر الیوناني منذ الحركة  أما

اإلنسـان مقیـاس " :بعبارته الشـهیرة" براتاجوراس"مرأسه علىو ن و الثوریة التي تزعمها السفسطائی

  . "اعرف نفسك بنفسك " وأعقبها ظهور سقراط بمبدئه الشهیر ،(*)" كل شيء

بیـد ، الحقیقـةإلـى  عمـره فـي محـاورة غیـره مـن النـاس ناشـدًا الوصـول "سـقراط"لقد قضي 

  . )١( (**)"بغیرك... اعرف نفسك" ه أن یغیر مبدأه لعلىنه كان أ

عــن ) فایــدروس والمأدبــة( ه فــي محــاورتي أفالطــون طریــق ورؤیــة أســتاذه فنــرا ویســتكمل

یصـف تسـامي الفـرد  فهـو، شخصیة الفرد في عالقته بـالغیر علىالحب والجمال یؤكد ضمنیًا 

 :وفي ختام محاورة الجمهوریة یقـول أفالطـون، عن طریق الحب الذي یضمره لغیره من الناس

  . "ر نفسها في فعل خارج الزمان والمكان إن وحدة الحیاة اإلنسانیة تختا"

بلوغ هذه الحالة عند أفالطون هو بلوغ حالة تختفـي فیهـا من ولكن كان الهدف األخیر 

  . " "Impersonal يالال شخصویفني فیها المرء في الجمال أو الخیر ، الشخصیة

اني والقـــانون الرومـــ، وتطـــورت فكـــرة الشخصـــیة تحـــت تـــأثیر الفلســـفة الرواقیـــة مـــن جهـــة

یتحدث بتلـك  "أوغسطین "فیلسوفًا مسیحیًا مثل القدیس فنرى، أخرىوالدین المسیحي من جهة 

                                                 
فھ�و ھن��ا یقص�د اإلنس�ان الف��رد م�ن حی��ث ھ�و ك��ذلك ال روت��اجوراس، بللنزع��ة الفردی�ة عن�د  ك�ان ھ�ذا المب��دأ إع�الءً (*) 

، فبالت�الي س�وف تختل�ف اإلحساس�ات ،وتكوین�اً وش�عوراً  ولكن لم�ا ك�ان األف�راد یختلف�ون س�ناً ، الماھیة وال النوعیة
 ،والش�ر ،والخی�ر ،والض�رر ،ویص�بح الف�رد ھ�و مقی�اس النف�ع، ول�م یع�د ھن�اك معی�ار ثاب�ت، وسوف تختل�ف الق�یم

  . والظلم ،والعدل
  >>٥٩، ٦٠ص . ١٩٩٩، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، تاریخ الفلسفة الیونانیة:یوسف كرم :انظر<<

، ف�ي معب�د دلف�ي واتخ�ذھا ش�عاراً ل�ھ" س�قراط"وھ�ي عب�ارة قرأھ�ا  ،"اعرف نفسك بنفس�ك"لعبارة األصلیة ھي ا(**) 
" ال�تھكم"األول�ي ھ�ي  :وك�ان ھ�ذا الح�وار یم�ر بم�رحلتین، وكانت ھذه المعرفة تأتي من خ�الل الح�وار م�ع اآلخ�ر

  . نفوسوھي استخراج المعرفة من ال" التولید"والثانیة ھي ، الجھل  وھي اصطناع
 >>٦٦ص ، تاریخ الفلسفة الیونانیة:یوسف كرم :انظر<<

  . ١٢ص ، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (١) 



٨٠٣ 

وربمــا كــان هــذا ، اللهجــة الذاتیــة القویــة فــي اعترافاتــه التــي ینــاجي فیهــا نفســه أو یخاطــب ربــه

لـه العبـرانیین یخـاطبهم إ نـرىحیـث ، لمـا فـي الدیانـة الیهودیـة مـن نظریـة فـي الشخصـیة امتـداد

  . آخر الو كان شخصً  كما

عمـــا نعشـــقه فـــي اآلخـــر ؟مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن التســـاؤالت التـــي  "باســـكال"وتســـاءل 

  . ن العشق سر ال تعریف لهأل ذلك بوعلَّ ، یجبنالم  هولكن، ونهایتهیطرحها عن حیاته ومصیره 

فقد جعل الفـرد فـي عزلـة تامـة حـین آمـن بوجـود جمهوریـة مـن األرواح " لیبنتز"أما عن 

العالقة بین  (*)"باركلي"ویستكمل ، ه أصبحت الروح في عزلة تامةعلىوبناء ، ها اهللاعلى یهیمن

  . اللغة التي یخاطب بها اهللا اإلنسان ىسو  لیساهللا والروح مقتنعًا أن العالم 

یتخـذ المـرء مـن اآلخـر  أالَّ :" هـذه القاعـدة وهـي " كـانط"یضـع " نقد العقل العملـي "وفي 

ن كأننـــا أمـــام القـــانون خـــرىونحـــن بـــإزاء األ. "نـــه غایـــة فـــي ذاتـــهأ علـــىبـــل ینظـــر إلیـــه ، وســـیلة

فكأن االحتـرام هـو الصـلة ، "Respect" باالحترام " كانط" وهي حالة یدعوها، األخالقي نفسه

  . )١(ن خرىالتي یجب أن تقوم بیننا وبین األ

فلســفي نقطــة فاصــلة فــي تــاریخ الفكــر ال فقــد مثلــت فلســفته، "هیجــل" دونتوقــف قلــیًال عنــ

عالمة بارزة  (*)خرومن جانب آخر كانت مناقشته للعالقة الجدلیة بین األنا واآل، بصفة عامة

  . تناول هذه القضیة من بعده أثرت في كل من

                                                 
حیث اس�تطاع ، یرلندي وتمثل فلسفتھ ظاھرة فریدة في تاریخ الفلسفةأفیلسوف ): ١٧٥٣ -١٦٨٥: (جورج باركلي (*)

لیبح�ث ف�ي أم�ور  جزءاً كبی�راً ف�ي فك�ره" باركلي"وقد خصص ، أن یجمع في فكره كل نواحي المیتافیزیقا والدین
محاولة من أج�ل نظری�ة ف�ي "ومن أھم مؤلفاتھ ، ألنھ كان یعتقد أن أخطاء الفالسفة مردھا الغموض اللغوي، اللغة

  ، "الرؤیة
. ١٩٩٢، بی�روت، ١ط، دار الكت�ب العلمی�ة، )١ج(، "ب�اركلي:"م�ادة، موسوعة أعالم الفلس�فة:روني ایلي ألفا<< 
 >>. ١٨٠، ١٨١ص 

  . ١٣ص، المرجع نفسھ(١) 
" المتمثل�ة عن�ده ف�ي ىفف�ي المرحل�ة األول�، تتطور عالقات األنا م�ع اآلخ�ر عن�د ھیج�ل ف�ي تط�ور لمراح�ل ال�روح(*) 

نح�و  علىفال یوجد في العالم سواه ھو واألشیاء التي تدور في فلكھ  ،"األنا وحدیة "یكون موقف األنا ھو " النفس
 خ�رىال�ذوات األ عل�ىولكن مع دخول األنا مرحلة الوعي تبدأ الذات في التعرف ، الشمس ما تدور الكواكب حول

  . خرىویصبح موضوعھا ھو الذوات األ، في العالم
إل�ى  فب�الرغم م�ن أن ھ�ذه ال�ذات مض�طرةخ�رى، ویكشف ھیج�ل ع�ن طبیع�ة العالق�ة ب�ین ھ�ذه ال�ذات وال�ذوات األ

وج�وده المس��تقل  ىن ھ�دفھا ف�ي ھ��ذا الوق�ت ھ�و أن ت�رعالمھ�ا ألفھ�ي ال تق��بلھم ف�ي خ�رى، االعت�راف بال�ذوات األ
، ص�راع الحی�اة والم�وت: وتدمر أي استقالل یزاحمھا فتصبح العالق�ة األساس�یة ھن�ا ھ�ي عالق�ة الص�راع، الوحید

، فسوف تلغي موضوعھا الخاص بھا، بالموت خرىنھ إذا دمرت إحدي الذوات األأولكن سرعان ما تعرف الذات 
یعتب�ر ت�دمیراً لھ�ا ف�ي الوق�ت  خ�رىالتناقض من جدی�د وم�ن ھن�ا ف�إن ت�دمیر ال�ذات لل�ذوات األإلى  ھاویؤدي ذلك ب

ھ�ا اعتم�اد عل�وتعتم�د  ،لتجعلھ�ا ف�ي احتی�اج إلیھ�ا خ�رىال�ذات األ علىفرض سیطرتھا إلى  ولذلك فھي تلجأ، نفسھ
و ص�احب الوج�ود المس�تقل بینم�ا حیث نجد السید وحده ھ ،"الرق"وھذا ما یظھر في التاریخ تحت مسمي ، مطلقاً 

لتصبح العالقة بین األنا واآلخر ھي عالقة تشبھ عالقة السید بالعبد كل منھما یقبل  ىاألدن ىالمستوإلى  یھبط العبد
  . اآلخر و یعترف بھ ولكن في إطار ھذا الجدل

، الطبع��ة الثالث��ة، نش��ردار التن��ویر للطباع��ة وال، إم��ام عب��د الفت��اح:ترجم��ة ، فلس��فة ال��روح ھیج��ل: ولترس��تیس<< 
  >>٤٤-٤٠ص ، ٢٠٠٥، بیروت



٨٠٤ 

، فقــد الــذات شخصــیتهاأ قــد، فــي اهتمامــه األول بــالمطلق والكلــي والشــامل" هیجــل"كــان 

 ،دولــة ومــن الحضــارة التــي كونتهــافهــي جــزء مــن ال، تنمحــي حقیقتهــا فــي الــذات المطلقــةحیــث 

  . ومن المطلق الذي یبتلع هذا كله كي ما یبلغ تمام إدراكه لنفسه

األنـا " وتباینت ردود األفعال حـول الصـورة الجدلیـة التـي عـرض بهـا هیجـل للعالقـة بـین

  :عدة فرقإلى  وانقسم بعدها الفالسفة، "واآلخر

، أهمیـة الــذات الكلیـة مقابـل الفردیــة علـىكیــد حمـل لـواء الفكــر الهیجلـي فـي التأ  :الفریق األول

 :رأس هذا الفریق علىوكان ، إكمال وتطویر هذا االتجاهإلى  ىوسع

 "جوزیا رویس" (*)
 Constant " من خالل نظریته فـي التفاعـل المسـتمر :    (**)

interaction" ،والــدعوات ، والتــي كــان یقصــد بهــا تبــادل األســئلة واألجوبــة

  . أن الوفاء هو الذي یكون الشخصیة إلى كما ذهب، والصلوات

  "هـوكنج(**)
اســتحالة فــرأى  ن یصــلح منهـاأویحــاول ، یتــابع فلســفة رویـس":    (*)

ننـــا فـــي كـــل أفعـــال الـــوعي نعـــاین أحیـــث أكـــد . الفصـــل بـــین الـــذات والغیـــر

"  وعي بالمعیة"نفسه وكل وعي هو في الوقت ، حضور اهللا وحضور الغیر

" Co-Consciousness" .  

 "یقتـرب مـن  "هـوكنج"كان مفهوم الـوعي بالمعیـة الـذي قـال بـه :  **)*("شیللر

، "Sympathie" " مفهـــوم التعـــاطف" وهـــو " شـــیللر"بـــه  ىمفهـــوم آخـــر نـــاد

                                                 
، ب�دأ حیات�ھ ف�ي دراس�ة الھندس�ة، ھ فیلسوف المثالیة األمریكی�ةعل�یمكن أن یطلق ): ١٩١٦-١٨٥٥(جوزیا رویس      (**)(*)

فی�ھ قواع�د  ىال�ذي أرس�" الجان�ب ال�دیني للفلس�فة"وكت�ب كتاب�ھ األول بعن�وان ، الفلس�فةإل�ى  ولكن تح�ول بع�د ذل�ك
روح الفلسفة "كما أرخ للمثالیة في كتابھ ، "المطلق "فیھ قواعد نظریتھ عن  ىالذي أرس ن حول المطلقنظریتھ ع

م�ن الكت�ب أھمھ�ا  أخ�رىكم�ا أَل�ف مجموع�ة ، حل جمی�ع المش�كالت علىأن المذھب المثالي قادر  ىورأ" الحدیثة
  . "ردالعالم والف"، "تصور الخلود "، "اإلرادة الطیبة والشیطان"، "تصور هللا"

 >>. ٣٣٤ص، ٢٠٠٦، بیروت، دار الطلیعة، ٣ط  "جوزیا رویس:"مادة، معجم الفالسفة: جورج طرابیشي<<
، كت��ب كثی��راً ف��ي السیاس��ة، م��ن أب��رز ممثل��ي التی��ار المث��الي  ،فیلس��وف أمریك��ي): ١٩٦٦-١٨٧٣(ول��یم ھ��وكنج"    (*)(**)

ورغ�م اقت�راب مذھب�ھ م�ن ، دیقاً ل�ھوحض�ر دروس ھوس�رل وص�ار ص�، وت�ابع دراس�تھ ف�ي ألمانی�ا، وفلسفة الدین
وح�اول ف�ي كتاب�ھ ، نھ جعل من هللا الواقع المطل�ق والقاب�ل للمعرف�ة حدس�یاً ف�ي آن مع�اً أإال ، برجماتیة ولیم جیمس

أھمی�ة  عل�ىوأك�د ، المثالی�ة المطلق�ة وتبس�یطھا  عل�ىإض�فاء الط�ابع اإلنس�اني " معني هللا ف�ي التجرب�ة اإلنس�انیة "
 ىلكن لیس بالمعن،، في اإلنسان" إرادة القوة"وقال بنوع من ، الطبیعة اإلنسانیة وإعادة صنعھا"التجربة في كتابھ 

  . النیتشوي
 >>. ٧١٦ص، "ولیم ھوكنج:"مادة، معجم الفالسفة: جورج طرابیشي<<
 درس، لرابع�ة عش�ر م�ن عم�رهاأعتنق الكاثولیكیة ف�ي ، فیلسوف یھودي ألماني): ١٩٢٨-١٨٧٤(ماكس شیلر"    (**)(***)
ویع�د ، "می�ونخ"ث�م ، "یین�ا"ثم عمل بصفتھ أستاذاً ف�ي جامع�ة ، "ھایدلبرج"ثم جامعة ، "برلین"لفلسفة في جامعة ا
ونظری�ة  الفینومینولوجی�ا"بعن�وان  اق�د أل�ف كتابً�" ش�یلر"وك�ان ، واحداً من أكبر فلس�فة ألمانی�ا المعاص�رة" شیلر"

والحق�د كأس�اس للتص�ورات ، لف�ة ح�ول معرف�ة ال�ذاتكما وض�ع دراس�ات مخت، المشاعر التعاطفیة والحب والكره
 عل�ى اوك�ان اھتمام�ھ أیض�اً منص�بً ، ح�ول كراھی�ة األلم�ان اكما كتب أثن�اء الح�رب العلمی�ة األول�ي كتابً�، األخالقیة

كما اھ�تم بالدراس�ة ف�ي ، الشكلیة في األخالق وأخالق القیم المادیة"وعرض فكره في كتابھ ، مجال األخالق والقیم
  . ھتم أیضاً بدراسة األنثروبولوجیااكما ، وأشكال المعرفة والمجتمع، جتماع المعرفيعلم اال

 >>. ٣٩٧ص، "ماكس شیلر:"مادة، معجم الفالسفة: جورج طرابیشي<<



٨٠٥ 

أن  ىحیــث یــر ، "لرشــیمــاكس "لهــذا المفهــوم أهمیــة خاصــة عنــد وربمــا كــان 

، االتحاد بیننـا وبـین أنفسـنا علىن سابق خرىاالتحاد الذي یتم بیننا وبین األ

ــــي ىرأو  ــــا عــــن ، أن هــــذا التعــــاطف ال عقل ــــي یســــبق فكرتن فهــــو شــــعور أول

  . )١(أنفسنا

وینكـر أي ، نخـرىهذا الفریق الجانب المتطـرف الـذي ال یعتـرف بوجـود األ مثلَّ   :الفریق الثاني

األنــا " رف هــذا االتجــاه باســم وقــد ُعــ، إمكانیــة لالتصــال اإلنســاني إنكــارا مطلقــاً 

 (*)"شـــترنر: " ي هـــذا االتجـــاه بـــرز ممثلَّـــأن وكـــان مـــ، " Solipsism" " وحدیـــة

حیــث  ،"الفردیــة المطلقــة "أو " عبــادة األنــا " أو " تقــدیس الــذات"إلــى  الــذي دعــا

والعـالم بمـا فیـه مـن أفكـار وأفـراد إنمـا ، الفردیة هـي مركـز العـالم ذاتالاقر بأن 

 عــالمهــي الــذات الوحیــدة الكائنــة فــي ال" األنــا"ولمــا كانــت . هــو ملــك لهــذه الــذات

 فإن كل ما في الكـون ال یتمتـع بـأي وجـود حقیقـي بالقیـاس، وهي مركز العالم 

للشــــــيء الحقیقــــــي  غیــــــر امتثــــــاالت خــــــرىولیســــــت الــــــذوات األ، "الــــــذات "إلــــــى 

 . )٢(األوحد

وحــاول أصــحاب هــذا ، ه ظهــور بعــض الحركــات المعارضــة للفكــر الهیجلــيمثلَّــ  :الفریق الثالث

  :أبرزهامن وكان ، شخص الفرد في مقابل الكلأهمیة الإلى  ت النظرالفریق لفْ 

 "كــان مقتنعــًا بــأن هیجــل لــم یــدع للفــرد مكانــًا فــي فلســفته یؤكــد : (**)"رینوفییــه

یقسـم ، أن الذات المفردة الجزئیـة أهـم وأكثـر حقیقیـة مـن المطلـق نفسـه على

الضـــــــرورة  علـــــــىقـــــــوم ت: األول فلســـــــفات لألشـــــــیاء :نـــــــوعینإلـــــــى  الفلســـــــفة

  . الحریة والتناهي علىقوم تي فلسفات لألشخاص و الثان، والالنهائیة

                                                 
  . ١٣ص، المرجع نفسھ(١) 
وتمی�زت فلس�فتھ ب�رد ، إج�ازة عل�ىدرس الفلسفة دون أن یحص�ل ، فیلسوف ألماني):١٨٥٦-١٨٠٦(ماكس شترنر(*) 

إل�ى  إع�ادة االعتب�ار :ولذلك كان الھدف األساسي لدیھ، والسیاسیة خاصة، النظریة الھیجلیة عامة علىل عنیف فع
، األساسیة ھي أن یبحث كل فرد ع�ن نفس�ھ ھتوكانت دعو، ھ الال فردیة الھیجلیةعل�الفرد في العصر الذي ھیمنت 

  . ولیكن كل واحد منكم كلي القدرة
  >>. ٣٩٣ص، "ماكس شترنر :" مادة، سفةمعجم الفال: جورج طرابیشي<<

 . ١٨٢ص ، مشكلة اإلنسان:زكریا إبراھیم (٢) 
فعل قانون :األول موضوعات أساسیة ةتدور فلسفتھ حول ثالث، فیلسوف فرنسي):١٩٠٣-١٨١٥(شارل رینوفیھ (**) 

وج�ود  الرغم من أنھ ال علىافتراض أن من یقول إنھ  علىمذھب نسبي مبني :والثالث ، حریة األنا:والثاني، العدد
وم�ن الالف�ت . أخ�رىظ�اھرة إل�ى  مكن دراس�تھا إال باإلض�افةیفإن كل ظاھرة نسبیة وال ، لشيء خارج الظاھرات

  . بل من الممكن أن تكون متناقضة، ال عالقة بینھمالثالثة موضوعات الللنظر أن 
 >>. ٣٤١ص، "شارل رینوفیھ :" مادة، معجم الفالسفة: جورج طرابیشي<<
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  "ولــیم جــیمس"(*)
ة فــي تجربتــه الدینیــة التــي الذاتیــة والفردیــ علــىفقــد أكــد  :     (***)

 . )١(ونظریته في النشاط اإلنساني، عاناها

 س بعـــض علمـــاء االجتمـــاع فـــي القـــرن التاســـع عشـــر كـــرَّ : علمـــاء االجتمـــاع

ولكـنهم  -ة بین الذات الفردیة واآلخرالعالق-أنفسهم لالهتمام بهذه المشكلة 

قضـــــیة اللغـــــة كوســـــیلة  علـــــىوركـــــزوا ، عالجوهـــــا مـــــن الناحیـــــة االجتماعیـــــة

ولكــنهم لــم یعطــوا اهتمامــًا لطبیعـة ذلــك االتصــال الــذي یتحــد فیــه ، لالتصـال

 . وجود بآخر

 التـــي ، ""كیركجـــور"" بـــدأ فـــي الظهـــور بعـــد ترجمـــة كتابـــات: الفكـــر الوجـــودي

فة هیجــل بســبب طابعهــا العمــومي الــذي یفقــد الــذات عــارض فیهــا بشــدة فلســ

أن  علـــىمؤكـــدًا ، ویـــذیب الشـــخص اإلنســـاني فـــي المطلـــق ،قیمتهـــا الفردیـــة

 . )٢(تجربة هذه الذات الفردیة علىالفلسفة برمتها البد أن تقوم في األساس 

وتیـرة واحـدة طـوال تـاریخ  علـىأن العالقـة بـین األنـا واآلخـر لـم تسـیر یتضح ممـا سـبق 

 أخـرىوتـارة ، الكـل علـىتـارة بعلـو الذاتیـة  :بل كانت تتأرجح صعودًا وهبوطـًا ، كر الفلسفيالف

  . الذات علىبهیمنة وسیادة الكل والشامل 

ولكـــن فـــي وســـط هـــذه المراحـــل مثلـــت الوجودیـــة محطـــة بـــارزة فـــي تـــاریخ الجـــدل بـــین 

  . قةتناول الوجودیة لهذه العال علىلذلك سنحاول إلقاء نظرة سریعة ، الطرفین

  :في الفكر الوجودي" اآلخر-األنا " جدل: ثانیاً 

قـد ركــز االنتبــاه -الســیما منـذ دیكــارت -كـان االهتمــام بالـذات فــي تـراث الفلســفة الغربیـة

وتطــور هــذا الفكــر حتــى رأینــا القــرن التاســع عشــر یتجــه نحــو ، الــذات الداخلیــة المفكــرة علــى

 علـىم نحـو بنـاء الـنظم الفلسـفیة التـي تركـز إعالء لهـذه الـذات المفكـرة مـن خـالل االتجـاه العـا

                                                 
جمع في شخصھ بین الفیزیاء وعل�م ، ذو شخصیة فذة وغیر عادیة فیلسوف أمریكي): ١٩١٠-١٨٤٢(ولیم جیمس      (***))(*

، المع�اً  كون�ھ كاتب�اً إل�ى  ھ�ذا باإلض�افة، طب�ع مت�دین وعمی�ق اكما كان واسع المعارف في میدان الفن�ون وذ، النفس
والحتمی�ة ، كم�ا ھ�اجم الم�ذھب ال�و اح�دي، "ی�سجوزی�ا رو"خاص�ة الت�ي ق�دمھا  مبدأ فلسفتھ ھو معارضة المثالی�ة

كم�ا ق�دم ، "تجریبی�ة متش�ددة"ویص�ف فلس�فتھ بأنھ�ا ، الشدیدة للمذھب العقل�ي عارضتھمإلى  ھذا باإلضافة، العلمیة
وفكرتھ��ا أن��ھ ال یوج��د خ��الف ، ب��إزاء قطب��ي الفیزی��اء وعل��م ال��نفس"الواحدی��ة المحای��دة"نظری��ة مش��ھورة أس��ماھا 

  . والظواھر الطبیعیة، لنفسیةجوھري بین الظواھر ا
المجل�س ال�وطني ، سلس�لة ع�الم المعرف�ة، ترجمة عزت قرن�ي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا: بوشنسكي. م. ا<< 

  >>. ١٩٥، ١٩٦ص. ١٦٥العدد رقم  ١٩٩٢سبتمبر ، الكویت، للثقافة والفنون
  . ١٤ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (١) 
  . ١٥: المرجع نفسھ(٢) 



٨٠٧ 

الــذي أراد أن یــذیب هــذه الــذات الشخصــیة فــي  (*) Monismياحــدالو وســیادة االتجــاه ، العقــل

  . المطلق العقل والروح

العقــــل  علــــىللوجــــود قائمـــا  اً ویمثـــل النســــق الهیجلـــي ذروة هــــذا االتجــــاه بتقدیمـــه تصــــور 

لهـــذا  تجلیـــات ح كـــل مظـــاهر الوجـــود مجـــردوتصـــب، المطلـــق الـــذي تـــذوب فیـــه الـــذات الفردیـــة

  . )١(المطلق

وحـاول الوجودیـون التصـدي ، كان ظهور الفكـر الوجـودي یمثـل رد فعـل للفكـر الهیجلـي

 علـــىوتأكیـــدهم ، لهـــذا الفكـــر الســـلطوي للشـــامل أو المطلـــق مـــن خـــالل إعالئهـــم لمقولـــة الفـــرد

عاتق الفرد كلما واجهته القرارات  ىعلوالملقاة  ،المسؤولیة الفردیة التي ال یمكن تحویلها للغیر

  . )٢(ه الوجودعلىالتي یفرضها 

أســـفر عنهــــا  إال أن هنـــاك حقیقــــة، ولكـــن بـــالرغم مــــن اهتمـــام الوجــــودیین بمقولـــة الفــــرد

لــیس . أكــد فیهــا أن الفــرد ال یوجــد كشــخص إال بــین جماعــة مــن األشــخاص التحلیــل الوجــودي

ن هم عناصر أصلیة تقتضیها فكرة خرىاأل أن الناس علىالوجودیة تؤكد  نرىذلك فحسب بل 

فـــالوجود البشـــري أساســـا فـــي طابعـــه هـــو وجـــود ، الوجـــود البشـــري مثلمـــا نقتضـــي وجـــود العـــالم

  . )٣(وجدأستطیع أن أن ال خرىدون األمن و ، جماعي

هذا وقد حاول الوجودیون إیـراد مجموعـة مـن الـدالالت التـي تؤكـد أن الطـابع الجمـاعي 

  : أهم هذه الدالالتومن البشري  صفة أساسیة في الوجود

املــــة ك" أجهــــزة" علــــىفبــــالرغم مــــن أن الجســــم البشــــري یحتــــوي  :الخاصــــیة الجنســــیة .١

. الجهـــــاز التنفســـــي وغیرهـــــاو ، والجهـــــاز الهضـــــمي ،ومتعــــددة مثـــــل الجهـــــاز العصـــــبي

وهــــذا الجهـــــاز ال یكتمـــــل إال ، نصــــف جهـــــاز تناســـــلي علـــــىنســــان یحتـــــوي إال أن اإل

ـــذلك تختلـــــف عـــــن معظـــــم . س اآلخـــــرمـــــن خـــــالل شـــــخص آخـــــر مـــــن الجـــــن وهـــــي بــ

 . لبیولوجیة التي یقوم بها اإلنسانالعملیات ا

                                                 
أم ، سواء أكان ذلك م�ن ناحی�ة الج�وھر، مبدأإلى  ھو مذھب فلسفي یرد جمیع األشیاء:Monismاالتجاه الو احدي  (*)

الواحدی�ة : أقس�ام  ةوالواحدی�ة ثالث�، "االثنینی�ة" م�ذھب"والواحدیة ض�د ، أو الطبیعیة، من ناحیة القوانین المنطقیة
والواحدیة ، المثالإلى  وھي التي ترد الوجود:الواحدیة المثالیة و، المادة وحدھاإلى  وھي التي ترد الوجود:المادیة 

" ھیج�ل"م�ذھب عل�ىبالمعني المنطقي المیتافیزیقي  الواحدیة وتطلق، الروحإلى  وھي التي ترد الوجود، الروحیة
حاالن من والطبیعة والفكر ، فالمطلق عنده ھو الوجود الحقیقي ،الفكرة أو المثالإلى  الذي یرد كل شيء في العالم

  . أحوال المطلق
. ١٩٨٢، بی���روت، دار الكت���اب اللبن���اني، )٢(ج" الواحدی���ة: "م���ادة، ، المعج���م الفلس���في:جمی���ل ص���لیبا:انظ���ر<<
 >>٥٤٨ص

  . ٣٣ص ، الفلسفة المعاصرة في أوروبا: بوشنسكي. م. إ(١) 
الق�اھرة ، لثقاف�ة للطب�ع والنش�ردار ا، ف�ؤاد زكری�ا:مراجع�ة ، إمام عبد الفتاح:ترجمة " ، الوجودیة: جون ماكوري (٢) 

  . ١٥ص. ١٩٨٦
  . ١٤٩ص، المرجع نفسھ (٣) 
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، الوظــــائف األساســـــیة للغـــــة هــــي االتصـــــال بـــــین النـــــاس ىحـــــدإف: الخاصــــیة اللغویـــــة .٢

ــــین األشــــخاص ــــادل اآلراء ب ـــمه لغــــة خاصــــة، وتب ــــیس ثمــــة شــــيء اسـ ــــك ، ول ومــــع ذل

ــــاك وجــــود بشــــري بمعــــزل عــــن اللغــــة یصــــعب التفكیــــر  إذ، فــــال یمكــــن أن یكــــون هن

، فاللغــــة هــــي التــــي تجعــــل الفكــــر یبــــدو متاحــــًا للشــــخص اآلخــــر. بمعــــزل عــــن اللغــــة

  . )١(بدون اللغة ال یمكن للمرء أن یصیر بشراً ومن 

تضــعنا أمــام ، كــل هــذه األمــور تصــطدم بمفارقــة جدیــدة مــن مفارقــات الوجــود اإلنســاني

فیـــه  ىي الوقـــت الـــذي تـــر ففـــ، حـــدهماإصـــورة جدیـــدة مـــن الجـــدل بـــین قطبـــین ال یمكـــن إغفـــال 

أهمیة الطـابع  علىوتؤكد ، الوجودیة الموجود البشري یتسم بطابع الخصوصیة والتمیز والتفرد

نهــا لــم تســتطع إنكــار أن الوجــود البشــري حتــى فــي أعمــق جوانــب أإال ، االنعزالــي لهــذا الوجــود

فهومًا إال داخل وال یكون م، ویتجاوز حدود الوجود الفردي، ما حوله علىوجوده الفرید یفیض 

  . )٢(" نخرىاأل –مع  –الوجود "ن و هذا ما یسمیه الوجودی، كل اجتماعي أوسع

إال أن طریقـــة معـــالجتهم " نخـــرىاأل –مـــع  –الوجـــود " ولكـــن مـــع إقـــرار الوجـــودیین بهـــذا

  . كانت مختلفة" نخرىالوجود ــ مع ــ األ"لطبیعة العالقة بین الوجود البشري الفردي وهذا 

  :قسمینإلى  ه االختالفات أمكن تصنیف مشاهیر الوجودیینوتبعًا لهذ

، تحمـــــل كتاباتـــــه عـــــن عالقـــــة الوجـــــود الفـــــردي بـــــاآلخر طابًعـــــًا ســـــلبیاً : القســـــم األول .١

 . ونیتشه، "كیركجور"رأس هذا الفریق  علىو 

ـــدرج ، یجابیـــــًا واضـــــحاً إتحمـــــل كتابتـــــه عـــــن اآلخـــــر طابعـــــًا  :القســـــم الثـــــاني .٢ ولكنـــــه متــ

كـــــان  هــــم مــــن یمثـــــل هــــذا الفریــــقأو ، "نخـــــرىاأل-مــــع -ود الوجــــ"فــــي اهتمامــــه بهـــــذا 

 . مارتن بوبرو ، ومارسیل، "سارتر"و، یدجراه

ــــا إذن بعــــد هــــذا العــــرض الســــریع مــــد ــــین لن ــــائم بــــین الفالســــفة  ىتب ــــق الق ــــوتر العمی الت

والوجـود الجمـاعي مـن ، الوجـود الفـردي مـن ناحیـة :إذ یتمزقون بین قطبـي الوجـود ؛الوجودیین

  . )٣(كل منهما باآلخر ةقوعال، أخرىناحیة 

 ،"كیركجــــور"ســــوف نقـــوم باســــتعراض لرؤیــــة كـــل مــــن  البحــــثونحـــن مــــن خــــالل ذلـــك 

  . كنموذج لهذا الجدل بین قطبي الوجود "سارتر"و

                                                 
  . ١٥٤-١٥٣ص، المرجع نفسھ(١) 
  . ١٥٤ص، المرجع نفسھ(٢) 
  . ١٦٥ص، المرجع نفسھ(٣) 
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كنموذج ممثل للوجودیة (  )األنا واآلخر(للعالقة بین " كیركجور"رؤیة   : ثالثاً 
  :)الدینیة

لدیــه  و الهــدف الــرئیس، ام األولفــي المقــ" امســیحیً  امفكــرً " باعتبــاره "كیركجــور"یصــنف 

ًا مـا وصـلت إلیـه ولـذلك انتقـد كثیـر ، "اً یـنسانا حتـى تسـتطیع أن تصـیر مسـیحیًا حقیقإأن تكون "

نها و جعلهــا تبتعــد عــن مضــم، مجــرد عقائــد نظریــةإلــى  متمــثًال فــي تحولهــا المســیحیة مــن تــدنٍ 

  . والحقیقي في كونها عالقة مع اهللا الرئیس

جــل أن یرجــع هــذا أبكــل مــا أوتــي مــن طاقــة مــن  "كیركجــور"نــت محــاوالت ومــن هنــا كا

  . )١(منعزًال عن هذا العالم لیستطیع أن یعیش ویحیا مع اهللا أخرىالفرد لیقف مرة 

قـــدم لنـــا رؤیـــة ، وفـــي إطـــار محاوالتـــه لعـــزل هـــذا اإلنســـان الفـــرد عـــن العـــالم المحـــیط بـــه

كــان یمثــل جماعــة  مأ، فــرداً ا اآلخــر خاصــة عــن عالقــة هــذا الفــرد مــع اآلخــر ســواء كــان هــذ

وفیما یلي سوف نقـوم بعـرض مالمـح هـذه . ذلكإلى  وما، المجتمعو ، والدولة، معینة كالكنیسة

  -:التالیةلرؤیة من خالل العناصر ا

 : أھمیة األنا ووجود اآلخر  - أ

  )٢((*)"أن تكون فردًا هذا هو الشيء الوحید الذي تحتاج إلیه" 

ــة  علــىإنهــا التأكیــد . الحیــاة متــه األساســیة فــيحــدد مه قــد "كیركجــور"كــان  هــذه المقول

اســـتعداد كامـــل  علـــىنـــه إمهمـــا كانـــت المعانـــاة التـــي ســـیجدها ف. "individual" " مقولـــة الفـــرد"

  . للصمود أمام هذه المغریات

  :أهمیة مقولة الفرد لألسباب التالیة "كیركجور"رجع أو 

، العصـر والتـاریخو ، احتـرام الـدینمقولة الفرد هي المقولـة التـي یمكـن مـن خاللهـا  .١

 . )٣(وهي المقولة التي البد أن یتجه نحوها الوجود اإلنساني

ففي عالم الحیوان یكون ، مقولة الفرد هي المقولة التي تمیز اإلنسان عن الحیوان .٢

 علــىعــالم اإلنســان نحــن األفــراد خلقنــا  أمــا فــي. قــل أهمیــة مــن المجمــوعأالفــرد 

                                                 
(1 ) Walsh, S. : “Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode”, , Oxford 

University Press Inc. , New York, 2009, P: Viii.  
(*) To be an individual is the one thing needful. " 
(2)Kierkegaard,S. : Purity of Heart Is to Will One Thing, Trans. by: Douglas V. Steere, 

Harper,1938, P: 7.  
(3) Kaufmann, W. : “Existentialism From Dostoevsky To Sartre”, Meridian Books, Inc. , 

New York, P: 98.  
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ولهــذا البــد أن نجاهــد حتــى . مــن المجمــوع علــىأفإننــا  وبــذلك، صــورة اهللا ومثالــه

 . )١(مكانته الحقیقیة إلى  یعود اإلنسان

إلـــى  مقولـــة الفـــرد هـــي ذلـــك المضـــیق الجبلـــي الـــذي یمكننـــا أن نعبـــر مـــن خاللـــه .٣

ذلك الفرد الذي یواجه ، نخرىاألوجود ذلك الفرد المستقل عن . )٢(الوجود الحقیقي

 ،اهللاأن هــذه هـي مهمتــه الخالـدة التــي خصـه بهــا  اً مـدرك. هوبمفــرد، بنفسـهمصـیره 

هـــو وحـــده  أبدیتـــهقـــادرًا أن یأخـــذ ذلـــك القـــرار الـــذي یكـــون فیـــه وجهـــا لوجـــه مـــع 

  .)٣(قفزة اإلیمان، هو وحده من یخاطر لیحقق هذه القفزة، المسئول

مقولـة الفــرد هــي المقولـة التــي یمكــن أن نفهـم منهــا الرســالة الموجهـة إلینــا مــن اهللا  .٤

 . في األبدیة مي هذا العالم أسواء ف

o یسالفــرد ولــإلــى  ن الرســالة التــي یبعثهــا اهللا لنــا توجــهأل :فــي هــذا العــالم 

" . unique individuals "فریــدة  اً أفــرادفقــد خلقنــا اهللا ، الجماعــةإلـى 

االستجابة ألوامـر اهللا الفریـدة مـن نوعهـا بالنسـبة لنـا  علىلنصبح قادرین 

 . )٤(كأفراد

o فكــل فــرد ســوف یســأل عــن نفســه ،  توجــد محنــة مشــتركةال: فــي األبدیــة

الـذي یحـاكم "  Judgeالقاضي" فاهللا یوصف بأنه  ،)٥(ولیس عن الجمیع

، ه بوصـفه فـرداً علىـویحكـم ، هـو أفعالـه علـىیحاسـبه ، حـدة علىكل فرد 

  . )٦(ن المسؤولیة في النهایة مسؤولیة فردیةأل

  : أن فنرى مقولة الفرد هي المبدأ األساسي للمسیحیة .٥

o أن یسـقط مقولة الفرد هي المقولة التي یمكـن بواسـطتها للمسـیح أن یقـف أو ،

المســیحیة ف ،)٧(نفــينهــا المقولــة التــي یمكــن بهــا للمســیحیة أن توجــد أو تُ أأي 
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(3)Kierkegaard,S. : Purity of Heart Is to Will One Thing, P: 6-7.  
(4) Evans, C. S. : "Kierkegaard on Faith and the Self",”, Baylor University Press, Texas, 

USA, 2006. P : 20.  
(5  ) Kierkegaard,S. : Purity of Heart Is to Will One Thing, P: 93.  
(6  ) Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death ,Trans. by: Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1941. , P:143.  
(7 ) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”,The Bruderhof 

Foundation. Inc. USA, 2002 P:315.  



