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  االتجاه السیاسي اللیبرالي الوجودي/المحاضرةالثامنة

ی����رتبط االتج�����اه الوج�����ودي ف�����ي مض�����مونھ الف����ردي بالفلس�����فة الوجودی�����ة الت�����ي تتس�����م 

بض��عف طبیع��ي ف��ي انتھ��اج خط��ة  بالص��عوبة ف��ي فھمھ��ا الن قس��ماً م��ن المنتم��ین الیھ��ا تمی��زو

أم���ا ال���بعض االخ���ر وم���نھم ھای���دجر وج���ان ب���ول س���ارتر تمی���زت ، الت���ألیف الفلس���في المعروف���ة

أفك��ارھم بع��رض منھج��ي ی��تم ع��ن خط��ة منتظم��ة ف��ي الت��ألیف الفلس��في ولق��د توزع��ت الفلس��فة 

   -:الوجودیة بین تیاران أساسیان ھما

والفیلس���وف  )كی���ر كف���ارد(ركي ومثل���ھ الفیلس���وف ال���دنما المس���یحيالتی���ار الوج���ودي   - أ

وی����رى ھ����ذا ) ل مارس����یلی����كابری(والفیلس����وف الفرنس����ي ) ك����ارل یاس����برز(االلم����اني 

ھ ھ��و یص��در عن�� إل��ھ طبیع��ي موج��ود ف��ي ك��ل ف��رد وانم��االتی��ار ان��ھ داخ��ل ك��ل انس��ان 

 ھل��ھ ول��و أخف��ق علی��ھ تقب��ل ذل��ك الن اآلل��ھ أراد ذل��ك واآلل��الح��ق واالنس��ان خ��الق الفعا

 .ھنا ھو لیس دیني بل طبیعي

والفیلس������وف )ھی������دجر(االلم������اني  التی������ار الوج������ودي االلح������ادي ومثل������ھ الفیلس������وف  - ب

س����یمون دي (والكاتب����ة الفرنس����یة ) ج����ان ب����ول س����ارتر(و) تيمیرل����و ب����ون(الفرنس����ي 

وی���رى ھ���ذا التی���ار ان االنس���ان مس���ؤول ع���ن نفس���ھ وأفعال���ھ وغی���ر مع���ذور ) بوف���وار

 . م والدین تمنع حریتھ بل ھو من یختار النھ حرإذا أخطأ النھ غیر مجبر فال قی

م���ن فك���رة الوج���ود یس���بق الماھی���ة وعل���ى م���أخوذ أم���ا أص���ل مص���طلح الوجودی���ة فھ���و 

لك����ن یب����دو وان ) فلس����فة الوج����ود(ال����رغم م����ن ان ك����ارل یاس����برز أطل����ق عل����ى فك����ره إس����م 

رتر وفع��الً ك��ان س��ارتر ب��ھ س��اجابری��ل مارس��یل ھ��و م��ن ابتك��ر مص��طلح الوج��ودي ووص��ف 

انھم وج����ودیین وك����ذلك كابریی����ل مارس����یل وأم����ا لت����ھ س����یمون دي بوف����وار ق����د أعترف����اوخلی

ك���ذلك ) فیلس���وف الوج���ود(یاس���یرز لف���ظ ویح���ل ) فیلس���وف وج���ودي(ن ی���رفض لف���ظ ھی���دجركا

 وجھ��ا لوج��ھب��أن یك��ون رج��الً دینی��اً ورد لف��ظ فیلس��وف بش��كل ع��ام اذ یرغ��ب ی��رفض كی��ر كغ��

  .ان یكون فیلسوفاً  ال هللا مأما

جھ���د الدراك الطبیع���ة ( رین الوجودی���ة بأنھ���ا الفیلس���وفة األمریكی���ة المس���زكف���ت لق���د عر

االنس���انیة ف���ي ح���دود انس���انیة ودون اللج���وء ال���ى م���اھو ف���وق االنس���انیة او ال���ى م���ا یمك���ن ان 

ی���دل عل���ى ان الوجودی���ة  ان ھ���ذا التعری���ف ن���دعوه ال���ى م���ا تح���ت االنس���انیة وعل���ى مایب���دو

والت العلمی���ة الخالص���ة ب���ل وباالس���تقالل ع���ن لمق���محاول���ة لتغیی���ر االنس���ان باالس���تقالل ع���ن ا



المق���والت الدینی���ة الخالص���ة ویتف���ق الوجودی���ون عل���ى ان الوج���ود یس���بق الماھی���ة وان وج���ود 

افعال��ھ الت��ي یفعلھ��ا وان الوج��ود انم��ا ھ��و الوج��ود االنس��اني وان فك��رة الك��ائن الح��ي انم��ا ھ��و 

ن ش���لینج أم���ا الموض���وعات ھا م���د انم���ا اس���تمدورار االنس���ان الت���ي اس���تخدمھا كی���ر كیغ���اختی���

