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  جان بول سارتر/ المحاضرةالتاسعة

جاب الع�الم كثی�راً  وھو أحد اشھر فالسفة القرن العشرین) ١٩٨٠-١٩٠٥(ولد في باریس 

ت��ب العدی��د م��ن المس��رحیات والروای��ات واالعم��ال ع��ادة م��ع رفیقةحیات��ھ س��یمون دي بوف��وار ك

ك�ریم رفض ھذا التفاز بجائزة نوبل للسالم لكنھ ١٩٤٣) مالوجود والعد(الفلسفیة لعل اشھر مقال 

  .اریة معظم حیاتھ العامةكان شدید االلتزام تجاه الیس

و ١٩٤٠والتص��وري  )م١٩٣٨ التص��ور(لقدأنعكس��ت افك��ار س��ارتر ف��ي مؤلفات��ھ الفلس��فیة مث��ل 

كم�ا اس�تخدم اس�لوب النق�د االدب�ي واالقصوص�ة والقص�ة الطویل�ة مث�ل ) ١٩٤٣الكینونة والعدم (

واالیدي الق�ذرة ) م١٩٤٣الذباب (والمسرحیات مثل ١٩٤٩-١٩٤٥ل الحریة و سب١٩٤٢الغثیان 

١٩٤٨.  

قم�ة ھ�رم وك�ل بأن الوجودیة فلسفة انس�انیة اي تض�ع االنس�ان ف�ي مرك�ز اھتمامھ�ا یرى سارتر 

الوجودی�ة ب�أن حیاتن�ا كلھ�ا  د اي تحسن امكانیات اختیاره وترىقیمھا لذلك ھي ترعى حریة الفر

ولون عن�ھ بالق�در نح�ن مس�ؤمتواصل والفشل في االختیار ھو في حد ذات�ھ اختی�ار عملیة اختیار 

البد  ان تختار نفسك وعدم االختیار یعني عدم الوجود ولكي توجد ي االختیار فالوجود یعن، نفسھ

اي ان یتفكر اي القرار المسؤول مع او ضد الحریة ویجب ان النض�حي بھ�ذه الحری�ة االبداعی�ة 

  .ننیدیلدى المت) االلھ(الماركسیین او من أجل قیمة أسمى سواء كانت الطبقة لدى 

ئاً ف��ي أن��ك تس��تطیع دائم��اً ان تض��ع ش��ی: " س��ارتر بقول��ھیتمث��ل ش��عار الفلس��فة االنس��انیة ل��دى  -

الب�دائل  اختی�ار تل�كف�ي تتطل�ب الحری�ة ان عملی�ة االختی�ار  ،مختلفاً مم�ا وج�دت نفس�ك علی�ھ

الماھی��ة بأن��ھ مجموع��ة ثابت��ة م��ن الخص��ائص والوج��ود م��ن فیع��رف س��ارتر لنح��دد م��ا ھیتن��ا 

وھو یتحمل الماھیة التي ھو علیھا وجود أوالً ثم ھو بنفسھ یختار ی الحضور الفعلي فاالنسان

 .یاره لیس الفردي فقط بل مسؤولیة عن كل الناسمسؤولیة اخت

وبعد الح�رب  الجماعيلدیھ فھي جزء من المیدان االجتماعي  الممارسةالسیاسیةأما مفھوم 

ان االنسان الیمكن ان یعیش ف�ي ى علاسیة فأكد یان یخوض الحیاة الس سارترالعالمیة ثانیة قرر 

م�ع ) التض�امن(من التأمل والتنظیر الب�د م�ن النش�اط الفعل�ي ال�ذي یح�رره وھ�و م�ا یتطل�ب حالة 

في مقاوم�ة لذلك أنخرط مع اصدقائھ الوجودیین االخرین وھو ما یتطلب أخالق سیاسیة متكاملة 

فأنطلق الوجودیون  والمثالیة المبادئاالحتالل االلماني لفرنسا وھذا الیعني ان أعمالھم تخلو من 



طبق�ي ھ�و ل�یس ص�راع اشتراكي وربما م�ادي ت�اریخي فالص�راع مشروعھم ھذا من منطلق في 

كیاً ان�و خط�اً اش�ترالوجودی�ون م�ن م�وقفھم الف�ردي لیتببین االفراد بل ص�راع وع�ي لق�د تخل�ص 

وك�ان ) االزمة الحدیث�ة(بشكل واضح في مجلتھم  خاصة في نضالھم ضد االستعمار وھذا ماكان

یمون دي سـوقد شخص بونتي و١٩٤٦قبل فلم ُیسلموا بالفلسفة المادیة ،  ١٩٥٣واضح بعد عام 

ل�یس ھ�و الح�ل وان الطبق�ة العمالی�ة  ة السوفیتیة ول�یس الفك�ر وان العن�فالخلل في التجرببوفوار

  .ا االنسانیةعلى درجة من الضعف الذي الیمكنھا من أداء مھامھ

وقد عارض س�ارتر قض�ایا االس�تعمار ف�ي الع�الم الثال�ث ومنھ�ا االح�تالل الفرنس�ي للجزائ�ر وق�د 

  .في الیسار الفرنسي تجاه قضیة الجزائروضحوا ان ھناك ضعف 

 

 

 