٨١١ 

ولكـــن المســـیحیة ، النظـــرية لیســـت هـــي المســـیحیة بمعناهـــا العقائـــدي یـــالحقیق

 . )١(فردهكل فرد بم ،خالص الفردإلى  تهدف التيهي الحقیقیة 

o جـل توحیـد أولكنهـا تفصـل بیـنهم مـن ، ة ال تضم الناس معـاً یالمسیحیة الحقیق

 Each one is an individual before "مـع اهللا  ةحـد علـىكـل فـرد 

God " .اهللا تموت كل عادات هـذا إلى  هذا الفرد المنتميإلى  وعندما نصل

 . )٢(اإلنسان التي یشترك فیها مع الناس جمیعا

o  ىعطـهـذه السـعادة ال تُ  نولكـ، للفـردترید أن تعطي السعادة األبدیة المسیحیة 

 . )٣(عطي لكل فرد بمفردهتَ  اولكنه، للكل

دخـول الفـرد إلـى  بشدة كـل مـا یـدعو "كیركجور"كانت كافیة لیعارض  كل هذه األسباب

 مبـادئ فلسـفیة أو سیاسـیة أو دینیـة أليللتصدي س نفسه ولذلك كرَّ . وسط جماعة من األفراد

  . إلغاء هذا الوعي الفرديإلى  تمیل

 اأن ینكر أن لهذا الوجود الفـردي طابًعـ "كیركجور"ع ولكن من الجانب اآلخر لم یستط 

وظهـر هـذا األمـر ، نخـرىیكشف عن نمط آخر من الوجود هـو الوجـود مـع األ أصیالً  اجماعیً 

  :بوضوح في عدة مواضع نذكر منها 

فـــأن ، زة لإلنســـان هـــو أن یمتلـــك نفســـاً أن أهـــم الخصـــائص الممیـــ "كیركجـــور" ىیـــر  .١

كـل إنسـان  ىوتلـك الـنفس التـي لـد. نـك إنسـانأ علـىكبـر داللـة أ اهـذ ،تكون نفسـاً 

كمــا أن هــذه الــنفس لیســت مجــرد ، هـي نفــس عینیــة تعــیش فــي تفاعــل مــع األشــیاء

 . )٤(ونفس مدنیة، بل هي نفس اجتماعیة ،نفس شخصیة

نــه أإال ، نــه فــردأي فــي اإلنســان هــو نــه بــالرغم مــن أن الجــوهر أ "كیركجــور"یؤكــد  .٢

والفـرد ، ن األسرة كلها تشارك في الفـردإحتى ، باعتباره فردًا هو نفسه وأسرته كلها

 . )٥(یشارك في األسرة

                                                 
(1) Howland, J. : Kierkegaard and Socrates A Study in Philosophy and Faith, Cambridge 

University Press, New York, 2006. P: 190.  
(2 ) Kierkegaard,S. : Purity of Heart Is to Will One Thing, P 94.  
(3) Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript Trans. by: David F. Swenson, 

Oxford University, London,1945. , P:116.  
، بیروت، ١ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مجاھد عبد المنعم مجاھد: ترجمة  :كیركجرد: فریتوف برانت) (٤

  . ٦٤ص، ١٩٨١
  . ٨٥ص، المرجع نفسھ) (٥



٨١٢ 

مشــروع فــي حالــة تحقــق مســتمر مــن  )الفــرد الموجــود (أن الــذات "كیركجــور"أكــد  .٣

عهــم خل ماتــدت فــاآلخرون الــذین، خــالل عالقتهــا المتبادلــة مــع غیرهــا مــن الــذوات

 یصبحون قنوات تتدفق من خاللها حیاة المجتمع الواسع الذات في اتصال مباشر

 . )١(الذات علىومن هنا یظهر تأثیر الجنس البشري ، الذات الفردیةإلى 

ومركـب مـن ، صـةنهم مركـب مـن فـردیتهم الخاأ علىاألفراد إلى  "كیركجور"ینظر  .٤

فبینمـا ، بـین الفـرد والجـنس البشـري جدلیـةن هنـاك عالقـة أو . الجنس البشـري ككـل

وبهذه الطریقـة یلعـب ، فهو أیضًا یعد فردًا في الجنس البشري ،اإلنسان ذاته یكون

وأیضـا یلعـب ، حیـث یعـیش فیـه ومـن خاللـه ،الجنس البشري دورًا في تكوین الفـرد

 .  حیث یتألف من ذوات فردیة ،الفرد دورًا هامًا في تكوین الجنس البشري

عن تاریخ الجنس البشري فهو یتحدث عن تواریخ األفراد  "كیركجور"حین یتحدث  .٥

، مجموعـــة مـــن أعمـــال األفـــراد  ىفالتـــاریخ البشـــري لـــیس ســـو ؛ الـــذین یتـــألف مـــنهم

یجـــد نفســـه مقیـــدًا بتـــاریخ الجـــنس  ،وحـــین یظهـــر الفـــرد فـــي لحظـــة تاریخیـــة معینـــة

ناحیـــة نـــه یســـهم هـــو نفســـه فـــي هـــذا التـــاریخ مـــن أكمـــا ، البشـــري كلـــه مـــن ناحیـــة

  .)٢(أخرى

ــدث  .٦ عــــن  "كیركجــــور"یتحــــدث  نطولــــوجياألعــــن التكــــوین  "كیركجــــور"عنــــدما تحــ

ـــذات وســـط بیئـــة اجتماعیـــة وسیاســـیة إلـــى  وقائعیـــة وعینیـــة الـــذات مشـــیراً  وجـــود ال

كمــا یؤكــد أن أي محاولــة ، تالــذات وتتــأثر بهــا الــذافــي تــؤثر هــذه البیئــة . وثقافیــة

واتجاههــا  ،هــذا الجانــب الوقــائعي للــذات للــذات لالنســحاب مــن هــذه البیئــة وٕاهمــال

وهذا األمر یؤثر ، من تكوینها ایعني أن تتنازل الذات وتفقد جزءً  ،نحو الالمتناهي

ـــى  یـــؤديمـــا ســـلبا فیهـــا  ـــذات لتوازنهـــاإل ـــدان ال وتعطیلهـــا عـــن القیـــام بمهمتهـــا  ،فق

 . )٣(مراض الذاتویجعلها عرضة أل ،األساسیة

نــه فــي اللحظــة أ ىورأ، ت وجانـب الضــرورة فیهــابــین وقائعیــة الــذا "كیركجــور"ربـط  .٧

ـــذات جانـــب الضـــرورة فیهـــا  تصـــبح واعیـــة  -لحظـــة االختیـــار-التـــي تعـــي فیهـــا ال

ومن ثم تعد هذه الـذات واعیـة بضـعفها الخـاص ، بعالقتها الوثیقة بالجنس البشري

 . له ونتاجفیه  التي هي عضووضعف الجنس البشري 

                                                 
  . ٣٧٩ص . ١٩٨٦، القاھرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة:إمام عبد الفتاح ) (١

(2) Kierkegaard,S. : The Concept Of Dread Trans. by Walter Lowrie: Princeton 
University Press, forth Printing, New Jersey, 1973, P:26.  

(3) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard ,P : 23.  



٨١٣ 

 :یمیز بین نوعین من القلق، قعن مفهوم القل "كیركجور"یتحدث  حین .٨

  ویظهــر مــن خــالل عالقــة الفــرد المحكمــة : القلــق الموضــوعي :النــوع األول

 علـــىتـــأثیر الجـــنس البشـــري  ىویعبـــر هـــذا النـــوع عـــن مـــد، بـــالجنس البشـــري

  . الفرد

  ــذاتي : النــوع الثــاني . اســتجابة الفــرد لهــذا التــأثیر ىمــدإلــى  یشــیر: القلــق ال

عنــدما تمــارس القلــق تســتجیب لمــؤثرات الجــنس أن الــذات  "كیركجــور" ىویــر 

 . )١(فیهاالبشري 

بحیـث  ،ارتباطـًا وثیقـًا بصـفة مسـتمرة أن كال النوعین یرتبطان باآلخر "كیركجور" ىویر 

وتتعـدد أنواعـه كلمـا ازداد  ،القلـق یـزداد فـي الوجـود كمـا آن، یؤثر كل منهما في اآلخر وینمیه

 . )٢( مجموعة أعمال األفراد ىتاریخ البشري لیس سو ن الأل، عدد األفراد وتعاقبت األجیال

مفهـــوم  علــىلفكــرة الخطیئـــة فیهــا تأكیــد واضـــح  "كیركجــور"بــالرغم مــن أن دراســـة  .٩

عــن عالقــة هــذا الفــرد بــالجنس  اتقــدم لنــا تصــورً  هنهــا فــي الوقــت نفســأإال ، الفردیــة

لوقـوع فـي قابلیـة ا" فهذه الذات الفردیة قد ورثت من الجنس البشري . البشري ككل

فهــي بــذلك تســهم فــي  ،حــین ترتكــب الخطیئــة أخــرىوهــي مــن ناحیــة ، " الخطیئــة 

 . )٣( تاریخ الجنس البشري ككل

  :إذن من خالل ما سبق یتضح لنا أنه 

لم یستطع إنكار أن ، مدافعًا عن الوجود الفردي "كیركجور"في الوقت الذي یتحدث فیه 

أو عـن طریـق ، ي ككـل سـواء عـن طریـق الوراثـةحـد كبیـر بـالجنس البشـر إلـى  ذلك الفرد یتـأثر

أن  نرىا بل إنن ،لیس ذلك فحسب، البیئة التي یعیش فیها وتلعب دورًا هامًا في تشكیل وجوده

واألدوات المختلفـة ، دورًا هامًا فـي تحدیـد الممكنـات المتاحـة للفـرد ؤديهذا العالم االجتماعي ی

  . )٤(بهااالستعانة التي یمكن أن یختار الفرد 

 ":كیركجور"عند ) اآلخر-األنا (العالقة بین   - ب

وفلســـفته كانـــت بمثابـــة تجســـید ألفكـــار  "كیركجـــور"حـــد أن ینكـــر أن أفكـــار أال یســـتطیع 

فكانــت ، خرجــت كــل أفكــاره مغلفــة برؤیتــه الخاصــة عــن العالقــة مــع اهللا، مفكــر دینــي عمیــق

                                                 
(1) Kierkegaard,S. : The Concept Of Dread, P:49 . 

  . ٣٥٥ص ، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: عبد الفتاح  إمام (٢)
  . ٣٨٠ص ، المرجع نفسھ (٣)
  . ٣٨١ص ، المرجع نفسھ (٤)



٨١٤ 

رة بــین اإلنســان الفــرد القضــیة األساســیة التــي كــافح مــن اجلهــا هــي إیجــاد تلــك العالقــة المباشــ

وتســـتطیع  ،ألنـــه فـــي تلـــك اللحظـــة فقـــط تحقـــق الـــذات اإلنســـانیة وجودهـــا الحقیقـــي، وبـــین اهللا

  . )١(سعادتها األبدیة علىالحصول 

نـه فـي كثیــر إكفـاح ونضـال حتـى إلـى  فهـو یحتـاج، لكـن هـذا األمـر لـن یتحقـق بسـهولة

فالبــد أن یخوضــها  ومــع ذلــك، رمــن األحیــان یصــف هــذا الكفــاح بالمغــامرة المحفوفــة بالمخــاط

  . )٢(هذا الهدف إلى  اإلنسان متحدیًا كل الصعوبات التي سوف تقف حائًال دون الوصول

سواء كان هذا اآلخـر ، نخرىتمثلت في عالقة هذه الذات مع األ هذه الصعوبات ىحدإ

  . ذلكإلى  وماأو أن هذا اآلخر كان ممثًال في المجتمع والكنیسة والدولة ، أخرىذاتًا  مفردًا أ

  . كأفراد) اآلخر -األنا(العالقة بین  )١

ــذات یــرى  "كیركجــور"كــان  فهــي دائمــًا فــي ، نهــا ذات طــابع دینــامیكي متحــركأ علــىال

مجموعــة مــن  "كیركجــور"ویضــع لنــا ، وجودهــا الحقیقــيإلــى  جــل الوصــولأتطــور مســتمر مــن 

متجهـة نحـو ازدیـاد ، الـذات بل وتتطور فیهـا ،التي تتدرج وتتحرك، المراحل أو المدارج للوجود

هــذا الفــرد إلــى  أي الوصــول ،التفــرد الكامــلإلــى  حتــى تصــلالتفــرد والتمــایز بینهــا وبــین بیئتهــا 

  . والمسئول الماثل بین یدي اهللا، المعزول

وفـي ، أخـرىإلـى  نـه یتحـرك مـن مرحلـةأكمـا  ةحـد علـىلفرد یتحرك داخل كـل مرحلـة فا

  . )٣(وعالقة أكثر قربًا ومباشرة مع اهللا ،للذات معرفة أكثر عمقاً إلى  هذه الحركة یصل

یهــدف فــي دراســته وتحلیلــه لمراحــل الوجــود الكشــف عــن أي أشــكال  "كیركجــور"لــم یكــن 

ر لتطــور الــوعي تفســیإلــى  ولكنــه أراد فقــط الوصــول، نیةمختلفــة للعالقــات االجتماعیــة واإلنســا

هــذا الفــرد الماثــل إلــى  للوجــود األصــیل للــذات الــذي یتحقــق حــین نصــجــل الكشــف عــن اأمــن 

هنــاك بعــض التفســیرات والتحلــیالت التــي أن  نــرىلنــا أن  ولكــن، أمــام اهللا فــي المرحلــة الدینیــة

العالقـة االتصـال و  لاشـكأختلـف وتتـدرج وت، )٤(نخرىبـاألمختلفـة لالتصـال  أشـكالتكشف عن 

  . تبعًا لسمات وخصائص كل مرحلة "األنا واآلخر"بین 

   

                                                 
(1) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”, P: XIX.  
(2) Walsh, S. : “Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode”, P: 52.  

  . ١٦١ص، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح  (٣)
(4) Gardiner, P. L. : “Kierkegaard”, Oxford University Press, Inc. , New York, 1998. P: 

112.  



٨١٥ 

 لة الجمالیة المرح: المرحلة األولي:- 

فالذات في هذه المرحلة . "ضیاع للذات "المرحلة الجمالیة بأنها مرحلة  "كیركجور"یصف 

 اوكلتا الحالتین یصعب فیهم. أو عالقة في عالم الفكر، إما غارقة في العالم الحسي المتناهي

  . إقامة عالقات بین الذات وأي شيء آخر

 المرحلـة الحسـیة المباشـرة"اسـم  "كجـوركیر "هـا علىق لالتي یط الحالة األولي ففي:" 

الـــذات فـــي هـــذه المرحلـــة بالطفـــل حـــدیث الـــوالدة الـــذي ال یوجـــد أي  "كیركجـــور"یشـــبه 

ولـذلك یسـتخدم ، )١(بـل یظـل مرتبطـًا ارتباطـًا وثیقـًا بمـا حولـه، تمایز بینـه وبـین عالمـه

بـین الـذات "ایزالالتمـ"أو " الالتعـین"حالـة  علـىلیـدلل بهـا " المباشـرة "كلمة  "كیركجور"

، فالمرء في هـذه المرحلـة یعجـز عـن فصـل ذاتـه عـن العـالم الـذي یعـیش فیـه؛ والعالم 

 . غیر متعین بعد) والالأنا–األنا ( نرىحیث 

فلكــي تكــون هنــاك عالقــة البــد أن ، ولمــا كانــت العالقــة دائمــًا هــي عالقــة بــین طــرفین

ولمـا كـان هـذا التمـایز ، ارتبـاط بهمـیكون هناك اثنان من الـذوات المتمـایزة بوضـوح لـي یـتم اال

فالــــذات ال  - فــــي هــــذه المرحلــــة تكــــون شــــیئًا واحــــداً  )الــــالذات  -الــــذات(ألن  -حقــــقتغیــــر م

  . أخرىأو ذوات ، ع أن تقر بوجود عالقة بینها وبین أي شيءیتستط

وتتخــذ هــذه  ،الــذات علــىوعــالم الضــرورة  علــىإن هــذه المرحلــة تتســم بســیادة الواقــع الف

  :ورتانالسیطرة ص

وتمثلهــــا ، وتتجلــــي فیهــــا ســــیطرة الــــدوافع الطبیعــــة المعطــــاة لإلنســــان :الصــــورة األولــــي

هــذه المملكــة ، "فینــوس"أول مولــود للملكــة جبــل  " ،Don Giovanni"دون جــوان"شخصــیة 

تعـــد مقـــرًا للحـــس الشـــهواني حیـــث االســـتمتاع  ولكنهـــا، الخریطـــة علـــىال تجـــد لهـــا مكـــان  التـــي

ن الصوت السـائد فیهـا هـو صـوت االنفعـال الطـاغي إ، وال للفكر الهادئوال مكان للغة ، باللذة

  . جل اللذة والمتعة والصخب األبديأفالجبل ال یوجد إال من ، وصیاح السكر والعربدة

فهو فـي الواقـع لـیس ، "عبقریة الحسیة الشهوانیة"إن شخصیة دون جوان تصور لنا مبدأ

فهـو ال یسـتطیع ، وربما القوة الشیطانیة الكامنـة فیـه ،لكنه تعبیر مثالي عن القوة الحسیة ،فرداً 

  . )٢(التقاط الشهوات إال إذا احترقت أنامله بتناولها ىاالستمتاع باللذة إال في عنفوانها وال یهو 

                                                 
(1  ) Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death, P:43.  
(2) Kierkegaard,S. : Either…Or , Trans. by: Hoeard V. Hong , Edna. Hong, Princeton 

University Press, Vol. (I), 1987. P :90.  



٨١٦ 

وهـو یراهـا أداة ، أو بدقة أكثر األنوثة فـي المـرأة، والجوهري لدیه هو المرأة بصفة عامة

لـم یعـد یعنیـه مـا  ىانقضـ إذا حتـى، الغـزو فـي الغـزو نفسـهوقیمـة ، للغزو ولیست غایة للتملـك

، عقلیــاً فالحــب عنــده لــیس حبــًا . وفــي أي وقــت ةوكــل فتــا ةفتــراه یغــوي أي فتــا، غــزاه فــي شــيء

  . وٕانكار الصداقة ،ونكث العهد، بالخدیعةهو حب حسي یتمیز  اوٕانم

نـه یحـب إبل  ،نهاوال التزام تجاه فتاة واحدة بعی، إن الحب الحسي ال یوجد فیه إخالص

  . )١(نه حب فقیر یحیا في لحظة ویموت في لحظةإ، وینتهي كل شيء في لحظة ،في لحظة

، حـال علىألنها ال تستقر  ،إن شخصیة دون جوان ال تستطیع إقامة عالقة مع اآلخر

المبــدأ األساســي لــدیها هــو مبــدأ اللــذة . وتنشــد التغیــر المســتمر فــي المكــان والزمــان واألوضــاع

ومــن . خــرآومــا أن یتحقــق هــذا اإلشــباع حتــى نبحــث عــن إشــباع ، متاع بإشــباع الرغبــةواالســت

  . )٢(هنا انتفت عنده الصداقة واستحال الزواج

تمثـــــل ســـــیطرة العوامـــــل الخارجیـــــة المســـــتمرة وال ســـــیما العـــــالم  :أمـــــا الصـــــورة الثانیـــــة

یقصـد بـه و ، "Crowd-man إنسـان الحشـد" "كیركجـور"ه علىـوهذا الـنمط یطلـق ، االجتماعي

وعـي  علـىیعیش حیاته وسط الجماهیر دون أن یصـبح  الذي، اإلنسان الضائع وسط الجموع

كامــل بفردیتــه الخاصــة بوصــفها شــیئًا متمیــزًا عــن البیئــة الطبیعــة واالجتماعیــة التــي هــو جــزء 

  . منها

فهـو إمـا أن یكـون ، اإلنسـان علـىالخارجیة  ىإن إنسان الحشد یعد تجسیدًا لسیطرة القو 

لمــواطن العــادي الــذي ولــد فــي ظــروف معینــة ویعــیش حیاتــه وفقــًا للقواعــد التــي وضــعها هــو ا

أو أن ، وبـذلك یصـیر مواطنـًا برجوازیـًا محترمـاً  ،ه إتباعهاعلىوحتم  ،المجتمع دون أن یناقشها

هـا فأصـبح علىالدینیـة فسـار  فوجد ضربًا من القواعد ،یكون صاحب التدین التقلیدي الذي نشأ

  . في عبادته شخصًا مباشراً 

ویغیـب  ،ال یعـرف ذاتـه امباشـرً  رجالً  "كیركجور"في كلتا الحالتین یصبح الفرد في نظر 

  . )٣(خارجیة متحكمه الضرورة سواء كانت داخلیة أ ،لدیه إحساسه بذاتیته وتفرده

  ــــق ــــي یطل ــــة الت ــــة الثانی ــــي الحال ــــة "اســــم  "كیركجــــور"هــــا علىف ــــة الجمالی المرحل

 عنوع آخر مـن الضـیاع یصـعب معـه الـدخول فـي عالقـة مـ تعاني الذات من:التأملیة

  . حیاة الذات في عالم الخیال والالمتناهيإلى  والسبب في ذلك یرجع، اآلخر
                                                 

(1) Ibid, P :99,100.  
، ٥٠ص. ١٩٧٣، بی�روت، دار الثقاف�ة للطباع�ة والنش�ر، ٣ط، دراسات في الفلسفة الوجودیة: عبد الرحمن بدوي  (٢)

٤٣  
(3  ) Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death ,Ibid , P:59.  



٨١٧ 

ولكن ال شيء ، وتصبح أشیاء كثیرة ممكنة، نفتح أمام الذات حقل من الممكناتیحیث 

مقــوالت إلــى  ي تنحــلكــل حقیقــة بالنســبة للمفكــر العقلــف. بالفعــل امنهــا یصــبح واقعــة أو وجــودً 

، والحكایـات الخرافیـة شـيء أشـبه باألسـاطیرإلـى  فتتحـول الحیـاة،  یهتم حتى بتحقیقهاال عامة

  )١(ویصبح الفرد نفسه مجرد سراب 

  المرحلة األخالقیة:الثانیةالمرحلة:  

الخطوات التي تخطوها الذات فـي طریـق تفردهـا وبحثهـا  ىحدإتمثل المرحلة األخالقیة 

 علــى قــادراً  ومعرفتــه لنفسـه یصــبح الفــرد ،لحقیقــي؛ فمــن خـالل وعــي المــرء بذاتــهعـن وجودهــا ا

الن ما هو حسي هو ما یكون به اإلنسان مباشرًا ، وما هو أخالقي، یز بین ما هو حسيیالتم

  . وله ،وبه ،هو من یعیش فیه ،بینما األخالقي هو ما به یصبح ما أصبح، لما هو كائن

لتمثیــل المرحلــة األخالقیــة بصــورة واضــحة هــي  "كیركجــور"وكــان النمــوذج الــذي اختــاره 

  :لسانه قائالً  علىفیتحدث " القاضي فلهلم"شخصیة 

نهـا تماثـل أعتقـد أو ، وأنا سعید برسـالتي، في محكمة العدل إني أنفذ واجباتي كقاضٍ "

ســمع الطفــل یصــیح أإنــي ، وأنــا ســعید فــي البیــت، إننــي أحــب زوجتــي، شخصــیتي بتمامهــا

تقبله وأتأمـل فـي مسـ ،وأنـا أراقـب أخـاه األكبـر یشـب وینمـو، ني لـیس نشـازاً وصیاحه في أذ

واالنتظــار نفســه فــرح ، فلــدي الكثیــر مــن الوقــت لالنتظــار، بفــرح وثقــة ولــیس بفــراغ الصــبر

  . بالنسبة لي

ن أل  ،ولــدي شــعور بالســعادة، نخــرىاألإلــى  إن وظیفتــي هامــة بالنســبة لــي وبالنســبة

رغـب فــي أن تكـون حیـاتي مهمــة أوٕاننـي ، مـة بالنسـبة لــين مهخــرىالحیـوات الشخصـیة لأل

  . الذین أتعاطف معهم في كل منعطفات حیاتي كبالنسبة ألولئ

إننـي أحـب . ستطیع أن أتصور نفسي مزدهرًا في أي بلد آخـرأوال  ،إنني أحب بالدي

طیع سـتأوان أجد أن ما أود أن أقوله في العالم ، لهجتي المحلیة التي تطلق العنان ألفكاري

حتـى إنهـا  ،بهذه الطرق تكون حیاتي مهمـة بالنسـبة لـي للغایـة. أن اعبر عنه من خاللها

  )٢(تجعلني سعیدا وقانعًا و راضیاً 

  :ما یلىأ فنرىومن خالل قراءة هذا النص یمكن لنا تحلیل سمات الرجل األخالقي 

                                                 
(1) Kierkegaard,S. : Either…Or ,Vol. I, P:17 
(2 )Kierkegaard,S. : Either…Or ,Vol. II ,P;324.  

  . ٤٠-٣٧ص، كیركجرد :فریتوف برانت:أیضاً  انظرو  



٨١٨ 

، )١(لـیس هـو رجـل المقـوالت والمنطـق" فلهلم"الرجل األخالقي الذي یمثله القاضي  .١

 ،"Eternal validity" اختیار ذاته في صالحیتها األبدیة  ،بل هو رجل االختیار

 . )٢(هذا االختیار الذي یمكن من خالله أن یفهم ذاته باعتبارها مهمة أخالقیة

قــدرة الــذات فـي إحــداث التــوازن المطلــوب بــین جــانبي  علــىویتوقـف هــذا االختیــار  .٢

ونفاذهــا مــن التفكیــر ، خروجهــا مــن عزلتهــامــن خــالل . الواقــع والمثــال فــي تكوینهــا

واعتـراف الـذات ، لهـا ىوقبول ما هو معطـ، الواقع العیني لوجود الذاتإلى  الذاتي

 "كیركجـور"ن إحتـى  ،)٣( ا الوثیق بالعالم الـذي یحـیط بهـابقوتها وضعفها وارتباطه

نحــــو  علــــىأو ، عزلتــــه عــــن الواقــــعإلــــى  ُیرجــــع فشــــل عملیــــة اختیــــار المــــرء لذاتــــه

 . )٤(دمجر 

إلـى  وٕاظهار هذه الذات، ولذلك فهذه المهمة األخالقیة تتطلب االبتعاد عن الخفاء .٣

ــ، العــالم ، یعبــر عــن العــام فــي حیاتــه ،رد أن یعــیش حیاتــه بطریقــة أخالقیــةفمــن ُی

ألنـه عندئـذ یصـبح ، ال بـأن یغـرق فـي العینیـة، أنه یجعل ذاته إنسـانًا عامـاً  ىبمعن

 . )٥(العامبل ینفذ في ذاته ، "ال شیئاً "

ـــة تتطلـــب إذن .٤ ـــه هـــذه المهمـــة األخالقی المتطلبـــات إلـــى  مـــن المـــرء أن یخضـــع ذات

وینـتج عـن هـذا الوجـود فـي العـالم والخضـوع ، العامة الموضوعة بواسطة المجتمـع

لهذه المتطلبات اكتشاف المرء لهـذه العالقـة الوثیقـة التـي تـربط بـین الفـرد والجـنس 

وتتجســد هــذه العالقــة فــي مجموعــة مــن . لــه البشــري باعتبــاره عضــوًا فیــه ونتاجــاً 

 . الجنس البشري ككلو االلتزامات األخالقیة التي تربط بین هذا الفرد 

تجســیده فــي إلــى  الــذات األخالقیــة ىأن المبــدأ الــرئیس الــذي تســع "كیركجــور" ىیــر  .٥

، حیاتها هو تلك االلتزامات األخالقیة التي ارتبطـت بـالجنس البشـري بصـفة عامـة

ـــدر مــــن إلــــى  الحیــــاة األخالقیــــة نجــــاح ویرجــــع التــــزام الرجــــل األخالقــــي بــــأكبر قـ

األخالقــــي مســــئولیات  علــــىف وفعــــل كــــل مــــا فــــي وســــعه للوفــــاء بهــــا؛، االلتزامــــات

بــل ونحــو ، والدولــة التــي ینتســب إلیهــا، وواجبــات تجــاه المجتمــع الــذي یعــیش فیــه

 . )٦(اإلنسانیة عامة

                                                 
  . ٤٤ص، دراسات في الفلسفة الوجودیة: عبد الرحمن بدوي  (١)

(2) Kierkegaard,S. : Either…Or , Vol. II ,P:214.  
  . ٢٤٧ص، )٢ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح  (٣)
  . ٢٤٢ص، المرجع نفسھ (٤)

(5) Kierkegaard,S. : Either…Or , Vol. II ,P:261.  
  . ٤٤ص، دراسات في الفلسفة الوجودیة: عبد الرحمن بدوي  (٦)



٨١٩ 

إلى  ویرجع ذلك، لإللزام الخلقي یةأن الزواج هو العالقة النموذج "كیركجور"ویري  .٦

، أن وحدة الشخصیة التي یكافح الرجل األخالقي للوصول إلیها تتحقق في الزواج

 . وبین الفرد واهللا، وبین الفرد والمجتمع، حیث یتم االتصال بین الفرد وذاته

 حیـــث تتجلـــي قـــدرة الفـــرد فـــي وضـــع رغباتـــه فـــي مكانهـــا :  بـــین الفـــرد وذاتـــه

ویظهــر هــذا بوضــوح حــین ، بالعهــد مهــر اإلرادة فــي االلتــزاكمــا تظ، المناســب

 ةاالسـتمتاع باللحظـإلـى  یتحول الحب الحسي الشهواني المؤقـت الـذي یتطلـع

الحـــاالت المزاجیـــة إلـــى  الحـــب الـــدائم واألبـــدي الـــذي ال یخضـــعإلـــى  الراهنـــة

 . )١(واجب ابدي ومقدسإلى  كیف أن هذا الحب یتحول نرىبل ، واألهواء

 أهم وأقدس الواجبـات  "كیركجور"حیث یمثل الزواج عند :والمجتمع بین الفرد

الدولــة والــوطن إلــى  حیــث ینتمــي المحبــون، التــي تــربط بــین الفــرد والمجتمــع

ومـن الـزواج تنـدرج مجموعـة ، ویتفاعلون مع اهتمامات غیرهم من المـواطنین

ومســئولیة نحـــو الجـــنس  ،مثـــل واجـــب بقــاء النـــوع مــن المســـئولیات والواجبــات

 . )٢(ونحو العصبیة ،ونحو الولد، آلخرا

 ویهــتم بالعهــد ،مقــدس یباركــه اهللا "كیركجــور"فــالزواج عنــد : بــین الفــرد واهللا 

أن  "كیركجــور"ى یــر  – لــیس ذلــك فحســب بــل، بــین الرجــل والمــرأة الــذي یــتم

فكـل فـرد یختـار نفسـه مـن خـالل اختیـاره ، الـزواج فـي جـوهره اختیـار أمـام اهللا

 . )٣(للطرف اآلخر

فمـا  ،اإللـزام الخلقـي بصـفة عامـة علـىللزواج یمكـن تطبیقـه  "كیركجور"ن تحلیل إ .٧

ــــه  ــــى "كیركجــــور"یخــــص الــــزواج یطبق ، حیــــث یراهــــا عالقــــة دائمــــة، الصــــداقة عل

فأنـت تختــاره مـن وســط عــدد  ،فالصـدیق یختلــف عـن الشــخص الـذي تقابلــه صــدفة

ي اختیار عدد ولكن عمق العالقة یقتض، كبیر من الناس قد تبدو في توافق معهم

 . )٤(قلیل منهم وحسب

أن  "كیركجــور" ىحیــث یــر  ،هــي عالقــة الفــرد مــع جــاره أخــرىهنــاك أیضــًا عالقــة  .٨

، وكــل إنســان یمتلــك تلــك المســاواة، معــه أمــام اهللا ىألنــك تتســاو ، جــارك مســاٍو لــك

                                                 
(1 )Kierkegaard,S. : Either…Or ,Vol. II , Ibid ,P:150.   

