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 2بعض  مما نعرفه أو ال نعرفه عن جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار

 سارتر الكينونة والعدم بخصوص كتابتعليقات 

 

 جواد بشارة. إعداد وتحرير وتأليف وترجمة د

 :دواخل العقل السارتري المعرفية فيالخلفيات 

كنت أقرأ كل ما يقع بين يدي عن سارتر أو ما ينشره سارتر من كتب وأبحاث ودراسات ومقاالت وقمت 

بمحاولة جريئة بقراءة تفكيكية وتأويلية لمنجزه األساس وهو الكينونة والعدم بعد أن تمكنت من اللغة 

سارتر في أواخر أيامه قبل وفاته بأشهر قليلة وكان ثم طلبت موعداً من . الفرنسية وقرأته بلغته األصلية 

متعباً لكنه لم يرفض طلبي فزرته في مقر استراحته وقدمت له النصوص التي كتبتها كتعليقات وتفسيرات 

لبعض مما فهمته من أطروحته الفلسفية بعد أن كنت أستمد معرفتي ومعلوماتي من النص المترجم لكتاب 

وبعد أقل من أسبوع تلقيت مكالمة . مه عبد الرحمن بدوي بعنوان الوجود والعدمالكينونة العدم والذي ترج

كثيًرا ما .  هاتفية منه يطلب مني أن أستمر في هذه القراءة وأن أعد منها كتاباً سيسعى هو شخصياً لنشره

ألول في الجزء ا" سوء النية"تُقرأ أوصاف وجهة نظر سارتر للوعي كما لو أن الكاتب قد قفز من فصل 

هذه القفزة تهرب من الفصل الصعب . في نهاية الجزء الثالث" العالقات الملموسة مع اآلخرين"إلى فصل 

" الفصل الحاسم فرصة التمعن في في الجزء الثاني وتفوت " Tran scendence"التساميب المعنون

ر الصعب عالوة على ذلك ، نظًرا لمنهج سارت. في منتصف الجزء الثالث" The Body" "الجسد

والمختلف انطالقًا من المجرد إلى الملموس ، فإن مجرد حقيقة أن الوجود والعدم تنتهي بتوضيح فعل 

هنا أن سارتر ال يعتبر أوصافه للوعي والحرية ملموسة حتى رسم  نجد" الفعل واالمتالك.. و " "الوجود"

يعتبر سارتر أن الوصف . هلةيجب أن تكون مؤالمستخدمة ولكن حتى العبارة . طريقة تصرفنا وسلوكنا

األنطولوجي الكامل مكرر ، في نص مخادع أوسع ، مجرد أو تجريدي ، ألنه ال يأخذ في االعتبار البعد 

" الكينونة"والعدم ، يؤكد سارتر أن األنطولوجيا تصف أو الكينونة في الوجود . األخالقي للوجود البشري

 .حيال األفعال البشرية"  ما ينبغي"وليس 

حتفظ بهذه المالحظات القليلة ضمن النطاق األصلي للتعليق ، ولم يحاول شخص واحد إصدار حكم عام ا 1

 لن يكون هو  أعتقد أن هذا األخير 1. على الوجود والعدم وال اعتبار أي تطور فلسفي الحق لفكر سارتر

أن . يؤمن ايضا 1؛ القضية سوى من أجل تشتيت االنتباه إلى أول من يقترب من دراسة الوجود والعدم 

النقد الديالكتيكي " المراحل الالحقة من فكر سارتر ، وتحديداً ماركسيته الفريدة على النحو الوارد في  

 .، ، ال يمكن فهمها إال بعد فهم األنطولوجيا الخاصة به أوالً Critique dialectale de la raisonللعقل 

ثير لالهتمام لتر من الم. لذي قدم فيه الوجود ألول مرةومع ذلك ، يجب أن يقال شيء عن اإلطار العام ا

حيث . غر كانا قادرين على إكمال برنامجهما الفلسفي كما كان مخطًطا له في البدايةديأنه ال سارتر وال ه

اهرية حول مسألة الكينونة ، ور ألول مرة على أنه جزء فقط من دراسة ظغتم تقديم الكينونة والزمن لهيد

إن فشلهم في االستمرار في مخططاتهم هو ، كما . رتر للوجود والعدم بدراسة عن األخالقوتم تقديم سا

العالم بشكل " رأوا"أعتقد ، شهادة على صدق نهجهم في  الفلسفة الظواهرية ؛ في نهاية دراساتهم المبكرة 



جهم النموذجي مختلف وتعلموا ما يكفي من أوصافه الخاصة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من االستمرار في نه

 .المصمم مسبقًا

الحكم على عمل فلسفي هو في حد ذاته جائزة دخول للفلسفة حيث ال تتمثل المهمة فقط في تأكيد أو إنكار 

بعض العبارات التي تلخص ظاهريًا موقفًا فلسفيًا ، بل الدخول في حوار يفترض مسبقًا معرفة شاملة 

 . ".بالنص نفسه 

إذا تم تقديم الوجود والعدم كعمل متكامل ، فإن . أحكام وملخصات قصيرةعانى فهم فكر سارتر سريعًا 

غنية في تحديدها : اهراتية لسارتر يُنظر إليها على أنها غنية وعميقة وفريدة من نوعهاواألنطولوجيا الظ

للجوانب الظرفية ألفعالنا الحرة ؛ عميقة في طريقة تركيزها على جسم اإلنسان ، الذي يعّرف العالم 

. في محاولتها لتمديد المحدود لتوفير صورة كاملة للوجود. يحدده ؛ وفريدة من نوعها في تاريخ الفلسفةو

ولكن ربما يكون أهم جانب في فكر سارتر بالنسبة لجيلنا هو قدرته على التخلص من خداعنا الذاتي 

تفكيرنا في الحالة اإلنسانية  إذا أخذ. دعنا نقبل التشكيل الحر لذواتنا وبيئتنا. وخداع الذات على نحو عام

فلسفة سارتر في الحسبان ، فلن نغفل أبدًا عن مسؤوليتنا في تحويل أرضنا إلى كوكب تتجسد فيه حرية كل 

فلسفة جان بول سارتر ،  منيؤكد روبرت دينون كومينغ ، في مقدمته الممتازة لمختاراته . إنسان في بيئته

لكنها  باهظة،قد تكون مالحظة كومينغ ". لفيلسوف الوحيد لديناا"معقولية الحكم القائل بأن سارتر هو 

