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كان والده يعمل بحار  ،فرنسي وناشط سياسي وناقد أدبي وكاتب مسرحي وروائي فيلسوف (5099-5091) :حياته
تلميذ ضعيف  . وكانمن ثم تزوجت والدته وانتقل للعيش مع جدهعمره، و  عندما كان سارتر في الثانية من وتوفي غرقا
للخدمة استدعى  ( عام.19من ) ألكثروارتبطا ، وبعد تخرجه من الجامعة تعرف على شريكة حياته سيمون في الفلسفة

ه بعد توقيع معاهدة االستسالم، وعاد الى باريس عن أفرج .5095واعتقل في المانيا عام سر العسكرية ووقع في اال
وحرية من رواد الداعين للسالم وهو  وانخرط في صفوف المقاومة، ومن ثم صار يكتب في االدب والفلسفة الوجودية.

 .الشعوب وله مواقف تؤيد النضال العربي
وتفضي به  لها، أساسياوحياته موضوعا  اإلنسانيترتبط بالواقع وتجعل من الوجود الوجودية فلسفة  العامة:الفلسفة 

كذات موجودة في العالم وجودا  إليهتنظر  أنها تحته، ما هو أوما هو فوقه  إلىدون اللجوء  ةاإلنسانيتوكيد ذاته  إلى
وعليه  على انه هناك. اتفقشيء  أو إمكانمجرد  فهو ال معنى له وال غاية، اإلنسانعن  والعالم بمعزل ،حقيقيا

فيها على وجود الموجود البشري الذي يعيش يتفاعل مع غيره من  أكدت أساسيةة مقول اإلنسانفالوجودية جعلت من 
ه وبينهم هي عالقة يوجد الن العالقة بين أنوبدونهم ال يستطيع  (الغير) اآلخرينكوجود مع  أي الموجودات البشرية،

 واإلبداعيتعتمد عليها في تحليلها الفلسفي  أساسيةوتنطلق الفلسفة الوجودية من ثالث معطيات  .وجود ال معرفة
 بالعدم(  اإلحساس) أوالقلق  –الحرية  –الكينونة   :والجمالي هي

ما يحققه فعال عن طريق هي  اإلنسانتقديمها الوجود على الماهية فماهية من الوجودية  أدتبلوجود( الكينونة )ا. 5
 اإلنسانيالوجود  أولويةومن هنا تؤكد الوجودية على  ثم تتحقق ماهيته وتتحدد ابتداء من وجوده، أوالفهو يوجد  وجوده،

 اإلنسانيالعينية للموجود  األحوالفي تحليل  وتأخذ ،واألدوات األشياءعي الذي هو وجود و في مقابل الوجود الموض
  .وفرديته في فرديته وتنامي وعيه بذاته إالالذي ال يعني وجوده 

حينما  ،أرسطوفلسفة  إلىذلك ويرجع  وجود الشيء يسبق ماهية الشيء، أيماهيته، من الوجود يسبق تنطلق حيث 
عكست الوجودية مقولة وبهذا  .(الفرد هو الجوهر أن)و (الواقع هو الفرد أن)يسبق ماهيته و وجود الشيء يقول

وجودي و  حر. أناد يكافئ قولي موجو  إنيوقولي  ( الى )انا موجود اذن انا افكر(.د)ديكارت( )انا افكر اذن انا موجو 
 وقراره ليكون ما يريد.  ماهيته بارادتهليحقق  ،ياتي الى الوجود ومن بعدها يكونو  أوالاالنسان يوجد  أي .يسبق فكري

فهو قذف به في العالم  من حيث وجوده الخالص. فاإلنسانعلى الحرية التي تعد وعي متسامي نحو الذات،  التأكيد. 2
يحدد ه الموجود الحق الذي بعد   يكون. أنسقط ثم يتحدد فيما بعد باختياره لماهية الفردية ليكون ما يريد  أوانبثق منه  أو

رادةوجوده في صميم ذاته بحرية  ناك ما يتصور نفسه بعده وجوده فليس ه إال اإلنسانالمستقبل. فما  إلىويتطلع  وا 
نماماهية مقررة من قبل تقرر ما سيحدث  فهو مشروع يتحقق  منقوص وغير كامل اإلنسانهي تلي الوجود والن  وا 

حسب  فاإلنسانيتحقق  أنيبتكر الخروج من اللحظة الحرجة ويحاول  أن أيوينجز فهو اكتشاف يكتشف نفسه كل يوم 
بل ما سيكون فهو ال يوجد  ،حسبليس ما كان ف نسانفاإل( العالم إلىبه العدم  يأتيهو الموجود الذي تر)ر سا أير 