  . ٤٤ص، دراسات في الفلسفة الوجودیة: رحمن بدوي عبد ال (٢)
الطبع�ة ، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات والنش�ر، )٢ج(، "كیركج�ور"م�ادة ، موس�وعة الفلس�فة: عبد الرحمن بدوي  (٣)

  . ٣٣٤ص، . ١٩٨٤، ىاألول
  . ١٨٣ص، ١٩٧٩، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، "كیركجارد: "عبد المعطي  على (٤)



٨٢٠ 

، أن اإلخـــاء یعنـــي حـــب اإلنســـان لجـــارهإلـــى  كمـــا یـــذهب، وهـــو یمتلكهـــا دون قیـــد

وٕاذا أحببــت جــاري كمــا ، تجــاه جــارهنفســه نفســه هــو واجبــه  وواجــب اإلنســان نحــو

نه من إف، حترم اإلنسانیة في ذاتي وٕاذا أحببته كما أحب نفسيأفإني ، أحب نفسي

  . )١(بقي منفصًال منعزالً أأن  علىالمستحیل 

 ةالمرحلة الدینی: المرحلة الثالثة: 

  . یق سعادته األبدیةتحقیق اإلنسان لذاته بالفعل من خالل اهتمامه بتحق هي مرحلة

أنها الخالص الذي یمكن للذات أن تحصل  علىهذه السعادة األبدیة  "كیركجور"ویفهم 

وهـذا االتصـال لـن یـتم بشـكله الصـحیح إال ، ه الذات عن طریق اتصالها باألبدي والمطلقعلى

  :ما یلي إذا استطاع

  الـة مـن عـدم فبعـدما كانـت الـذات تعـیش ح:التمییز بین ما هـو مطلـق ومـا هـو نسـبي

إلــى  وصــلت الــذات فـي هــذه المرحلــة، التمـایز بــین الــذات والبیئـة المحیطــة مــن حولهـا

التمییز بـین  أخرىومن ناحیة ، التمییز بین هذه الذات والعالم المحیط بها علىالقدرة 

 . هذه الذات وبین اهللا الذي یمثل المطلق

  ما یلي علىنتیجة لهذا التمییز أصبحت الذات قادرة : 

عالقـــات :فوجـــدت أن هنـــاك نـــوعین مـــن العالقـــات :حدیـــد أنـــواع العالقـــاتت  )١

 . مطلقة مع ما هو مطلق توعالقا، نسبیة مع ما هو نسبي

أن الوضــع الصــحیح للــذات هــو أن  إدراك تســتطیع الــذات فــي هــذه المرحلــة  )٢

. وعالقـة نسـبیة مـع الغایـات النسـبیة، تقیم عالقة مطلقة مع الغایـات المطلقـة

إلـــى  لهـــذه الـــذات هـــو الوصـــول ىاالعتبـــار أن الهـــدف االســـممـــع األخـــذ فـــي 

 . العالقة المطلقة باهللا

 هــذه العالقــة البــد أن یــرفض الغایــات النســبیة عــن طریــق فعــل إلــى  لكــي یصــل الفــرد

أو االنفصــال عــن كــل  ،أو یتخلــي عــن العــالم ویهجــره ،"Resignation االستســالم"

 . شيء دنیوي

 وفـي الصـمت المـالزم  ،العمیقة فـي عبـادة اهللا المسـتور الذاتیةإلى  یستلزم ذلك اللجوء

كمــا یتطلـب مـن الفــرد االنصـراف عـن الحیــاة . الغنیـة بالتـأمالت ةوالعزلــ، لهـذه العبـادة

                                                 
  . ١٦٦ص، رجع نفسھالم(١) 



٨٢١ 

الحیـــاة  ُمقـــدِّرا"نـــداء الـــروح الدینیـــة إلـــى  وكافـــة العالقـــات ابتغـــاء االســـتجابة ،الزوجیـــة

مـــن اكتمــال تلــك العالقــة التـــي تحمــل هــذه المعانــاة  علـــىقــادرًا " األقســى بــأغلى ثمــن

 )١(" God-Relationship" بواسطتها یتم إدراك العالقة باهللا 

یهدف في دراسـته لم یكن  "كیركجور"أنبالرغم من :هأنإذن من خالل ما سبق یتضح لنا 

إال ، نیةوتحلیلـه لمراحــل الوجــود الكشــف عــن أي أشــكال مختلفــة للعالقــات االجتماعیــة واإلنســا

فــي  زمراحــل تطــور العالقــة بــین األنــا أو الــذات واآلخــر تتــدرج مــن الــال تمــای أنأنهــا أظهــرت 

إدراكهــا بأنهــا جــزء فــي هــذا العــالم إلــى  ،القیــام بــأي عالقــة علــىوعــدم القــدرة  ،المرحلــة الحســیة

بإرادتهــا وحریتهــا أن تتخلــي عــن  عأن تســتطإلــى  ،الخــارجي تخضــع لــه و تــؤثر فیــه وتتــأثر بــه

فـي هـذه ، من أفراد وعالقات من أجـل إقامـة عالقـة مطلقـة مـع المطلـق هذا العالم وكل ما فیه

  . وتحقیق سعادتها األبدیة ،تحقیق وجودها علىاللحظة فقط تكون الذات قادرة 

 :)جدل األوحد والجماھیر( عالقة األنا باآلخر  )٢

مجموعـة مــن  علــىوكـان شـاهدًا ، فــي القـرن التاسـع عشــر فـي أوروبــا "كیركجـور"عـاش 

أن الـزمن  "كیركجـور"ربمـا شـعر ، التي تمر بها البالد آنذاك (*)السیاسیة واالجتماعیةالتوترات 

أن یبعث فیها سقراط من إلى  وأن بالده ربما في احتیاج، بالد الیونانإلى  ،الوراءإلى  عاد به

فــي نفســه  ىیــر  "كیركجــور"فلــم یكــن . الحقیقــةإلــى  ویرشــد النــاس ،جدیــد لیــوقظ عقــول الشــباب

                                                 
(1) Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P:116 . 

وبالرغم من ، حالة من التوتر السیاسي في كافة أنحاء أوروبا) ١٧٩٧-١٧٨٩(عاشت أوروبا منذ الثورة الفرنسیة (*) 
مث�ل ھ�ذه النزع�ة الوبائی�ة  ب�يورإال أن�ھ ل�م یح�دث ف�ي الت�اریخ األو ،محاوالت بعض الدول لمقاومة ھ�ذه الث�ورات

حی�ث اش�تعلت الث�ورات ف�ي ، )١٨٤٨-١٨١٥(الشاملة السریعة االنتشار مثلما حدث في أوروبا خ�الل الفت�رة م�ن 
  :العالم الغربي في ثالث موجات رئیسة 

حیث اتخذت من الجان�ب األوروب�ي لح�وض البح�ر المتوس�ط مرك�زاً  )١٨٢٤- ١٨٢٠(بین عامي  :الموجة األولي .١
وقد أخمدت ھ�ذه الث�ورات ف�ي جمی�ع ، )١٨٢١(الیونان ، )١٨٢٠(نابولي ، )١٨٢٠(فكانت الثورة في اسبانیا  .لھا

  . البقاع عدا الیونان
 عل�ىوترك�ت آثارھ�ا ، وكان�ت أكث�ر أھمی�ة م�ن س�ابقتھا، )١٨٣٤-١٨٢٩(فق�د ج�اءت ب�ین الع�امین  :الموجة الثانی�ة .٢

الھزیم��ة  عل��ىوأعط��ت ال��دلیل الق��اطع ، أمریك��ا الش��مالیةى إل�� جمی��ع أرج��اء أوروب��ا وش��رقي روس��یا وامت��د أثارھ��ا
بلجیكا عن ھولندا  وأسفرت ھذه الموجة عن استقالل. النكراء التي ألحقت بالنظم االرستقراطیة في أوروبا الغربیة

وانتش�رت قالق�ل ف�ي ع�دة أج�زاء م�ن ، وقمعت الثورة في بولندا بع�د مجموع�ة م�ن العملی�ات العس�كریة، )١٨٣٠(
وت��زامن ذل��ك أیض��ا م��ع وج��ود الح��روب األھلی��ة ف��ي اس��بانیا ، سویس��را عل��ىوس��یطرت اللبرالی��ة ، ایطالی��ا، ألمانی��ا

  . والبرتغال بین اللبرالیین ورجال الكنیسة
وانتص�رت ول�و بش�كل ، حیث اندلعت الثورة ف�ي وق�ت واح�د تقریب�اً ) ١٨٤٨(فھي األضخم عام : أما الموجة الثالثة .٣

كم�ا أنھ�ا أث�رت بش�كل أق�ل ح�دة ف�ي ، والدول األلمانیة والجزء األكبر من سویسرا مؤقت في فرنسا وجمیع ایطالیا
 عل�ىوأطل�ق ، الثورة العالمیة مثلما حدث ف�ي ذل�ك الوق�تإلى  ولم یكمن مفھوم اقرب، اسبانیا الدانیمارك ورومانیا

  . في القارة األوروبیة" ربیع الشعوب "ھذا الوقت آنذاك 
مرك��ز الدراس��ات الوح��دة ، ف��ایز الص��باغ:ترجم��ة ، )١٨٤٨-١٧٨٩(ة أوروب��ا عص��ر الث��ور:اری��ك ھ��وبز ب��اوم << .٤

   >>. ٢٢٤-٢٢٢ص ، ٢٠٠٧الطبعة االولي، بیروت، العربیة



٨٢٢ 

لتثیـر إزعـاج  أرسـلها اهللا" God-Fly"مجـرد :نفسـه مثـل أسـتاذه سـقراط یـرى  بـل كـان، فیلسوفاً 

  . )١(ذاتیتهم وفردیتهم التي یتغافلون عنهاإلى  وتنبهم ،الناس

معهــا الصــیحات التــي تــدعم حكــم  توتعالــ، كانــت الثــورات قــد بــدأت فــي اجتیــاح أوروبــا

، ریــإحــداث تغی علــىرة وقــدرتها فقــد عــارض بشــدة مبــدأ الثــو  "كیركجــور"أمــا ، وســیادة الشــعب

 " "الكارثــة  "عــام بأنــه - مركانالــدعــام الثــورة فــي -١٨٤٨فــي یومیاتــه عــام  نــه وصــفإ حتــى

catastrophe" )ر الذاتیـــة للتقلـــیص مـــن دو  ىأن هـــذه الصـــیحات مـــا هـــي إال دعـــاو  ىورأ. )٢

  . والفردیة التي تمثل بالنسبة له الحقیقة الوحیدة

ه أن یكــون مصــححًا للفكــر الســائد فــي عصــره محــاوًال إنقــاذ لنفســ "كیركجــور"إذن اختــار 

. )٣(والوقوف أمام أو ضد أي فكر یعوق ذلك الفرد من مسئولیته تجاه اهللا، من الضیاع" الفرد"

وبـدأ ، والتقلیل مـن شـأنه ،االستخفاف بالفرد البشري علىالتي تعمل  ىمن القو  ةوحدد مجموع

  : ما یلي رأسها علىوكان  ،في تفنیدها وانتقادها نقدًاً عنیفاً 

  ًالتفكیر المجرد وضیاع الفرد : أوال: 

أن اآلفة الكبـرى التـي أصـیب بهـا المجتمـع یرى  الناقدة كان "كیركجور"من وجهة نظر 

مبـدأ االجتمـاع فـي عصـرنا لـیس ایجابیـًا " وفسـر ذلـك بقولـه إن ، "مبدأ االجتمـاع" آنذاك هـي 

ــاه بأنــه هــروب وتشــت ألن ســمة هــذا االجتمــاع أصــبحت هــي ، )٤(ت ووهــم بــل ســلبیًا واصــفًا إی

  . وذوبانها في الكلي العام ،وضیاع الذات الفردیة، إهمال اإلنسان الفرد

والهیجلیـــة بشـــكل خـــاص قـــد  ،أن الفلســـفات النظریـــة بشـــكل عـــامیـــرى  "كیركجـــور"كـــان 

تفـي ساهمت في خلق المناخ المناسب النتشار مثل هذه األفكار عـن الكـل والجماعـة التـي تخ

وسیلة تخدم العام لدرجة أقر فیها هیجل أن إلى  ویتحول الخاص، فیها التناقضات بین األفراد

  . )٥(علىالفرد بقبوله لهذه التبعیة یحقق وجوده الف

 علىرفضه للنظریات الخاصة عن سیطرة الجنس البشري وتفوقه إلى  "كیركجور"أشار 

ه وٕابطالـه فـي هـذا العصـر مـن قبـل ؤ الذي تـم إلغـاهذا هو الشيء إنساًنا فرًدا فكونك  ")٦(األفراد

                                                 
(1)Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard,p:98 . 
(2) Ibid ,P 176 . 
(3 ) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”, P: XVI . 
(4  ) Kierkegaard,S. : Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age: A Literary 

Review, trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University 
Press,1978,p: 

الطبع��ة ، ات والنش�رالمؤسس�ة الجامعی�ة للدراس�، منص�ور القاض�ي: ترجم�ة ، ھیج�ل والمجتم�ع: ج�ان بی�ار ل�وفیفر (٥)
  . ٦٠ص ، ١٩٩٣بیروت ، ىاألول

(٦ )Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death, P:137 . 
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حیــث ال حــدود وال  ،كــل الفالســفة النظــریین الــذین أربكــوا أنفســهم باإلنســانیة فــي إطارهــا العــام

ولكنـه فـي ، مـا ال نهایـةإلـى  ففي اإلنسانیة یصبح اإلنسان شیئًا عظیمـاً . اإلطالق على ىمعن

  . )١("اإلطالق علىالوقت نفسه لیس شیئًا 

وخاصــة فلســفة  ،أســباب انتقــاده للفلســفة النظریــة "كیركجــور"قــد فســر  أخــرىاحیــة ومــن ن

إلـى  فهـي تصـل بـه، ن أشكال التفكیر المجرد ال تجعل هناك مساحة لمسئولیة الفـردأب ،هیجل

" شخصـیة ال روح لهـاإلـى  وهنـا یتحـول، ویـدخل ضـمن الحشـود ،درجة تجعله ینساق مع الكل

Spiritless"، ى وتتحـول إلـ، إلنسـانیةتسـقط عنهـا صـفة ا"Herds MAN " أو إنسـان القطیـع

  .)٢(وتكتفي بالسیر مع هذا القطیع

  ًالتسطیح والمساواة: ثانیا "Levelling and Equality:" 

انتشـــار الفلســـفات النظریـــة هـــي إصـــابة المجتمـــع بمـــا  علـــىحـــدي النتـــائج التـــي ترتبـــت إ

أن اهتمـــام  "كیركجــور"وأوضــح ، "Levelling" بــداء التســویة أو التســطیح  "كیركجــور"ســماه أ

والنـاس جمیعـًا ، الكـم قـد جعـل األشـیاء جمیعـًا متسـاویة علـىوالتركیـز  ،الفلسفة الهیجلیة بالكل

 ،"Egalitarian" هـــم مقیاســـًا واحـــدًا وشـــعارًا واحـــدًا هـــو المســـاواة علىفـــي صـــورة واحـــدة یطبـــق 

  . )٣( "من أناس علىأ" "أناس"ولیس ثمة  ،فنحن جمیعا متساوون

  :بشدة فكرة المساواة ألكثر من سبب منها  "كیركجور"انتقد 

فهـي تصـلح فقـط  ،ها فكرة المساواة هي أكبـر أعـداء الـروحعلىفكرة الكم التي تقوم  .١

ألن اإلنسـان ال یـرتبط ارتباطـًا ، یصـح اسـتخدامها مـع اإلنسـان وال، لعد الحیوانات

 . مباشرًا باألعداد إال بوصفه حیواناً 

فكــــل موجــــود ":  unique" هــــو وجــــود فریــــد  "كیركجــــور"ي عنــــد الوجــــود اإلنســــان .٢

وبالتـالي یكـون ، )٤(وهو حقیقة ال یمكن تكرارها، جل نفسهأإنساني هو موجود من 

 علــــىهــــو ذلــــك الفــــرد األصــــیل القــــادر  "كیركجــــور"الشــــيء الهــــام والحقیقــــي عنــــد 

 . هویواجه مصیره بمفرده وجهًا لوجه مع أبدیت ،االستقالل عن باقي األفراد

 :أحد أمرین إلى  البد أن یؤدي ةتطور فكرة المساوا .٣

                                                 
(1  ) Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P:113 . 
(2  ) Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death, P: 89 . 

  . ٢٢٢ص، . ١٩٨٣، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر) ١ج (، جودیةكیركجور رائد الو: إمام عبد الفتاح  (٣)
(4  )  Kierkegaard,S. : Concluding Unscientific Postscript, P:169 . 
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 الشـــیوعیة التــــي تنــــادي بـــأن كــــل النــــاس متســـاویین مثــــل العمــــال فــــي : األول

یتنـــاولون الطعـــام  ،أو كالخیـــل فـــي حظـــائر األفـــراس فـــي اإلســـطبل ،المصـــنع

  . نفسه في قدر ضخم وبمقادیر متساویة

  ن كـل النـاس متسـاویین وینبغـي دعاة التقوى الدینیـة الـذین یزعمـون أ: الثاني

وأن یتزوجــوا ، وأن یصــلوا فــي أوقــات محــددة، هــم أن یلبســوا الــرداء نفســهعلى

هم ءن یتنــــاولوا غــــذاأو ، ن یتنــــاولوا الطعــــام مــــن القصــــعة نفســــهاأو ، بــــاالقتراع

  . )١(بالترتیب بنفسه

 . اإلنسانإلى  حال الحیوانات منهاإلى  قربأ "كیركجور" اوكلتا الحالتین یراهم

أن االخـــتالف هـــو عالمـــة  "كیركجـــور"یقــرر : فكــرة المســـاواة هـــي عالمـــة األبدیـــة  .٤

خشــبة المســرح لكــل  علــىفــنحن فــي هــذه الحیــاة كــأفراد یمثلــون مســرحیة ، الزمنیــة

هكــذا نحــن . حقیقتــهإلــى  ولكــن بعــدما ینتهــي العــرض یعــود كــل ممثــل، واحــد دوره

 . "Human Being" حقیقته كإنسان إلى  بعد انتهاء الحیاة یعود كل منا

 كولــذل، أمــا التســویة أو المســاواة فهــي ســمة األبدیــة ،إذن فــاالختالف هــو ســمة الزمنیــة

لمــا فیهــا مــن انحطــاط وازدراء لكرامــة  ،فالتســویة التــي تحــدث فــي الحیــاة العامــة ال محــل لهــا

  . )١(قدم المساواة  علىأمام اهللا فنحن كلنا  اأم، (*)اإلنسان أمام اإلنسان

                                                 
  . ٣٣٢ص، ) ٢ج(، "كیركجور:"مادة، موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي  (١)
وق�دما " ی�دجراھ"، "نیتشھ"فكر  مساواة قد أثرت فيلفكرة التسطیح وال"  "كیركجور"كانت التحلیالت التي قدمھا (*) 

  : فنرى لھا تحلیالت مشابھة
وھ�م یقول�ون أیض�اً ": یقول"ھكذا تكلم زرادشت " فنراه في ،ھاجم فكرة المساواة في أكثر من ُمَؤلف لھ": نیتشھ:"أوال 

، كم جنونكمعل�مساواة قد تسلط آي كھَّان ال... فلنرفع عقیرتنا ضد كل سلطان ، ما من فضیلة إال في طلب المساواة
إن�ي أرب�أ بنفس�ي أیھ�ا ..... وقد كمنت شھوة عتوكم واستبدادكم وراء ما تعلن�ون م�ن الفض�ائل، المساواة فھتفتم بھذه
ن�ھ أو، ن العدالة علمتني أن ال مساواة بین الناسحسب من ھؤالء المنادین بالمساواة ألأوال أرید أن .... األصحاب 

الن�اس  عل�ى.... وإال فإن محبتي لإلنسان تصبح إدعاء، ولیس لي أن أقول بغیر ھذا المبدأ، اوواال یتسأمن الواجب 
وتتس��ع ش��قة ، فتنش��أ بی��نھم الح��روب ،وآالف المع��ابر مس��ارعین نح��و آت��ي الزم��ان، آالف الط��رق عل��ىأن یس��یروا 

ا وأش�باحاً عل��س�رائرھم م�ثالً یق�یم الن�اس ف�ي أعم�اق  ،یج�ب أن.. ذل�ك م�ا ألھمن�ي إلی�ھ حب�ي العم�یم. التفاوت بینھم
التصادم بجمی�ع م�ا ف�ي األرض م�ن إلى  ،والوضیع ،والغني والفقیر ،فیسیر الصالح والطالح، یجاھدون في سبیلھا

إل�ى  إن الحی�اة بحاج�ة.... ذاتھ�ا عل�ىن الحیاة یجب أن تتفوق أل ،سالحاً لسالح ورمزاً لرمز نظم فتضرم الحروب
ی�رفض " نیتش�ھ"إن " ولیعارض المنخفضون المرتفعین ،ا عن الدرجات والدركاتلھ ىفال غن، ارتقاء المرتفعات

 عل�ىفبمق�دار م�ا تك�ون الحی�اة ع�اجزة وض�عیفة تل�ح المس�اواة ، ویربط بینھا وبین مجتمع الضعفاء، فكرة المساواة
أر م�ن جمی�ع وبودھ�ا أن تث�، في العظمة جریمة تنال المس�اواة منھ�ا ىوھي تر، وتحاول الھبوط بالعظماء، الجمیع

  . المقصرین والعاجزین ىلد فإرادة المساواة تساوي بین إرادة القوة، األقویاء ومن سبل النجاح في الحیاة
تل��ك  ،وقل��ل م��ن تأثیرھ��ا، األش��كال المتوس��طة عل��ىاق��ض : "یق��ول " إرادة الق��وة" نص��یحتھ" نیتش��ھ"ول��ذلك یق��دم 

، ك��ون عن��دما تتزای��د العناص��ر وتت��وتر المتض��اداتفالمتوس��طون یھل، المس��افات عل��ىالوس��ائل األساس��یة للحف��اظ 
  ."وتظھر الشروط األولیة للعظمة اإلنسانیة

ھ�و س�مة م�ن " التوس�ط "أن إل�ى  "ی�دجراھ"حی�ث ذھ�ب ، فك�رة التس�ویة والتوس�ط  "ی�دجراھ"ھ�اجم ": ی�دجراھ" ثانیاً 
تس��ویة جمی��ع  عل��ى ویعم��ل، وج��ود اآلخ��ر عل��ىوأن��ھ یق��وم ، لآلنی��ة ف��ي عالمھ��ا الی��ومي س��مات الوج��ود الزائ��ف

 ،أن یفق�د اآلخ�رون أنفس�ھم م�ا یمی�زھم م�ن س�ماتإل�ى  نخ�ر�ویذیب اآلنیة إذابة كامل�ة ف�ي وج�ود األ، االختالفات
ی�دجر اھ ھعل��فیم�ا یطل�ق ، أو توحید المس�توي أو البق�اء ف�ي المس�توي المتوس�ط ،فیمارس الناس نوعاً من التسویة
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  العامة  -الجمهور -لحشدا: ثالثًا: 

الـــدعوات التـــي روجـــت لهـــا إلـــى  بنقـــد الذع شـــدید اللهجـــة "كیركجـــور"امـــتألت كتابـــات 

وال ســیما أیضــا ، ومنــابر الكراســي الجامعیــة، وكتــب، مــن صــحف وســائل اإلعــالم فــي عصــره

أن تلـك الـدعوات  ىأما هو فقـد رأ. الكلإلى  انضمام الفرد منابر الكنیسة التي تنادي بضرورة

إنتــاج ذلــك الشــبح  خلفتهــا الفلســفة الهیجلیــة وراءهــا حــین ســاهمت فــي أخــرىهــي نتیجــة ســیئة 

ذاب فیــه  "مجــرد ســراب" ،الــذي هــو فــي حقیقتــه ال شــيء" بالكــل أو الشــامل"ى المجــرد المســم

  . وضاعت معه ذاتیته ومسئولیته ،الفرد

، ي الفـرد كفـردوعـ علـىالتأكیـد إلى  األساسیة "كیركجور"ومن هذا المنطلق كانت دعوة 

 حشــد مأ "Mass" ســواء كــان هــذا الشــامل هــو جمهــور ،وعزلــة الفــرد عــن كــل مــا هــو شــامل

"Crowd" جماعــــة مأ "Group" ــــة مأ ــــة  مأ "Race" عــــرق مأ "Tribe" قبیل  مأ" Class" طبق

ــــى ، "Nation" امــــة ــــر االنضــــمامإحت ــــه اعتب ــــة روحیــــة أي مــــن هــــذه التجمعــــاتإلــــى  ن " خیان

Spiritual betrayal")(* )١( .  

                                                                                                                                      
 علىفیظھر في كل األحیان معیار عام یطبق ، "عبادة التوسط"آلنیة ا علىوبذلك یفرض ، الحیاة العامة المفتوحة"

وال یمك�ن ، وھ�و معی�ار متوس�ط ینبغ�ي احترام�ھ تح�ت ت�أثیر وس�ائل للقھ�ر واإلل�زام متغی�رة، كل األحوال الممكنة
الحال�ة  وفي ھذه، "الوجود  تسویة كل ممكنات"یدجر اسماه ھألآلنیة  اأساسیً  اإن في الحیاة المتوسطة نزوعً . ردھا

ألنھ��م یش��عرون ال ، ص��واب عل��ىویك��ون دائم��اً ، نی��ةك��ل طریق��ة ممكن��ة لتفس��یر الع��الم واآل عل��ى" الن��اس"یس��یطر 
وتحی�ا وج�وداً ، ذاتھ�ا عل�ىوعندئ�ذ ال تعث�ر اآلنی�ة ، قل�ب األش�یاءإلى  وال یصلون، األصالة ىفي مستو باالختالف

  . زائفاً 
  :انظر<<

  . ٨٤، ٨٥ص، ١٩٣٨، اإلسكندریة، مطبعة جریدة المصیر، یكس فارسفیل: ھكذا تكلم زرادشت:فریدریك نیتشھ
. ١٩٩٩، اإلس�كندریة، دار المعرف�ة الجامعی�ة،، محاول�ة جدی�دة لق�راءة فری�دریش نیتش�ھ:صفاء عب�د الس�الم جعف�ر

  . ٢٠١، ٢٠٢ص
، كندریةاإلس�، الطبع�ة األول�ي، منش�أة المع�ارفھای�دجر، الوج�ود الحقیق�ي عن�د م�ارتن : صفاء عب�د الس�الم جعف�ر

  >>. ١٩٥، ١٩٦ص. ٢٠٠٠
(1) Caputo، J. D. : ”How to read Kierkegaard?”, New York ,London, W. W. Norton and 

Company, 2008. P: 91, 93 . 
" زرادشت"لسان  علىفنراه یتكلم ، "نیتشھ"لفكرة الحشد نجدھا تتردد في كتابات " كیركجور"إن أصداء مھاجمة  (*)

 ىلق��د رأ، "عل��ىوس��وف یتم��رد الش��عب والقطی��ع ، جئ��ت إال ألخل��ص خراف��اً عدی��دة م��ن القطی��عإن��ي م��ا " :فیق��ول
فالمس�اواة ، وك�ل ام�رئ یتج�ھ نح�و رغب�ة واح�دة، قطیع واحد ىأن العصر الذي یعیش فیھ لم یعد فیھ سو" نیتشھ"

  "نینالمجا ىمأوإلى  یسیر بنفسھ مختاراً  ،ومن اختلف في شعوره عن المجموع، سائدة بین الجمیع
 theباإلنس�ان األخی�ر"وھذا اإلنسان ھ�و م�ن یص�فھ ، إن نیتشھ یرفض أن یكون اإلنسان عضواً منساقاً في القطیع

last man"،  ول�م یع�د ، ذات�ھ علىالتغلب  علىوكل قدرة ، فھو فقد كل مثالیة، "أحقر الكائنات"ویصفھ نیتشھ بأنھ
وخمدت فیھ الق�وة الخالق�ة ، وسئم اللعب، جعل ماضیھ بلیداً نھ إ، وال یغامر بشيء، وال یبغي شیئاً ، أمر علىیجرؤ 

ن أھم ما یتسم ب�ھ ھ�ذا إحیث ، األعلى" نیتشھ"إن مثل ھذا النوع من اإلنسان ھو ضد إنسان . في الطبیعة اإلنسانیة
  . "ه لعبادة القطیعؤازدرا"اإلنسان ھو 

م�ا إل�ى  ات الیومی�ة ب�ین األش�خاص یرج�عمس�توي العالق� علىأن ما یسمي بالروح الجماعیة  ىفیر "یدجراھ"أما 
الت�ي تختل�ف " they -selfالن�اس -ذات" فالذات المعبرة عن الوجود الیومي المتعین ھي ، یسمي بالوجود الزائف

" بالن�اس "وعن�دما یص�بح الوج�ود المتع�ین مرتبط�اً ، عن الذات الحقیقیة التي أمس�كت بزمامھ�ا بطریقتھ�ا الخاص�ة
وھ�ي ، نخ�ر�ویتض�من ذل�ك ت�داخالً حتمی�اً ب�ین الف�رد واأل، ذات�ھ أوالً  عل�ىلھ من العث�ور  والبد، نخر�یتبدد في األ

ب�الجمھور أو القطی�ع أو " یس�ميم�ا إن . نخ�ر�وتجعل�ھ خاض�عاً لس�یطرة األ، عالقة تحرم الف�رد م�ن ذات�ھ الحقیقی�ة
ن إإذ ، شيء ما یكون�ھ الن�اسحیث تكون أوالً وقبل كل  ،یحددون الشكل المباشر لآلنیة في عالمھا الیومي" الناس 
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ــــف و ازدراء شــــدید كافــــة صــــور الشــــامل "كیركجــــور"هــــاجم  ــذا الهجــــوم أو ، بعن رجــــع هــ

  : لألسباب التالیة

إلــى  أن هــذه الصــور تعكــس تجریــد العصــر وافتقــاره "كیركجــور"یــرى  فــي البدایــة  -أ 

ـــــد، العاطفـــــة والوجـــــدان ـــة أو الجمـــــاهیر ال یتجـــــاوز الوجـــــود  ىفالوجـــــدان ل العامــ

وبالتـالي فالعامـة ، العـالم المـاديإلـى  الحسي یتجـهوالوجدان في الوجود ، الحسي

 . )٢(وال تعرف معني الفرد ،ال تدرك الذاتیة

فالحیوانــات فقــط هــي التــي ، أن هــذه التجمعــات صــفة للحیوانــات "كیركجــور" ىیــر   -ب 

أمـــا اإلنســـان فهـــو الكـــائن الـــذي یعـــي نفســـه ووجـــوده ، مـــن خـــالل تجمعهـــا ىتقـــو 

ا في مثل هذه التجمعات بل أن یكون عضوً ولذلك فاإلنسان الذي یق، نسان فردإك

ویكتفـي بالسـیر مـع "  Spiritless"ویصبح بال روح  ،تسقط عنه صفة اإلنسانیة

 . )٣(القطیع

 علـىفاإلنسـان ، إذا كانت الحیوانات تستطیع أن تؤمن نفسها من خـالل تجمعهـا  - ج 

حریتــه  علــىویقضــي ، یضــیع الفــرد فوســط الحشــود والجمــاهیر، العكــس مــن ذلــك

هـذا . نخـرىویكـون مثلـه مثـل األ، الفـروق بینـه وبـین مـن حولـه ىوتلغ، اللهواستق

 . انحطاطًا وتدهورًا للبشریة "كیركجور"األمر الذي یعتبره 

فیــه یمكــن إخفــاء :لــیس هنــاك مكــان یســتخدم إلفســاد اإلنســان أكثــر مــن الحشــد   -د 

فــالجمیع یختبــئ فــي العمــل  ،أن یكــون نفســه علــىحــد أحیــث ال یجــرؤ : الوجــود

حـد أوال ، نـه جـزء مـن هـذا الكـلأحد یعتـرف أفال ، "togetherness" ماعي الج

 . )٤(لدیه المسئولیة الكاملة وسط الكل

                                                                                                                                      
، وھ�ذا االرتك�ان یظھ�ر ف�ي االلتزام�ات المش�تركة للحی�اة الیومی�ة، "الغی�رإلى  االرتكان"طابع الوجود الیومي ھو 

إلغ�اء المس�ئولیة  عل�ىنیة الحیاة الیومی�ة كائن�اً محای�داً ال شخص�یاً یعم�ل دوم�اً إوتصبح بذلك ، ویمتد لیشمل األفكار
مس�توي إل�ى  ویھ�بط ك�ل ش�يء، ویس�تبعد االختی�ار، مشتركة لیست مسئولیة أح�د بال�ذات الخاصة لحساب مسئولیة

من بینھم أي نوع تفي یخبحیث  ،الناس التجانس علىویفرض ، حینئذ تطمس جوانب الشخصیة الحقیقیة، الوسطیة
  . فما ال یستطیع ھذا النوع تحملھ ھو االختالف، من أنواع االمتیاز

  . ١٠، ١٧ص، كذا تكلم زرادشتھ:فریدریك نیتشھ: انظر<<
  ١٩٧ص، محاولة جدیدة لقراءة فریدریش نیتشھ:صفاء عبد السالم جعفر: وأیضاً 

  >>١٩٥، ١٩٢ص، یدجراالوجود الحقیقي عند مارتن ھ: صفاء عبد السالم جعفر 
(1) Kierkegaard,S. : Purity of Heart Is to Will One Thing, P:8 . 
(2) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard ,p:77 . 
(3  ) Kierkegaard,S. : The Sickness Unto Death , P: 89 . 