 .إسراف ال يأتي في توقيت سيئ وال بال سبب على اإلطالق

حاولت حتى اآلن تجنب  المقاربة الخجولة؛ لكن على الرغم من أن النهج االعتذاري ليس فلسفيًا أبدًا ، إال 

ألدبيات الثانوية فيما يتعلق بالوجود والعدم إلحداث ويتطلب ثقل الكثير من ا. أنه ليس دائًما غير مبرر

نهاية  واحدة فياألدبيات ، خارج السياق ، على جملة  بعض التوازن ، ففي كثير من األحيان تؤكد هذه

لكنه يتجاهل مكانة مهمة يعطيها الكتاب ككل لخروج " الرجل هو عاطفة عديمة الفائدة ،"الجزء الرابع ، 

بشكل عام ، يتجاهل هذا األدب أيًضا أطروحة سارتر القادرة . الزمن،من عبثية الوجوداإلنسان من حيث 

على أن كل حياة بشرية ليست مجرد محاولة إلعطاء معنى لوجودها الخاص ، ولكنها أيًضا مخطط لحل 

دليل صياغة سارتر ألطروحته ، الواردة في الفصل األول من الجزء الرابع ، هو . مشكلة الوجود العالمية

 كما قال سارتر" مشروعي النهائي واألولي"إذ أن هذا هو:  مفيد لدراسة مسالكه الطويلة في األنطولوجيا

هذا هو .... فهذه ليست سوى واحدة ، كما سنرى ، دائًما من بين الخطوط العريضة كحل لمشكلة الوجود  -

مما يتسبب في ... نفسي لجسدي ائتمن نفسي على الجماد ، حيث أتخلى عن يجعلني " نفس الطريق الذي 

 ".ظهور جسدي وعالم الجماد بقيمته الخاصة 

 :ة والعدم بلغته األصلية الفرنسيةنقراءة أولية للكينو

على عكس أعمال سارتر األدبية والشروح . كل من يحاول قراءة الكينونة والعدم ، يدرك صعوبة ذلك

مجتمع فلسفي محدد ، إلى نخبة فلسفية مثقفة ، الشعبية للوجودية ، فإن الوجود والعدم موجهان إلى 

إن لم نقل  وبالتالي ، مع عدم وجود معرفة بالظواهر ، يجد حتى طالب الفلسفة هذا العمل محيًرا إلى حد ما

 ً سارتر مغرم باللغة كما هو واضح في صياغته . عالوة على ذلك ، يمثل أسلوب سارتر مشكلة. صعبا

. ه العالقة مع اللغة عماًل غريبًا نسبيًا ومختلًطا بالوضوح الغني والواضحلسيرته الذاتية كانت نتيجة هذ

مختصرة في صياغة المرجع التاريخي ، ومختصرة للغاية في  أسلوبه عبارة عن صيغة كونيوغالبًا ما 

ة ثم ، أيًضا ، في بعض األحيان ، تتداخل األنماط ، حيث يغزو األدبي الفلسف. شرح الفلسفة والتعبير عنها

والعكس صحيح، كما هو الحال عندما يصف سارتر اإلنسان على أنه كائن ليس ما هو عليه بل مايجب أن 

 .يكون عليه



أدت صعوبة قراءة الكينونة والعدم إلى ظهور عدد من األبحاث والدراسات الممتازة التي تلخص ، وتعيد 

أنها تساعد المرء على قراءة الكتاب صياغة ، وتقيم حجر الزاوية هذا من فلسفة سارتر ولكنها ال تدعي 

هذا التعليق يتعلق فقط بالوجود والعدم وال يأخذ في االعتبار األعمال التي يرجع تاريخها إلى ما بعد . نفسه

تمت كتابتها في المقام األول كوسيلة مساعدة . الوجود والعدم أو مسألة أي تطور الحق في فكر سارتر

وبلغته  التي ال يمكن الحصول عليها إال من خالل دراسة النص ذاتهالكتساب تلك المعرفة المباشرة 

 كتابات أخرى محيطة به لسارتر ولغيره .لذلك يجب أن تقرأ باالقتران مع كتاب الكينونة والعدم. األصلية

 .ومع ذلك ، فقد تم بذل كل جهد لجعل التعليق مقروًءا بشكل مستقل عن عمل سارتر

ألسباب ، سنفترض أن القارئ ليس لديه أي ·شخاص ذوي الذكريات المتنوعة بما أن فلسفة سارتر تهم األ

تم توفير خلفية فورية كافية ومخطط تفصيلي لفكر سارتر في الفصل األول لبدء . محدد معرفي في الفلسفة

 .بداية ذكية في قراءة الكينونة والعدم

ضح هذا الطول في كل جملة يعتقد في عمل ضخم مثل الكينونة والعدم ، ال يوجد تعليق  يمكن أن يو

بشكل عام ، يتم تقديم المزيد من التعليقات على مقدمة سارتر والفصول األولى ، . القارئ أنها غامضة

تمت محاولة تقديم . حيث يكون الفكر نفسه أكثر صعوبة وحيث يكون القارئ ، ربما ، أقل خلفية معرفية

في بعض األحيان ، قد يتطلب ذلك تفسيًرا ، . التعليقشرح واضح للمقاطع األكثر غموًضا وصعوبة في 

أخيًرا ، نظًرا ألننا ال نهتم بمقارنة فكر سارتر بفكر مختلف الفالسفة وعلماء . وسيتم إبالغ القارئ بذلك

 .النفس الذين ذكرهم ، فسوف نقبل عروضه وتقييماته في ظاهرها

تر نفسه، وتم نشر النقد الكامل ل وفاة سارأي ببضع سنوات قب( 1792مايو  62) فيتوفي مارتن هايدغر 

تعريف القارئ ببيئة فلسفية والمقدمة الخاصة لسارتر عن  هيحاول فصل الخلفية هذوفيه  للعقل الديالكتيكي 

تعمل الخلفية واالستخراج الداخلي على وضع بقية : إلى دائرية ال يمكن تجنبها: يؤدي هذا التسلك. كاملة

لذلك يُنصح بقراءة هذه . ، وبالمثل ، يوضح باقي الكتاب هذه األقسام المبكرة الكتاب في سياقه الصحيح

 .األقسام بعناية ، لكن ليس من الضروري فهم كل مرجع أو سطر من النقاش قبل متابعة بقية الكتاب

كان ديكارت فلسفيًا محط اهتمام سارتر، وكذلك من جانب المجتمع  :ديكارت وسارتر بصفتهما فرنسيين 

رنسي إليالء اهتمام جاد ألهم فيلسوف فرنسي ، الفيلسوف وعالم الرياضيات في القرن السابع عشر الف