ھن����اك خمس����ة موض����وعات أساس����یة ینظ����ر الیھ����ا الفالس����فة فالت����ي تق����وم علیھ����ا الوجودی����ة 

  : مثل بـ توالتي تالوجودیون كل منھم بأسلوبھ الخاص 

 ،م���ا ان���ت علی���ھ ج���وھرك ھ���و نت���اج اختی���ارك ول���یس العك���س: الوج���ود یس���بق الماھی���ة -١

اي ان االنس���ان علی���ھ الج���وھر ل���یس المص���یر فأن���ت م���ن تخت���ار لنفس���ك م���ا تك���ون 

 .وجود اوالً ثم تكون ماھیتھ فیما بعدی

عك����س زم����ن  ب����الزمن وعل����ىنح����ن اساس����اً كائن����ات مرتبط����ة : الوق����ت ھ����و الج����وھر -٢

، ل���یس(زمنی���ة مث���ل  فمص���طلحاتالس���اعة القاب���ل للقی���اس ف���ان الوق���ت المع���اش كیف���ي 

 .) ةوالقیم تختلف فیما بینھا بالمعنى، الحاضر، بالفعل، بعد

الوجودی�����ة فلس�����فة ترك�����ز عل�����ى االنس�����ان وعل�����ى ال�����رغم م�����ن إنھ�����ا   -:االنس�����انیة -٣

نص��ب تركیزھ��ا عل��ى بح��ث ال��ذات االنس��انیة ع��ن الھوی��ة والمعن��ى یالتع��ارض العل��م 

رض تص������ادیة للمجتم������ع الكبی������ر الس������اعیة لف������وس������ط الض������غوط االجتماعی������ة واالق

 .السطحیة واالمتثال للتقالید

حری���ة وف���ي نف���س الوق���ت نح���ن الوجودی���ة فلس���فة ت���دور ح���ول ال: الحری���ة والمس���ؤولیة -٤

فعن���دما نخت���ار ماھیتن���ا نطال���ب بحری���ة ، مس���ؤولون ع���ن افعالن���ا مثلم���ا نح���ن أح���رار

طل���ب یتاالختی���ار وت���وفر ب���دائل ممكن���ة للفع���ل وھ���و رب افعال���ھ وھ���و مس���ؤول عنھ���ا و

اً موق���ف وھن���اك مواق���ف نھائی���ة یص���طدم بھ���ا الف���رد الیج���د االنس���ان منھ���ا مف���راتخ���اذ 

یغی���ر منھ���ا  ان كلھ���ا مواق���ف نھائی���ة الیس���تطیع االنس���ان ،بلدت���ھ، ابوی���ھ م���ن والدت���ھ

ش��یئاً لك��ن ھن��اك بع��ض المواق��ف الت��ي تمی��ز حریت��ھ فیول��د االنس��ان أعم��ى لكن��ھ ح��ر 

 .   بأن یبقى على الوضع ھذا او ان ینتحر وینھي حیاتھ بھذا الموقف

االخ��الق مث��ل  م��ع ان ك��ل فیلس��وف وج��ودي یفھ��م: االعتب��ارات االخالقی��ة ھ��ي االھ��م -٥

الھتم��ام االساس���ي ینص��ب عل��ى تحفیزن���ا عل��ى تأم���ل ای��ة م��ن منظ���وره الخ��اص فالحر

 .جودة حیاتنا الشخصیة و مجتمعنا

ان الحری���ة ف���ي الفلس���فة الوجودی���ة لیس���ت مطلق���ة ب���ل مرتبط���ة بالق���انون وتخض���ع ل���ھ 

ھ���و مجتم���ع فھ���و ال یح���د منھ���ا ب���ل ینظمھ���ا لض���مان بقائھ���ا ودوامھ���ا ان مجتمع���اً ب���ال ق���وانین 

اي ان إح���رار بالفع���ل ، كم���ا ان الحری���ة مرتبط���ة بالض���رورة، فوض���ویاً ل���یس ح���راً ب���ل ھ���و 



ویج���ب ان یك���ون ھ���ذا الفع���ل ض���روریاً فالض���روري موج���ود فل���و ك���ان الماض���ي ض���روري 

ی��ة تتجل��ى ف��ي ھ��ذه ورد ب��أن فك��رة الحری��رتبط بالص��یرورة فق��د أوض��ح كریغ��لم��ا بق��ى اي ان��ھ 

روریاً الممك���ن یش���ترط ان یك���ون ض���وھ���ذا ، ق���ال م���ن االمك���ان ال���ى الفع���لالص���یرورة اي االنت

  . وھذا الفعل یرتبط بالحریة

تقتص��ر عل��ى الوجودی��ة عن��د ج��ان ب��ول س��ارتر كنم��وذج للتی��ار الوج��ودي ان دراس��تنا س��وف 

  .االلحادي

  

  

 