(٤) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”, P: 240 . 
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وجراءتـه التــي تمكنــه " Courage" وسـط الحشــود والجمــاهیر یفقـد الفــرد شــجاعته  - ه 

اتخــاذ  علـى اوقـادر ، مواجهــة حیاتـه ومصـیره بمفـرده علـىمـن التعامـل كفـرد قـادر 

 . )١(به وجهًا لوجه مع أبدیتهقراره الذي یكون 

ـــدأ : الفـــرد  ىالحقیقـــة ال یمتلكهـــا ســـو   -و  هـــذا الفـــرد عنـــدما یكـــون ووســـط الجمـــوع تب

وبــدأت الحقیقــة  ،ازداد الكــذب ،فكلمــا ازداد عــدد الجمــوع، الالحقیقــة فــي الظهــور

" هــــو الكــــذب أمــــر واحــــد وبالتــــالي فكــــل هــــذه الصــــور تعبــــر عــــن، الختفــــاءفــــي ا

Untruth"(*) ،أو الباطـــل"Falsehood "(**) ،أو الالشـــيء "Nothing"(***)  فـــي

 . )٢(ذلك الفرد ىمقابل الحقیقة التي ال یعبر عنها سو 

یـز بــین مـن لدیــه یالتـي تلغــي التم":Chatter" الثرثــرة  يلغـة الجمهـور والحشــد هـ  - ز 

ه علىــفالحشــد دائمــا یطلــب شــیئًا لیثرثــر ، كــالم لیقولــه بالفعــل ومــن یــتكلم فحســب

لیتحــدثوا فیــه  اجدیـدً  شــیًئاالصــحفیون یقـدمون للحشــد كــل یـوم  وهـاهم، ویـتكلم فیــه

النتیجــة الالزمـة عـن ذلــك الوضـع هــي ضـیاع الحقیقــة ، سـواء بعلـم أو بــدون علـم

  . )٣(وسط شائعات الجماهیر

 "كیركجــــور"أو مـــا یســــمیه ، ثرثـــرة الجمــــاهیر هــــي مصـــدر لإلزعــــاج والضوضــــاء  - ح 

االبتعـاد عنــه فـي محاولــة الــذي ینبغـي " Abstract noise" بالضـجیج المجـرد 

حقیقتــه وســیلة  "كیركجــور" ىالــذي یــرا. "Procure silence" لشــراء الصــمت 

وهــو أیضــًا عالمــة ، ا للتواصــل وال ینبغــي كســره إال بكلمــات أكثــر أهمیــة منــهعلىــ

فإذا كانت الحقیقة تظهر عند ذلـك الفـرد الـذي یجـد ذاتـه . الذاتیة وعالمة للحقیقة

، العاطفـة والوجـدان وتتطلـب العزلـة علـىاهللا التي تسـتند  في العالقة المباشرة مع

هــــذه  علـــىوال یقـــدر  ،الصـــمتإلـــى  ففـــي وســـط ضـــجیج الجمـــاهیر یفتقـــر الفــــرد

 . )١( (*)وال یمكنه سماع صوت اهللا ،العزلة

                                                 
(1) Caputo، J. D. : ”How to read Kierkegaard?”, P: 86 . 
(*) "The crowd is indeed untruth" { Kierkegaard,S. : Journals and Papers: V. II; Ibid ,P , 

297. } 
  (**) " Public is a falsehood" { Kierkegaard,S. : The Present age:93} 

(***) " The Public is all and nothing " { Kierkegaard,S. : The Present age:93} 
(2  ) Moor C. E. : “Provocations، Spiritual Writings of Kierkegaard”, P: 23 . 
(3 ) Ibid ,P:243 . 

تخف�ي ب�ھ اآلنی�ة مھاراتھ�ا األص�لیة ف�ي  اباعتباره أس�لوبً " Idle talkاللغو"أو " الثرثرة"مفھوم " یدجراھ"استخدم (*) 
وترج����ع خط����ورة ، وھ����و أس����لوب یفت����رض حال����ة أدن����ي م���ن الك����الم تتخ����ذ ص����ورة الثرث����رة، اس���تخدام اللغ����ة

كما یعن�ي ، ویقرب وھم الفھم دون أن یكون اإلدراك حقیقیاً ، نھ یجعل ما ھو خاص عاماً أإلى  "الثرثرة "أو"اللغو"
وعن�دما یفق�د  ،الوج�ود المق�ول والوج�ود الی�ومي ھ�و أوالً وأخی�را، "الن�اس یقول�ون"ھم قبل كل شيء " الناس"أن 

فإن�ھ ال یحق�ق ، ذه العالق�ة أب�داً أو ال یحق�ق ھ�، الكالم عالقتھ األولیة ب�الوجود ونح�و الموج�ود أي بموض�وع الك�الم
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لكافــة أشــكال االجتمــاع ســواء  "كیركجــور"وبــالرغم مــن هــذا العــداء الشــدید الــذي أظهــره 

نجــده یصــرح بــأن هــؤالء العامــة مــا هــم إال أفــراد فــي مملكــة  ،هیركــان حشــدًا أو عامــة أو جمــا

خطورة  ولكن، كما أن الحشد ما هو إال عبارة عن أفراد، )٢(وینفذ بهم األوامر الخاصة به، اهللا

ومن هنا ، تحمل المسئولیة علىالتعامل كأفراد قادرة  علىعدم قدرتنا إلى  هذا االجتماع ترجع

، فالخطورة لیست في أن تكون عضوًا في الحشـدإلى التفرد، قیة الحقی "كیركجور"تتضح دعوة 

ولــذلك یجــب أن تكــون لــدیك ، ولكــن تكمــن الخطــورة فــي أن تكــون منســاقًا مــن قبــل هــذا الحشــد

  . )٣(بل فردًا ممیزاً  ،أي فرد یسل ،القوة لتصبح فرداً 

ب النــادرة هــو الفــرد المتمیــز والمتفــوق ذو المواهــ "كیركجــور"إن الفــرد الــذي یــدافع عنــه 

الـذي  نـه الفـردإ. تطـارده أخرىوتارة ، التي تجعله غریبًا عن الجماهیر التي قد تسخر منه تارة

 . )٤( " unique مقولة األوحد" "كیركجور" ىیشكل المقولة األكثر أهمیة لد

  األغلبیة و الدیمقراطیة: رابعًا: 

 ىلدینا ما یسم رفظه ،لم تنجو السیاسة من داء التجرید والتسطیح الذي اجتاح العصر

باعتبــاره نتیجـة جدیــدة لســیادة الفكـر الهیجلــي بمــا  "كیركجـور"الـذي نظــر إلیــه " بسـیادة الشــعب"

األمـر الـذي  (*)فكـرة الدولـة ككیـان كلـي شـامل علـىوالتأكیـد ، فیه من أفكار عن سیادة الشـعب

                                                                                                                                      
الوج�ود  علىفیطغي " الناس"حین یسیطر رأي  وھذا ما یفسر لنا ما یحدث للكالم، . االتصال إال عن طریق اللغو

تقب�ل م�ا نس�تمع إلی�ھ دون إقن�اع المس�تمع إل�ى  فیعبر الفھم عن نفس�ھ ب�اللغو ال�ذي یھ�دف، ویسیطر الزیف، الحقیقي
الع�الم  عل�ىوینتش�ر ، إنك�ار ذاتھ�ا وذات اآلخ�ر عل�ىدوام�ة ترغمھ�ا إلى  اآلنیة تنزلقفھو یجعل ، بموضوع الكالم

ویمھ�د لفھ�م ك�ل ش�يء دون ، نش�ر التفس�یر المتوس�ط لآلنی�ة عل�ىألن�ھ یس�اعد ، واآلخر واآلنیة ضوءاً شاحباً للوھم
  . تعمق

 " Hearkeningنص��اتاإل وال وھ��أھن��اك ن��وع أخ��ر م��ن الك��الم یعب��ر ع��ن الوج��ود الحقیق��ي "اللغ��و"وف��ي مقاب��ل 
، أس�لوب اآلنی�ة الوج�ودي المنف�تح بوص�فھ وج�وداً مش�تركاً  ھ�و ھایدجر"واإلنصات عند ، " Silence الصمت"و

ألن�ھ ن�وع م�ن  ،م�ن الناحی�ة الفینومینولوجی�ة أص�ل م�ن االس�تماع" اإلنص�ات"أو ألن ، ألنھا تفھ�م" تنصت"فاآلنیة
ف��ي حال��ة نفس��ھ ول��ھ األس��اس الوج��ودي ، للك��الم أخ��رىاس��یة فھ��و إمكانی��ة أس" الص��مت"أم��ا ، . االس��تماع الف��اھم

وم�ن ، إمكانی�ة الص�متإل�ى  فھ�و یفتق�ر، ن فاقد النطق لدیھ نزوع نح�و الك�المأل، وال یعني فقدان النطق، التخاطب
 رویعب�، فال یمكن أن یكون ص�امتاً  ،اإلطالق علىأما من ال یقول شیئا ، الكالم علىیتحدث قلیالً لیس قادراً بالمثل 

الت�زام  عل�ىذل�ك أن الق�درة ، ف�ي الك�الم األص�یل وح�ده یك�ون الص�مت الحقیق�ي ممكن�اً :" عن ذلك فیق�ول ھایدجر"
وض�وحاً "  الكتم�ان"ب�ذلك یص�بح ، أي أن لدیھا انفتاح حقیقي نابع من ذاتھا، الصمت تعني أن اآلنیة لدیھا ما تقولھ

توضیحاً لمعقولیة اآلنیة التي یق�وم  -وعاً من الكالم بوصفھ ن-كما یصبح الكتمان، یكشف عن األشیاء والموجودات
  "أساسھا إمكانیة االستماع األصلیة والوجود المشترك على
  >>٢٠٤، ٢٠٥صھایدجر، الوجود الحقیقي عند مارتن : صفاء عبد السالم جعفر: انظر<< 

(1) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard”, P: 87 . 
(2) P93 . 
( 3) Friedman,M. : The World Of Existentialism, Humanities Press, New Jersey, 1991, 

P:113 .   
  . ٢٢٨ص، )١ج (، كیركجور رائد الوجودیة: إمام عبد الفتاح  (٤)
ویمثل ھذا التكوین مرحلة من مراحل نمو الروح ، ھیجل أن لكل الشعوب التكوین المناسب والمالئم لكل منھا ىیر (*)

والدول�ة عن�د . وتتولد لھذه الغایة أشكال الدولة المناسبة لھا ،ذ تتجسد في الجوھر التاریخي للشعوبإ ،تأخذ صورة
فس�یادة ، الط�ابع الس�یادي للدول�ة عل�ىوقد اس�تخدم ھیج�ل ھ�ذا التعبی�ر للدالل�ة ، "األرض علىاإللھي "ھیجل تمثل 

تخرج م�ن ذاتھ�ا مب�دأ قراراتھ�ا الخاص�ة وتس� ،الدولة إذاً ھي السلطة المطلقة للجماعة المعتب�رة كمجم�وع عض�وي



٨٢٩ 

كلهـا وأسـقطت  ساعد في تدعیم الحركـات والقـوي الثوریـة التـي انتشـرت ذلـك الحـین فـي أوروبـا

النظـام الـدیمقراطي باعتبـاره المعبـر عـن إلـى  التحـولإلـى  ودعـت، الحكم الملكي االرسـتقراطي

  . سیادة ورغبة الشعب

ونظـام " لسـلطة الشـعب"شـد المعارضـین لمبـدأ أفیمكن اعتباره واحدًا مـن  "كیركجور"أما 

ــــم الـــــدیمقراطي مـــــن أیـــــدي النخبـــــة حیـــــث كـــــان رافضـــــًا بشـــــدة النتـــــزاع الحیـــــاة الثقافیـــــة ، الحكـ

یقصـد بهـم " كیركجـور"والناس هنا عند . "People" "الناس"ووضعها في أیدي ، االرستقراطیة

ن المشـكلة الرئیسـة فـي إولـذلك كـان یقـول . )١( التي كان كثیرًا ما یقلـق مـن اتجاهاتهـا" العامة"

بدلت والســـبب فـــي ذلـــك أن النـــاس اســـت، بـــالده لیســـت فـــي شـــكل الحكومـــة الجدیـــدة أو القدیمـــة

ذلـك مـا یـراه أكثـر اسـتبدًا وطیشـًا خاصـة إذا ، استبداد األغلبیة وجمهور الشعب باسـتبداد الفـرد

ــذلك رأ ،)٢( كــان هــذا االســتبداد دون قیــد أو شــرط أن أي إصــالح لــن یكــون موجهــًا ضــد  ىول

  . )٣(الحكومات بقدر ما هو البد أن یوجه ضد العامة وضد الجماهیر

هـو : األمـر األول :أمـرین أساسـیین  علـىیمقراطیـة قائمـًا للد "كیركجـور"لقد كان رفـض 

محاولـــة هـــي الدیمقراطیـــة مـــن وجهـــة نظـــره ف :فكـــرة المســـاواة علـــىاعتمـــاد النظـــام الـــدیمقراطي 

لغــي فیــه كــل شــكل جدیــد للحیــاة تُ إلــى  جــل الوصــولأمــن ، البشــركــل االختالفــات بــین  إللغــاء

المعارضین ألكذوبة المساواة بین البشـر  شدأمن  "كیركجور" كانكما  ،مظاهر الوجود الفردي

إلـــى  ن هـــذا األمـــر نســـعىإ لبـــ، الزمنـــينـــه ال یمكـــن تحقیـــق هـــذه المســـاواة فـــي العـــالم أمؤكــدًا 

  . )٤(تحقیقه في األبدیة 

فكـــرة األغلبیـــة التـــي اعتبرهـــا  علـــىهـــو اعتمـــاد النظـــام الـــدیمقراطي : ألمـــر الثـــاني أمـــا ا

معتبــرًا إیاهــا ســمة ممیــزة  "كیركجــور"كثیــرًا مــا عارضــها  التــي" الكــم"تجســیدًا لفكــرة  "كیركجــور"

ن قـوة إفـ ،فـإذا كانـت قـوة الحیوانـات فـي عـددها، وال یجـوز اسـتخدامها مـع اإلنسـان ،للحیوانات

  . اإلنسان في ذاتیته وفردیته

                                                                                                                                      
واألف�راد الخاص�ون بق�در م�ا ، األفراد والحكومات الخاصة من األفراد الخض�وع دون قی�د لھ�ذه الس�لطة ىعلف: بھا

ھم موضوعون تح�ت تبعی�ة س�لطة كھ�ذه  ،یكًونون أنفسھم كأعضاء في جھاز یشكل تماسكھ شرط وجودھم بالذات
الت�ي تنم�و وتعم�ل كف�رد واح�د وتج�ر معھ�ا " مثالی�ة الدول�ة" ،ا ما یسمیھ ھیج�لوھذ، ال یستطیعون االنفصال عنھا

  . قابلة لالنقسامالجمیع الكائنات التي تجمعھا في إرادتھا غیر 
  >>. ٧٣-٧١ص ، ھیجل والمجتمع: جان بیار لوفیفر:انظر<< 

(1) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard”, P: 90 . 
(2 ) Walsh, S. : “Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode”, P: 23 . 
(3) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard,p:77 . 
(4 ) Walsh, S. : “Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode”, P: 23 . 



٨٣٠ 

األغلبیــة فكــرة شــدیدة الحمــق ســاهمت فــي تقلــیص األنــا الفردیــة  "كیركجــور"اعتبــر لقــد 

واألقلیـة دائمـًا ، فالحقیقة دائمًا مع األقلیـة ،وطمست معالم الحقیقة، )١(سانیةوأفسدت الروح اإلن

في حـین أن قـوة األغلبیـة ، شكل عادة من ِقبل الذین لدیهم رأي حقاً ألنها تُ  ،من األغلبیة ىقو أ

 "كیركجور"ولذلك كثیرًا ما هاجم . )٢(هي قوة وهمیة ُشكلت من قبل عصابات لیس لدیهم رأي 

مستغلین " الناس"الجانب السیئ من إلى  ألنهم یوجهون خطاباتهم:ة الدیمقراطیین بشدة الساس

  . )٣(البشرفي لتأثیر لقدراتهم الخطابیة 

هـي  "كیركجـور"فاألغلبیـة عنـد ، ال یعبر عن الحقیقة  "كیركجور"إن رأي األغلبیة عند 

وٕاذا ، "اصـلبه.. هاصـلب"وهؤالء العامة هم من صرخوا في محاكمـة المسـیح ، التي قتلت سقراط

إن تصویت  .بالموت أخرىه األغلبیة مرة علىمن الممكن أن تحكم  ،عاد المسیح وعاش بیننا

  . )٤(وعن نوع جدید من الطغیان، بل یعبر عن وهم ،األغلبیة ال یعبر عن الحقیقة

مـن تظهـر  عالفـرد والمجتمـعبارة عن عالقة جدلیـة بـین " كیركجور" ىلد السیاسة كانت

 ،هــذا األمــر ال یتحقــق فــي النظــام الــدیمقراطيولكــن ،  فــي هــذا المجتمــع ألفــرادال خــالل تمثیــ

  . )٥(ولیس تمثیلهم تمثیًال حقیقیا ، إرضاء العامةإلى  الدیمقراطیة ىتسعحیث 

لفكـرة الفـرد األوحـد والفریـد التـي  اإال تطبیقًـ وللسیاسة مـا هـ "كیركجور"إن أساس رؤیة  

، )٦("Martyrs"" حكـم الشـهید "لتطبیـق ظهـر بوضـوح فـي فكـرة وهـذا ا، تدور حولها كل أفكـاره

فمــن المنظــور الــدیني . سیاســي ىدینــي ومعنــ ىمعنــ علــىوالشــهید اســم مــزدوج الداللــة ینطــوي 

والتـي  ،السـید المسـیح باعتبـاره الحقیقـة المطلقـة التـي ال تمـوت فـي ماضـیها أبـداً إلـى  یشیر بـه

وعصــر المســیح هــو تــاریخ ، اصــرة عصــرهویســتطیع كــل مســیحي مــؤمن مع، یســتطیع األوحــد

وخالـــد فـــي ماهیتـــه ال ، بـــدي فـــي طبیعتـــهأفالتـــاریخ المقـــدس ، مقـــدس یبـــاین التـــاریخ اإلنســـاني

یفهـم المســیحي المـؤمن حیــاة السـید المســیح  ىوبهـذا المعنــ. وال ینتهــي وال یمـوت أبــداً ، ینقضـي

مثـل معاصـرة أبدیـة هـذه األرض ت علـىوأن حیاتـه ، أنهـا تـاریخ مقـدس علـىهـذه األرض  على

اإلله المسـیحي الـذي تجتمـع فـي شخصـه الزمانیـة و وتمثل استجابة متبادلة بین الفرد المتناهي 

ومهمـة المسـیحي المـؤمن الـذي ، "األوحـد"إن بعث الماضي في المستقبل هـي مهمـة . واألبدیة

  . )٧(یمارس ویختار معاصرة السید المسیح في حكمه 

                                                 
(1) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard,P:248 . 
(2) O’Hara, S. : “Kierkegaard Within Your Grasp", Wiley Pub. , 2004. P: 71 . 
(3) Caputo، J. D. : ”How to Read Kierkegaard?”, P: 90 . 
(4) Ibid”, P: 86 . 
(5) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard,P:97 . 
(6) Ibid ,P:151 . 

  . ٨٩ص ، القاھرة، دار قباء للطباعة والنشر، فة ھیجل نقد فلس:فریال حسن خلیفة   (٧)



٨٣١ 

فــإذا "الشــهداء هـم الشــكل األخیـر للحكــام؛ "أن  "ركجـوركی"یــرى  ومـن المنظــور السیاسـي

وحـین یكـون فـرد واحـد ، فإن الشـهداء هـم الشـكل األخیـر، كان الطغاة هم الشكل األول للحكام

ولكـــن عنـــدما تكـــون ، و تكـــون الجمـــاهیر غیـــر مهتمـــة بـــاألمور الدنیویـــة تمامـــاً ، هـــو الطاغیـــة

وهنـا فقـط یمكـن للشـهید ، نیویة كلیًا تمامـاً یصبح اهتمامها باألمور الد، الجماهیر هي الطاغیة

  . أن یكون حاكماً 

هنــا هــو أن حكــم الشــهید ال یقــوم إال فــي تواجــد جمــاهیري  "كیركجــور"إن مــا یشــیر إلیــه 

والمنقـذ . مـن ینقـذهإلـى  وفـي احتیـاج، الحیاة الدنیویـة مسـتغرقًا فـي الوجـود الحسـي علىمنكب 

  . هو الشهید وحكمه

ویـؤثر فـیهم ، ت هذا الشهید الذي یبدأ حكمه لألفراد بعـد موتـهلسما "كیركجور"ویعرض 

ن الحـب مـن خـالل حبـه المسـیحي خرىإنه یعلم األ، وحبه لهم ،ومعاناته ،من خالل طاعته هللا

أفراد تفـرح السـماء بكـل فـرد ینقـذه هـذا الشـهید مـن بـین إلى  ویحاول تحویل الجماهیر، للبشریة

  . )١(الجماهیر

بـــالرغم مـــن العـــداء الشـــدید الـــذي أظهـــره : یمكـــن لنـــا القـــولإذن مـــن خـــالل مـــا ســـبق 

والقسوة اللفظیة التي جعلته یساوي بین اإلنسـان فـي الجماعـة والحیـوان ، كیركجور لكل تجمع"

إال أن هــــذا العــــداء كــــان یــــرتبط بأحــــد المبــــادئ الوجودیــــة األساســــیة وهــــو نظــــرة ، فــــي القطیــــع

ــ االوجــود اإلنســاني باعتبــاره وجــودً إلــى  الوجودیــة ولــذلك كــان هــذا الهجــوم عنــد ، اومتمیــزً  افردًی

لقــد كــان رفضــهم ، إظهــار هــذا الفــرد المتمیــزإلــى  ومــن تــاله مــن الوجــودیین یهــدف" كیركجــور"

إلـى  لالستسـالم، أفكـار الجماعـة دون إبـداء الـرأيإلى  ولكن لالنسیاق، الحقیقي لیس للجماعة

فكل هذه األمور كفیلة بأن ، عتها وتجدیدهامراج علىدون الجرأة ، المعتقدات القدیمة وتقدیسها

ن المعني الحقیقي للفردیـة التـي تنـادي بهـا الوجودیـة هـي الفردیـة إ، یفقد اإلنسان ذاتیته وتفرده

، والرغبة في التجدید والتطـویر ،ما هو قائمإلى  وعدم االنسیاق، من حیث كونها تمیزًا وٕابداعاً 

اآلنیــة "أو ، "نیتشــه"عنــد "المبــدع "أو  ،"كجــوركیر "عنــد " األوحــد"ســواء ظهــر ذلــك تحــت مســمي

  . "هایدجر"عند "الحقیقیة

  ):دینیةالللوجودیة ال اً نموذج)( األنا واآلخر(للعالقة بین " سارتر"رؤیة : رابعاً 

ـــا واآلخـــر طابعـــًا خاصـــًا ؛ فبـــالرغم مـــن اشـــتراك  "ســـارتر"تتخـــذ رؤیـــة  للعالقـــة بـــین األن

باعتبـاره -" الموجـود لذاتـه"-أهمیة الوجود الفردي علىد مع باقي الوجودیین في التأكی "سارتر"

                                                 
(1) Kierkegaard,S. : The Journal of Kierkegaard,P:151 . 



٨٣٢ 

إال أن وجــود اآلخــر و عالقتــه باألنــا الفردیــة یحتــل قــدرًا كبیــرًا مــن اهتمــام  ،الموجــود الحقیقــي

  . وقد ناقش هذه القضیة في العدید من مؤلفاته الفلسفیة و األدبیة، "سارتر"

ففـي ، وتیـرة واحـدة علـىكـن یسـیر من اآلخر لم ی "سارتر"لكن الالفت للنظر أن موقف 

بـل وكـذلك شـرطًا ، ن وجـود اآلخـر ضـرورة لوجـود الـذاتأ علـى "سـارتر"الوقت الذي یؤكد فیه 

 (*)"جلسـة سـریة"لسان بطل مسرحیته  علىننا نراه یردد أإال ، )١(للمعرفة التي أكونها عن ذاتي

مـر الـذي یضـفي غموضـَا األ )٢(" Hell Is Other People"" " الجحـیم هـم اآلخـرون" قائًال 

 "كیركجـور"یشـبه  "سارتر"هل كان موقف  :ولذلك فالسؤال الذي یطرح نفسه اآلن، موقفه على

؟ "سارتر"خر عند و ما حقیقة العالقة بین األنا واآل، ؟مخالفاً  افي رفضه لآلخر أم أن له موقفً 

  . من خالل العناصر التالیةعنه هذا ما سنحاول اإلجابة 

 : جود اآلخربین الذاتیة وو  - أ

لــم یختلــف عــن الهــدف األساســي لكافــة  "ســارتر"فــي البدایــة البــد أن نوضــح أن هــدف 

والمسـئول ، اختیـار أفعالـه علـىأهمیـة الوجـود الفـردي الحـر القـادر  علىفي التأكید  نالوجودیی

هـــو -نمـــع بـــاقي الوجـــودیی- "ســـارتر"فقـــد كـــان الهـــدف األساســـي لـــدي ، عنهـــا مســـئولیة كاملـــة

ة اإلنســان وقیمتــه بعــدما تضــافر المــذهب المــادي فــي إغفــال قیمــة هــذا الوجــود اســتعادة كرامــ

  . الفردي

ولكنهــا ، تنطلــق مـن ذاتیـة الفــرد و حریتـه ومسـئولیته أن وجودیتـه علـى "ســارتر"لقـد أكـد 

 a strictly" أو الذاتیــة الفردیــة " pure subjectivity" الذاتیــة الخالصــة  تلــك لیســت

individual subjectivity "ویــدركها اإلنســان فــي عزلتــه ، التــي تعــزل اإلنســان عــن العــالم

العكـس فهـو یقـدم معنـًي جدیـدًا  علـىبـل ، )٣(نخـرىومن ثم ال یستعید تضامنه مـع األ، ووحدته

 ;I think" " أنـا أفكــر إذن أنـا موجــود " "  Cogito"مبــدأ الكوجیتـو علـىللذاتیـة یعتمـد فیهــا 

therefore, I exist" .وكـل مـذهب ، وهو یعي ذاتـه) اآلنیة(یقة المطلقة للشعورالحق باعتباره

                                                 
  . ٤٦ص ، ١٩٦٤، القاھرة، ١ط، عبد المنعم الحفني: ترجمة: الوجودیة مذھب إنساني: سارتر (١) 
بب�اریس ف�ي م�ایو " دي فنی�ھ"مسرح  علىرضت عُ ، "سارتر"ھي واحدة من مسرحیات ": جلسة سریة" مسرحیة(*) 

ث ھ�ذه المس�رحیة ف�ي اوت�دور اح�د، أي الغیر الذي نحیا مع�ھ" مشكلة اآلخر"وتناقش ھذه المسرحیة ، ١٩٤٤عام 
ھ�رب م�ن خط�وط  رج�ل جب�انو وھ�" جارسان"الرجل ھو ، رجل وامرأتان ،أشخاص ةحیث یتقابل ثالث، الجحیم
وال ، وال تھ�وي الرج�ال، وھ�ي مص�ابھ ب�داء الرئ�ة" اس�تیل"الثانی�ة و، فعل�ھ عل�ىلھ  فاستحق الموت جزاءً  ،الدفاع
، وارتكبت معھ أشد الموبقات اتخذت عشیقاً لھا فھي امرأة سیئة السمعة" أنیز"أما الثالثة، مخالطة النساءإلى  تمیل

یم�ا بی�نھم تأكی�د اس�تحالة قی�ام ت�آلف فإل�ى  حتى یصل سارتر في النھای�ة، شخصیات الثالثةالوتمضي األحداث بین 
  ."الجحیم ھم اآلخرون"ـوتنتھي المسرحیة بعبارة 

، دار النش��ر المص��ریة، مجاھ��د عب��د الم��نعم مجاھ��د:ترجم��ة ، جلس��ة س��ریة: مقدم��ة مس��رحیة : زكری��ا إب��راھیم<<
 >>. ١٣، ١٢ص ، ١٩٥٧، القاھرة

  . ١٢٠ص ، جلسة سریة: سارتر (٢)
  . ٦ص ، الوجودیة مذھب إنساني: سارتر  (٣)



٨٣٣ 

مـذهبًا یخفـي  "سـارتر" تبـرهویخرج اإلنسـان عـن نطـاق وعیـه بذاتـه یع ،یحاول إلغاء هذه الذاتیة

وكل نظریة ، ألن كل الموضوعات خارج الكوجیتو الدیكارتي لیست أكثر من محتملة، الحقیقة

، وال وجــود للحقیقــة إال بوجــود الحقیقــة المطلقــة ،ال صــلة لهــا بالحقیقــة ،احتمــاالت علــىبنــي تُ 

هــذه الحقیقــة هــي إدراك اإلنســان لذاتــه . وهــي موجــودة بالفعــل وبســیطة ویمكــن الوصــول إلیهــا

  . إدراكا مباشراً 

ألن ، أن الذاتیــة التــي ینــادي بهــا لیســت ذاتیــة فردیــة "ســارتر"یؤكــد  أخــرىومــن ناحیــة 

ـــذي یكشـــف عـــن ذاتـــه مـــن خـــالل الكو  ، نخـــرىیكشـــف أیضـــًا عـــن ذوات األ ،جیتـــواإلنســـان ال

، فهو لـیس شـیئًا إن لـم یعتـرف بـه اآلخـرون، ن ضروریة لوجود ذاتهخرىویكتشف أن ذوات األ

ســتطع إال عــن طریــق ألــیس ذلــك فحســب بــل إننــي لــو شــئت أن اعــرف شــیئًا عــن نفســي لــن 

  . )١( (*)تيبل كذلك شرط للمعرفة التي أكونها عن ذا ،ألنه لیس فقط شرطًا لوجودي ،اآلخر

وهـــذا هـــو الـــذي ، أن شـــعوره بذاتیتـــه وفردیتـــه یقتضـــي شـــعوره بـــاآلخر "ســـارتر" ىلقـــد رأ

باعتبــاره اللحظــة المجــردة التــي یتــراءى فیهــا المــرء  -ولــیس العكــس  -یجعــل الكوجیتــو ممكنــًا 

ومــن هنـا یكــون الوجــود مــن اجـل اآلخــر مرحلــة ضـروریة مــن مراحــل تطــور ، لنفسـه كموضــوع

  . )٢( الذات

 ویقتــــرب مــــن ،"كیركجــــور"تبتعــــد عــــن مفهــــوم العزلــــة عنــــد  "ســــارتر" ىذن فالذاتیــــة لــــدإ

وهـــذا مــا ظهـــر عنـــد ،  )٣(" نخــرىاأل - مـــع –وجــود "نهـــا أ علــىاآلنیـــة یــرى  حینمـــا" هایــدجر"

اإلنســـان هــو عملیـــة مفارقـــة مســـتمرة " بـــأن  مـــع الوجـــودیین الفرنســـیین فــي تصـــریحهم "ســارتر"

  . )٤( "اآلخر"جاه نحو وات، وارتباط بالعالم، للذات

 :طبیعة وجود اآلخر  - ب

للشـــعور  الكتشـــافه اآلنیـــة عبـــر الكوجیتـــو یكتشـــف أن هنـــاك أحـــواالً  "ســـارتر"فـــي رحلـــة 

إلــي نمــط مــن التركیــب األنطولــوجي المختلــف -مــن أجــل ذاتهــا -مــع بقائهــا فــي ذاتهــا -تشــیر

                                                 
ول�ذلك ، ال وج�ود لھ�ا"  ھای�دجر"فال�ذات الخالص�ة دون ع�الم عن�د " ھای�دجرب"في ھذه الفكرة " سارتر"ثر ظھر تأ(*) 

ع��ن وج��ود األدوات واألش��یاء و الع��الم  المتمی��ز خ��رىفع��الم اآلنی��ة یكش��ف ع��ن ن��وع الوج��ود الخ��اص باآلنی��ات األ
ب�ل إن ، لآلنی�ة الوج�ھ الص�حیحوھ�م ، نخ�ر�م�ع األ ھو مصطلح یعبر ع�ن وج�ود اآلنی�ة -ذلك علىبناء -المشترك 

كم�ا ، . لھ�م وجودی�اً  اآلنی�ة وإدراكھ�ا علىن خر�ھو الشرط الضروري إلمكانیة انفتاح األ" اآلخر  -مع -الوجود "
ھ�و األس�اس الوج�ودي القبل�ي لك�ل م�ا یس�مي بالعالق�ات اإلنس�انیة ف�ي " ھای�دجر" أن وجود اآلنیة مع اآلخ�ر عن�د 

  . ذاتھا من خالل اآلخر علىعثر اآلنیة ومن خاللھ ت، المجتمع اإلنساني
 >>. ٢١٧، ٢١٨صھایدجر، الوجود الحقیقي عند مارتن : صفاء عبد السالم جعفر: انظر<< 

  . ٤٦ -٤٤ص، الوجودیة مذھب إنسانیي: سارتر (١) 
  . ٢٧ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٢) 
ص . ١٩٦٦، الطبع�ة األول�ي، بیروت، ورات دار اآلدابمنش، عبد الرحمن بدوي:ترجمة، الوجود والعدم:سارتر  (٣)

٤١٤ .  
 . ١٣ص ، مشكلة اإلنسان:زكریا إبراھیم (٤) 



٨٣٤ 

جـود هـو وجـودي إال أنـه یكشـف لـي عـن و  ،فبالرغم من أن هذا التركیب خاص بى أنا، جذریا

الوجــــود " مــــا یســــمیه هــــذا الوجــــود هــــو . ذاتــــي –جــــل أ مــــن –أنــــا دون أن یكــــون وجــــودًا 

أن الوجـــود للغیـــر یشـــكل بعـــدًا جدیـــدًا  "ســـارتر"ویوضـــح ، )١("  Being-for-othersللغیـــر

ولـن یـتم ذلـك إال مـن ، للوجود تحتاج إلیـه الـذات لكـي تـدرك إدراكـًا كـامًال كـل تراكیـب وجودهـا

  . ة كاملة لطبیعة هذا الوجود للغیرخالل معرف

فأنــا لســت إال كمــا یرانــي ، مقتنعــًا بــأن وجــود الغیــر شــرط لمعرفتــي بــذاتي "ســارتر"كــان 

وهمـا شـكالن مـن الوجـود ال ینفصـالن وال ، الوجـود للغیـرإلـى  وهنا یحیـل الوجـود لذاتـه، الغیر

إلــى  البــد مــن اإلشــارة كــان ،حــدهماأفــإذا أردنــا أن نفهــم ، بعضــهماإلــى  یتوقفــان عــن اإلحالــة

  . )٢(اآلخر

 من ھو اآلخر؟  )١

األنـا " هـو  ثـم یوضـح لنـا أن الغیـر، أن الغیـر الـذي یقصـده هـو اآلخـر "سارتر"یوضح 

العدم بوصفه عنصر فصل إلى  هنا لتشیر" لیس"و، (*) ". ومن لست أنا إیاه، الذي لیس إیاي

  . )٣(عالقة بین الغیر وبیني  العدم هو أصًال أساس كل اوهذ، بین الغیر ونفسي ىعطمُ 

، فهـو لـیس شـیئًا آخـر أكثـر ممـا یجـده فـي ذاتـه" بالغیر"أن ما یقصده  "سارتر"ویوضح 

لكـن بأبعـاد وجـود و كیفیـات جدیـدة ، وهذا الوجود هو وجودي، فهذا اآلخر أو الغیر هو وجود

لكني لست ، األنا ألنني أنا هذا، إنه أنا مفصول عن أناي بواسطة عدم ال یمكن عبوره، تماماً 

 علـىإنه األنـا الـذي هـو أنـا بواسـطة تخـارج نهـائي ویعلـو . ذلك العدم الذي یفصلني عن ذاتي

أبــدًا اللهــم إال حریتــه الخاصــة  ك األنــا الــذي ال یفصــلني عنــه شــیئنــه ذلــإ. )٤((*)كــل تخارجــاتي

  . )٥(**)(ه أن یكون لذاته وبذاتهعلىأي ذلك اللون من عدم التعین للذات الذي :التامة 

                                                 
  . ٣٧٩ص ، الوجود والعدم:سارتر  (١)

  . ١٢ص ، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٢) 
(*) "The Other is the one who is not me and the one who I am not" 
(3)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness", Trans. by : Barnes H. E. , philosophical 

library , London, New York, 1957,P:230 
  . ٣٩٣ص ، الوجود والعدم:سارتر :أیضاً 

(*)"It is the Me which I am by an ultimate ekstasis which transcends all my ekstases" 
 (4)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:274 . 