جلب ديكارت إلى الفلسفة نفس روح االنفصال ، ونفس الثقة والتوقع ، (. 1291-1972)رينيه ديكارت 

 .ثل الرياضيات نفسهالقد كانت نيته أن يؤسس فلسفة يمكن قبولها عالميًا م. الذي كان يبديه كعالم رياضيات

إذا كان للفلسفة أن تمتلك اليقين في الرياضيات ، حسب ديكارت ، يجب أن تتطور الفلسفة مثل الهندسة ، 

حقيقة أولى حاسمة   ، هناككما اعتقد ديكارت. بشكل واضح ومحدد ، من الحقائق األولى المقبولة عالميًا

لقد ادعى أننا إذا بدأنا في التفكير الفلسفي كما . لتفكير ذاتهيمكن من خاللها البدء في بناء الفلسفة في نشاط ا

فإن الشيء الوحيد الذي وجدناه، أو بعبارة أخرى أن الشيء الوحيد .ينبغي ، بمحاولة الشك في كل شيء

ومن الكوجيتو ، خلص '' cogitoوندرك الكوجيتو . "الذي ال نشك فيه هو وجودنا  وإننا نفكر و نشك

. وهي معروفة بسهولة ومباشرة أكثر من العالم ،لذات ، هي أساًسا عقل نقي أو مادة تفكيرديكارت إلى أن ا

نظًرا ألنه كان . في محاوالته الناجحة ، حاول ديكارت بشكل منهجي إعادة بناء كل ما كان يشك به سابقًا

سوى عقله  يشك في كل شيء ، بما في ذلك صحة الحواس وبالتالي وجود جسده والعالم ، لم يكن لديه

: كانت الخطوة التالية مكررة مغلقة في عقله ، وكانت واضحة. وأفكاره لبدء البحث عن فلسفة مؤكدة تماًما

تمثيالت حقيقية للواقع  ةلتوجيه كل انعكاساته النقدية على الفور إلى محتوى عقله ، وأفكاره ، لتحديد أي

على سبيل . كذلك مجرد تعديالت للعقل نفسه تبدووالتي تظهر فقط على أنها تمثل حقائق خارج العقل و

المثال ، فكر ديكارت في أن فكرة األبعاد الثالثة تمثل أجساًما خارجية ، ألنه كلما فكرنا في فكرة الجسم ، 



ومع ذلك ، فإن فكرة اللون ال تمثل اللون في . على أنها ثالثية األبعاد بتلك األجسام الخارجيةيجب أن نفكر 

 .ية ، ألنه كلما فكرنا في فكرة الجسم ، ال يتعين علينا التفكير فيه على أنه ملوناألجسام الخارج

أوالً ، اإلدراك المباشر لألفكار باعتبارها الهدف المباشر للمعرفة ، ثم عملية التفكير  -إن مفهوم المعرفة 

أكثر ما يشير إليه  وهو -لتحديد األفكار التي تكون نسًخا للواقع والتي هي مجرد تعديالت للعقل نفسه 

 .انفصال رائع عن تراثه الدراسي ، وهو تراث يحكم نظرته للعقل والوعي. ديكارت

أو ومع ذلك ، يوضح ديكارت أنه بحاجة إلى وجود كود . إن تبسيط حجة ديكارت أمر مفيد ألغراضنا. 1

توافق في الواقع مع ن األفكار ، التي هي نفسها مرتبطة بشكل واضح ومتميز ، تإ .إلى جوار الضدشفرة 

 .الحقائق غير العقلية

بته من حواسه ، وبالتالي ، فإن العالم الخارجي ثبما أن ديكارت شكك في وجود الجسد مكرًرا ، في ت. 6

حيث تصبح المفاهيم بالنسبة له موضوًعا مباشًرا ( على سبيل المثال ، اإلحساس باللون)هو إحساسه 

 للوعي

 .إذا كانت تتوافق مع الحقائق الخارجة عن ضميره لفحصها بشكل نقدي للتأكد ما

كما أنها خطوة حاسمة في تطوير الفلسفة من . األفكار المدروسة تعني أننا نعرف األشياء بشكل مباشر

إنه مشروع وهدف فلسفي أولي لديكارت وليس التطور (. 1011-1961)ديكارت إلى إمانويل كانط 

الفلسفة فيرى الشك األولي في وجود العالم ، واليقين المترتب على  الفعلي لفلسفته ، التي تؤثر بقوة على

ذلك من الذات باعتباره مادة تفكير تدرك فوًرا أفكارها الخاصة كنسخ محتملة للواقع ، وازدواجية العقل 

 .هذه الجوانب من ديكارت ونظام ديكارت تطارد الفلسفة وتوفر السياق لكثير من تفكير سارتر -والمادة 

ق سارتر مع ديكارت ، بخصوص الظاهر الوجودي في الواقع ، على أن الهدف األول للتفكير في يتف

، يُظهر بوضوح دينه  La Nausée الغثيانفي الرواية األولى لسارتر ،. الفلسفة هو اإلنسان نفسه

 .لديكارت باعتباره تمييًزا لمقاربته للفلسفة

أيًضا أنه ، على عكس ديكارت ، وجد سارتر أن العالقات مع من الواضح . التأثير الديكارتي واضح هنا

 .المادة والعواطف والمسؤولية عن المشاركة التفسيرية الحرة في العالم تتزامن مع وعي المرء بأنه قائم

في حالة الغثيان ، كانت األشياء وليس المنطق هي التي أيقظت الشخصية الرئيسية ، روكوينتين ، على 

ال يبدأ سارتر الفلسفة بتحليل منطقي لألفكار ، كما يقترح . ذاتها الحقيقية كعامل حر تماًما في العالم

دون أي سبب ضروري ديكارت ، ولكن من خالل االستيقاظ على الواقع على أنه مجرد وجوده هناك 

 cogitoفي وجه الحرية والمسؤولية إلعطاء معنى للواقع ؛ الكوجيتو . لوجوده ، وبإدراكه بأنه خاٍل تماًما

 .على الرغم من تأثره عموًما بفلسفة ديكارت وفلسفة سارتر.الحشوي

الديكارتي لسارتر  ولقد تطور هذا االنفصال عن التقليد. تختلف وجهة نظر المعرفة والوعي اختالفًا جذريًا

 (.1790-1097)بشكل رئيسي من خالل تأثير الفيلسوف األلماني إدموند هوسرل 

 :هوسرل وسارتر

لفهم نهج هوسرل للفلسفة وعالقته بسارتر ، سوف يساعد في تذكر محاولة ديكارت لبناء فلسفة على 