نماوحسب  هو الوحيد  واإلنسانيوجد ويتحمل مسؤولية وجوده ويتجلى بذلك وجوده بالتواجد ويتحقق فيه.  أنيجب  وا 
. وعليه يكون الوجود سابق على أواليوجد  أنلكي يختار يجب  ألنهلوجوده  الالحقةته الذي يتمتع بحرية االختيار لماهي

هي الحرية و  للحتمية لهذا فماهياتها سابقة على وجودها. خاضعةفهي  واألشياءالمواد  أمافقط  اإلنسانالماهية في 
 .المصدر الوحيد لكل القيمالجوهر و 
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مع والدتي  أبقىفهل . .أيضا)سارتر( جاء شاب وقال له )انا وحيد المي، وامي بحاجة لي، وفرنسا بحاجة الي قول ي 
واجابه سارتر رغم انه كان بالمقاومة: )انت حر وانت تختار وانت تتحمل (، ؟؟ ام انخرط في المقاومة؟؟واهرب

 مسؤولية االختيار(. 
 ها الدودة الوقحة؟ من خلقك إذا؟ك أيك  مل  انا ألست  :الى )اورست(ر االله جوبيت قال الذباب مسرحيةوفي 

يريد فهو  .(حتى أصبحت ال أخصك ،نيتخلقما ان حريتي! فأنت  الست السيد وال العبد يا جوبيتر. إن ) :أروستقال  
  فكل انسان حر في اختيار طريقه واختيار ما يشاء. هيته بنفسه.اختيار ما

والوجود معناه الحرية، والشعور بالحرية هو الشعور بالوجود فهو اختيار بين عدة ممكنات، اختيار ينبثق من الذات 
هي  والفعل والحرية. فالحرية بهذا المعنى وعي متسامي نحو الذات، واإلرادة اناإلمكانبثاقا بديهيا الن الذات هي 

انتماء وتجسد لالنا بصيغتها الفردية كوعي وقصد، وهي متجسدة في جسد مادي. ويمزج الوجوديون الحرية بالوجود 
  لماهيته واالختيار يقتضي الحرية. اإلنسانفهي شرط كل تبرير وجودي وهي اختيار 

 اإلنسانأي وعي والخوف من شيء غامض، وعي متسام وحقيقة يحتمها الوجود نفسه، بالعدم و  اإلحساسهو  القلق .3
فيصاب بحالة من الفزع من وجوده على هذا النحو من االختيار  ،بوجوده الذي يخلق نفسه من الحرية واالختيار الحر

عميقة  كآبةهو  اإلنسانفالوجودي يؤمن بان . الغير غيابا تاما أمامسؤولية بدون ضمانة موضوعة وغياب التبرير والم
هو خوف من شيء معين في العالم. أي هو ظاهرة تقوم على الخشية الخوف وقلق دائم والقلق يختلف عن الخوف. ف

 النفس  إزاءهو القلق من الموجودات، بينما القلق 
 اإلنسانيللوجود  أساساذاته ويكشف عن العدم بوصفه  اإلنسانيحالة تصدر من الوجود هو  وعليه فالقلق 

الشعور بالغثيان والعدم عند الوجوديين هو القلق  إذنوهكذا فالقلق يكشف عن العدم والعدم يكشف عن الوجود ، اتهذ
، فهي ترفض المجتمع والتاريخ والعلم والقيم، فكل شيء لكل ما هو سائد هو وعي قصدي بالرفضو  ،والعبث والسأم

 وسأم وقلق ورفض انفعالي دائم. بألم إحساسبنظرها تافه وال معنى له، فهي 
 

 نظرية المعرفة والوجود  -

 إلى، فهي تنتمي حيث تنطلق المعرفة من الذات األخرى،ومنه تشتق اشكال الوجود حول االنسان تتمركز  
كما تتراءى للوعي مباشرة ولهذا يكون لها  األشياءوصف  تسعى الىهي معرفة ف اآلخرينالوجود في العالم والوجود مع 

المعرفة  أنوموضوعي بان واحد. فالمعرفة هي التي تمنح العالم الوجودي واقعية. ويؤكد الوجوديون على  واقع ذاتي
ن بدايتها في كمتماما وت إنسانيةفالمعرفة هي معرفة . الموجود الذي هو جزء من المشكلة ذاته فهوب اإلنسانهي معرفة 

وبهذا  ة نفسه بنفسه.اإلنسان لمعرفقها موضوعها شيئا واحدا. فهي يخلفة و يكون فعل المعر  اإلنسانيةالذات. وفي الذات 
وجود العالم واالشياء وهو وجود ممتلئ وليس  أي يقسم الوجود الى ثالثة اقسام: الوجود في ذاته )العالم الموضوعي(