  . ٤٥٨ص ، الوجود والعدم:سارتر :أیضاً 
(**)"The Other is that "myself" from which nothing separates me, absolutely nothing 

except his pure and total freedom; that is, that indetermination of himself which he 
has to be for and through himself " .  

 (5)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:271 . 
  . ٤٥٣ص ، الوجود والعدم:سارتر :أیضاً 



٨٣٥ 

ــــى  ینظــــر "ســــارتر"إن  ــــاره إل ـــد أبعــــاد وجــــودي أاآلخــــر باعتب ــــس الخصــــائص و حـ ــــه نف ل

هــذه الحریــة هــي التـــي ، واهــم هــذه الخصــائص انــه حــر حریـــة مطلقــة مثلــي تمامــاً ، والســمات

وربما هذا الغموض هـو السـبب فـي مشـاعر ، تعینممن أنواع الغموض الال اه نوعً علىتضفي 

  . )١(الخوف من اآلخر

 :إدراك األنا لألخر " نظرةال) "٢

نفسـي  علـىفأنـا أتعـرف ، أن وجود الغیر شرطا ضروري لمعرفتي بـذاتي "سارتر"صرح 

باعتبارهـا وسـیلة " النظـرة "فكـرة  "سارتر"وهنا یدخل ، الغیرإلى  أو كما ینظر ،كما یراها الغیر

  . الكتشاف الغیر

ي تكـون اآلنیـة حاضـرة أو كـل إنسـان حـإلـى  بالنسـبة"هذا األمـر فیقـول  "سارتر"ویفسر 

وهذا الحضور الحقیقي ال یمكن أن یكون له معنـي ، أساس من الحضور الحقیقي علىغائبة 

-a being نــاظراً –كــون " أو، " a being looked-at - منظـوراً  –ًا كونــ"بوصـفه إال 

looking-at ")؟"ناظر"و، "منظور"بكلمة  "سارتر"فما الذي یقصده . )٢  

عة الوجود لآلخر والعالقة بین األنا واآلخر من خالل تحلیل عمیق طبی "سارتر"یناقش 

، هیئــة النظــرة  علــىذاتــه فــي المكــان -ألجـل -فــاآلخر یظهــر أمــام الموجــود ، "النظــرة " لفكـرة 

  :هذه النظرة إما أن تكون

 علـــىوتعنـــي أننـــي اكتشـــفت وجـــودًا آخـــر وســـط عـــالمي و  :الغیـــرإلـــى  نظرتـــي أنـــا 

ألنــه یثیـر فــي بعــض ، جـود یختلــف عـن وجــود األشـیاءولكـن هــذا الو ، مسـافة منــي

ألنهـا  ،وال یمكـن أن تكـون مـع األشـیاء ،شعر بها مع األشـیاءأاالنفعاالت التي ال 

وهـــذه االنفعـــاالت مثــــل الخجـــل والخـــوف والقلــــق ، "ىُیـــر "تـــرتبط دائمـــًا بـــأن المــــرء 

حـــرًة  هـــذه االنفعـــاالت تكشـــف عـــن الغیـــر باعتبـــاره ذاتـــاً . )٣((*)والغضـــب والكبریـــاء

                                                 
 (1) . ١٦٨-١٦٧ص، ت. د، اإلسكندریة، دار المعارف، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني    
(2)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:279,280 . 

  . ٤٦٦، الوجود والعدم:سارتر :وأیضاً 
واعتبرھ�ا ، التي تكشف عن وج�ود اآلخ�ر" التجارب الحیة"ھذه األحوال باعتبارھا مجموعة من إلى  یشیر سارتر(*) 

  :النحو التالي  علىویحلل سارتر ھذه األحوال  ،سارتر مجموعة من ردود األفعال ضد نظرة الغیر
، القدمین دون إعداد منطقيإلى  باشرة تشیع في نفسي من الرأسفھو رعدة م:ھو عملیة نفسیة عینیة : الخجل .١

أي ، وھ�ذا الش�يء ھ�و أن�ا ،نھ خجالن م�ن ش�يء م�اأحیث یدرك  ،تركیب قصدي ووھو ضرب من الشعور ذ
 ، نني خجالن مما أكونھأ

 . الشعور بالوجود في خطر أمام حریة الغیر: الخوف .٢
 الغیر إلى  سبةلكن ھناك بالن ،الشعور بأنني من أنا: الكبریاء .٣
 . الشعور باستالب لكل ممكناتي: اإلقرار بالعبودیة .٤

 >>. ٤٤٨، ٤٤١، ٤٣٨، ٣٨٠ص ، الوجود والعدم:جان بول سارتر<< 
  . ٤٣٨ص : المرجع نفسھ (٣) 



٨٣٦ 

وأعرف أن هذه الذات شرط ضروري لكل فكرة ، عینیًة واعیًة تجعل العالم موجوداَ 

 . )١(أحاول أن أكونها عن نفسي

 الوجـود الـذي ال ُأوجـه إلیـه انتبـاهي" أن الغیر هـو  "سارتر"یصرح : نظرة الغیر لي ،

وف نفسي كأمر غیر مكشإلى  إنه ما یسلمني، وال أنظر إلیه بعدإلى  إنه من ینظر

ال مـن ، نـه یسـتهدفنيإوهو ما هو حاضر لـي مـن حیـث ، لكن دون أن ینكشف هو

فكــل نظـرة موجهــة لــي مــن الغیـر تكشــف عــن انبثــاق عالقــة ، )٢(نــه مســتهدفإحیـث 

والحـد اآلخـر منــه ال ، نـه لذاتـهإحـد حـدودها هـو األنـا مـن حیـث أذات طـابع خـاص 

 . )٣(ج معرفتيوخار ، وخارج عملي، لكنه خارج متناولي ،یزال هو األنا

جدیـدًا  لیكشـف بهـا عـن وجـود الغیـر اسـتخداماً  "النظـرة"لفكـرة  "سـارتر"لقد كان استخدام 

یجــــابي الفعــــال هــــو الــــذي یعــــرف باعتبــــاره الموجــــود اإل" األنــــا "كــــان  "ســــارتر"فقبــــل ، ومبتكــــراً 

أنـا ونتیجـة لـذلك ف، مـدارهإلـى  ویجتـذبني، جعل اآلخر هـو الـذي یرانـي "سارتر"ولكن  ،"اآلخر"

  . )٤(ها أي حریةءملك إزاأعد ألم 

 علـىوأتعـرف بهـا ، اآلخـر علـىالنظرة هي الوسیلة التي أتعـرف بهـا  "سارتر"لقد اعتبر 

  :ن نظرة اآلخر لي تتبعها مجموعة من النتائج من أهمهماأ ىحیث رأ، ذاتي أیضا

 للغیـر-إن نظرة اآلخر لنا تجعلنا نستشعر وجودنـا :  شعوري بأنني مملوك للغیر .١

 I am possessed by فأنا مملوك للغیر، شكل امتالك علىالذي ال ُیدرك إال 

the Other ،وتنتجـه كمـا ، وتشـكله، وتولده، ونظرة الغیر تحدد جسمي في عرائه

 . وتراه كما لن أره أنا أبدا، هو

وبهــذا ، وجــدأنــه یجعلنــي إ. فــالغیر یحــتفظ بســر حقیقتــي أنــا: الغیــر یحــتفظ بســري .٢

 he possess نه یمتلكنيأ"شعور ىاالمتالك لیس شیئًا آخر سو وهذا ، یتملكني

me ")٥( . 

 علــىإن نظــرة اآلخــر لــي تعمــل  :stole my being الغیــر یســرق وجــودي .٣

وحـین یظهـر الغیـر یسـلب عـالمي . )٦(تجمیـع األشـیاء حولـه دوتعیـ، تفكیك عـالمي

                                                 
  . ٤٥٣ص : المرجع نفسھ (١) 
  . ٤٥٠ ص: المرجع نفسھ(٢) 
  . ٤٤٩ص : المرجع نفسھ (٣) 
  . ١٧٢ص ، ل سارترفلسفة جان بو: حبیب الشاروني  (٤) 

 (5)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:364 . 
 (6)Ibid,P:364 . 



٨٣٧ 

تلــــك  ویقــــوض مــــن األســــاس ،بإحداثــــه انزالقــــًا متحجــــرًا یغیــــر مركزیــــة الكــــون كلــــه

دون أن ، ویحجرنـي فـي موجـود ،نه یسـلب حریتـيإ. )١(المركزیة التي أصنعها أنا 

 ومـع ذلـك فهـذا ،أعرفـه فأنا أصبح موجودًا ال، ستطیع تحدید ما هو هذا الموجودأ

-أنـه بعـد حقیقـي مـن أبعـاد وجـودي هـو وجــودي  ىبمعنـ، الموجـود هـو حقیقـة أنـا

 . )٢(اآلخر-ألجل 

وعـة مـن االنفعـاالت مفوجـوده یثیـر مـن جـانبي مج ولـذلك :الغیر یؤسـس وجـودي .٤

فأنــا اشــعر بــأن عــالمي یــذوب وینســاب ، إحساســي بــالوجود فــي خطــرإلــى  ترجــع

ینطبـــع تنظـــیم جدیـــد و  ،بعیـــدًا عنـــي لیَؤســـس مـــن جدیـــد حـــول اآلخـــر أو بواســـطته

 . )٣(من العالم العالم وابتداءً  فيوُأدرك نفسي منظورًا ، لمركبات العالم من حولي 

فعنـدما كنـت وحـدي فـي عـالم : أمـا عـن المكانیـة: ر یحـدد مكـانیتي وزمـانیتيالغی .٥

وعنــدما ، وكــل هـذه األشــیاء تــنظم مـن حــولي، كنــت أنـا مركــز هــذا العـالم ،األشـیاء

وحدد هو مكـاني بنظرتـه ، ظهر شخص آخر في عالمي زحزحني من هذا المركز

ة لألشــیاء وبالنســبة وأخــذت أنــا مكانــًا آخـر بالنســب ،بعـد أن انتظمــت حولــه األشـیاء

 . )٤(إلیه بعد أن كنت أنا المركز

عبـــور  علـــىكمـــا أن نظـــرة الغیـــر ترغمنـــي فأمـــا الزمانیـــة التـــي یمنحهـــا لـــي اآلخـــر لـــي 

فهـــي بهــــذه الحركـــة نفســــها تمنحنــــي ، المكانیــــة علــــىالمســـافة والســــیر نحـــو األشــــیاء وتضـــفي 

  . )٥(الزمانیة

وهو عیان لم " simultaneity ان المعیةإدراك عی: هنا "سارتر"والزمانیة التي یقصدها 

ـــین موجـــودین ال أل، أكـــن أدركـــه لـــوال ظهـــور الغیـــر ن المعیـــة تفتـــرض وجـــود عالقـــة زمانیـــة ب

فلیس معنـاه  ،أما أن یوجد بین موجودین تأثیر متبادل، أخرىیتصالن فیما بینهما بأیة عالقة 

نــه یحــدد لــي زمــانیتي إف ،منوطالمــا كــان الغیــر یتــز . نظــام واحــدإلــى  ألنهمــا ینتســبان ،المعیــة

  . )٦(بعدًا جدیدًا من عنده یعطي لزمانیتي الخاصة بى أخرىأو بعبارة ، معه

                                                 
محم�د عب�د : مراجع�ة ، ف�ؤاد كام�ل: ترجم�ة ، س�ارترإل�ى  الم�ذاھب الوجودی�ة م�ن كیركج�ور: ھ ی�فییریج�یس جول (١) 

  . ١٦١ص . ١٩٨٠، القاھرة، الدار المصریة للتألیف والترجمة، الھادي أبو ریدة
  . ١٧١:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني   (٢)

(3) Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:263 . 
  . ٤٤٢، الوجود والعدم:سارتر :وأیضاً 

  . ٣٤ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٤) 
  . ١٦٢ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور: یھ یفیریجیس جول (٥) 

 (6)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:267 . 
  . ٣٧ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل :وأیضاً 



٨٣٨ 

لنـا  توكشـف، جـل الغیـرأثـر وجودنـا مـن إ علـىقـد وضـعتنا  "النظرة"وهكذا نجد أن فكرة 

تكتمـــل  يولكـــ، "Solipsism" وســـحقت نزعـــة األنـــا فردیـــة  ،عـــن الوجـــود الیقینـــي لـــذلك الغیـــر

  . كان البد من معرفة سمات ومالمح هذا الوجودالصورة 

  :مالمح وسمات وجود اآلخر) ٣

ومن خـالل هـذا الوصـف یمكـن ، في وصف اآلخر وطبیعة هذا الوجود "سارتر"یسهب 

  : لنا حصر بعض هذه السمات في النقاط التالیة

  . برهانإلى  وجود الغیر واضح ومؤكد وال یحتاج: السمة األولي

بــل یبحــث فــي ظــاهرة  ،حــث عــن أســباب لالعتقــاد فــي وجــود الغیــرالب "ســارتر"یــرفض 

ه ال یـورد برهانـًا جدیـدًا علىـللعدیـد مـن اآلراء والمـذاهب السـابقة  هفبعـد استعراضـ. الغیر نفسـها

فهـو وحـده الـذي یسـتقر  ،الكوجیتـو ىفالكشف عن الغیر ال یخرج من مستو ، وجود الغیر على

فـالكوجیتو بعـد فحصـه مـن ، رض وجـود الغیـرأي هـي أرض هذه الضرورة الواقعة التـ علىبنا 

وذلــك مــن خــالل كشــفه لــي عــن الحضــور ، الغیــرإلــى  جدیــد البــد أن یقــذف بــى خــارج نفســه

  . )١(العیني غیر المشكوك فیه لهذا الغیر

ألني أحیاه في الفعل نفسه الذي به أكـون  مؤكد أن وجود الغیر وجود "سارتر"ویوضح 

، "لیس أنـا" إذن فالغیر یظهر للكوجیتو بوصفه، "لیس أنا"موجودًا  نفسي باعتبارهإلى  بالنسبة

  :  ننحوی علىیمكن إدراكه  وهذا السلب الذي یعد شرطًا لكل إثبات وجود

 خارجیـًا خالصـاً  اً إمـا أن یكـون سـلبa pure, external negation : وفـي هـذه

یكــون  هـذه الحالــة يوفــ، فصـل جــوهر عـن جــوهرالحالـة یفصــل الغیـر عنــي كمــا یُ 

 . إدراك الغیر مستحیالً 

  ًأو أن یكــون ســلبًا باطنــاan internal negation :ًا یــوهــذا یعنــي ارتباطــًا تركیب

فأنــا أكــون . وكــل واحــد منهمــا یتكـون بنفــي نفســه عــن اآلخــر، نشـیطًا لكــال الحــدین

وهـذا ، الغیـر" لسـت " وأكـون نفسـي مـن حیـث إننـي، "أنـا" "لـیس"الغیر باعتباره مـا 

 the cogito of the Other'sكوجیتـو الوجـود للغیـر" "سـارتر"مـا یسـمیه 

existence" )٢( . 

   

                                                 
 (1)Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:251 
 (2) Ibid,252 . 



٨٣٩ 

 :اآلخر لیس معرفة وال مقولة بل واقعة :السمة الثانیة

، قابلـة للـردالولكنه له طابع الواقعة غیر ، (*)أن وجود الغیر لیس احتمالیاً  "سارتر"یؤكد 

أدركـه بمـا لـه مـن صـفة ضـروریة كالواقعـة وأنـا ، فالوجود للغیر واقعـة ثابتـة لحقیقتـي اإلنسـانیة

نـي أغیــر أعمـل غیـر أفـإني ال  ،ومهمـا فعلـت، فأینمـا ذهبـت، قـل فكـرة أكونهـا عـن نفسـيأفـي 

  . في المسافات بیني وبین الغیر

 contingent"ضــــرورة ممكنــــة"وجــــود الغیــــر ضــــرورة أنطولوجیــــة : الســــمة الثالثــــة

necessity"" 

عـن نـوع مـن أنـواع الضـرورة الواقعیـة التـي ُیفـرض أن الوجـود للغیـر یعبـر  "سارتر" ىیر 

فــذلك بــإدراك مباشــر ذي  ،فــإذا كــان مــن الممكــن أن یعطــي لنــا الغیــر. مــن خاللهــا الكوجیتــو

ولكنـه مـع ذلـك یشـارك فـي ، فكـري أنـا علـىكما یضفي الكوجیتـو طـابع الواقعیـة ، طابع واقعي

 . )١(عني في عدم إمكان الشك فیهأ ،ضرورة الكوجیتو نفسه

  :بل هو وجود إنساني ،اآلخر لیس شیئًا من األشیاء: السمة الرابعة

ـــى "ســـارتر"یؤكـــد  أن اآلخـــر أو الغیـــر الـــذي یتحـــدث عنـــه هـــو وجـــود إنســـاني مثـــل  عل

هـذا العـالم الـذي یتخـذه فـي فعندما كنت وحدي في عالم مـن األشـیاء واألدوات ، وجودي تماماً 

ولـم ، نا المركز الذي تلتف حوله هـذه األشـیاءكنت أ ،وجودي مجاال لحریته وموضوعًا لتعالیه

ه شـــعرت أولكننـــي فجـــ، ننـــي ســـید هـــذا الموقـــف ومركـــز هـــذا الكـــونأ ىشـــعر بشـــيء ســـو أأكـــن 

ننـي كنـت أعـیش مـع أل، نه لـیس شـیئاً إباضطراب شدید لدخول كائن آخر في عالمي بالتأكید 

  فماذا حدث؟ ،شعر بهذا االضطرابأاألشیاء واألدوات دون أن 

نـه موجـود تنـتظم حولـه أشـیاء إ. "إنسـان"لكائن الغریب الذي اقـتحم عـالمي هـو إن هذا ا

فها أنا أضـع أشـیاء العـالم باعتبارهـا تجمیعـًا  ؛األشیاءإلى  لقد غیر نظرتي ،العالم دون مسافة

وأكون أنا نفسي مندرجًا فیه كعنصر  ،عني بوصفها نظامًا یفلت منيأ، نحوه هو ولیس نحوي

وٕاال ما كـان لینتـزع منـي الوحـدة التـي تمتعـت بهـا عنـدما كنـت مـع  إنسان نهإ. )٢( من عناصره

ومـا ، فیصیر مركزه ومحورها الذي تدور حوله، وما كان له أن یجتذب األشیاء نحوه، األشیاء

 . حدأن األشیاء ال تسلب حریة سلب حریتي ألیكان لیستطع أن 

                                                 
the Other's existence can not be a probability (*) " 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:250>> 

 (1) Ibid,250 . 
  . ١٦١ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور: یھ یفیریجیس جول (٢) 



٨٤٠ 

 :ي وبین نفسينها بینعاآلخر هو الواسطة التي ال غني : السمة الخامسة

 علـــىنفســـي كمـــا ُأصـــدره  علـــىصـــدر حكمـــًا أأصـــبح فـــي مقـــدوري أن " الغیـــر"فبظهـــور 

ن هـذا الموضــوع المتبــدي للغیــر إومـع ذلــك فــ، ظهــر للغیـر بوصــفي موضــوعاً أألنــي  :موضـوع

وال یمكــن أن ، الغیــرإلــى  بــل هــذه الصــورة ستنســب كلهــا ،لــیس صــورة عابثــة فــي عقــل الغیــر

یضعني في  علىإن حكم الغیر . بالضیق والغضب في مواجهتها ویمكن اإلحساس، "تمسني"

النحــو الــذي  علــىفأنــا أكــون  ،موضــوع علــىحكــم  هوكأنــ، نفســي حكمــاً  علــىحكــم فیهــا أحالــة 

 . )١(ه الغیرعلىیراني 

  :هو ذات وموضوع بالنسبة لياآلخر : السمة السادسة

ضوع عندما أكون أنا فهو مو . هو موضوع وذات معاً ) الغیر(أن اآلخر "سارتر"یوضح 

ــاظرةوهــذه الــذات هــي ، ذاتــًا بالنســبة إلیــه فالرجــل الــذي یقــرأ فــي كتابــه مــثًال دون أن ،  ذات ن

وهـو فـي هـذا " اقارئً  رجالً "یمكن أن أنظر إلیه باعتباره  ،الكتاب ىشیئًا سو یرى  یسمع شیئًا أو

یئًا أكثـر مـن شـيء فـاآلخر هنـا لـیس شـ، "شـجرة مثمـرة"أو "صـخرة بـاردة "الوصف أشبه بقولي 

حتـى تـزول عنـي إلـى  ولكـن مـا أن یلتفـت. موضوع مرئيإلى  مكاني متزمن یتحول بواسطتي

  . )٢(هذه الشیئیة والموضوعیة ألتحول أنا إلیها

وعالقتـي األساسـیة بـه ، "یرانـي" أن یكون منفمعناه إلى  ذاتًا بالنسبة الغیر باعتباره أما

ــر فــــي اإلمكانیــــة الدائمــــة فــــي أن أي أن أكــــون بالنســــبة إلیــــه موجــــودًا ، بواســــطتهرى أ تنحصــ

محـل الموضـوع الـذي یكـون بالنسـبة  -نـه یرانـي إكـذات مـن حیـث  -إذ یحـل الغیـر. موضوعاً 

  . )٣(موضوع مرئيإلى  فالغیر هو اإلمكانیة الدائمة إلحالتي. إليّ 

ــا"اإلدراك أال وهــو أن  علــىبــأمر یستعصــى  "ســارتر" إذن انتهــي بنــا  الغیــر یتكشــف لن

 أخرىولكنه من ناحیة ، )٤(وهذا محال بحكم التعریف ، "في آن واحد اوموضوعً  اباعتباره ذاتً 

وتقـدم لنـا األصـل فـي العالقـات العینیـة ، یقدم لنا واحدة من المفارقات التي تمیز وجـود اآلخـر

  . مع الغیر

 :"سارتر"عند ) اآلخر-األنا (العالقة بین  -ج

هو الفهم الشامل لإلنسان فـردًا أو جماعـة أو فـردًا  "رسارت"لقد كان الهدف الرئیس عند 

للعالقـــة بـــین األنـــا  ولتحقیـــق هـــذا الهـــدف قـــدم تحلـــیًال عمیقـــاً فـــي البدایـــة لطبیعـــة، فـــي جماعـــة

  . جماعة مأ هذه العالقة سواء كانت بین فرد بعدها تناول أشكال، خرواآل

                                                 
  . ٣٤ص ، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل   (١) 
  . ٣٥ص: المرجع نفسھ (٢) 
  . ١٦٢ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور: یھ یفیریجیس جول (٣) 
  . ١٥٦ص: سھالمرجع نف (٤) 



٨٤١ 

 :"سارتر"عند ) اآلخر -األنا (طبیعة العالقة بین  )١

وذلـك ألكثـر ، أن العالقـة بـین األنـا واآلخـر هـي عالقـة ذات طـابع خـاص "ترسار " رىی

   :كالتالي من سبب

 :عالقة عینیة-العالقة بیني وبین اآلخر هي عالقة موجود بموجود: السبب األول

فـــإن عالقتـــي معـــه ســـوف تختلـــف عـــن عالقتـــي مـــع األشـــیاء  ،لمـــا كـــان اآلخـــر إنســـاناً 

 وال، ؛ فعالقتـــي مـــع اآلخــــر لیســـت عالقـــة معرفــــة فهـــي عالقـــة ذات طـــابع خــــاص، واألدوات

  . )١(نه موجودإ. باعتباره مقولة وأ، شكًال من أشكال التوحید وال، إسقاطًا لوجودي

فأنـا هـذا :ال عالقة معرفة بمعرفة ،ولذلك فعالقتي مع اآلخر هي عالقة موجود بموجود

ى لــو اســتخدمت ســوء وحتــ، وخجلــي هــو اعتــراف بوجــوده، الوجــود وال أفكــر لحظــة فــي إنكــاره

إن عالقتـي مـع اآلخـر هـي عالقـة . )٢(به اعتراففإن سوء النیة هو أیضًا  ،النیة لحجبه عني

  . )٣((*)الغیرإلى  وانظر أنا فیها، عینیة یومیة ُأجربها في كل لحظة ینظر فیها الغیر إليً 

  :اآلخر عالقات تبادلیة ومتحركةالعالقة بیني وبین : السبب الثاني

أن العالقـة القائمـة بینهمـا تتمثـل  ىرأ، أن اآلخر واقعـة ال مفـر منهـا "سارتر"د بعدما أك

بـل تتوقـف  ،لـیس ذلـك فحسـب، ولـیس ذاتـاً ، اعتبـار اآلخـر موضـوعاً إلـى  في نزوع كـل منهمـا

ألنــه بینمــا أحــاول أنــا أن أتحــرر مــن ســلطان ، مــواقفي فــي مواجهــة هــذا الموضــوع علــىأیضــا 

، یسـعي هـو أیضـًا السـتبعادي ،تبعادهسـعي السـأوبینمـا ، ر منـيیحـاول الغیـر أن یتحـر ، الغیر

ولكنهـــا عالقـــات تبادلیـــة ، فالعالقـــات هنـــا لیســـت مـــن جانـــب واحـــد مـــع موضـــوع فـــي حـــد ذاتـــه

دخل تحت منظور التنازع الـذي یعتبـره ت" "reciprocal and moving relationsومتحركة 

  .)٤(المعني األصیل للوجود "سارتر"

  :الصراععالقة بیني وبین الغیر عالقة یحكمها مبدأ ال :السبب الثالث

كـوني أنـا إلـى  وهـذا الصـراع مـرده، (**)الصراع هو المظهر الذي تتخـذه عالقتنـا بـالغیر

وكمـا ، وتحـاول كـل منهمـا أن تشـل األخـرى بنظرتهـا، ن تواجـه إحـداهما األخـرىیواآلخر حـریت

                                                 
 (1)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:272 . 
 (2)Ibid,261 . 
 (*)" it is also a concrete, daily relation which at each instant I experience. At each instant 

the Other is looking at me. " 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:258. >> 
 (3)Ibid,258 . 
 (4)Ibid,364 . 
(**)"Conflict is the original meaning of being-for-others " .  
<< Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:364. >> 



٨٤٢ 

أو  ّي،علـلك هـو یحـاول أن یسـیطر كـذ ،أو أن أتحـرر منـه ،الغیـر علـىأحاول أنا أن ُأسـیطر 

  . )١(أن یتحرر من قبضتي 

مــن حیــث  خــرىإن غایــة هــذا الصــراع إظهــار النــزاع بــین حــریتین تواجــه كــل منهمــا األ

إحداها یعني  علىألن القضاء ، وهي غایة مستحیلة یقضي تناقضها بامتناعها، كونهما حریة

  . )٢(األخرى علىالقضاء 

  : اآلخر عالقة من الفرار و التعقبوبین  العالقة بیني :السبب الرابع

فرار :أن العالقة بین األنا واآلخر تظل في دورة دائمة من الفرار والتعقب  "سارتر" ىیر 

وكــل مــن هــذین االتجــاهین فــي مقابــل ، وتعقــب للوجــود فــي ذاتــه ولذاتــه، مــن الوجــود فــي ذاتــه

. اعتنــاق اآلخــرإلــى  حــدهما یــدفعأأي أن ســقوط لآلخــر، حــدهما ظهــور أوفــي مــوت ، اآلخــر

  . )٣(" (*)وهكذا فال وجود للدیالكتیك في عالقتنا باآلخر بل َدور

 the project ofمش�روع اس�ترداد الوج�ود ( ك�أفراد) اآلخ�ر -األن�ا(العالق�ة ب�ین  )٢
the recovery of my being . :( 

ویتمیـز بالحریـة التـي أتمیـز بهـا ، أن اآلخـر لـه وجـود مثـل وجـودي "سـارتر"حین صرح 

ونتیجــة لتلــك الحریــة أصــبحت أنــا فــي خطــر مــن هــذه  ،جعــل حریــة الغیــر أساســًا لوجــودي، أنـا

  . الحریة

وتســلبني ، وتهبنــي قیمــاً ، إن حریــة اآلخــر هــي التــي تصــنع وجــودي وتجعلنــي موجــوداً 

إنهــا حریــة متغیــرة األشــكال وغیــر . ســلبیًا مســتمرًا مــن ذاتــه ووجــودي یتلقــي منهــا إفالتــاً ، إیاهــا

ویمكن أن تدرجني بدورها في آالف من أحوال  ،)لتزمأو (ندرج أوفیها ، رج المتناولمسئولة وخا

  . الوجود المختلفة

هـذا الوجـود الـذي  ،وٕازاء هذه الحریة الخطیرة تحاول األنا أن تسترد الوجود الخاص بهـا

 the يوجــودمشــروع اســترداد "هــذه المحــاوالت اســم  علــى "ســارتر"ویطلــق ، یملكــه الغیــر

project of the recovery of my being  " ، وهــذا المشـروع هدفـه الـرئیس هــو

  . )٤(وجعلها خاضعة لحریتي  ،وابتالعي لها ،إخضاع حریة الغیر لحریتي

                                                 
  . ٥٨ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (١) 

  . ١٨١:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني (٢) 
(*) "Thus there is no dialectic for my relations toward the Other but rather a circle "  
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:363. >> 
 (3) Ibid.  
 (4)Ibid,364 . 

  . ٥٩١ص، الوجود والعدم:سارتر :وأیضاً 



٨٤٣ 

أو ، إذن فالعالقــات التــي تــتم بــین األنــا واآلخــر هــي صــور لمشــروع اســترداد الوجــود  

وتتخـذ ، حریـة اآلخـر علـى آخر مجموعة من المحاوالت التي تلجأ إلیه األنا لالنتصـار ىبمعن

  : (*)هذه المحاوالت اتجاهین أساسیین

 -في-اآلخر بوصفه ذاتًا حرة تؤسس وجوديإلى  هو اتجاه األنا: االتجاه األول-

 ،جعـــل اآلخـــر یفقـــد حریتـــهأهـــذه الحریـــة دون أن  علـــىوأحـــاول أن اســـتولي ، ذاتـــه

  . لنفسي كما في الحب و المازوخیة اوبهذا أكون أساسً 

 غةالحب والل : 

ســـتهدف تحقیـــق أمجمـــوع المشـــروعات التـــي بهـــا "الحـــب بأنـــه  "ســـارتر" یعـــرف

فــــإذا كانــــت حریــــة اآلخــــر هــــي التــــي تجعــــل منــــي . (*)تحــــاد بحریــــة اآلخــــراال

المتالك هذه  ىفاألنا في الحب تسع، وتجعلني مكشوفًا أمام اآلخر ،موضوعاً 

مـــتالك والمقصـــود بـــاالمتالك هنـــا لـــیس االمـــتالك الجســـدي بـــل هـــو ا، الحریـــة

هـو امـتالك اآلخـر مـن حیـث هـو اآلخـر أو مـن ، الحریة مـن حیـث هـي حریـة

ن أإن هــذا االمــتالك هــو الــذي یشــعر كــل منهمــا بــ. )١(حیــث كونــه ذاتــًا نــاظرة 

إلــى  وجــوده لــه مــا یبــرره حــین یســتطیع كــل منهمــا أن یكــون وجــودا ال ســبیل

  . )٢(راآلخإلى  قیمة مطلقة بالنسبةإلى  بل یتحول كل منهما ،تجاوزه

  an enterprise" "مغـامرة"الحـب عبـارة عـن  "سـارتر"یـرى  أخرىومن ناحیة 

وهــذا لــیس فــي ، یحــاول فیهــا المحــب أن یعــین حریــة الغیــر لكــي تصــیر حبــاً " 

  . )٣(بل في كل لحظة ،بدایة المغامرة فحسب

 أن یؤكد لنـا أن الحـب أیضـًا شـكل مـن أشـكال الصـراع "سارتر"وال یغیب عن 

"love is a conflict   " بین األنا واآلخر یحـاول فیهـا كـل طـرف إذالل حریـة

ولكــــــن دون أن تفقـــــد الــــــذات ، وٕاخضــــــاعها لســـــلطان الــــــذات العاشـــــقة ،الغیـــــر

  . )٤(حریتها وسلطانهانفسه المعشوقة في الوقت 

                                                 
ولكن�ھ یؤك�د أن ك�ل ، اآلخ�ر عل�ىحدھما بق ألأن كلمتي االتجاه األول أو الثاني ال تعني السإلى  یلفت سارتر النظر(*) 

 >>. ٦١١:ص، الوجود والعدم :سارتر << . للغیر كموقف أصلي-منھما رد فعل أساسي ضد لوجود
(*) "Love as the primitive relation to the Other is the ensemble of the projects by which I 

aim at reayzing this value .....to be identified with the Other's freedom" 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:366. >> 

  . ٦٠ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (١) 
  . ١٦٦ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور: یھ یفیریجیس جول (٢) 

 (3)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness" ,P: 371 . 
 (4)Ibid,366 . 