ذلك ، من المهم في هذه مع . أساس راسخ لوجوده ، ومهمته الالحقة إلثبات وجود عالم خارجي للوعي

 .المرحلة أن نكون واضحين جدًا بشأن الطبيعة الدقيقة لشك ديكارت فيما يتعلق بوجود العالم



ال يمكن أن تجعل الشكوك ، و بالنسبة إلى ديكارت كان موجودًا ، وهو عالمه.. العالم "من المؤكد أن 

وهكذا ، على سبيل المثال ، بدا . يه بهالحرجة الخاصة به العالم يتوقف عن الظهور بشكل مستقل عن وع

لكن كان سؤال ديكارت هو ما إذا كان . بالتأكيد أن المكتب الذي كان يكتب عليه كان موجودًا خارج وعيه

هذا التمييز ليس غريباً . ما يبدو أنه موجود بشكل مؤكد وواضح موجود بالفعل بشكل مستقل عن وعيه به

على اإليمان بمفارقة مماثلة ، أي أن الطريقة التي تظهر بها األشياء علم العلوم  عودنالقد . كما يبدو

ومع ذلك ، فإن معرفتنا العلمية ال تغير الطريقة . لحواسنا ليست دائًما الطريقة التي تظهر بها لعقلنا العلمي

م من على سبيل المثال ، ما زلنا نرى شروق الشمس وغروبها على الرغ. التي تظهر بها األشياء لحواسنا

 .أن األمر ليس كذلك" نعلم"أننا 

 ها موجودةالعالم بهذه الطريقة ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ديكارت ينظر صراحة إلى شكوكه في

على دراية  كان هوسرل. ضمنيًا في فلسفته وهذه هي النقطة الدقيقة التي تقودنا إلى عالقة هوسرل بسارتر

 .سفة الالحقونبالصعوبة التي واجهها ديكارت والفال

لكنه ُصدم أيًضا بحقيقة بسيطة مفادها أنه . يظهر بشكل سيء في محاولة إثبات وجود العالم الخارجي

التفاحة التي يبدو أنها أن على سبيل المثال ، . ال يزال يبدو. بغض النظر عن شكوكنا بشأن وجود العالم

 .ي ذهني فقطه قد التكون موجودة حقاً أو قد تكون موجودة فموجودة أمام

 :الخلفيات المعرفية
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بغض " هناك"، يستمر في الظهور على أنه موجود " في الخارج"أنا ، والذي يبدو أنه ينظر إليه على أنه 

في الحقيقة ، يمكن للمرء أن يستمر في التمييز بين . النظر عن تكهناتي حول وجوده الخارجي الفعلي

حة التي يبدو أنها موجودة خارج ذهني ، بغض النظر عما إذا كانت هذه التفاحة التي أتذكرها اآلن والتفا

ينظر إليها على أنها تستريح على الطاولة ،  1بالنسبة إلى التفاحة التي يبدو أن . األخيرة موجودة بالفعل

. يستمر ظهورها بشكل مختلف عن التفاحة التي أتذكر اآلن أنني رأيتها على شجرة في الربيع الماضي

بشكل "التذكر " في عملية ة، ولكن ، وفقًا لهوسرل ، تظهر التفاح مختلف"التفاح "األمر مجرد أن  يسل

قد يكون من الصعب وصف هذه االختالفات ". اإلدراك " مختلف عن الطريقة التي تظهر بها في نشاط

الفرق بين " جوهريًا"تفاحة ، ولكن عندما نفعل ذلك ، سوف نميز ل نا تصورو · تفاحة المتبقية بدقة بين ال

 .الذهنالتفاح بغض النظر عن ما إذا كان الفعل الوحيد موجودًا خارج 

مسألة وجود األشياء ، فإنها ستظل تبدو في جوهرها "شريحة"لذلك يدعي هوسرل أنه إذا وضعنا جانبًا أو 

ال يعني أنه " يموضوع"أن نقول أن شيئًا ما ". الموضوعية"وهو بذلك يقود إلى إعادة تعريف . هي نفسها

تسم بها الكمثرى وأن هذا الوصف تموجود خارج أذهاننا ، ولكن يمكن وصفه بدقة على أنه الطريقة التي 

على سبيل المثال ، االختالف األساسي بين إن تذكر تفاحة وإدراكها يمكن أن . يمكن توصيله إلى اآلخرين

" األساسي"ذلك ، يمكن مشاركة هذا االختالف عن فرديتنا ونشاطنا الفرعي ، عالوة على " منعزالً "يكون 

 .مع اآلخرين

وبالتالي ، بينما يتفق هوسرل مع ديكارت على ذلك الفيلو الحقيقي يجب أن يكون التفكير المنطقي علميًا 

وأكثر صرامة من أي من العلوم الفيزيائية ، فهو يصر على أن طريقته يجب أن تكون وصفية وليست 

التفاحة ، فيما يتعلق بنشاطها المحدد أو · المثال ، التفاحة المتصورة أو المتروكة على سبيل . استنتاجية

 .وعيها أو إدراكها أو تذكرها



بين طريقة ظهور  لنميّزفي هذا الصدد ، ربما نكون قد ضللنا القارئ في وقت سابق عندما قمنا بذلك 

 األشياء واإلدراك العادي

بقراءة عمل هوسيرل الصغير والمقروء  هته بالظواهر ، أوصيفي توسيع معرفالقارئ الذي يرغب . *

 (.Martinus Nijhoff  ،1721: الهاي) The Ldea of Phenomenologyللغاية ، 
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أن النغمات تظهر لإلدراك العلمي  هوسرلبالتأكيد لن يدعي . والطريقة التي يظهرون بها لإلدراك العلمي

بدالً من ذلك ، كان سيؤكد بال شك أن . بطريقة أكثر واقعية من الطريقة التي تظهر بها لإلدراك العادي

وهكذا ، يبدو . العالم يصف األشياء ذات اإلدراك العادي حيث يتم تعديل هذه األشياء بواسطة أدوات العالم

الذي يتم تحليله  الجزءيفحص فقط اللمسة المنعكسة من التفاحة ، ولكن  للعالم كموجة أو فوتون ، ألنه ال

النقطة المهمة هي أن . يتم تصوره في النماذجيتم تفسيره من خالل الرياضيات ، ، و أداة علميةبواسطة 