لكن ال يلغي  (.باآلخرينالوجود للغير )مرتبط اما الثالث هو ، (اإلنسانيةلذاته )الذات الوجود  الثاني هو ، والوجودفارغ
 األشياء إلىل، أي النظر ثوجوديون المعرفة بما هو قائم وماويربط ال حريته، وال يسمح الحد ان يستعبد حريته.
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(( والعيان يعني حضور الشيء في عيانية إالمعرفة  ال. لهذا يرى سارتر أنه ))والظواهر على نحو ما تبدو عليه
 الذي يرافق كل معرفة.  الوعي أومحتوى الشعور 

  فلسفة الجمال -
العامة للفكر الوجودي في الكينونة والحرية والقلق، ومن  األسسوانطالقا من فكرة الوجود السابق للماهية، ومن  

ل وماهيتها وفكرة الجما اإلبداعيةطبيعة الفن وماهيته والعملية أن نوضح المعرفة والوجود، يمكنا  إلىالنظرية الوجودية 
 .وماهية الجميل

نحو بناء خيالي يحقق  تألقفهو يل بنية الواقع المادي المرفوض أو تخيل واعي بفعل تحل الخياليستثير وعي  :الجمال
وعي متجسد  أساسهاة ى التخيل هي قدرة تحليلية تركيبيفيه الحرية، فالقدرة عل تتألقسلب الواقع لتحقيق واقع وجودي 

، فهو جمال مفارق عالم التخيل إلىينتمي ل ليرفض المحاكاة وينتقل الى الالمعقو . فالجمال الوجودي بالعدم والقلق
هو انفالت من الواقع ليعيش في عالم الخيال، وان ما ندركه منه ليس  بل ؛األفالطونعالم. ولكن ليس بالمعنى لل

 .بل هو نظام البناء والعالقة الجمالي الموضوع
حقق الجميل في العالم على ليلق عالم جديد من الالواقع والالمعقول الحرية ويخ أساسهرافض عابث انفعالي  :الفنان

ليست شيئا موجودا وجودا واقعيا.  ألنهاالواقعية،  األشياءالن الصورة المتخيلة توجد بشكل مغاير لوجود  نحو متخيل.
 الصورة المتخيلة تنطوي على نوع من العدم إن. ويعني هذا النفي للواقع أوفي داخله نوعا من السلب الفنان يحمل و 

في الوسيط المادي.  متخيلوالفنان عندما يخلق موضوعه المادي من خالل الموضوع ال .قعيا اوجودا ال و  أو المتأصل
 .موضوع واقعي بقدر ما يكون وسيطا له إلىيحوله  أوفانه ال يجسد الموضوع الجمالي المتخيل 

، يحرر االنسان من كل القيود يتحقق بفعل حالة القلق المصحوب بالشعور واعي لعب ابث رافض واعي او ال لفن:ا
والدادائية والسريالية، وتحليالت فنانيها للشكل وبنائيته، نجدها قد فالرسم الميتافيزيقي،  بالغثيان واالحساس بالعدم.

الوجود ومنطلقاته والعالم والكائن. فقد  إزاءاشتقت كثيرا من تحليالتها لمفردات البناء والتكوين من االنفعال الوجودي 
الرسم  أوادي بالفن توضح القلق الذاتي المقترن بالغثيان لتشكيل حقيقة مستمرة مع الوجود. ويتجسد بشكل م

بتكوينات قائمة على االيهامات  غرائبيةال أشكاله( برسومه الغيبية وتقابالت دي كريكوالميتافيزيقي وبخاصة رسوم )
 األعمال وأشهر( أيضابان التخريب هو خلق )الفضائية. وعملت الدادائية على الفوضى والالمعقول وتبنوا شعار 

الذاتية واالنفعال الوجودي في العزلة  وتأكيدالسريالية على التمرد  وأكدت(. لمارسيل دوشامب( )وعالينبالدادائية )
 (.سيالن الذاكرة) أو( الساعات المائعة لداليالسريالية ) األعمال وأشهرواالغتراب ومنطلقات التحليل النفسي. 

ومن خالله ، يعمل كمماثل لموضوع جمالي متخيلخلق وسيط مادي رفض الواقع و قدرة على  األكثرهو  :اإلبداع 
وبناء على ذلك فالموضوع  هو تكشف الالواقعي من خالل الواقعيو يتكشف الموضوع الجمالي ويظهر بوصفه ال واقعيا 

 تخيالو  انفعاال االبداع هو االكثروجوده لكي يكشف عنه، وهكذا يكون الجمالي هو افتراض تخيلي يفترض المشاهد 
 . التالي نزوع نحو العدممفعم بالرفض ونزوع نحو الحرية الوجودية وب

  
   