٨٤٤ 

للحــــب تــــتلخص فــــي اعتبــــاره رغبتــــي وشــــروعي ألن أكــــون  "ســــارتر"إن رؤیــــة 

ني أرید أن أبقي لآلخر صـفته كفاعـل وهذا الحب معناه أن، محبوبًا من اآلخر

بل أصبح أنا شیئًا لهذا الفاعـل الحـر الـذي یختـارني ، شيءإلى  حر وال أحیله

حریـة اآلخـر مـع  علـىوهنا تتحقق غایـة الحـب وقیمتـه فـي االسـتیالء ، بإرادته

  ولكن كیف تتحقق هذه الغایة؟. بقاء هذه الحریة بوصفها حریة

لــة األنــا أن تجعــل ذاتهــا موضــوعًا مغریــًا تتحقــق هــذه الغایــة عــن طریــق محاو 

ویسـاوي لدیـه  ،وهنا یحل المحب محل العـالم كلـه، جدیرًا بأن یسحر المحبوب

ویجعلــه هنــا بمــلء إرادتــه یختــار هــذا المحبــوب ویتــرك كــل شــيء  ،العــالم كلــه

  . سواه

كوسـیلة إلغـراء المحبـوب مـن خـالل تقدیمـه ألحسـن  (*)ویستخدم المحب اللغـة

أن اللغــــة التــــي یقصــــدها إلــــى  مــــع اإلشــــارة، یــــة رغبــــات المحبــــوبالوعــــود لتلب

بـــل المقصـــود بهـــا ، هنـــا لـــیس المقصـــود بهـــا اللغـــة المنطوقـــة فحســـب "ســـارتر"

. التبـــرج مالتـــزین أ ماإلشـــارة أ مجمیـــع مظـــاهر التعبیـــر ســـواء كانـــت بـــالكالم أ

وهــل یســتطیع أن ینهــي الصــراع ، ولكـن هــل یــنجح المحــب فــي تحقیــق غایتــه؟

حریـــة  علـــىوهـــل ســـتنجح محاولتـــه فـــي الســـیطرة ، تـــه وحریـــة اآلخـــر؟بـــین حری

  المحبوب؟

 ولكــن ِلــمَ ، هــا بالفشــلعلىفهــذه المحاولــة محكــوم  ،"ال"بــالقطع  "ســارتر"یجیــب 

 -:ألكثر من سبب الفشل؟

 ىفمعنـ ،ستعمله أنـا لكـي یحبنـي اآلخـر یفلـت منـي دائمـاأإن اإلغواء الذي  .١

وال  ،عنیــهأعنــي مـا أریــد أن أأبــدًا هـل عـرف أوال ، تعبیراتـي ینــد بعیـدًا عنــي

أن إلــى  والســبب فــي ذلــك راجــع فــي هــذه اللحظــة؟ ىحتــى هــل أنــا ذو معنــ

فهـو الـذي یعطیهـا معناهـا  ،اآلخر هـو المسـئول عـن داللـة ومعـاني أفعـالي

ـــهأســـره و آســـتطیع أن أولـــذلك قـــد ال ، وقیمتهـــا وهنـــا أكـــون قـــد  ،یجبنـــي جعل

                                                 
نھ�ا أ مؤك�داً " أن�ا م�ا أق�ول"عندما قال  ھایدجرلیتوافق بھ مع " إنني لغة"فیقول  یتحدث سارتر باستفاضة عن اللغة(*) 

 فھ�ي ،نھ�ا ال یمك�ن أن تك�ون مخترع�ةأكم�ا ، للغی�ر-بل ھي أصالً الوجود:الوجود للغیر إلى  لیست ظاھرة مضافة
ولكنھا تؤل�ف ج�زءاً م�ن ح�ال  ،من ذاتیتنا اولیست اختراعً ، المتكونةلیست غریزة من غرائز المخلوقات اإلنسانیة 

  . وھي أصالً التجربة التي یمكن ما ھو لذاتھ أن یقوم بھا لوجوده للغیر، اإلنسان
  >>. ٦٠٢-٦٠١:ص، الوجود والعدم:سارتر << 



٨٤٥ 

فقد أعجب بخطیـب  ،لیس هو الحبكما أن اإلغواء ، )١(فشلت في مهمتي

 . ولكن هذا ال یعني إنني أحبه ،أو بممثل

وبهـــذا نفســـه  ،"ن نحـــبأل"مشـــروع  ىلـــیس ســـو  ىبیـــد أن الحـــب بهـــذا المعنـــ .٢

ال أكــــف عــــن أن أكــــون بالنســــبة إلیــــه ذلــــك  يننإفــــ، عنــــدما یحبنــــي اآلخــــر

خـــذه آهـــو الـــذي یقتضـــي منـــي أن  نویكـــو ، الـــذي أریـــد أن أكونـــه" المطلـــق"

تبـــدأ مـــن جدیـــد حركـــة دائمـــة بـــین الــــذات  وهنـــا. أنـــه مطلـــق ىعلـــبـــدوري 

 . )٢(حلقة مفرغة ال نهایة لهاإلى  وتتحول ،والموضوع

 ،ن الوحــدة ألنهمــا بمجــرد ظهــور شــخص ثالــث ینظــر إلیهمــاایلــتمس المحبــ .٣

یصـــبح الحـــب موضـــوعًا ، یشـــعر كالهمـــا بموضـــوعیته وموضـــوعیة اآلخـــر

ألننــا باســتمرار ، بلــة للتحقیــقولكــن هــذه الوحــدة غیــر قا، یتجــه نحــو اآلخــر

والــذوات األخــرى موجــودة دائمــًا بالنســبة ، أخــرىموجــودون بالنســبة لــذوات 

ویصـبح الحـب الـذي یمثـل المطلـق  ،حلـم الوحـدة التامـة ىوهنا یتالشـ. إلینا

 . نخرىشیئًا نسبیًا إزاء األ

الحریــــة  ىإذ تســــع، فهــــو حالــــة مــــن التنــــاقض المســــتمر:الحــــب إذن مفارقــــة .٤

وٕاال اختفت كل ، وترفض الذات أن تضع نفسها كذات، ذاتها ىعلللقضاء 

فـــإذا حـــاول المحبـــوب أن . الموضـــوعیة علـــىإمكانیـــة للحـــب بعـــد اقتصـــاره 

ه كمــا علىــ ىلــم یســتطع ذلــك إال بــأن یتعــال ،یضــع األســاس لوجــود المحــب

وبذلك ال یمكن لهذا التعالي أن یجعل من الموضـوع ، األشیاء على ىیتعال

 . وهنا یكمن التناقض في الحب. ه حدًا لتعالیهىعل ىالذي یتعال

ألن كــل ذات عبــارة عــن ســلب داخلــي ، إن بــین الــذوات هــوة ال یمكــن عبورهــا

والحـب یریـد أن یعبـر العـدم ، الداخلیین نوعدم قائم بین هذین السلبی، لألخرى

ولكـــن هـــذا األمـــر ینتهـــي ، القـــائم بـــین الـــذوات مـــع احتفاظـــه بالســـلب الـــداخلي

ن یشـــرع فـــي اتخـــاذ اآلخـــر أو ، أن یظـــل كـــل منهمـــا فـــي ذاتیتـــهلـــى إ بـــالمحبین

 . )٣(كوسیلة من الوسائل

                                                 
  . ٦٠٢:ص، الوجود والعدم :سارتر (١) 
  . ١٦٦ص ، سارترإلى  یركجورالمذاھب الوجودیة من ك:  جولیفییھ ریجیس (٢) 
  . ٦١-٦٠ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٣) 



٨٤٦ 

 ): تعذیب الذات( (*)" Masochism"المازوخیة  -ب

ولكنهـا هـذه ، تبدأ في محاولـة جدیـدة للتعامـل مـع حریـة اآلخـر بعد فشل األنا في الحب

مـتالك حریـة اآلخـر مـع االحتفـاظ فبدًال من محاوالتها امتصاص أو ا ،المرة تأخذ طریقًا جدیداً 

وهـذا هـو . أو تـذوب فـي ذاتیتـه للـتخلص مـن ذاتیتهـا ،تحاول اآلن أن یبتلعها اآلخـر ،بغیریتها

  . )١(اتجاه المازوخیة

لقــد أدركــت ، (**)" محاولــة إلعــدام ذاتیــة الــذات مــن خــالل تمثلهــا للغیــر"المازوخیــة هــي 

یتهــا الخاصــة هــي العــائق للفعــل األصــلي وأدركــت أن ذات، األنــا أن اآلخــر هــو أســاس وجودهــا

إن هـذه المحاولـة مصـحوبة . هـذه الحریـةلتتنكـر أن ولذلك فهـي تحـاول ، الذي یؤسس وجودها

ن اإلخفاق هو نفسه الذي تنتهي الذات بالسعي إلیه حتى إ ،بالشعور المضني اللذیذ باإلخفاق

  . )٢((*)بوصفه هدفها األساسي

فـإذا كـان ، هـا بالفشـل أیضـاعلىه المحاولـة محكـوم ولكن سرعان ما تعرف الذات أن هـذ

فــإن الموضــوع الــذي أریــد أن كونــه ال  ،موضــوع للغیــرإلــى  هـدف المازوخیــة أن تتحــول الــذات

وكلمـا حاولـت التوغـل فـي موضـوعیتي . نفسـيإلـى  وال أكونه بالنسبة ،"للغیر"أكونه مطلقًا إال 

  . )٣(غرقت في الشعور بذاتیتي ،لكي أستمتع بها

حریــة اآلخــر بالحــب أو المازوخیــة لــم  علــىللــذات فــي االســتیالء  االتجــاه األولف إذن

فالحــب ، وقــدم لنــا صــورة مــن صــور المفارقــة، بــل حمــل فــي داخلــه عوامــل فشــله ،یحقــق هدفــه

ولكنـه لـن یسـتطع ذلـك إال مـن ، مفارقة یحاول فیها المحبوب أن یضع األساس لوجود المحب

إذ هـذا التعـالي  نوذلـك غیـر ممكـ، األشـیاء علـىا تتعـالي اآلخـر كمـ علـىتعـالي الـذات  خـالل
                                                 

وق�د ، أو الذي ینزلھ ھو بنفسھ، اضطراب نفسي یشتق فیھ الفرد اللذة من األلم الذي ینزلھ بھ اآلخرون: المازوخیة (*) 
راً مش�اھد اإلش�باع ال�ذي ص�ور قصص�ھ م�را" لیوبول�د ف�ون س�اكر م�ازوك"سم األدی�ب اإلى  جاء المصطلح نسبة

م��ن ص��ور  أخ��رىص��ورة  أيأو  ،أو الع��ض ،أو الق��رص ،ومح��اوالت الخن��ق ،الجنس��ي ت��رتبط بالض��رب بالس��یاط
وف�ي ، الخب�رات الت�ي ال تتض�من الج�نس أو الت�ي تتض�منھ ولك�ن بص�ورة متخفی�ة عل�ىوكما ینطبق أیض�اً ، القسوة

ن التعبی��ر عن��ھ ف��ي موض��وعات أل، ال��داخلل��ى إ أس��اس أنھ��ا ع��دوان مرت��د عل��ىالتحلی��ل النفس��ي تفس��ر المازوخی��ة 
  . خارجیة یكون محمل بمشاعر الذنب والقلق

  >>٢٠٨٨ص، )٥(ج" المازوخیة:"مادة، معجم علم النفس والطب النفسي:جابر عبد الحمید وعالء الدین كفافي<< 
  . ٦١:ص: المرجع نفسھ(١) 

(**) "masochism is a perpetual effort to annihilate the subject's subjectivity by causing it 
to be assimilated by the Other"  
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:379. >> 

 (*) this effort is accompanied by the exhausting and delicious consciousness of failure so 
that finally it is the failure itself which the subject ultimately seeks as his principal 
goal 

<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:379. >> 
 (2)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:379 . 

  . ٦٠٩-٦٠٨ص:  الوجود والعدم:سارتر :وأیضاً 
  . ١٦٦ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور:  جولیفییھ ریجیس (٣) 



٨٤٧ 

، وهنــــا یكمــــن التنــــاقض فــــي الحــــب. ه حــــدًا لتعالیــــهعلىــــیجعــــل مــــن الموضــــوع الــــذي یتعــــالي 

 .لذیذ باإلخفاق المازوخیة مفارقة فهي شعور مضنٍ 

 قـد فشـل  -بمحاولتیـه الحـب و المازوخیـة-إذا كـان االتجـاه األول : االتجاه الثاني

وفشـــل فـــي ، ف إلیـــه مـــن إقامـــة ائـــتالف بـــین حریتـــي وحریـــة اآلخـــربمـــا كـــان یهـــد

فالســـؤال اآلن ، محاولتــه لتمثـــل وعــي اآلخـــر وحریتــه بواســـطة كــوني موضـــوعًا لــه

مازالت تمتلـك القـدرة  نهاأهل ستستسلم الذات لآلخر أم : األذهانإلى الذي یتبادر 

 محاوالت؟الوال تزال تمتلك العدید من ، المبارزة على

ولكنـــه تنحـــو اآلن نحـــوًا آخـــر ، الصـــراع علـــىزالـــت تمتلـــك الـــذات القـــدرة بالفعـــل ال

اتجـاه األنـا للبحـث عـن حریـة الغیـر مـن " هـو هـذا االتجـاه ،وتسیر فـي اتجـاه آخـر

اآلخــر مــن  علــىعــن طریــق إنكــار هــذا الوجــود الــذي یضــفیه  "خــالل الموضــوع 

  . وعیةه الموضعلىأن أستدیر نحو اآلخر كي ُأضفي :آخر  ىبمعن، الخارج

إلـى  انتقـاص حریـة اآلخـر وخفضـهاإلـى  ىإن األنا أو الذات في هذا االتجاه تسـع

إیقــاع اآلخــر فــي شــرك هــو جســد إلــى  األنــا ىتســع أخــرىأو بعبــارة ، مجــرد جســد

 ،برز صـور هـذا االتجـاه هـي الالمبـاالةأو ، ولیس جسده هو أي جسد األنا ،اآلخر

  . )١(الكراهیة والسادیةالرغبة الجنسیة و و 

 Indifference toward others":" الالمباالة تجاه الغیر. أ

 یــهإل اآلخــر باختیارهــا أن تكــون نــاظرة"تموضــع "تحــاول األنــا فــي هــذه الحیلــة أن 

نهــا وحــدها القــادرة أآخــر تتخیــل  ىبمعنــ، نظــرة الغیــر دون أن تكــون منظــورة منــه

  . )٢( فهوتموه وجودها وتزی ،فتخدع بذلك نفسها ى،دون أن ُتر  ىأن َتر  على

فقاطع التـذاكر  :function باعتباره وظیفة خر في هذا الموقفاآلإلى  األنا تنظر

وهـذا ینكـر ضـمنًا وجـودهم الفـردي  ،لیس إال وظیفة ونادل المقهى لیس إال وظیفة

نهــا تخلصــت مــن الشــعور بالخجــل الــذي كــان أوهنــا تشــعر األنــا ،  )٣(كأشــخاص

، فتأخـذ األمـور بسـهولة ،الة االسـتحیاءهي تعیش في حالة مضادة لح فها ،یؤرقها

  . (*)وال أشعر أنني مستلب، ألني لست في الخارج ،نفسيوال تعوقني 

                                                 
  . ١٨٤-١٨٣:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني  (١)

  . ٦٢:ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٢) 
  . ٦١٤:ص، الوجود والعدم:سارتر (٣) 

(*)"I am in a state the very opposite of what we call shyness or timidity .I am at II ease; I 
am not embarrassed by myself, for I am not outside ؛I do not feel myself alienated" 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:381. >> 



٨٤٨ 

وحالة العمى التي ، "blindnessالعمى "اسم  "سارتر"ها علىإن هذه الحالة یطبق 

، الحیــاة ىوقــد تــدوم مــد ،قــد تصــاب بهــا األنــا هــي حالــة قــد تســتمر وتــدوم طــویالً 

وعــدم االعتــراف  ،ن تجاهــل الغیــرإإذ : داخلهــا عوامــل ســقوطهاولكنهــا تحمــل فــي 

بوجوده الحر الذي ال یفترق عن وجودي في شيء هـو نـوع مـن االنعزالیـة أتجنـب 

رتـاب أن فـي إمكـانهم أكما أتجنب العقبات القائمة في سـبیلي دون أن  ،فیه الناس

  . )١(كما أنظر إلیهمإلى  النظر

ولكنهـــا محاولـــة ، ة مـــن قبـــل األنـــا للهـــروب منـــهتجـــاه اآلخـــر محاولـــ ةإن الالمبـــاال

العدیــد مــن األســباب إلــى  ویرجــع هــذا اإلخفــاق، تواجــه مصــیر ســابقتها باإلخفــاق

وال یسـتطیع بالتـالي أن  ،ن إهمال األنا لآلخر فیه إدعاء بأنـه غیـر مرئـيإ: أهمها

  . ه نظرة اآلخرعلىي تصرف دفاعي إذا انصبت أیتخذ لنفسه 

تحاول أن تلغي وجود اآلخـر كـذات  ةانت األنا في الالمباالإذا ك أخرىومن جهة 

وینحصــر وجــود الــذات وقتهــا فــي  ،ذات غیــر مبــررةإلــى  فهــي بــذلك تتحــول، حــرة

. بلوغــهإلــى  الــذي ال ســبیل" ذاتــه-وألجــل-ذاتــه-فــي-الوجــود"الســعي الــدائب نحــو 

ن اآلخر ال-وال أحاول أن أستخدم حریة اآلخر  ،إنني أظل إذن ذاتًا حرة ال مبررة

  . )٢(وألعطي لنفسي تبریري الخاص بوجودي ،ألكمل وجودي الخاص-قد اختفي

 "sexual desire"الرغبة الجنسیة   -  ب

محاوالتهــا یخلــق فــي داخلهــا رغبــة فـــي  ىیمكــن القــول بــأن إخفــاق األنــا فــي إحــد

ولكــن كــل مــرة تكــون محاولــة الســیطرة ، إذ هــو صــراع ال یتوقــف ،إعــادة المحاولــة

 فیمــا ســبق تحــاول فــإذا كانــت األنــا. شــد ضــراوة مــن ســابقتهاأ حریــة اآلخــر علــى

وهـذا مـا یظهـر فـي  ،هعلىـواالسـتحواذ  ،سـرهأإلـى  فهي اآلن تهدف ،تجاهل اآلخر

  . sexual desire " (*)الرغبة الجنسیة"

                                                 
 (1)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:380,381 

  . ٦١٤ص: الوجود والعدم :سارتر 
  . ١٨٥:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني (٢) 
ن ال�بعض م�ن أمث�ال إحت�ى  ،الفالس�فة الوج�ودیین م�ن اارتر انھ بالرغم من أن فكرة الجنس لم تالق اھتماًم�سیرى  (*)

فمش��كلة االنقس��ام ، أم��ر ع��ارض إل��ي ذك��ر وأنث��ي" human reality"اق��ع اإلنس��انيالو"رأي أن انقس��ام  ھای��دجر
. كم�ا توج�د الم�رأة س�واء بس�واء" existیوج�د "الن الرج�ل  ،Existence الجنسي ال شأن لھا ب�الوجود الم�اھوي

ھ��و م��ن ش��أن ) إل��ي ذك��ر وأنث��ي(أن االنقس��ام الجنس��ي ی��رى  إذ ،أن ھ��ذه األس��باب غی��ر مقنع��ةی��رى  ولك��ن س��ارتر
فاإلنس�ان ف�ي  ،وھو یبدأ معنا من المھ�د اللح�د ،فالتركیب الجنسي أساس في وجودنا للغیر ،"facticity" الوقائعیة

  >>. ٦١٧:ص، الوجود والعدم :سارتر << . اآلخر أي موجود ألجل ،ماھیتھ موجود جنسي



٨٤٩ 

محاولـــة مـــن محـــاوالتي األصـــیلة "الشـــهوة الجنســـیة باعتبارهـــا إلـــى  "ســـارتر"ینظـــر 

 وتعتمــد. )١((**). "ر مــن خــالل موضــوعیته بالنســبة إلــيٌ إلدراك الذاتیــة الحــرة للغیــ

إذ  ،امتالك شعور الغیر عن طریق امتالك جسده امتالكًا تاماً  علىهذه المحاولة 

، إنني في الشهوة اجعل نفسي جسـدًا فـي حضـرة الغیـر ابتغـاء امـتالك جسـد الغیـر

ـــه مـــــن حیـــــث   كِ متَلــــــمُ "نـــــه هـــــو نفســـــه إولكـــــن امـــــتالك هـــــذا الجســـــد هـــــو امتالكــ

possessed" " أصبح واحداً (أي من حیث شعور الغیر بأنه قد توحد مع األنا( .  

، هــو امــتالك علــو الغیــر كعلــو خــالص ومــع ذلــك كجســم:إن المثــل األعلــى للشــهوة

لكــن مـــع  ،ألنـــه حینئــذ یكــون فـــي وســط عـــالمي ،واقعیتـــه البســیطةإلــى  الغیــر دور 

 nihilating"علـوه الُمعـِدمأن تكـون هـذه الواقعیـة استحضـارًا مسـتمرًا ل علـىالعمـل 

transcendence" )٢( .  

جسد اآلخر باعتباره األداة التي یمكن أن تصید بهـا حریـة إلى  إن األنا هنا تنظر

ــك هـــذا الجســـد تشـــعر وكأنهـــا امتلكـــت حتمـــًا حریـــة ، اآلخـــر وتمتلكهـــا وحـــین تمتلـ

ت فـي إقناع اآلخر بـأن حریتـه قـد حلـإلى  األنا ىتسعولتحقیق هذه الغایة ، اآلخر

اســتمالة هــذا إلــى  ولــذلك تســعي األنــا، وأنهــا حبیســة فــي نطــاق هــذا الجســد، جســده

فكمـا یعبـر عـن  ." Caressةالمالطفـ" "سـارتر"الجسـد إلیهـا عـن طریـق مـا أسـماه 

  . (*)بالمالطفة الفكر باللغة یعبر عن الشهوة

یقصــــد أن المالطفــــة هــــي مجــــرد الــــتالمس الجســــدي بــــین األنــــا  "ســــارتر"لـــم یكــــن 

فالمالطفـة هـي التـي ، (**)" مجموع المراسم التي تجسد الغیر"ولكنها رآها ، خرواآل

لـــیس ذلـــك فحســـب بـــل هـــي ، تكشـــف عـــن جســـد الغیـــر بوصـــفه جســـدًا لـــي وللغیـــر

ولكـن . )٣( ولد جسده تحـت أصـابعيیُ فبمالطفة الغیر ، " shapingتشكیل لآلخر"

  اآلخر ؟ علىهل تنجح األنا فعًال في السیطرة 

                                                 
(**)"My original attempt to get hold of the Other's free subjectivity through his 

objectivity-for-me is sexual desire" 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:382. >> 

  . ٦١٦:ص، الوجود والعدم :سارتر (١) 
 (2)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:394 . 

  . ٦٣٣ص: الوجود والعدم :سارتر  
(*) "Desire is expressed by the caress as thought is by language. " 

<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:390. >> 
(**) "The caress is the ensemble of those rituals which incarnate the Other"  
` <<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:390. >> 
 (3)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:390 

  . ٦٢٧:ص، الوجود والعدم:سارتر  



٨٥٠ 

إنني حین إلى  راجع اوفشله، أن هذه المحاولة مقدر لها الفشل أیضاً  حقیقة األمر

) أي أجعــل منــه دمــًا ولحمــاً (وهكــذا حــین ُأجســد اآلخــر ، أدلــل نفســي، أدلــل الغیــر

وأفقـد فـي الوقـت نفسـه رؤیـة  ،وأرتبط في واقعي الجامد، فإنني التصق بهذا الجسد

 :بوصـفه شـعورًا متجسـداً  تنفیـذها مـن امـتالك شـعور الغیـرإلـى  ىالخطة التي أسع

وموضــــوع ُأدركــــه أنــــا فــــي العــــالم مــــن  ةوٕانمــــا مجــــرد أدا، فــــاآلخر لــــم یعــــد تجســــداً 

 . )١(موقفه

   Sadism(*)السادیة   -ج

فمــا ، محاولــة جدیــدة تقــوم بهــا األنــا ال تختلــف فــي هــدفها عــن المحــاوالت الســابقة

تحــت  نلتكــو  ویبحــث عنــه بكــل إصــرار هــو إخضــاع حریــة الغیــر ،یریــده الســادي

ولـذلك  ،بـل هـي هـذا الجسـد، فـي هـذا الجسـد حریـة اآلخـریرى  ولكنه هنا، قبضته

، لــم تــنجح فــي تحقیــق هــذا الهــدف" المالطفــة"وٕاذا كانــت ، هعلىــالبــد مــن الســیطرة 

جسـد اآلخـر بـالقوة عـن  علـىفها هي هنا تسلك مسلكًا جدیدًا تحاول فیـه السـیطرة 

  . )٢( " "Sadismبالسادیة  فمن خالل ما یعر  (**)العنف والتعذیب طریق

وجفــــاف ،  passion وجــــدان انفعــــالي"الســــادیة بأنهــــا  "ســــارتر"عــــرف یُ و 

barrenness ، وعنــاد صــریحtenacity "(*) ،ثــم یفســر كــل مــن هــذه األوصــاف 

  : حدة فیقول على

  :السادیة هي وجدان انفعالي

هـو حیـث  لـیس فقـط مـن ،هدفه كما هو هـدف الشـهوة أن یمسـك بـالغیر ویسـتعبده

ولكن االمتالك هنا ، بل من حیث هو امتالك علو متجسد خالص، موضوع-غیر

                                                 
  . ١٦٧ص ، سارترإلى  المذاھب الوجودیة من كیركجور:  جولیفییھ ریجیس (١) 
 "١٨٤١-١٧٤٠(اس�مھ الم�اركیز دي س�اد"م�ن اس�م عس�كري وكات�ب فرنس�ي كلم�ة مش�تقة ": "Sadism الس�ادیة (*)

س�م أوم�ن س�لوكھ وممارس�اتھ الشخص�یة  ،وم�ن كتابات�ھ ،واش�تق م�ن اس�مھ، وكان خلیعاً إباحیاً ال تقی�ده أي ق�وانین
، انحراف جنسي یحدث فیھ اإلشباع عن طری�ق إن�زال األل�م أو المھان�ة بالش�ریك الجنس�يإلى  وھي تشیر، السادیة

وق�د تمت�د الممارس�ة وراء الش�ریك الجنس�ي حت�ى تش�مل . القسوة بصفة عام�ةإلى  ویستخدم المصطلح أیضاً لیشیر
الرغم من أن االنحراف السادي یكون مقب�والً كج�زء م�ن عملی�ات التمھی�د لالتص�ال الجنس�ي ف�ي  ، علىالحیوانات

  . بعض الثقافات
، ٣٣٥٣ص، )٧(ج" الس�ادیة:"م�ادة، نفس والط�ب النفس�يمعج�م عل�م ال�:جابر عبد الحمید وعالء الدین كفافي<< 

٣٣٥٢<< 
(**)"Sadism is an effort to incarnate the Other through violence, and this incarnation "by 

force" 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:399. >> 

  . ٦٤٥:ص، الوجود والعدم :سارتر (٢) 
(*) " Sadism is passion, barrenness, and tenacity "  

<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:399. >> 



٨٥١ 

واســــتخدامه  ،أي امــــتالك جســــد اآلخــــر" Instrumental" هــــو االمــــتالك األداتــــي

  . نفسه كأداة وموضوع في الوقت

  :السادیة هي عناد صریح

حالــة مــا هــو لذاتــه الــذي یــدرك نفســه ملتزمــًا دون أن یفهــم بــأي شــيء هــو  ألنهــا

ویستمر في التزامه دون أن یكون لدیه شعور واضح بالهدف الـذي وضـعه ، تزممل

  .ذكر القیمة من وراء هذا االلتزاموال ی، لنفسه

  :السادیة هي جفاف

فالســادي ال یریــد تبــادل العالقــات ، ظهــر حــین تفــرغ الشــهوة مــن اضــطرابهاألنهــا ت

إزاء حریـة مغلولـة فكـل متعتـه أن یكـون حـرًا بـ، الجنسیة مع الغیـر كمـا فـي السـابق

  . )١(" تعذیب لآلخر"ولذلك فهي ، شعر الغیر بجسده عن طریق األلموأن یُ ، الید

هــذه ، بــل اســتبعاده مــن حیــث هــو حریــة، فكمــا أن الحــب ال یقتضــي إلغــاء الحریــة

إرغــام هــذه الحریــة إلــى  ىبــل تســع، الســادیة ال تبحــث عــن إلغــاء حریــة مــن تعذبــه

  . )٢( معذباألتحاد بحریة مع الجسد ال على

" immediate appropriation" إن موضــوع الســادیة هــو االمــتالك المباشــر 

 علـىابتغـاء العمـل ، " "as a toolالجسـد كـأداة  بـل واسـتخدام هـذا، لجسـد الغیـر

"  قهـــري ولكــن هـــذا التجســد هـــو تجســد. لغیـــرجــل اأتحقیــق الوجـــود المتجســد مـــن 

incarnation "by force"  "الفاضـح  باسم "سارتر" هیسمی "the Obscene" ،

  . " grace" الرشاقة أو اللطف  للغیر یقابل به-من أنماط الوجود  انمطً  ویعتبره

 the" التـي تكشـف عـن الحریـة األداة ففـي اللطـف أو الرشـاقة یكـون الجسـم هـو 

instrument which manifests freedom  "، إلـى  ولـذلك یهـدف السـادي

ل تركیبـًا آخـر للغیـر مـن خـالل إظهـار هـذا الجسـد تدمیر هذه الرشاقة لیكون بالفع

ـــر یتخـــذ مواقـــف وأوضـــاعً  تظهـــر جســـمه بمظهـــر  افجـــأة وقســـرًا بهـــدف جعـــل الغی

  . الفاحش أو الفاضح من خالل التعذیب الشدید لهذا الجسد

 ؛ إذ أخــرىإن تعــذیب الســادي للجســد مــا هــو إال صــورة لحریــة تكــافح ضــد حریــة 

فتحطـــیم هـــذا الجســـد هـــو  ولـــذلك، فـــي جســـده ىیتبـــد" الحـــر-الغیـــر" الســـادي یـــرى 

                                                 
 (1) Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:399 . 

  . ٦٤٠، ٦٤١:ص، الوجود والعدم:سارتر  
  . ٦٤٦:ص، الوجود والعدم:سارتر (٢) 



٨٥٢ 

ولحظــة تلــذذ الســادي هــي اللحظــة ، تحطــیم لهــذه الحریــة المتحــدة مــع ذلــك الجســد

وتشــعر فیهــا أن األلــم صــار غیــر ، أو تخضــع و تُــذل ،التــي تنكســر فیهــا الفریســة

تنظــر األنــا لجســد  حینهــا. المقاومــة علــىولــم تعــد هنــاك قــدرة فــي الجســد ، محتمــل

 تشعر أنها حققت ما ترید ؛فما هذا الجسـدو  ،ته الالهثة والفاضحةاآلخر في صور 

  . )١(صورة لهذه الحریة المحطمة والمستعبدة ىالالهث سو 

 علـىومع ذلـك فـإن السـادیة نفسـها شـأنها شـأن الالمبـاالة العمیـاء والشـهوة تنطـوي 

  :مبدأ إخفاقها ألسباب عدة 

فهـو مــن : فارقـةإن موقـف السـادي مـن ضـحیته موقـف متنـاقض یعبـر عـن م .١

امــتالك حریــة -غایتــهإلــى  جهــة یســتخدم مــن الوســائل مــا یكفــل لــه الوصــول

وكأنــه یختبــر حزمــة مــن المفــاتیح فــي ، آلیــاً -اآلخـر عــن طریــق إذالل جســده 

 علــى أخــرىهــذه الغایــة یعتمــد مــن جهــة إلــى  ولكــن الوصــول، أحــد األقفــال

النقــیض بــین فهــو بــین طرفــي . حریــة الفریســة واختیارهــا للخضــوع واإلذعــان

 . )٢(الجبریة الصارمة والحریة الالمحدودة 

جسـد الهـث وفاضـح إلـى  حین یحقـق السـادي هدفـه فـي تحویـل جسـد اآلخـر .٢

قــد " موجــود هنــاك"إلــى  فهــو بــذلك أحالــه، معبــرًا عــن تلــك الحریــة المحطمــة

فهـا هـو  ،ومـن ثـم لـم یعـد یـدري كیـف یسـتخدم هـذا الجسـم، "الشيء" أصبح 

ه مـــن حیـــث هـــو علىـــهـــذا المعنـــي ال أســـتطیع االســـتیالء وب، ال شـــیًئاأصـــبح 

 . ملك أمامه إال أن أظل حائرًا في حال من الدهشة والتأملأوال ، جسد

وال یمكـــن ، الســادیة هــي إخفــاق للشــهوة كمـــا أن الشــهوة هــي إخفــاق للســادیة .٣

 . الخروج من هذه الدائرة إال باإلشباع أو االمتالك الجسدي المزعوم

 the الحریة المتعالیة للفریسـة"هو ما یسمي  هیة المتالكإن ما تسعي الساد .٤

transcendent freedom of the victim  " ، ولكـن هـذه الحریـة تظـل

نـه كلمـا أصـر السـادي أإلـى  هـذا باإلضـافة، من حیـث المبـدأ خـارج المتنـاول

ففي اللحظة التـي تنظـر . )٣(معاملة الغیر كأداة أفلتت منه هذه الحریة  على

نــه ال یمكــن أن یــؤثر فــي أیكتشــف  ،الســاديإلــى  ریســة أو الضــحیةفیهــا الف

                                                 
 (1)Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:400-404 

  . ٦٤٧، ٦٤١:ص، الوجود والعدم:سارتر  
  . ٦٨:ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٢) 
  . ٦٤٨:ص ،الوجود والعدم:سارتر (٣) 



٨٥٣ 

ألنـه ، التـذلل والضـراعة والتمـاس العفـو علـىحتى بإرغام الغیـر ، حریة الغیر

هذا العالم بما فیه  ،الوجودإلى  حریة الغیر المطلقة یأتي العالم في وبواسطة

  . )١(واإلنكار لمن أدوات للتعذیب ومئات المعاذیر للتذل

 :hate كراهیةال  -د

فقـــد ، جـــل إخضـــاع حریـــة اآلخـــرألـــم یعـــد هنـــاك أي طریـــق لـــم تملكـــه الـــذات مـــن 

وفــي الحــالتین أخفقــت ، وتــارة بــالعنف والتنكیــل، ءحاولــت األنــا تــارة بــاللین واإلغــوا

والعـیش فـي عـالم  ،التخلص من هذا اآلخر ىولم یعد هناك حل سو ، إخفاقًا ذریعاً 

، نا اآلن هو تحطیم حریة اآلخر تحطیمًا كـامالً إن ما تریده األ. نخرىخاٍل من األ

  . "الكراهیة" ىوهذا التصمیم یسم

ة مــا هــو لذاتــه فــي مواجهــة ن الكراهیــة تظهــر كوضــع مطلــق لحریــأ "ســارتر"یــرى  

، الغیـر مـا هـو لذاتـه عـن ادعائـه إمكانیـة تحقیـق االتحـاد مـع ىعدما تخلفب، اآلخر

، ذاتـــه-كـــأداة الســـترداد وجـــوده فـــياســـتخدام الغیـــر  علـــىفكـــره القـــائم  عـــن ىتخلـــو 

ه علىـكعلـو یـتم العلـو فوقـه أو التعـالي  یكرهـه ،"أصبح یكره هذا الوجـود بوجـه عـام

transcendence-transcended . ،یكــــره حریــــة هــــذا اآلخــــر ولــــیس شــــكله .