دائًما فيما يتعلق " رؤيته"أو الفوتون ، يجب  الضوء( ، على سبيل المثال ،( أو الظواهر" )ما يظهر"

اط وعي محدد ، على سبيل المثال ، اإلدراك العادي أو العلمي ؛ وبالمثل ، فإن أنشطة الوعي ، العادية بنش

فيما يتعلق بنشاط محدد للوعي ، يمكن . أو العلمية ، يتم تحديدها بحد ذاتها من خالل موضوعاتها المميزة

الراصد ونقله لآلخرين ؛ بشكل موضوعي ، بمعنى أنه يمكن عزله عن فردية " ما يظهر"دائًما وصف 

وهكذا . وهذا يعني أنه يمكن وصفه ألنه سيظهر بشكل أساسي ألي وعي منخرط في نفس نشاط الوعي

يدعي هوسرل أنه على الرغم من أن العقل نشط ، إال أنه ليس نشًطا بحيث يخفي بشكل دائم البنية 

 .األساسية أو التركيب لما يُعطى له

داتنا ونظرتنا المكتسبة لألشياء تخفي عنا فهمنا األصلي لألدلة و ومع ذلك ، يدرك هوسرل أن عا

 .نحن نلجأ أيًضا إلى التداخل العلمي والعادي". الجوهر"

مكان آخر في النظام  مناألرض حقًا لتدور حول الشمس " تظهر"على سبيل المثال ،  - :تصور حقيقي

هي التي ( أي نمط من األلوان" )الشمس" بدو أنتعلى األرض ، تواجد ي بالنسبة لشخصالشمسي ، ولكن 

إن هذا المظهر موضوعي ، بمعنى أن الظاهرة تظهر بهذه الطريقة بالنسبة لوعي . تدور حول األرض

أيًضا ، الستخدام صورة سارتر ، قد تظهر جذور الشجرة كمضخة معقدة . الموجود على األرض الشخص

تأكيد ليست مضخة بأي معنى من المعنى األدبي ، ومن لكن الجذور بال. من خالل صور العلم" لمشاهدتها"

الصعب ، ولكن ليس من المستحيل ، بالنسبة لنا الحصول على رؤية للجذر كما يبدو في األصل لوعينا 

 .مشبع بمعرفة كيف يفترض بنا أن ندركه. دون أدنى شك

 . لوعينافي األصل  اقدم نفسهي، تعلى أنها عودة إلى الموضوع كما هتم وصف الظواهر 
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نستمر من خاللها في إعادة فحص حليف الموضوع والوعي إلى "( اختزال)"يتضمن علم التسمية عملية 

. بوضوح كيف يقدم الموضوع نفسه في األصل للوعي وكيف يخصص الوعي الشيء لذاته" نرى"أن 

ر للتفاحة ، فإن ما ندركه أخيًرا مرة أخرى ، إذا وجهنا انتباهنا بصفتنا علماء ظواهر إلى اإلدراك األحم

ربما يكون اللون األحمر ) اءحمر ة بأنهاعن تفاحة متذكر ةميزتم ةتفاح ةحمرل· هو خاصية اإلدراك 

وبالتالي ، فإن العالم بالنسبة لهوسرل ال يخسر (. التفاحة" نسيج"الملحوظ أكثر تداخاًل بشكل واضح مع 

 .شيئًا من خصومه

في الواقع ، لهذا السبب . منا بتقسيم مسألة وجودها وركزنا على ما يُعطى لوعيناالصبغة أو الثراء إذا ق

وفقًا لهوسرل ،  .بأنه عجائب جديدة في وجه العالم الظواهراتي بالذات ُوِصَف األساس الفينومينولوجي



د مجربمن االهتمام باألحرى أكثر الهيكل الموضوعي ، أو التركيب ،  تكشف الطريقة الظاهراتية عن

 هيكل

الوعي ليس ، كما هو الحال مع . فظاعة الشيءب عوخدمالعقل ، ألن الوعي هو ، لطبيعته بالذات ،  هصدقي

أفكاره الخاصة إلثبات أي منها يمثل الواقع ب الوعي الذاتي بفحص عقل مستقل ومكتٍف ذاتيًا ديكارت ، هو

يمكن لعادات التفكير أن . ؛ إنه متعمد" يميل إليه"بدالً من ذلك ، يشير الوعي تلقائيًا إلى موضوعه أو . حقًا

 .تحجب عنا ، ولكنها ال تدمر ، نية الوعي األصلية لألجسام

لم (. أي يقين وطبيعة وعينا)منحنا النية ، بالنسبة لهوسرل ، طريقة جديدة للنظر إلى الكوجيتو الديكارتية ت

قيقة غير مألوفة ؛ باألحرى ، هو وصف نوايانا مثل حبأنها تة تكمن في اكتشاف أي من أفكارنا تعد المهم

الموضوع ، بغض النظر عما إذا كان " هدف"سيكشف هذا الوصف عن . األصلية واألشياء المتعلقة بها

 .الموضوع ، كما يتجلى للوعي ، موجودًا أيًضا بشكل مستقل عن الوعي أم ال

المصطلح  طاستخدم كان• . هوسرل" ةظاهر"اسم ، المرتبطة بهالمعطيات ويُطلق على موضوع الوعي ، 

بالنسبة إلى كانط ، فإن الظواهر هي أشياء يعرفها العقل وتميزها عن األشياء . ألول مرة على نطاق واسع

على سبيل المثال ، تصور اللون األحمر للتفاحة هو ، بالنسبة لكانط ". تسمية" -كما قد تكون في حد ذاتها 

الكشف عنها ؛ إنها الطريقة التي تظهر بها التفاحة لنا بدالً من الطريقة التي ، ظاهرة تفجر التفاحة بدالً من 

 .ةموجود( أي الشيء المجهول" )التفاحة"ؤكد أن يكانط س. توجد بها في حد ذاتها
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، لكنه ينكر أننا يمكن أن نعرف طبيعته الحقيقية بسبب الدور الفعال  الشيءبصرف النظر عن معرفتنا ب

 .للعقل في المعرفة

يتفق هوسرل مع كانط في أن الظواهر هي أشياء كما يعرفها وعينا ، لكنه ينكر أن الظواهر تحتمل 

ستخدام الصحيح وفقًا لهوسرل ، فإن الظواهر الحقيقية ، األشياء كما تُرى بعد اال. الطبيعة الحقيقية للشيء

. إنها طرق ضرورية للوجود ، إذا أريد للشيء أن يوجد. للطريقة الظاهرية ، هي طرق موضوعية للوجود