وتتعلـــق بهـــذا الموضـــوع وتریـــد ، الموضـــوع -الغیـــر فالكراهیـــة ال تعـــرف الغیـــر إال

  . )٢(ا العلو الذي یالحقها جل تحطیم هذأتحطیمه من 

لــم تكــن بــأي حــال مــن األحــوال رد فعــل  "ســارتر"إن الكراهیــة التــي یتحــدث عتهــا 

بالعكس فقد تنشـأ الكراهیـة حیـث یكـون  بل، أو أمر شریر قام به اآلخر ىأذ على

بالفعــل فــاالعتراف بالجمیــل هــو ، حــق فــي أن یتوقــع اعترافــًا بالجمیــل علــىالمــرء 

ذلـك  علـىولـم یحملـه ، كان حرًا كل الحریـة فـي فعلـه مـا فعـل االعتراف بأن الغیر

. كـره هـذه الحریـةأوأنـا ، إن اآلخـر هنـا حـر. أي قسر وال حتى قسر الواجـب نفسـه

ن خـرىفالكراهیـة كراهیـة لكـل األ، أن الكراهیة لیست كراهیة لفـرد بعینـه دون اآلخـر

یمثـل  الغیـر الـذي، غیـروما ترید األنا مالحقته هو المبدأ العـام لوجـود ال، في واحد

  . )٣(ن جمیعاً خرىفي الواقع األ

حیـث إن اآلخــر لــن یقـف مكتــوف األیــدي ، أن الكراهیــة متبادلــة "سـارتر"یــرى  كمـا

فــإزاء كراهیــة األنــا توجــد كراهیــة اآلخــر؛ إذ یشــعر اآلخــر أننــي ، أمــام كراهیــة األنــا

                                                 
  . ٦٤٩:ص: نفسھمصدر ال (١) 

(2) Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:411 . 
  ٦٥٧:ص، الوجود والعدم:سارتر 

  . ٦٥٨:ص: نفسھلمصدر ا (٣) 



٨٥٤ 

ر الـــذي بـــه كـــره دْ بالقَــ ه وتـــدمیره ؛ فالكراهیــة تطالـــب بـــأن تكـــرهعلىـــأســعي للقضـــاء 

  . الكراهیة یساوي اإلقرار بحریة الكاره

، ال :اآلخـر؟ اإلجابـة علـىبالفعـل القضـاء  عولكن هل تحقق األنـا هـدفها ؟هـل تسـتطی

 ،إنها تحمل بین جنباتها عوامـل إخفاقهـا، فالكراهیة ال تختلف في نتیجتها عن سابقتها

فإنهــــا ال ، ة الحاضــــرةالغیــــر فــــي اللحظــــ علــــىفــــإذا اســــتطاعت األنــــا بالفعــــل القضــــاء 

 اكمــا أن إلغــاء الغیــر یتضــمن إقــرارً . أال یكــون الغیــر قــد كــان علــىتســتطیع أن تعمــل 

  . )١(الماضيإلى  وهو ینزلق، للغیر- ومن هنا فإن وجودي ، جدبأنه قد وُ 

تسـتهدف القضـاء " hate is a black feeling" إن الكراهیـة عاطفـة سـوداء 

أنــا إلــى  فبتحققــه تعــود األنــا ،مكــن أن یتحقــقولكــن هــذا الهــدف ال ی، اآلخــر علــى

  . وتظل األنا مطاردة من الماضي في دائرة ال یمكن الخروج منها، وحدتها

، قناعـة بـأن الصـراع هـو قـدرنا علـىأن تصـبح  ىاألنـا سـو إلى  إذن ال سبیل اآلن

إن الجحـیم .... ولذلك فهـذا هـو الجحـیم، نخرىفنحن نعیش في صراع دائم مع األ

  . )٢("ونهم اآلخر 

 :في الوجود االجتماعي) اآلخر -األنا(العالقة بین  )٣

ولكــــن ، نــــوع آخــــر مــــن العالقـــات بــــین األنــــا واآلخــــر علـــىالضــــوء هنــــا  "ســــارتر"یلقـــي 

وجود  علىتكشف عنه التجارب العینیة یدل  بل ما، الصراع علىالعالقات هذه المرة ال تقوم 

 community with "مـع اآلخـر  فـاقالمشـاركة واالت"  علـىنـوع جدیـد مـن العالقـات یقـوم 

him  نحـن"هـذه المشـاركة تظهـر فـي قولنـا . ولـیس الصـراع معـه The "WE"  " التـي تعبـر

  . )٣("  the being-with-others مع-للوجود "بدورها عن تجربة حقیقیة 

مجموعـة مـن الـذوات التـي یقـر بعضـها الـبعض  علـى "سـارتر"مفهوم أطلقـه " النحن"إن 

نحـــن "، "نحــن نقــوم بــالهجوم"، "نحــن نقــاوم" :فــي فعــل مشــترك مثــل قولنــاترك تشــبأنهــا ذوات 

  . )٤((*)وهكذا .. "ندین

                                                 
  . ٦٥٩:ص: نفسھلمصدر ا (١) 
  . ١٩١:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني  (٢)

  . ٦٦٠:ص، الوجود والعدم :سارتر (٣) 
(*)   The "we" includes a plurality of subjectives which recognize one another as 

subjectivities. what is explicitly posited is a common action or the object of a 
common perception. "We" resist, "we" advance to the attack, "we" condemn the 
guilty, "we" look at this or that spectacle . 
<<Sartre, J. P. : “Being and Nothingness",P:413. >> 

  . ٦٦١ص: نفسھلمصدر ا (٤) 



٨٥٥ 

ینـــاظران تمامـــًا " الـــنحن"ن تمامـــًا لتجربـــة ین مختلفـــیأن هنـــاك شـــكلإلـــى  "ســـارتر"ویشـــیر 

الـنحن "و ، "نحن كموضـوع الـ" وهـذان الشـكالن همـا ،"المنظـور-الوجـود "و، " الناظر-الوجود"

  . "كذات

  : THE We-Objectكموضوع -النحن : أوالً 

، أســاس الوجــود للغیــر علــىكموضــوع هــي خبــرة عینیــة حقیقیــة تقــوم -إن تجربــة الــنحن 

 shame as a communityأو الخجل كاستالب جماعي  ،ویكشف عنها الخجل المشترك

alienation ،فبظهـــور هـــذا الطـــرف تتحـــول ، هـــذا الخجـــل یكـــون نتیجـــة لظهـــور طـــرف ثالـــث

جـل مواجهـة أعالقـة اتحـاد بـین الطـرفین مـن إلـى  قة بین األنـا واآلخـر مـن عالقـة صـراعالعال

  . الطرف الثالث

هم باألشغال علىجماعة من المحكوم " مثاًال لتوضیح هذه الفكرة فیقول "سارتر"ویعطینا 

وشـــاهدتم بمالبســـهم الرثـــة ، مـــرأة مزینـــةإوجـــاءت لزیـــارتهم ، ســـفینة علـــىالشـــاقة كـــانوا یعملـــون 

بؤســــــهم  ىفهنــــــاك مــــــن نظــــــر إلــــــیهم ورأ ،فثــــــاروا غضــــــبًا وخجــــــًال إزاء هــــــذه الزیـــــارة ،بالیـــــةوال

  . )١("وشقاءهم

، إن ظهور الطرف الثالث في موقف ما جعل األنـا واآلخـر یتحـدان بشـكل غیـر مباشـر

كمـا أن اشـتراك األنـا مـع اآلخـر ، وهذا االتحاد یظهر بطریقة عینیة ملموسة فـي حـاالت كثیـرة

ففــي هــذه . موضــوع-تحــت نظــرة ســید أو رقیــب هــو مــا یعطینــا خبــرة بــالنحن فــي عمــل واحــد 

وتشـیر ، یتحـدد بواسـطة هـدفأدواتي  في نظام كليواألدوات ن خرىالحالة یتكامل األنا مع األ

وهـذه الخبــرة األصــلیة یظهـر فیهــا بوضـوح مــا یعانیــه . أدوار القـائمین بالعمــلإلــى األدوات فیـه 

  . )٢(لسید أو الرقیبمن إذالل ا"موضوع  -النحن "

أن أي یـرى  حیـث ،وبـین الـوعي الطبقـي" موضـوع-الـنحن "بـین  "سارتر"ومن هنا ربط 

أو  ،وجــود الــوعي الطبقــيإلــى  طبقــة اجتماعیــة مســودة سیاســیًا أو اقتصــادیًا ال یرجــع اتحادهــا

بـة اكتشـافها أن هنـاك نظـرة غریإلـى  بـل یرجـع، أو الفقر المشترك ،إحساسهم باآلالم المشتركة

وهذه النظرة هي التي تخلق منهـا طبقـة مسـودة رغـم مـا بـین أفرادهـا مـن ، تأتي إلیها من السید

یعتبر الرأسمالي والبرجوازي واإلقطاعي  "سارتر"إن . صراع یظهر في مواقف الحب والكراهیة

  . )٣(وهو الذي یمنح هذا المجموع وجوده عن طریق النظرة، طرفًا ثالثًا خارج المجموع المسود

                                                 
  . ٦٦٥:ص، الوجود والعدم:سارتر (١) 
  ١٩٤:ص، فلسفة جان بول سارتر: لشاروني حبیب ا (٢)

  . ١٩٥ص: المرجع نفسھ (٣) 



٨٥٦ 

أن اتحـــاد  ىحیـــث رأ خطـــوة أهـــم "ســـارتر"لقـــد كانـــت هـــذه الخبـــرات مقدمـــة لیخطـــو بنـــا 

وهـذا اآلخـر هـو مجــرد تصـور مثـالي متســاوق ، وجـود آخـر خارجهــاإلــى  اإلنسـانیة كلهـا یرجـع

نحاول باستمرار أن  هذا التصور على وبناءً ، ىر وال یُ رى یَ  مع فكرة اهللا باعتباره الموجود الذي

  . )١(ن نشعر بهذه المشاركة باعتبارنا موضوعًا تاریخیًا یعمل لمصیرهأو ، ةنشارك في اإلنسانی

 " "The We-subjectكذات -النحن  :ثانیاً 

الضــمائر  أشــكال االتحــاد بــینمــن  باعتبارهــا شــكالً  )ذات-الــنحن(إلــى  "ســارتر"ینظــر 

أو  وخاصــة عــالم األشــیاء المصــنوعة ،وجودنــا فــي العــالم ویكشــف عــن هــذه الخبــرة ،الواعیــة

ـــي یصـــنعها العامـــل مـــن  ـــه أوال مـــن ، جـــل نفســـهأجـــل الغیـــر ال مـــن أالصـــناعیة الت جـــل غایات

  . )٢(بوصفهم مستهلكین They"" الناس جل المستهلك أوأولكن من ، الخاصة

والشــيء المصــنوع الــذي اســتخدمه ، إن المســتهلكین هنــا یمثلــون التعــالي بالنســبة للعامــل

إلـــى  وكـــذلك یشـــیر، ســـتخدمه بهـــاأالتـــي یجـــب أن  والـــي الطریقـــة، تعـــالي الخـــاصإلـــى  یشـــیر

الـذین " النـاس"شعر أنني من أ ،ستخدمهأوعندما . التعالي الذي یستخدمه أیا كان ذلك التعالي

بشـخص آخـر آخـر شعر بأنـه یمكـن اسـتبدال شـخص أنني أي أ. جلهم ذلك الشيءأُصنع من 

علـه أي شـخص فله یسـتطیع أن ین ما نفعأل ،وفي هذه الحالة نفقد فردیتنا. لكي یفعل ما أفعل

 التــي یقــوم بهــا غیرنــا فــي الوقــت هااألعمــال التــي نقــوم بهــا هــي األعمــال نفســ حوتصــب، آخــر

نني تخصـــیص عـــابر فـــي تیـــار بـــأوال أشـــعر فیـــه إال . فالتعـــالي هنـــا مشـــابه أو مشـــترك ؛نفســـه

  . )٣(البشریة المتدفق

ویمكـن ، "سـارتر"ها دهي خبـرة لهـا مجموعـة مـن السـمات یحـد) ذات –نحن (  إن خبرة

  : حصرها في النقاط التالیة 

وال ، عارضــــة ال تعبــــر عــــن تغیــــر أصــــلي فــــي وجــــودي الشخصــــي "ذات-نحــــن"خبــــرة .١

وال تتـرك ، وال تأتي بأبعاد جدیـدة للوجـود، تصیب البناءات األصلیة للوجود بأي تغیر

 . )٤(األنا في ثر أورائها 

هي حادث نفسي ) ذات -النحن (ة فتجرب: نطولوجيأهذه التجربة من نوع نفساني ال  .٢

 علــىیــتم ولكنــه ، ذاتــي فــي شــعور فــردي ینــاظر تغیــرًا باطنــًا فــي تركیــب هــذا الشــعور

بـل األمـر "  ،مـع–وجـود "وال تحقـق أي ، نخـرىعینیة مع األ ةنطولوجیأأساس عالقة 

 . نخرىیتعلق فقط بطریقة للشعور بنفسي وسط األ

                                                 
  ١٩٦ص: المرجع نفسھ (١) 
  . ٧٦ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل &  ٦٧٦ص، ، الوجود والعدم:سارتر (٢) 
  . ٧٦ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٣) 
  . ١٩٩-١٩٧:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني  (٤)



٨٥٧ 

یمكــن أن تشــكل موقفــًا أصــلیًا  وال، أولیــةال یمكــن أن تكــون تجربــة ) ذات-نحــن( خبــرة .٣

 علـى ىتبنـ) ذات-نحـن(هـذه الخبـرة أن إلـى  والسبب في ذلك یرجـع؛)١( نخرىتجاه األ

 فخبـــرة، )٢( ثانویـــة خاضـــعة خبـــرةیمكـــن أن تكـــون غیـــر  وال، التجربـــة األصـــلیة للغیـــر

ــذین یؤلفــون جــزءا مــن الــنحن خرىالــنحن ال یمكــن أن تعطینــي أصــًال معرفــة بــاأل ن ال

، العكس البد أن یكون هناك أوًال بعض العلم بما هو للغیر علىبل . نأخرىبوصفهم 

-الوجـود "، "مـع-وجـود"شـكل  علـىكیما یمكن تجربـة عالقـاتي مـع الغیـر أن تتحقـق 

  )٣(.مع-أنا أكون ، هو وحده سیكون مستحیًال دون اإلقرار السابق بما هو الغیر" مع

ألنهـا ال تتضـمن أي تجربـة مشـابهة ومطابقـة :تجربـة غیـر مسـتقرة ) ذات-نحن(خبرة  .٤

نهـــا تفتـــرض تنظیمـــات خاصـــة وســـط العـــالم تجـــيء هـــذه التنظیمـــات أكمـــا ، نخـــرىلأل

نــاس ینظــرون أأو  أخــرى -وتتركنــا فــي مواجهــة موضــوعات ، وتختفــي حســب الهــوى

آخــر أن هنــاك مجموعــة مــن الظــروف تــتحكم فیهــا تظهــر بظهورهــا  ىبمعنــ. )٤(إلینــا

ــددة ، اوتختفــــــي باختفائهــــــ فمنهــــــا األدوات واآلالت الصــــــناعیة ؛وهــــــذه الظــــــروف متعــــ

 العالقـــاتومنهـــا ، اً متجانســـ یـــاً بالنســـبة إلیهـــا جمیعـــًا تعال كـــونوالمخترعـــات بأنواعهـــا أ

فأنـا . باعتبـاري أي شـخصإلـى  فهـي تشـیر، المهنیة والفنیة القائمـة بینـي وبـین الغیـر

هـذه  لوكـ، وهكذا.. "راكب"ار مجرد وأنا في القط، "زبون "مثًال مجرد للتاجر بالنسبة 

 . )٥(الظروف متغیرة 

تجـاوز الصـراع بـین األنـا  علـىألنهـا غیـر قـادرة : تجربة غیر ثابتة) ذات-نحن(خبرة  .٥

واآلخـــر مـــن خـــالل اتحـــاد جمیـــع الضـــمائر الواعیـــة أو الـــذوات الملتزمـــة بالســـیطرة أو 

، قتیة داخـل النـزاع نفسـهمن أنواع التهدئة الو  اً تمثل نوع وبذلك، األرض علىالسیادة 

 . )٦(ولیس حًال نهائیًا للصراع القائم بین األنا واآلخر

فــي  قیمــة لهــا تجربــة ال) ذات-نحــن(ن تجربــة أ "ســارتر"مــن خــالل هــذه الســمات یؤكــد 

ولیسـت ، لذاتـه-مختلـف أشـكال مـا هـو  علـى بشكل وثیـقولكنها تتوقف ، يالكشف المیتافیزیق

   .بي للبعض منهایغیر إغناء تجر 

                                                 
  ٦٨٠ص، الوجود والعدم:سارتر (١) 
  . ٦٨٢ص: نفسھ مصدر ال(٢) 
  . ٦٨٣ص: نفسھ مصدر ال(٣) 
  . ٦٨٠، ٦٨٣ص: نفسھ لمصدر ا(٤) 
  . ٧٧ص، الغیر في فلسفة سارتر: فؤاد كامل (٥) 
  . ٢٠٠:ص، فلسفة جان بول سارتر: حبیب الشاروني &  ٦٨٣ص، الوجود والعدم :سارتر (٦) 



٨٥٨ 

واقــع الحیــاة السیاســیة التــي یعیشــها و بــین هــذه التجربــة  "ســارتر"وبــالرغم مــن ذلــك یــربط 

باعتبارهـا مظلـة " ذات-الـنحن "أن حلـم اإلنسـانیة فـي االتحـاد تحـت مظلـة  نـرىحیـث ، األفراد

ألنه یتضـمن إدراك الصـراع القـائم بـین أكثـر مـن . یناقض نفسه أملواع ٍ التحاد األفراد بشكل 

وهذا هو السبب فـي . اآلخر-ألجل -باعتبار الصراع هو الحالة األصلیة للوجود تجاوز واحد

بعكــس الطبقــة المســودة التــي " ذات-نحــن"اســتحالة أن تكــون الطبقــة الســائدة فــي مجتمــع مــا 

فالرجـل البرجـوازي المسـتبد یـرفض أن یعتـرف بأساسـه الطبقـي واضـعًا . "موضـوع-نحن"تكون 

-وجـود"طنـي یكـون فیـه العامـل وصـاحب العمـل متكـاملین فـي بدًال منه أساسًا آخـر التحـاد و 

ولكنهـــا ، "ذات-نحـــن" ومـــن ثـــم ال یكـــون  ،أمـــا أساســـه الطبقـــي فینكـــره. یالشـــي الصـــراع" مـــع

-النحن "ذلك تكون خبرة  علىوبناء . واقعة تحت نظرة أفراد الطبقة األخرى" موضوع -نحن"

إلـى  وبالتالي، اآلخرإلى  ناكلیهما یردُّ أال أن  "موضوع –النحن "من اختالفها عن خبرة " ذات

  . )١(الصراع بین األنا واآلخر

، منهـا مناقشته لطبیعة العالقة بین األنا واآلخر مؤكدًا بأنه ال مفـر "سارتر"وبهذا یختم 

  . )٢(وٕانما هو الصراع، فجوهر العالقة بین الضمائر الواعیة لیس هو الوجود مع

  :"سارتر"الجماعة في فلسفة إلى  دالتحول من الفر:اختفاء الفرد  -ج

عالقـة األنـا  "سـارتر"هـو الكتـاب الوحیـد الـذي نـاقش فیـه " الوجـود والعـدم"لم یكن كتـاب 

هــذا الموضــوع ســواء  "ســارتر"بــل كــان هنــاك العدیــد مــن المؤلفــات التــي تنــاول فیهــا ، بــاآلخر

  . أدبیة مكانت هذه المؤلفات فلسفیة أ

هـذه العالقـة عـن " سـارتر"نتباه هو اختالف وجهة نظر لال تولكن األمر الغریب والالف

أن ماهیـة العالقـات بـین " الوجـود والعـدم"ففي الوقت الذي صرح فیه في ، آخرإلى  من مؤلف

فـي  وأننـا لـن نحقـق، الكائنات الواعیة لیست المعیة المشتركة والمتبادلة والمترابطة بل الصراع

" الوجودیـة نزعـة إنسـانیة "نجـده فـي ، ة لحریـة األخـرن هذه المعرفـة المتبادلـخرىعالقتنا مع األ

، (*)ن خرىأهمیة احترام حریة األ علىمؤكدًا " الوجود والعدم" یقدم الرأي المناقض لما قدمه في

  . )٣(التي سبق أن نبذها (**)فكرة المشاركة علىوالتأكید 

                                                 
  . ٢٠٠ص، لسفة جان بول سارترف: حبیب الشاروني  (١)

  . ٦٨٥ص، الوجود والعدم :سارتر (٢) 
الوجودی��ة م��ذھب : س��ارتر << " ن بالمث��ل ھ��دفيخ��ر�جع��ل حری��ة األأجع��ل حریت��ي ھ��دفي م��ا ل��م أس��تطیع أن أال (*) "

 >>. ٥٨ص، سابقصدر م: إنساني
نھ�ا تتوق�ف تمام�اً أری�ة إنم�ا نكش�ف وإنن�ا بإرادتن�ا للح. د الحریة ألجل الحریة عن طریق ظروف خاصةنر�إننا (**) "

ص��در م: الوجودی��ة م��ذھب إنس��اني: س��ارتر << "حریت��ي عل��ىن تتوق��ف خ��ر�إن حری��ة األ، نخ��ر�حری��ة األ عل��ى
 >>. ٥٨ص، سابق

الھیئ��ة المص��ریة العام��ة ، مجاھ��د عب��د الم��نعم مجاھ��د:ترجم��ة، س��ارتر ب��ین الفلس��فة واألدب: م��وریس كرانس��تون (٣) 
  . ١٢٩ص ، . ١٩٨١، القاھرة، للكتاب



٨٥٩ 

" زعـــة إنســـانیة الوجودیـــة ن"عـــن العالقـــات اإلنســـانیة فـــي كتابـــه  "ســـارتر"لقـــد القـــت آراء 

و ظهـرت آثـار هـذا التحـول ، "الوجـود والعـدم" ه فـي علىـارتیاحًا أكثـر بكثیـر ممـا كـان الوضـع 

 ١٩٦٠ولكــن التحــول األهــم كــان فــي عــام ، والمســرحیة ةاألدبیــ "ســارتر"بوضــوح فــي مؤلفــات 

ة هـذا الكتـاب الـذي یمثـل ذرو  ،"نقـد العقـل الجـدلي"كتابه الضـخم الثـاني  "سارتر"عندما أصدر 

حیــث نــراه یركــز  ،وفــي موضــوع العالقــات اإلنســانیة خاصــة ،عامــة "ســارتر"التحــول فــي فكــر 

والعالقــات الجمعیـة بـدال مـن العالقــات ، اإلنسـان فـي الجمـاهیر مقابــل اإلنسـان فـي الفـرد علـى

  . )١(الشخصیة

إلـى  وینظـر، یحـاول أن یفهـم اإلنسـان فهمـًا شـامالً " نقد العقل الجـدلي "في  "سارتر"إن 

بمـا فـي ذلـك العوامـل  ،الوجود اإلنسـانيفي لموقف البشري نظرة شاملة لكافة العوامل المؤثرة ا

یجمع فیه بین اإلنسان من حیث هو حیـاة فردیـة داخلیـة  فهماً ، المادیة واالجتماعیة والتاریخیة

ونتیجــة لــذلك تختلــف ، أخــرىومــن حیــث هــو حیــاة اجتماعیــة خارجیــة مــن ناحیــة ، مــن ناحیــة 

  . )٢(ن المؤلفین الرؤى بی

ویتحول ، كان الصراع هو الحالة األساسیة بین أي كائنین واعیین" الوجود والعدم"ففي 

خفـت حدتـه فإن هذا الصراع قد ، محاولة كل من الطرفین في امتالك اآلخرإلى  هذا الصراع

 ىیعـد سـو ولـم  -مع بقائه عامًال أساسـیًا فـي التـاریخ اإلنسـاني-" نقد العقل الجدلي " تمامًا في

  . الدافعة للتاریخ ىوهذه الظاهرة هي القو ، (*)سببه الظاهرة العرضیة للندرة تعارض تُ 

ویصـــاب  ،التـــي تجمـــد وعـــي الفـــرد" نظـــرة اآلخـــر"قـــد شـــهدنا " الوجـــود والعـــدم"إذا كنـــا فـــي 

فإننـا هنـا ، یحرمـه مـن حریتـه يوبالتـال، هعلىـنتیجتها بالشلل نتیجة للصفات التـي یخلعهـا اآلخـر 

یشـعرون بـالعجز حیـث " مجتمعـات جمعیـة"األعضـاء األفـراد فـي  نـرى" نقد العقـل الجـدلي  "في 

وهــذا . نخـرىوفقـًا لقـانون التتـالي لمجـرد ظـروف الحیـاة التـي جعلـتهم یعیشـون فـي مجتمـع مـع األ

تم البـــرء یـــهـــذه الحالــة أو تـــزول وبتغیـــر الظــروف  ،العجــز فـــي المقــام األول هـــو مســـألة ظــروف

  .منها

نقــد " أمــا فــي ، نخــرىنعــاني مــن التهدیــد الموجــه إلینــا مــن األ" الوجــود والعــدم"قــد كنــا فــي

، )٣(هــاعلىنســتطیع تحاشـي هــذا الصــراع عـن طریــق تكــوین الجماعـة والحفــاظ " العقـل الجــدلي 

                                                 
  . ١٤٢ص: المرجع نفسھ (١) 
  ، ٢٠٠٧، الطبع��ة الثالث��ة، بی��روت، دار التن��ویر للطباع��ة والنش�ر، ٣ج، تط�ور الج��دل بع��د ھیج�ل: إم�ام عب��د الفت��اح(٢) 

  . ١٢٠ص 
إل�ى  ویذھب سارتر، فلیس ھناك من أشكال المادة ما یكفي إلشباع متطلبات الحاجة ،ترتبط الندرة بالحاجة: الندرة (*) 

  . أن الندرة ھي محرك التاریخیرى  كما، ولكنھا أصبحت ضروریة، ن واقعة الندرة في العالم واقعة عرضیةأ
 >>. ٢٩١ص ، ٣ج، تطور الجدل بعد ھیجل: إمام عبد الفتاح<< 

الھیئ��ة المص��ریة ، ترجم�ة ف��ؤاد كام�ل، م��ن ت�اریخ الوجودی��ة، نص�وص مخت��ارة م�ن الت��راث الوج�ودي: ج�ان ف��ال (٣) 
  . ١٢٩ص ، . ١٩٨٧، قاھرةال، للكتاب
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" إلـي مجتمعـات جمعیـة "collectives" حیث تمر المجتمعـات مـن كونهـا جماعـات تجمیعیـة 

groups "أن عملیــة االنــدماج فــي الجماعــات إلــى  "ســارتر"یشــیر  كمــا، مــن تجمعــات لألفــراد

كمـا أن ، "الرعـب "بل عـن طریـق ، م أو عقد اجتماعيهي عملیة جدلیة ال تتم عن طریق َقسَ 

، أن تصبح متكاملة وذات أنظمـةإلى  الجماعة العنف هو األداة التي یمكن من خاللها توحید

  . )١(ب بنفسهاالحریة المتبادلة هي التي تخلق الرعفضًال عن أن 

   

                                                 
  . ١٤٥ص، سارتر بین الفلسفة واألدب: موریس كرانستون (١) 
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  :الخاتمة

  :ها في بدایة هذا الفصلاالتساؤالت التي طرحنعن من خالل ما سبق یمكننا اآلن اإلجابة 

  :العالقة بین األنا واآلخر في الفكر الفلسفي :أوالً 

نتیجــة مؤداهــا أن إلــى  مــدار الفكــر الفلســفي وصــلنا علــىمــن خــالل تتبــع هــذه العالقــة 

بـل كانـت تتـأرجح صـعودًا ، وتیـرة واحـدة طـوال الفكـر الفلسـفي علىالعالقة بین اآلخر لم تكن 

ولكـن ، الـذات علـىوتـارة بهیمنـة وسـیادة الكـل والشـامل ، الكـل علـىتارة بعلـو الذاتیـة :وهبوطًا 

واســتحالة االســتغناء عــن أحــدهما  ،أهمیــة القطبــین علــىوســط هــذا التــأرجح كــان هنــاك تأكیــد 

  . مقابل اآلخر

  :جودي للعالقة بین األنا واآلخرلورؤیة الفكر ا :ثانیاً 

أن  نــرىحیــث  ،احتلــت فكــرة الجــدل بــین األنــا واآلخــر مكــان الصــدارة فــي الفكــر الوجــودي

الســبب األول واألساســي لظهــور الوجودیــة هــو محاولــة التصــدي للفكــر الســلطوي الشــمولي الــذي 

  . ود المتمیز والفریدصاحب الوج"الفرد "خلفته الفلسفة الهیجلیة وراءها من خالل اهتمامها بهذا 

فیه الوجودیة  ىفي الوقت الذي تر ولكن المفارقة التي نراها في الفكر الوجودي هي أنه 

أهمیــــة الطــــابع  علــــىوتؤكــــد ، والتفــــرد ،والتمیــــز ،الموجــــود البشــــري یتســــم بطــــابع الخصوصــــیة

انــب نهــا لــم تســتطع إنكــار أن الوجــود البشــري حتــى فــي أعمــق جو أإال ، االنعزالــي لهــذا الوجــود

وال یكون مفهومًا إال داخل ، ویتجاوز حدود الوجود الفردي، ما حوله علىوجوده الفرید یفیض 

  . "نخرىاأل –مع  –الوجود " العصوریونهذا ما یسمیه ، كل اجتماعي أوسع

في نظرتهم لطبیعة العالقـة بـین الطـرفین  نوبالرغم من الخالف الذي نراه بین الوجودیی

ة یـوجـود عالقـة حقیق علـىیـدل إنمـا شـيء  علـىفهـذا إن دل ، السلب أمسواء كانت باإلیجاب 

  . ال یمكن إغفالها بین هذین القطبین

   :)كنموذج ممثل للوجودیة الدینیة(  )األنا واآلخر(للعالقة بین " كیركجور"رؤیة : ثالثاً 

  :جل الوقوف أمام هللاأباآلخر ھي عالقة من -عالقة األنا   -أ 

إقامــة عالقــة مــع " رًا مســیحیًا فــي المقــام األول هدفــه هــو باعتبــاره مفكــ "كیركجــور"كــان 

، األمــر الــذي یســتلزم عزلــة الفــرد عــن هــذا العــالم لكــي یســتطیع أن یعــیش ویحیــا مــع اهللا ،"اهللا

، لــیس بــاألمر الســهل الفــرد الواقــف أمــام اهللاإلــى  ولكــن الســبیل لتحقیــق هــذه العزلــة والوصــول

فالعالقـة بـین ، لهـذا الهـدفتحقیـق الفـرد یحول دون  ایعتبر اآلخر عائقً  "كیركجور"ولذلك كان 

  . واهللا ال یمكن أن یكون فیها طرف ثالثالفرد 
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  :الفرد المعزول وسط الجماعة  -ب 

ولكنـه فـي ، أن الفـرد المعـزول هـو الـذي یمثـل الوجـود الحقیقـي علـى "كیركجور"لقد أكد 

جتمـاعي الـذي ال ُیعـرف وفـي الفعـل نفسـه وفـي اللحظـة نفسـها یؤكـد اإلنسـان اال، الوقت نفسـه

  . وال یفهم إال في وسط الجماعة ومن خاللها

  :الفرد والجنس البشري  -ج 

ومركـــب مـــن ، نهـــم مركـــب مـــن فـــردیتهم الخاصـــةأ علـــىاألفـــراد إلـــى  "كیركجـــور"ینظـــر 

فبینمـا یعـد اإلنسـان ، ن هناك عالقة جدلیة بین الفـرد والجـنس البشـريأو . الجنس البشري ككل

وبهـذه الطریقـة یلعـب الجـنس البشـري دورًا فـي ، فـردًا فـي الجـنس البشـريفهـو أیضـًا یعـد  ،ذاته

وأیضــا یلعــب الفــرد دورًا هامــًا فــي تكــوین الجــنس ، حیــث یعــیش فیــه ومــن خاللــه ،تكــوین الفــرد

  .  حیث یتألف من ذوات فردیة ،البشري

 :وتاریخ الجنس البشري، تاریخ الفرد  -د 

فهــو یتحــدث عــن تــواریخ األفـــراد عــن تــاریخ الجــنس البشــري  "كیركجــور"حــین یتحــدث 

وحــین یظهــر ، مجموعــة مــن أعمــال األفــراد  ىفالتــاریخ البشــري لــیس ســو ، الــذین یتــألف مــنهم

كمــا ، یجـد نفسـه مقیـدًا بتـاریخ الجـنس البشـري كلـه مـن ناحیـة ،الفـرد فـي لحظـة تاریخیـة معینـة

 . أخرىانه یسهم هو نفسه في هذا التاریخ من ناحیة 

 :أجل الوصول �من عالقة الفرد باآلخر   -ه 

وكــل مرحلــة منهــا یختلــف فیهــا  ،یمــر بــثالث مراحــل "كیركجــور"اهللا عنــد إلــى  الوصــول

أو المرحلــة الجمالیــة یصــعب إقامــة أي  ىففــي المرحلــة األولــ، نخــرىشــكل عالقــة الفــرد مــع األ

اس أو مرحلة الال التزام واالنغم، مرحلة ضیاع الذات "كیركجور"فهذه المرحلة یسمیها ، عالقة

ولــذلك تصــبح عالقــة الفــرد بــأي ، وهــذه الشــهوات إمــا شــهوات مادیــة. فــي الملــذات أو الشــهوات

أو تكــون هــذه الشــهوات عقلیــة مــن ، شــيء هــي عالقــة لحظیــة الغــرض منهــا االســتمتاع فقــط

ویبتعد عن  ،وتصبح عالقته خیالیة غیر متحققة في الواقع، خالل غرق الفرد في عالم الخیال

  . الوجود الواقعي

ــــي یخضــــع فیهــــا الــــذات : "المرحلــــة األخالقیــــة"فهــــي أمــــا المرحلــــة الثانیــــة  المرحلــــة الت

الـذي یمثـل مركبـًا مـن "  The Universal manاإلنسان العـام "ویمثلها ، لمتطلبات المجتمع

إقامــة عالقــات  علــىولــذلك فهــو قــادر ، وهــذا اإلنســان یتمیــز بالتزامــه، العمومیــة والخصوصــیة

  . الزواج وغیرهامثل عالقة الصداقة و 
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صـبح وت، ه المرحلة تحقق الذات بالفعل تمثل هذ: "المرحلة الدینیة"وفي المرحلة الثالثة 

الغایـــات  ولـــذلك البــد أن یــرفض الفــرد، العالقــة بــین الفــرد ومــا هـــو نســبي ضــربًا مــن الجنــون

 وینفصـل ،عـن العـالم ویهجـره ىأو یتخل ،"Resignation االستسالم"النسبیة عن طریق فعل 

كمـا یتطلــب مـن الفــرد االنصـراف عــن الحیـاة الزوجیــة وكافـة العالقــات . عـن كــل شـيء دنیــوي

تحمـل  علـىقـادرًا  ،الحیاة األقسى بأغلى ثمنمشترًیا "نداء الروح الدینیة إلى  ابتغاء االستجابة

ــــاهللا  ــــة ب ــــتم إدراك العالق ــــي بواســــطتها ی ــــك العالقــــة الت ــــاة مــــن اكتمــــال تل -God" هــــذه المعان

Relationship" . 

 :جدل األوحد والجماھیر  - و 

األوضــاع السیاســیة واالجتماعیــة  "كیركجــور"بــالفرد تنـاول  "كیركجــور"فـي إطــار اهتمــام 

وعزلة الفـرد ، وعي الفرد كفرد علىالتأكید إلى  و كانت دعوته األساسیة، السائدة في المجتمع

أو  "Crowd" دأو الحشـ "Mass" سواء كان هذا الشامل هـو الجمهـور، عن كل ما هو شامل

ــــة "Group" الجماعــــة ــــ "Tribe" أو القبیل ــــة  "Race" قرْ أو الِع " أو األمــــة" Class" أو الطبق

Nation" ،خیانـة روحیـة أي مـن هـذه التجمعـاتإلـى  حتى إنه اعتبـر االنضـمام "Spiritual 

betrayal" ،هــو الكــذب أمــر واحــد لــیس ذلــك فحســب بــل اعتبــر أن هــذه الصــور تعبــر عــن "

Untruth" ،أو الـــبطالن"Falsehood " ،أو العـــدم "Nothing " فـــي مقابـــل الحقیقـــة التــــي ال

  . ذلك الفرد ىیعبر عنها سو 

أمـا التسـویة  ،مبدأ المساواة مؤكدًا أن االختالف هـو سـمة الزمانیـة "كیركجور"كما انتقد 

ا لمـا فالتسویة التي تحدث فـي الحیـاة العامـة ال محـل لهـ كولذل، أو المساواة فهي سمة األبدیة

قـــدم  علــىأمــام اهللا فــنحن كلنــا  اأمــ، فیهــا مــن انحطــاط وازدراء لكرامــة اإلنســان أمــام اإلنســان

 . المساواة

  : حكومة الشھید المستقبلیة  -ز 

، لفكــرة الفـــرد األوحــد والفریـــد تطبیــقلیســت ســـوى للسیاســة  "كیركجـــور"إن أســاس رؤیــة 

الـذي ، "Martyrs"" كـم الشـهید ح" مـا عرفـه باسـمهـو التطبیق السیاسي لهـذه الفكـرة یبدو أن و 

ن أویؤكد طلقة التي ال تموت في ماضیها أبد، السید المسیح باعتباره الحقیقة المإلى  یشیر به

وتمثـــل اســـتجابة متبادلـــة بـــین الفـــرد  ،هـــذه األرض تمثـــل معاصـــرة أبدیـــة علـــىحیـــاة المســـیحي 

ن بعــث الماضــي فــي إ. اإللــه المســیحي الــذي تجتمــع فــي شخصــه الزمانیــة واألبدیــةو المتنــاهي 

ومهمــة المســیحي المــؤمن الــذي یمــارس ویختــار معاصــرة الســید ، المســتقبل هــي مهمــة األوحــد

  . المسیح في حكمه
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وهــذا ، الشـهداء هـم الشــكل األخیـر للحكـام"أن  "كیركجـور"یــرى  ومـن المنظـور السیاسـي

ي الوجـــود مســـتغرقًا فـــ ،الحیـــاة الدنیویـــة علـــىالحكـــم ال یقـــوم إال فـــي تواجـــد جمـــاهیري منكـــب 

 "كیركجـــور"ویعـــرض ، . والمنقـــذ هـــو الشـــهید وحكمـــه. مـــن ینقـــذهإلـــى  وفـــي احتیـــاج ،الحســـي

 ،ویــؤثر فــیهم مــن خــالل طاعتــه هللا، لســمات هــذا الشــهید الــذي یبــدأ حكمــه لألفــراد بعــد موتــه

ویحـــاول ، ن الحـــب مــن خــالل حبــه المســیحي للبشــریةخــرىنــه یعلــم األإ، وحبــه لهــم ،ومعاناتــه

  . تفرح السماء بكل فرد ینقذه هذا الشهید من بین الجماهیر ،أفرادإلى  تحویل الجماهیر

  ):دینیةالكنموذج ممثل للوجودیة ال)( األنا واآلخر(للعالقة بین " سارتر"رؤیة : رابعاً 

 :الحر ناآلخر واإلنسا  -أ 

، "كیركجــور"قضــیة العالقــة بــین األنــا واآلخــر مــن وجهــة نظــر مخالفــة ل "ســارتر"یعــالج 

یـراه ، اهللاإلـى  لآلخر باعتباره عائقًا في طریقه للوصول "كیركجور"لذي ینظر فیه ففي الوقت ا

جــل هــذه أولــذلك یــدخل فــي صــراع معــه مــن ، عائقــًا فــي ســبیل تحقیــق حریتــه الكاملــة "ســارتر"

 . الحریة

 :حریة مقابل حریة  - ب 

فهــذا ، أن مـا یقصــده بـالغیر لـیس شــیئًا آخـر أكثـر ممـا یجــده فـي ذاتـه "سـارتر"ویوضـح 

 الخاصـــة بـــىحـــد أبعـــاد وجـــودي لـــه الخصـــائص والســـمات أآلخـــر أو الغیـــر هـــو وجـــود یمثـــل ا

هـذه الحریـة هـي التـي تضـفي ، نه حر حریة مطلقـة مثلـي تمامـاً أهم هذه الخصائص أو ، نفسها

 . الالتعینو من أنواع الغموض  اً ه نوععلى

 :نظرة اآلخر وحریتي  -ج 

هــذه النظــرة ، النظــر إلــيً  علــىهــي قدرتــه  "ســارتر" ىإن أكبــر خاصــیة ممیــزة لآلخــر لــد

نـه أشـعر أوتجعلنـي ، تسـرق منـي وجـوديإلـى  فنظـرة اآلخـر، التي تمیزه عن باقي الموجـودات

 . ملك إزاء هذه النظرة أي حریةأونتیجة لذلك فأنا لم أعد ، مدارهإلى  يیمتلكني ویجتذبن

 :الوجود دمشروع استردا) اآلخر-األنا (العالقة بین   -د 

كــوني أنــا إلــى  وهــذا الصـراع مــرده، (*)لــذي تتخـذه عالقتنــا بــالغیرالصـراع هــو المظهــر ا

وكمـا ، وتحـاول كـل منهمـا أن تشـل األخـرى بنظرتهـا، واآلخر حـریتین تواجـه إحـداهما األخـرى

أو  علـىكـذلك یحـاول اآلخـر أن یسـیطر ، الغیر أو أن أتحـرر منـه علىأحاول أنا أن ُأسیطر 

  . أن یتحرر من قبضتي

                                                 
(*)"Conflict is the original meaning of being-for-others" . 

<< Sartre, Jean Paul: “Being and Nothingness",P:364. >> 
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هـذا الوجـود الـذي  ،الخطیرة تحاول األنا أن تسترد الوجود الخاص بهـاوٕازاء هذه الحریة 

 the يوجــودمشــروع اســترداد "هــذه المحــاوالت اســم  علــى "ســارتر"ویطلــق ، یملكــه الغیــر

project of the recovery of my being  " ، وهــذا المشـروع هدفـه الـرئیس هــو

  . لحریتيوجعلها خاضعة  ،وابتالعي لها ،إخضاع حریة الغیر لحریتي

ـــتم بـــین األنـــا واآلخـــر هـــي صـــور لمشـــروع اســـترداد الوجـــود أو ، إذن فالعالقـــات التـــي ت

وتتخـذ ، حریة اآلخر علىاألنا لالنتصار  اآخر مجموعة من المحاوالت التي تلجأ إلیه ىبمعن

  : هذه المحاوالت اتجاهین أساسیین

 -في-سس وجودياآلخر بوصفه ذاتًا حرة تؤ إلى  هو اتجاه األنا: االتجاه األول-

. جعـــل اآلخـــر یفقـــد حریتـــهأهـــذه الحریـــة دون أن  علـــىوأحـــاول أن اســـتولي ، ذاتـــه

 . كما في الحب و المازوخیة ،وبهذا أكون أساسًا لنفسي

 انتقـــاص حریـــة إلـــى  ىإن األنـــا أو الـــذات فـــي هـــذا االتجـــاه تســـع :االتجـــاه الثـــاني

إیقــاع اآلخــر ى إلــ تســعي األنــا أخــرىأو بعبــارة ، مجــرد جســدإلــى  اآلخــر وخفضــها

بــرز صــور هــذا أو ، أي جســد األنــا ،ولــیس جســده هــو ،ك هــو جســد اآلخــررَ فــي َشــ

  . االتجاه هي الالمباالة و الكراهیة و السادیة

 أمـر علـىو تؤكـد ، بل تحتفظ بعوامل إخفاقها بـداخلها  ،ولكن كل هذه الصور ال تأتي بحل

 . واحدًا هو الصراع

 ):مع النحن الوجود( محاوالت المشاركة واالتفاق  -أ 

نهـا ال أ تبـدو، نـوع آخـر مـن العالقـات بـین األنـا واآلخـر علـىالضوء هنا  "سارتر"یلقي 

هـذه المشـاركة تظهـر فـي قولنـا . مـع اآلخـر المشـاركة واالتفـاق"  علـىبـل ، الصـراع علىتقوم 

-the being-with مـع-للوجـود "التي تعبر بدورها عن تجربة حقیقیـة "  "The "WE نحن"

others ".   

  : وهذه التجربة لها شكالن

  ًكموضوع -النحن : أوال: 

، أســـاس الوجـــود للغیـــر علـــىكموضـــوع هـــي خبـــرة عینیـــة حقیقیـــة تقـــوم -إن تجربـــة الـــنحن 

هــذا الخجــل یكــون نتیجــة ، أو الخجــل كاســتالب جمــاعي ،ویكشــف عنهــا الخجــل المشــترك

مــن عالقــة  فبظهــور هــذا الطــرف تتحــول العالقــة بــین األنــا واآلخــر، لظهــور طــرف ثالــث

  . جل مواجهة الطرف الثالثأعالقة اتحاد بین الطرفین من إلى  صراع
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  كذات-النحن : ثانیًا : 

الضــــمائر  أشــــكال االتحــــاد بــــینمــــن  باعتبارهــــا شــــكالً  )ذات-الــــنحن(إلــــى  "ســــارتر"ینظــــر 

وخاصـة عـالم األشـیاء المصـنوعة أو  ،وجودنـا فـي العـالم ویكشف عن هـذه الخبـرة ،الواعیة

جــل غایاتــه أوال مــن ، جــل نفســهأال مــن  ،جــل الغیــرأالتــي یصــنعها العامــل مــن الصــناعیة 

  . بوصفهم مستهلكین They"" الناس جل المستهلك أوأولكن من ، الخاصة

اكتشـف فـي ، هنـاك إمكانیـة لالتحـادان في البدایـة مـن  "سارتر"ـ ولكن األمل الذي بدا ل

جوهر العالقة بین الضمائر الواعیة ا هو ن األمر الذي یظل مؤكدإبل  ،نه أمل زائفأالنهایة 

  .وٕانما هو الصراع، لیس هو الوجود مع

" سارتر"و "كیركجور"اآلخر عند -معاني المفارقة في جدل األنا  أما عن  : اً خامس
 :فیمكن إبرازھا في النقاط التالیة

 :"كیركجور"عند ) اآلخر-األنا(معاني المفارقة في جدل   -أ 

  . لفردي ذو طابع جماعي أصیلالوجود ا: المفارقة األولي

ومركـــب مـــن ، نهـــم مركـــب مـــن فـــردیتهم الخاصـــةأ علـــىاألفـــراد إلـــى  "كیركجـــور"ینظـــر 

فبینمـا یعـد اإلنسـان ، ن هناك عالقة جدلیة بین الفـرد والجـنس البشـريأو . الجنس البشري ككل

رًا فـي وبهـذه الطریقـة یلعـب الجـنس البشـري دو ، فهـو أیضـًا یعـد فـردًا فـي الجـنس البشـري ،ذاته

وأیضــا یلعــب الفــرد دورًا هامــًا فــي تكــوین الجــنس ، حیــث یعــیش فیــه ومــن خاللــه ،تكــوین الفــرد

  . حیث یتألف من ذوات فردیة  ،البشري

عــن تــاریخ الجــنس البشــري فهــو یتحــدث عــن تــواریخ األفـــراد " كیركجــور"حــین یتحــدث 

وحــین یظهــر ، اد مجموعــة مــن أعمــال األفــر  ىفالتــاریخ البشــري لــیس ســو ، الــذین یتــألف مــنهم

نـه أكمـا ، الفرد في لحظة تاریخیة معینة یجد نفسه مقیدًا بتاریخ الجنس البشري كله من ناحیة

 . أخرىیسهم هو نفسه في هذا التاریخ من ناحیة 

  :اآلخر ویرفضهإلى  الوجود الفردي یحتاج :المفارقة الثانیة

هـــو الـــذي یمثـــل الوجـــود  أن الفـــرد المعـــزول الواقـــف أمـــام اهللا علـــى" كیركجـــور"لقـــد أكـــد 

ن عـدم قـدرة الـذات إإذ ، ولكن هذه العزلة تستلزم العالقة مـع اآلخـر واالنفصـال عنـه، الحقیقي

إقامــة هــذه  علــىوقــدرتها ، عــدم تحققهــا علــى ةإقامــة عالقــة مــع اآلخــر هــي داللــعلــى الفردیــة 

، ام اهللاهـــدفها الـــرئیس فـــي الوقـــوف أمـــإلـــى  حـــدي خطواتهـــا الالزمـــة لوصـــولهاإالعالقـــات هـــي 

وعـن ، عـن العـالم والتخلـي، انفصالها عن هذه العالقة علىأن قدرتها  نرىللتدرج بعدها حتى 
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نداء إلى  االنصراف عن الحیاة الزوجیة وكافة العالقات ابتغاء االستجابة و، كل شيء دنیوي

مـال اكت رغبة الـذات فـي تحقیـق وجودهـا األصـیل فـيعلى هو الداللة الحقیقیة " الروح الدینیة 

  . "God-Relationship" العالقة باهللا 

  :ویحقق وجوده فیها ،الوجود الفردي یضیع وسط الحشود: المفارقة الثالثة

وعزلة الفرد عـن كـل ، وعي الفرد كفرد علىالتأكید إلى  األساسیةكیركجور كانت دعوة 

 جماعــــة مأ "Crowd" حشــــد كأ "Mass" مــــا هــــو شــــامل ســــواء كــــان هــــذا الشــــامل جمهــــور

"Group" ـــة مأ حتـــى ، "Nation" امـــة مأ" Class" طبقـــة  مأ "Race" عـــرق مأ "Tribe" قبیل

لـیس ، "Spiritual betrayal" خیانـة روحیـة أي من هـذه التجمعـاتإلى  نه اعتبر االنضمامإ

أو ، "Untruth" هـــو الكـــذب أمـــر واحـــد بـــل اعتبـــر أن هـــذه الصـــور تعبـــر عـــن ،ذلـــك فحســـب

 ىفي مقابل الحقیقة التي ال یعبر عنهـا سـو " Nothing "أو الالشيء، " Falsehood"الباطل

  . ذلك الفرد

فــي  لیســوا ســوى أفــرادوبــالرغم مــن هــذا العــداء الشــدید نجــده یصــرح بــأن هــؤالء العامــة 

فـالخطورة  ،وأن الحشـد مـا هـو إال عبـارة عـن أفـراد، وینفذ بهـم األوامـر الخاصـة بـه، مملكة اهللا

ولـذلك یجـب أن تكـون لـدیك القـوة لتصـبح ، هذا الحشد تكمن هنا في أن تكون منساقًا من قبل

  . بل فرد ممیز ؛لست أي فرد ،فرداً 

هــو الفــرد المتمیــز والمتفــوق ذو المواهــب النــادرة " كیركجــور"إن الفــرد الــذي یــدافع عنــه 

الـذي  نـه الفـردإ. تطـارده أخرىوتارة ، التي تجعله غریبًا عن الجماهیر التي قد تسخر منه تارة

لـیس ذلــك فحســب بــل ، unique مقولــة األوحــد" "كیركجــور" ىلــة األكثــر أهمیــة لـدیشـكل المقو 

  . ایحققوا وجودهم ویصبحوا أفرادً كي ن خرىن الدور الحقیقي لهذا الفرد یكمن في مساعدة األإ

  :.حكومة معاصرة وأبدیة"الشهید المستقبلیة"حكومة  :المفارقة الرابعة

، لفكـــرة الفـــرد األوحـــد والفریـــد اإال تطبیًقـــ للسیاســـیة مـــا هـــي" كیركجـــور"إن أســـاس رؤیـــة 

الـذي ، "Martyrs"" حكـم الشـهید " فـه باسـممـا عرَّ هـو التطبیق السیاسي لهذه الفكرة أن وظهر 

ویؤكـد  ً ا،طلقـة التـي ال تمـوت فـي ماضـیها أبـدً السـید المسـیح باعتبـاره الحقیقـة المإلى  یشیر به

وتمثـل اســتجابة متبادلـة بـین الفــرد  ،دیـةهـذه األرض تمثـل معاصــرة أب علــىأن حیـاة المسـیحي 

إن بعـث الماضـي . المتناهي وبین اإللـه المسـیحي الـذي تجتمـع فـي شخصـه الزمانیـة واألبدیـة

ومهمة المسیحي المؤمن الذي یمارس ویختار معاصرة السید ، في المستقبل هي مهمة األوحد

  . المسیح في حكمه
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وهـذا ، "داء هـم الشـكل األخیـر للحكـامالشـه"أن " كیركجـور"یـرى  ومن المنظور السیاسي

مســـتغرقًا فـــي الوجـــود  ،الحیـــاة الدنیویـــة علـــىالحكـــم ال یقـــوم إال فـــي تواجـــد جمـــاهیري منكـــب 

لسـمات " كیركجـور"ویعـرض ، والمنقـذ هـو الشـهید وحكمـه. مـن ینقـذهإلـى  الحسي وفـي احتیـاج

 ،ومعاناتــه ،اعتــه هللاویــؤثر فــیهم مــن خــالل ط، هــذا الشــهید الــذي یبــدأ حكمــه لألفــراد بعــد موتــه

ــالل حبـــه المســــیحي للبشـــریةخـــرىنـــه یعلــــم األإ، وحبـــه لهـــم ویحـــاول تحویــــل ، ن الحـــب مــــن خـ

  . تفرح السماء بكل فرد ینقذه هذا الشهید من بین الجماهیر ،أفرادإلى  الجماهیر

  :"سارتر"عند ) اآلخر-األنا(معاني المفارقة في جدل   -ب 

 وجود اآلخر تكشف عن" سارتر"ذاتیة : المفارقة األولي

  ":الوجودیة نزعة إنسانیة"في كتابة " سارتر"یقول 

ن اإلنسـان كمـا قلنـا یكشـف بـالكوجیتو أل ، الذاتیة التي نقول بها لیست ذاتیة فردیـة"

اإلنسان الذي یكتشف ذاته بالكوجیتو یكتشف أیضًا .... ،ن أیضاً خرىعن ذاته وعن ذات األ

فهــو لــیس شــیئًا إن لــم ، وریة لوجــود ذاتــهن ضــر خــرىویكتشــف أن ذوات األ، نخــرىذوات األ

  )١("یعترف به اآلخرون

الذاتیـــة التـــي ولكــن ، ومســـئولیته ،وحریتــه ،تنطلــق مـــن ذاتیــة الفـــرد "ســـارتر"ن وجودیــة إ

ن اإلنسان الذي یكشف عن ذاته مـن خـالل الكوجیتـو یكشـف أل، ینادي بها لیست ذاتیة فردیة

فهـو لـیس شـیئًا ، ن ضـروریة لوجـود ذاتـهخـرىویكتشـف أن ذوات األ، نخـرىأیضًا عـن ذوات األ

عرف شیئًا عن نفسي لن أبل إنني لو شئت أن  ،لیس ذلك فحسب، إن لم یعترف به اآلخرون

بـــل كـــذلك شـــرطًا  ،ألنـــه لـــیس فقـــط شـــرطًا لوجـــودي ،إال عـــن طریـــق اآلخـــرأتمكـــن مـــن ذلـــك 

  . للمعرفة التي أكونها عن ذاتي

وهـــذا هـــو الـــذي ، یتـــه یقتضـــي شـــعوره بـــاآلخرأن شـــعوره بذاتیتـــه وفرد" ســـارتر" ىلقـــد رأ

باعتبــاره اللحظــة المجــردة التــي یتــراءى فیهــا المــرء  -ولــیس العكــس  -یجعــل الكوجیتــو ممكنــًا 

مرحلــة ضــروریة مــن مراحــل  اآلخــر –جــل أ مــن –ومــن هنــا یكــون الوجــود ، لنفســه كموضــوع

  . تطور الذات

  . اآلخر هو األنا الذي لیس أنا:المفارقة الثانیة

  :یعرف سارتر اآلخر في كتابه الوجود والعدم یقول  حین

                                                 
  . ٤٤ص : الوجودیة مذھب إنساني : سارتر (١) 
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إلـى  هنـا لتشـیر" لـیس"و، ". ومـن لسـت أنـا إیـاه، األنا الذي لیس إیاي" هو  :الغیر"

وهذا العدم هـو أصـًال أسـاس كـل ، فصل معطي بین الغیر وبین نفسي االعدم بوصفه عنصرً 

  . )١( عالقة بین الغیر وبیني

نـــه وجـــود أ علـــىاآلخـــر إلـــى  فهــو ینظـــر:مثـــل مفارقـــة ی" ترر ســـا"إن مفهــوم اآلخـــر عـــن 

لكــن بأبعــاد وجــود ، وهــذا الوجــود هــو وجــودي، إن اآلخــر أو الغیــر هــو وجــود، كوجــودي تمامــاً 

لكنـي ، ألني أنـا هـذا األنـا، نه أنا مفصوًال عن أنا بعدم ال یمكن عبورهإ، وكیفیات جدیدة تماماً 

األنا الذي ال یفصلني عنـه شـیئًا أبـدًا اللهـم  نه ذلكإ. لست ذلك العدم الذي یفصلني عن ذاتي

ه أن یكــون لذاتــه علىــأي ذلــك اللــون مــن عــدم التعــین للــذات الــذي :إال حریتــه الخاصــة التامــة 

  . وبذاته

  :اآلخر بالنسبة لي هو ذات وموضوع :المفارقة الثالثة

" األنـــا "ولـــم یجعـــل مـــن، لیكشـــف بهـــا عـــن وجـــود الغیـــر "النظـــرة"اســـتخدم ســـارتر فكـــرة 

 اولكـــن ســـارتر جعـــل اآلخـــر أیضـــًا موجـــودً ، "اآلخـــر" یجـــابي الفعـــال الـــذي یعـــرف الموجـــود اإل

 األنــاإذ جعــل مــن  ،فقــدم لنــا صــورة مــن صــور المفارقــةتماًمــا ألنــه مثلــه مثلــي ، وفعــاالً  اایجابًیــ

 . نفسه وذاتًا وموضوعًا في الوقت ،نفسه في الوقت" ومنظوراً ، "ناظراً واآلخر 

فالرجـل ،  ذات نـاظرةوهـذه الـذات هـي ، أكـون أنـا ذاتـًا بالنسـبة إلیـه فهو موضوع عنـدما

نظـر إلیـه أالكتـاب یمكـن أن  ىشـیئًا سـو یـرى  الذي یقرأ في كتابـه مـثًال دون أن یسـمع شـیئًا أو

، "شـــجرة مثمـــرة"أو "صـــخرة بـــاردة "وهـــو فـــي هـــذا الوصـــف أشـــبه بقـــولي " اقارًئـــ رجـــالً "باعتبـــاره 

. موضــوع مرئــيإلــى  مــن شــيء مكــاني متــزمن یتحــول بواســطتيفــاآلخر هنــا لــیس شــیئًا أكثــر 

  . حتى تزول عني هذه الشیئیة والموضوعیة ألتحول أنا إلیهاإلى  ولكن ما أن یلتفت

وعالقتـــي األساســـیة بـــه ، "یرانـــي" أن یكـــون مـــن :إلـــى ذاتـــًا بالنســـبة الغیـــر باعتبـــاره أمـــا

ــر فــــي اإلمكانیــــة الدائمــــة فــــي أن ن أكــــون بالنســــبة إلیــــه موجــــودًا أي أ، بواســــطتهأرى  تنحصــ

محـل الموضـوع الـذي یكـون بالنسـبة  -نـه یرانـي إكـذات مـن حیـث  -إذ یحـل الغیـر. موضوعاً 

  . موضوع مرئيإلى  فالغیر هو اإلمكانیة الدائمة إلحالتي. إلي

  :العالقة بیني وبین اآلخر عالقة من الفرار و التعقب: الرابعةالمفارقة 

فرار :ن األنا واآلخر تظل في دورة دائمة من الفرار والتعقب أن العالقة بی" سارتر" ىیر 

وكــل مــن هــذین االتجــاهین فــي مقابــل ، وتعقــب للوجــود فــي ذاتــه ولذاتــه، مــن الوجــود فــي ذاتــه

                                                 
  . ٣٩٣ص ، عدمالوجود وال:سارتر (١) 
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. اعتنــاق اآلخــرإلــى  هما یــدفعحــدأأي أن ســقوط  ،هما ظهــور األخــرحــدأوفــي مــوت ، اآلخــر

  . )١("بل َدوروهكذا فال وجود للدیالكتیك في عالقتنا باآلخر 

  :اآلخر إثبات لوجوده علىالقضاء : لخامسةالمفارقة ا

وتســلبني ، وتهبنــي قیمــاً ، إن حریــة اآلخــر هــي التــي تصــنع وجــودي وتجعلنــي موجــوداً 

إنهــا حریــة متغیــرة األشــكال وغیــر . ووجــودي یتلقــي منهــا إفالتــًا ســلبیًا مســتمرًا مــن ذاتــه، إیاهــا

ویمكن أن تدرجني بدورها في آالف من أحوال ) لتزمأو ( ندرجأوفیها ، وخارج المتناول ،مسئولة

 . الوجود المختلفة

هـذا الوجـود الـذي  ،وٕازاء هذه الحریة الخطیرة تحاول األنا أن تسترد الوجود الخاص بهـا

وهـــذا ، "مشـــروع اســـترداد الوجـــود"هـــذه المحـــاوالت اســـم  علـــى" ســـارتر"ویطلـــق ، یملكـــه الغیـــر

وجعلهـــا خاضـــعة  ،حریـــة الغیـــر لحریتـــي وابتالعـــي لهـــاهـــو إخضـــاع  المشـــروع هدفـــه الـــرئیس

  . لحریتي

 -في-اآلخر بوصفه ذاتًا حرة تؤسس وجوديإلى  هو اتجاه األنا: االتجاه األول-

. جعـــل اآلخـــر یفقـــد حریتـــهأهـــذه الحریـــة دون أن  علـــىســـتولي أوأحـــاول أن ، ذاتـــه

  . لنفسي كما في الحب و المازوخیة اوبهذا أكون أساسً 

 انتقـــاص حریـــة إلـــى  ىإن األنـــا أو الـــذات فـــي هـــذا االتجـــاه تســـع :االتجـــاه الثـــاني

إیقــاع اآلخــر إلــى  تســعي األنــا أخــرىأو بعبــارة ، مجــرد جســدإلــى  اآلخــر وخفضــها

بــرز صــور هــذا أو ، أي جســد األنــا ،ولــیس جســده هــو ،ك هــو جســد اآلخــررَ فــي َشــ

 . السادیةو  ،الكراهیةو  ،االتجاه هي الالمباالة

حریــة  علــىفــإذا نجحــت الــذات فــي الســیطرة ، فارقــاتولكــن كــل هــذه العالقــات تمثــل م

وٕاذا فشلت هذه ، وفقد قیمته ودوره بالنسبة لي، شيءإلى  تحول اآلخر هنا ،ٕاخضاعهاو  اآلخر

 هـذه فـي الباقیـة الوحیـدة السـمة تبقـيو  ،بقي اآلخر مصدرًا یهدد وجـودي باسـتمرار، المحاوالت

   .الصراع هي العالقة

                                                 
  . ٥٨٧:ص، الوجود والعدم:سارتر (١) 
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ــــ  .  ٢٠   ،        القـــاهرة  ،  ١ ط  ،                  عبـــد المـــنعم الحفنـــي  :      ترجمـــة  ،                     الوجودیـــة مـــذهب إنســـاني  ،                               ـــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٦٤     .   

  ،  ت     بیـرو   ،      اآلداب    دار    ت      منشـورا  ،                عبد الـرحمن بـدوي :     ترجمة  ،  م            الوجود والعد :                              ــــــــــــــــــــــــــــــ  .  ٢١

    .  ٦   ١٩٦  ،      األولي   ة     الطبع

  العربیة إلى  المصادر العامة المترجمة -ب

ـــدریك   .  ٢٢ ــــم زرادشــــت :     نیتشــــه        فریـ ــــارس  :      ترجمــــة  :                 هكــــذا تكل ــــیكس ف ــــدة   ،            فیل             مطبعــــة جری

   .     ١٩٣٨  ،          اإلسكندریة  ،       المصیر

 :عربیةالالمراجع : ساً ساد

           سلسـلة عـالم   ،               ترجمـة عـزت قرنـي  :                  معاصرة في أوروبـا           الفلسفة ال  :        بوشنسكي  .  م  .  ا  .  ٢٣

ـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون  ،        المعرفـــة ـــم   ،       الكویـــت  ،                              المجل        ســـبتمبر   ،    ١٦٥          العـــدد رق

١٩٩٢     .   

  ،            فـایز الصـباغ :      ترجمـة   ،  )    ١٨٤٨-    ١٧٨٩ (                  عصـر الثـورة أوروبـا  :               اریك هـوبز بـاوم   .  ٢٤

   .     ٢٠٠٧         ، بیروت،             الطبعة االولي  ،                               مركز الدراسات الوحدة العربیة

ـــد ا  .  ٢٥ ـــاح           إمـــام عب ـــة    ور           ســـورین كیركجـــ  :       لفت             دار التنـــویر   ،           الجـــزء األول  ،              رائـــد الوجودی

   .     ١٩٨٣  ،      بیروت  ،               للطباعة والنشر

                  دار الثقافـة للنشـر   ،             الجـزء الثـاني  ،              رائـد الوجودیـة    ور           سورین كیركجـ  :                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .  ٢٦

   .     ١٩٨٦  ،        القاهرة  ،         والتوزیع

ـــ               ـــــــــــــــ  .  ٢٧                     دار التنــویر للطباعــة   ،  )                   تطــور الجــدل بعــد هیجــل (           جــدل اإلنســان   ::                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ٢٠٠٧  ،               الطبعة الثالثة  ،      بیروت  ،       والنشر

        المؤسســـــة   ،             منصـــــور القاضـــــي  :       ترجمـــــة   ،              هیجـــــل والمجتمـــــع  :                جـــــان بیـــــار لـــــوفیفر  .  ٢٨

   .     ١٩٩٣      بیروت   ،  ١ ط  ،                         الجامعیة للدراسات والنشر

      ترجمــة   ،                  مــن تــاریخ الوجودیــة  ،                             صــوص مختــارة مــن التــراث الوجــودي ن  :         جــان فــال   .  ٢٩

   .     ١٩٨٧  ،        القاهرة  ،                      الهیئة المصریة للكتاب  ،          فؤاد كامل

    دار   ،           فــؤاد زكریــا :       مراجعــة   ،                إمــام عبــد الفتــاح :      ترجمــة   "         الوجودیــة    : "           جــون مــاكوري  .  ٣٠

   .     ١٩٨٦        القاهرة   ،                     الثقافة للطبع والنشر



٨٧٤ 

          اإلسـكندریة   ،            دار المعـارف  ،    رتر                          أزمـة الحریـة بـین برجسـون وسـا  :               حبیب الشاروني   .  ٣١

١٩٦٣     .   

    . ت   .   ، د         اإلسكندریة  ،            دار المعارف  ،                    فلسفة جان بول سارتر  :                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .  ٣٢

     فــؤاد   :       ترجمــة   ،  "     ســارتر    إلــى                              المــذاهب الوجودیــة مــن كیركجــور    : "              ریجــیس جولیفیــه  .  ٣٣

  ،                            ار المصـریة للتــألیف والترجمــة   الــد  ،                         محمـد عبــد الهـادي أبــو ریـدة  :        مراجعــة   ،     كامـل

   .     ١٩٨٠  ،        القاهرة

  ت  .  د  ،        القاهرة  ،                دار مصر للطباعة  ،             مشكلة اإلنسان :              زكریا إبراهیم   .  ٣٤

    دار   ،  )                           دراســـة فـــي فلســـفة ســـارتر ومســـرحه (                   األنـــا واآلخـــر والجماعـــة  :         ســـعاد حـــرب  .  ٣٥

   .     ١٩٤٤  ،      بیروت  ،  ١ ط  ،               المنتخب العربي

ـــدریش ن :                   صـــفاء عبـــد الســـالم جعفـــر  .  ٣٦             دار المعرفـــة   ،     یتشـــه                             محاولـــة جدیـــدة لقـــراءة فری

   .     ١٩٩٩  ،          اإلسكندریة  ،         الجامعیة

       الطبعــة   ،              منشــأة المعــارف  ،       هایــدجر                         الوجــود الحقیقــي عنــد مــارتن   :                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .  ٣٧

   .     ٢٠٠٠  ،          اإلسكندریة  ،      األولي

                الثقافـــة للطباعـــة      دار  ،  ٣ ط  "                           دراســـات فـــي الفلســـفة الوجودیـــة   :"                عبـــد الـــرحمن بـــدوي  .  ٣٨

   .     ١٩٧٣  ،      بیروت  ،       والنشر

  ،                    منشــــورات اتحــــاد العــــرب  ،                         الفكــــر الوجــــودي عبــــر مصــــطلحه  :              عــــدنان بــــن ذریــــل  .  ٣٩

   .     ١٩٨٥  ،      بیروت

ــــى  .  ٤٠ ــــد المعطــــي      عل ــــة  ،               ســــورین كیركجــــارد  :            عب   ،          اإلســــكندریة  ،                     دار المعرفــــة الجامعی

١٩٧٩     .   

  . ت  .  د  ،        القاهرة  ،    نشر                    دار قباء للطباعة وال  ،               نقد فلسفة هیجل :                    فریـــال حسن خلیفة  .  ٤١

                المؤسسـة العربیـة   ،                       مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد  :      ترجمـة  ،        كیركجـرد  :              فریتـوف برانـت   .  ٤٢

   .     ١٩٨١  ،      بیروت  ،  ١ ط  ،                للدراسات والنشر

                      نصـــــوص مختـــــارة مـــــن التـــــراث   "   ،                       نصـــــوص مـــــن التـــــراث الوجـــــودي :          فـــــؤاد كامـــــل   .  ٤٣

   .     ١٩٨٧        القاهرة   ،                             الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،  "       الوجودي

   .  ت  .  د  ،        القاهرة  ،            دار المعارف  ،                     الغیر في فلسفة سارتر  :                    ـــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــ  .  ٤٤



٨٧٥ 

  ،                       مجاهد عبد المـنعم مجاهـد :     ترجمة  ،                        سارتر بین الفلسفة واألدب :               موریس كرانستون   .  ٤٥

   .     ١٩٨١  ،        القاهرة  ،                             الهیئة المصریة العامة للكتاب

          ر الثقافة   دا  ،                       مجاهد عبد المنعم مجاهد :     ترجمة  ،                        تاریخ الفلسفة الیونانیة :    ستیس      ولتر  .  ٤٦

   .     ١٩٨٤  ،        القاهرة  ،               للنشر والتوزیع

            دار التنـــویر   ،                إمـــام عبـــد الفتـــاح :      ترجمـــة   ،  )           فلســـفة الـــروح (           فلســـفة هیجـــل   :                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .  ٤٧

   .     ٢٠٠٥  ،      بیروت  ،  ٣ ط  ،               للطباعة والنشر

   .     ١٩٩٩  ،        القاهرة  ،                     مكتبة النهضة المصریة  ،                        تاریخ الفلسفة الیونانیة  :         یوسف كرم  .  ٤٨

 :الموسوعات الفلسفیة العربیة: اً ابعس

  ،                  دار الكتـــب العلمیـــة  ،  "   ) ٢ ( ج  ،  ) ١ ج (  ،        الفلســـفة      أعـــالم       موســـوعة    :    ألفـــا    یلـــي  إ     رونـــي   .  ٤٩

   .     ١٩٩٢  ،      بیروت  ،  ١ ط

                 العربیــة للدراســات    ة      المؤسســ  ،  ) ٢ ج (  ،  ) ١ ج (  ،        الفلســفة       موســوعة   :                عبــد الــرحمن بــدوي  .  ٥٠

   .  ٤   ١٩٨  ،  ى    األول   ة     الطبع  ،       والنشر

 المعاجم الفلسفیة العربیة: اً ثامن

  ،  ) ٥ ( ج  ،                            معجـم علـم الـنفس والطـب النفسـي :                             عبد الحمید وعالء الدین كفـافي      جابر  .  ٥١

   .     ١٩٩٢  ،        القاهرة  ،                    دار النهضة العربیة 

  ،      بیــــروت  ،                    دار الكتــــاب اللبنــــاني  ،  ) ٢ ( ج  ،  ) ١ ( ج  ،               المعجــــم الفلســــفي  :           جمیــــل صــــلیبا  .  ٥٢

١٩٨٢     .   

   .     ٢٠٠٦  ،      بیروت    ، ،            دار الطلیعة   ، ٣ ط  ،             معجم الفالسفة  :             جورج طرابیشي  .  ٥٣

  

   



٨٧٦ 

  