ر ، هو الطريقة الضرورية تذكّ وبالتالي فإن اللون األحمر المتصور للتفاحة ، على عكس اللون األحمر المُ 

 .ة مثل اللون األحمرالتي يجب أن تتواجد بها التفاحة كاألحمر إذا كانت موجود

تفاحة ، على ال. لكائن أكثر توحيدًا بالنسبة لهوسرل ، فإن الظواهر عادة ما تقدم نفسها باعتبارها جوانب

ومع ذلك ، فإن هذه الجوانب . سبيل المثال ، تقدم نفسها لي بشكل مختلف ، اعتمادًا على مكان عرضها

 -بطريقة ما في مكانها وتوحد نفسها في وحدة فهي تقع : تظهر نفسها على أنها جوانب من التفاحة

هذا الهيكل الموحد . يؤكد هوسرل أن توحيد هذه الجوانب يتطلب بنية موحدة داخل الوعي نفسه". تفاحة"

ألنه يقطع أو يتخطى فعل الوعي الفردي بينما يعيد توجيه األساسي لكل فعل ؛ إنها ". األنا المتعالية"يسميه 

إن فكرة هوسرل عن األنا المتعالية . التي تدرك كل الجوانب وتوحدها في وحدة( 1)ألنها نفسها " األنا"

 .مهمة ألغراضنا ألن سارتر سيختلف معها

يتبع سارتر ، بشكل عام ، فهم هوسرل للفينومينولوجيا كعلم وصفي ومفهومه عن الوعي باعتباره دائًما 

ع ما يترتب على ذلك من حدس للجوهر ، إنه يرفض االختزال الظاهري لهوسرل ، م. وعيًا بشيء ما

هذا الحدس ، . يؤكد سارتر أن الوجود ، وليس الجوهر ، يُعطى للوعي مباشرةً . وغرور هوسرل المتعالي

إن الفهم الكامل . أو اإلدراك الفوري للوجود ، هو جوهر فلسفة سارتر عن الوجود وأساس الوجود والعدم

إلى الوجود  نظرتهومع ذلك ، فإن . ير دراسة الوجود والعدمألهمية هذا الحدس سيكون سيئًا فقط يغ



وصف جان بول سارتر باس فلسفته أي  .الوجودي لسارتر ستكون مفيدة لتوجيه عام لهذا العمل الرئيسي

 ."وجودية"بأنها 

وسارتر لم تتم مناقشتها في هذه ( 1091-1991ل ، غهي كجورج فيلهلم فريدري)قة بين هيجل العال. *

 .ل وال يعترف بهغية ألن سارتر ، في مقدمته ، ال يعترف صراحة بانحالله على هيالخلف
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بالرغم من أن ". الوجودية هي اإلنسانية " بشكل ملحوظ في مقالتهأشار سارتر  معلومات أساسية

 مختلفة ، فإن المصطلح مختلف وفلسفة غامض وينطبق بشكل مختلف على فيلسوف"الوجودية " مصطلح

 .فلسفته كلها هاالوجود وما يترتب عليه من أولوية تكمن في. يلفت االنتباه إلى أسس سارتر األساسية

يأتي التمييز بين الجوهر والوجود إلى الفلسفة المعاصرة بشكل رئيسي من خالل تأثير علماء القرون 

إلى الجوهر على أنه  كان يُنظر. يالوسطى ، الذين اعتبروا الجوهر والوجود جوانب مميزة لواقع علّ 

. لشيء ما" البنية"اإلجابة على سؤال من هو الشيء ؛ كان يُنظر إليه على أنه الطبيعة األساسية ، أو 

، على الفرقة  يينالوجود. ن ، يعتبر اإلنسان أساًسا حيوانًا عقالنيًائييوهكذا ، بالنسبة للعديد من السكوال

ذلك الفعل األساسي الذي يتسبب  هوء موجودًا ؛ بالنسبة لهم ، على سؤال ما إذا كان الشي وااألخرى ، أجاب

وهكذا ، فإن الحوت ، على عكس حورية البحر ، موجود . في وجود شيء ما ، مستقالً عن تفكيرنا فيه

 .بشكل مستقل عن أي شخص يفكر فيه

بالنسبة . ألنها تؤكد على أولوية الجوهر على الوجود" جوهرية"اعتبر سارتر أن الكثير من الفلسفة 

لسارتر ، يعتبر هوسرل جوهريًا ألنه يصر على أن الهدف األساسي للفلسفة هو الوصول إلى معرفة 

ق هوسرل للوجود أو عالوة على ذلك ، وبالنسبة لسارتر ، هذا هو جوهر القضية ، فإن تعلي. ماهية األشياء

ال شك أن سارتر سيصر على أن هوسرل يمكن أن يضع . وضعه بين قوسين يسرق ثراء العالم بالفعل

بالنسبة إلى . الوجود بين قوسين ألن األخير اعتبر الوجود على أنه ال يضيف شيئًا إلى ثراء الظاهرة

هي " ان ، والشجرة المتصورةإنس"هو " أحمر في األساس ، واإلنسان"هوسرل ، فإن اللون األحمر 

كتب سارتر رد فعله على . شجرة محصورة ، بغض النظر عما إذا كانت هذه الجواهر موجودة أم ال"

لم يحدث أبدًا ، حتى هذه األيام القليلة الماضية . تركتني الهث" :بصيغة أدبيةوجهة النظر هذه عن الوجود 

ن ، وكان جيك يمشي على طول شاطئ البحر ، وكان مثل اآلخري 1كان رقم ". الوجود"، أن أفهم معنى 

في حين أنه من الواضح . ل هو السياق المباشر لعملهغتشير إلى أن ديالكتيك هي قال ،. "يرتدي زي الربيع

ل ،  يعتقد أن نطاق غأن مصطلحات سارتر والكثير من محتوى األقسام المحددة مدينان إلى حد كبير لهي

يتناول العمالن . ل إال عندما يصرح سارتر به صراحةً غلك ، ال يُناقش موقف هيلذ. هذه العالقة هو تفسير

" لعدمالوجود وا: "هارتمان ، كالوس ، أنطولوجيا سارتر: التاليان عالقة سارتر بهيجل ببعض التفاصيل

 ل غفي ضوء منطق هي

ة جامعة بنسلفانيا ، مطبع :فيالدلفيا)، براكسيس وأكشن . ؛ وبرنشتاين ، ريتشارد ج( 1722الصحافة ، 

1791 ). 
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عندما اعتقدت أنني كنت أفكر ". . . . المحيط أخضر ؛ تلك البقعة البيضاء هناك طائر النورس"مثلهم ، "

في األمر ، يجب أن أتأكد من أنني لم أفكر بأي شيء ، أو أن رأسي كان فارًغا ، أو كانت هناك كلمة 

كيف يمكنني شرح ذلك؟ كنت أفكر في ... وإال كنت أفكر". أكون"واحدة فقط في رأسي ، وهي كلمة 

االنتماء ، كنت أقول لنفسي أن البحر ينتمي إلى فئة األجسام الخضراء ، أو أن اللون األخضر جزء من 



إذا سألني أي شخص سيء ما هو الوجود ، ألجبت ، بحسن نية ، أنه ال شيء ، مجرد . . . . جودة البحر

لي فجأة ، كان إثم جاء . افته إلى األشياء األبدية دون تغيير أي شيء في طبيعتهاشكل فارغ تمت إض

ً كالنهار ؛ كشف الوجود عن نفسه فجأة لقد كان عجينة : لقد فقد المظهر غير المؤذي لفئة مجردة. صافيا

 [. ...191ص )األشياء ، تم عجن هذا الجذر إلى الوجود 

ولكن إذا كان الوجود ". عجينة األشياء"ى الجوهر ألن الوجود هو للوجود ، بالنسبة لسارتر ، أولوية عل

يقبل . سابقًا على الجوهر ، فإن الوجود يسبق المعنى ، ألن الجوهر يحدد المعنى األساسي العقلي لألشياء

في حالة الغثيان ، . )الوجود يسبق المعاني الممكنة ، سواء في اإلنسان أو في الطبيعة. سارتر هذا المنطق

 (.قول سارتر إن الوجود عبثي ، ليس مع صدق نسبي يأخذ معنى في سياق أعلى ، ولكن مع صدق مطلقي

التي هي مميزة في . طريقة خاصة لماو بالنسبة لسارتر ، فإن أولوية الوجود على الجوهر تنطبق في غاية

وف المشتركة بين سوف يعترف سارتر بأن الظر. تنتج من أفعال الرجل وال تسبق تلك األفعالواإلنسان 

لكن هذه الظروف ال تجعل اإلنسان . ، مثل امتالك الجسد والوالدة ، تسبق في الواقع أفعال اإلنسان بشرال

. إن ما يميز اإلنسان عن اإلنسان هو تفسيراته وردود أفعاله الحرة لهذه الظروف المشتركة. إنسانًا مميًزا

يتبع جوهر اإلنسان أفعاله ؛ . جوهره من خالل أفعاله" خلقي"بالنسبة لسارتر ، يمكن لإلنسان أن يقول إنه 

إذا كان لإلنسان جوهر يسبق أفعاله ، فإن هذا . إنه هذا النوع من الرجال ألنه يتصرف بهذه الطريقة

 .الجوهر سيحدد أفعال اإلنسان ، مما يجعل من المستحيل عليه أن يكون حراً حقًا

في مقال نشر مبكًرا بعنوان . د على الجوهر في أفكار سارترأولوية الوجوكتتجلى فكرة الذات أيًضا 

يقنع سارتر أن . الذي يوحد فردنا أفعال الوعي ، انتقد سارتر األنا المتعالية لهوسرل ، أي" تجاوز األنا"

. تهدف إلى توحيد هذه اإلجراءات األنا المتعالية من شأنها أن تسبق كل أفعال اإلنسان ، بما أنها كذلك

 .جوهر يسبق الوعي األنا المتعالي هو أيضا ،

 Ilخلفية 

د هو نفسه في جوهره في كل  ،بشكل أساسياألنا المتعالي،  هو نفسه في كل إنسان ، نظًرا ألن الفعل الموِحّ

ألــ يتم توحيد وجهات النظر المختلفة للتفاحة بشكل أساسي ، من قبل كل فرد ، في نفس الكيان ، : رجل

. ، يحافظ سارتر على أن األنا المتعالية هي نوع من الجوهر الذي يسبق أفعال اإلنسانوبالتالي ". تفاحة"

كل فعل من أفعال الوعي ، وتعيق الوعي وتجعل من " تسكن"عالوة على ذلك ، فإن األنا المتعالية 

على  سارتر ، على العكس من ذلك ، يصر. المستحيل للوعي أن يكون مقصودًا ، أي كليًا ومثاليًا لموضوع

أو شفافًا تماًما ، حتى يتمكن من الكشف عن الموضوع كما هو ، " واضًحا"أن الوعي يجب أن يكون 

دعونا . أجراءات. ، ال يمكن تصورها على أنها جوهر يسبق اإلنسان" الذات"وأيًضا أن الوعي ، أو 

ة أكثر تفصيالً نفحص نظرة سارتر عن الوعي والذات عن كثب ، على الرغم من أننا سنعود إلى مناقش

 ً  .الحقا

 المتعالية00، يقترح سارتر فكرته الخاصة عن األنا  إلنسانلالعابرة  0في معارضة فهم هوسرل لألنا 

transcendent أن هوسرل لم يكن متسقًا مع مفهومه الخاص . ، أي كونها خارج البنية الداخلية للوعي

يجب أن يكون : يكون الطابع المتعمد للعلم مطلقًاوفقًا لسارتر ، يجب أن . عن الوعي  دائًما لموضوع ما

ً " لـ ،"وفقط  األنا التي من شأنها أن تكون موجودة مسبقًا في الوعي وتكون . واعية لألشياء وليس أنا

". الشيء"جعل الوعي نوًعا من تس امتعالية من شأنها أن تجلب الغموض للوعي على وجه التحديد ألنه

ن لألنا أن تكون موجودة مسبقًا في الضمير بل يجب أن تكون موضوًعا لذلك ، يزعم سارتر ، ال يمك

 .للوعي



، ( األنا)هناك الشخصية  . يشرح سارتر مفهومه لتجاوز األنا من خالل االدعاء بوجود نوعين من الذات

الذي نتخيله على أنه يسبق نوايانا وأفعالنا ،  األمر. التي ندركها في تأمالتنا ومحاوالتنا الكتشاف أنفسنا

. فيةسماته النفسية والوراثية والثقا نيحهو األول الذي من. الفكرة التي نمتلكها نحن واآلخرون عن أنفسنا

 . هي معرفة انعكاسية ومشتقة عن الذات ناتجة عن نوايانا وسلوكنا ومع ذلك ، فإن هذه الشخصية 

ومع ذلك ، فإن األنا المتعالية ، . ليست غرور هوسرل المتعالي" الُمنتَجة"نا يدرك سارتر أن هذه األ. *

 .وبالتالي مفهوم مشتق عن الذات" ماهية"إلى الحد الذي يوحد أفعالنا ، يعتبرها سارتر 
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على الجانب اآلخر ، الذات الحقيقية ، بالنسبة لسارتر ، غير شخصية وال يمكن تمييزها عن الذات التي 

هو يعترف ، مع ذلك ، أنه إذا سألنا شخص ما من يقوم بهذا الفعل ، . أداء العمل الذاتي. تعرف هذا الشيء

في الذهن المباشر " الذات"مباشر لـ يستنتج سارتر من هذا أننا دائًما ما ندرك بشكل غير ". األنا "فسنرد 

بالشيء ، على وجه التحديد ألنه وعي بشيء ما ، هو بشكل غير مباشر وعي  الكائنإن وعي . لشيء ما

على سبيل المثال ، عندما ننغمس في مشاهدة فيلم ، . كائن ، ولكن بشكل مباشر وعي ذاتي لكائن -ذاتي لـ

 .سنا بشكل غير مباشرفإننا ندرك الفيلم بشكل مباشر وندرك أنف

بالنسبة لسارتر ، فإن كوجيتو ديكارت ، وبدرجة أقل ، حتى األنا المتعالية لهوسيرل هي في نهاية المطاف 

هي الذات التي نقدمها ألنفسنا . أشياء منتجة ومشتقة ، ناتجة عن انعكاساتنا على حالتنا البشرية الكلية

ت األكثر جوهرية هي اإلدراك غير الشخصي الموجود في ومع ذلك ، فإن الذا. والعالم ككائن يجب فحصه

 .كل مرة ندرك فيها شيئًا ما

األمر ببساطة هو . الوجود يسبق الجوهر في كل من اإلنسان واألشياء. إن وجودية سارتر ذات حدين

في ال يمكن للمرء أن يجد أي تبرير لوجود المادة سواء . ؛ يفتقر إلى كل األسباب الضرورية لوجودهكونه

اإلنسان ، . األشياء ، ألنها تفتقر إلى الجوهر ، أو في األشياء الخارجية ، ألنه بالنسبة لسارتر ، ال يوجد إله

مع وجود اإلنسان وظهوره ، . لكن هناك مؤهالت مهمة. أيًضا ، قد أُلقي به في العالم دون أي معنى سابق

 ". اً موجود العالم"يصبح الواقع ، أو الوجود ، ذا مغزى ويصبح 

كان . هو مفكر الوجود (-1007)ر غيدمارتن هأن  في دراسته ألولوية الوجود ، يعتبر سارتر سلفًا ،

. لسنوات عديدة قبل أن يطور نهًجا وجوديًا خاًصا به للظواهر في كينونته وزمانه سيرلهيدجر تلميذًا لهو

هو أهم جانب  زمن، ال لهيدغربة بالنس. رغيدتر هو ، بمعنى ما ، رد على عمل هالوجود والعدم لدى سار

 .إلى جانب الكينونة هو األهم زمنمن جوانب الواقع ، وال

 ، والذي يستخدم أحيانًا لوصف " شخصي ال"أكثر دقة من مصطلح " غير شخصي" نعتقد أن مصطلح

من الواضح أن سارتر يعترض على معرفة مستمدة من أنفسنا يتم . ما قبل التأمل cogitoالكوجيتو

ً "ارها اعتب االستباقي هو وعي  "كوجيتو" ولكن ، من الواضح أيًضا أنه يعترف بأن الـ . حقيقيًا" إدراكا

ما قبل  cogito الكوجيتو إلى جلي وواضح ومباشريشير فإن سارتر  وبما أنه ليس أعمى ؛ في الواقع ،

 .ثانية !" شخصية"التفكير على أنه 
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ر كثيًرا بالتطور التاريخي للفلسفة وتأثير التاريخ على الوعي غهتم هيدي. الحقيقة من خالل وجود اإلنسان

في الكينونة والعدم ، لم يكن سارتر مهتًما بالتاريخ ؛ بل يركز اهتمامه على قدرة اإلنسان على . البشري

 و بل العدم هو جوهر اإلنسان زمنبالنسبة لسارتر ، ليس ال .تفسير تراثه بحرية على أنه البيئة المحيطة به



تتمثل إحدى المهام الرئيسية في هذا التعليق في محاولة تقدير . الوجود ، وهذا الرجل يتأرجح إلى الواقع

في الوقت الحاضر ، قد نتذكر إصرار سارتر على أن الوعي يجب أن يكون شفافًا . فكرة سارتر عن العدم

كما يرى سارتر أن الوعي ال . الحقير كما هوسمة الكشف عن تماًما ، وواضًحا تماًما ، حتى يتمكن من 

يمكن أن يكون حقيقة ، ألنه إذا كان كذلك ، فإن هذا الواقع سيكون له هوية خاصة به ، وبالتالي سيعيق 

بالنسبة لسارتر ، وحده العدم يكون واضًحا تماًما ويمكنه أن . الوعي عن الكشف الدقيق عن موضوعه

يجري ، . ًما لآلخرتمميفتقر إلى الهوية مع نفسه وهو  فقط العدم ، كما سنرى ،. ايكشف الحقيقة تمامً 

. هالم في الطريق هو ير نفسه ، ألن واقعهكشف عن شيء آخر غيال يمكن أن بحيث   بالنسبة لسارتر ،

ال كما سيوضح أكثر بعد ذلك ، يشير سارتر إلى العدم الملموس ، كما هو الح. فقط العدم ليس هو نفسه

فقدان رابع عند الجسر أو إدراك أن الصديق ليس في مكان اجتماع )دائًما في إدراك غياب شخص ما 

 .، وليس إلى مفهوم مجرد للعدم ، مثل مفهوم الفراغ أو الدائرة المربعة( معتاد

يحب  لفهم إصرار سارتر أكثر على أهمية العدم ، قد يكون من المفيد التفكير في أنه في حين أن سارتر ال

الشيء . وجود أي حقائق روحية ، فإنه يرفض أيًضا الزواج باعتباره تبسيًطا مفرًطا للحالة اإلنسانية

بالنسبة لسارتر ، . إنه العدم الذي يميز اإلنسان عن المادة البحتة. الوحيد الموجود بالنسبة لسارتر هو المادة

من هذين ، ينشأ . الوجود والعدم. آخر ال يوجد سوى المادة والعدم وجود وال شيء. ال إله وال روح

 . اإلنسان والعالم



 

 

 


