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        51المحاضرة 

 (الفمسفة الوجوديةالفمسفة المعاصرة ) -ثانيًا:

الوجودية فمسفة نظرية ومزاج وطراٌز سموكّي. نشأت عمى يد الفيمسوف الدانمركي )كيركيجارد: 
م( الذي نحا فييا منحًى نصرانيًا، ويمكن القول إن ليا جذورًا أبعد لدى بعض 8811 -م 8881

)فموبير(، و)دستويفسكي(، والشاعر األلماني الرومانسي )ىولدرلين( الذي برز في الروائيين مثل 
أشعاره الحديث عن القَدر. ولكن الوجودية تبمورت كمذىٍب في أثناء الحرب العالمية الثانية، 

 وكانت ليا تأثيرات واسعة في األدب الفرنسّي وفي كثير من األدباء األوربيين.

في مسألة الوجود اإلنسانّي وعالقتو بالوجود الخارجي )الكون  تقوم الوجودية عمى البحث
 والمجتمع( وموقفو من ىذا الوجود. 

 وتتمخص مبادئ الوجودية في النقاط التالية:

 االنطالق من الذات التي ىي مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور. -8

 اإلنسان موجود متكامل بعقمو ومشاعره، وجسده وروحو. -2

ارف والخبرات نسبية دومًا، وال توجد حدود حاسمة نيائية ليا؛ بل تبقى فييا ثغرات، المع -1
 وليس ىناك حقيقة مطمقة.

تشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك تفاعل، وكل من ىذين الطرفين شرط لوجود  -4
 الطرف اآلخر؛ وىذا ىو الواقع.

. اليومّي ىو الميم وال عبرة لمماضي ألنو غير لمواقع الَمعيش، أي الراىن، أىميٌة مركزية -1
موجود، أما المستقبل فيجب أن نوجده، وشعار الوجودّي: )أنا اآلن وُىنا(، والفرد متواصل مع 

 العالم الخارجي من خالل وجوده وحواّسو ومشاعره وجسده.

وجوديين تعمل الحرّية لدييم ىي الوجود اإلنسانّي، وال إنسانية من دونيا، والحرية لدى ال -6
 ضمن المعايير الفردّية ال ضمن المعايير األخالقية والسياسية والدينية السائدة.
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يتخذ الفرد قراره وموقفو. وىذا الموقف ذو قيمة مستقبمية ألنو اتجاه في عممية تجديد  -7
 المستقبل حين تتالقى القناعات والمواقف في نقطة واحدة.

جاىزة والموروثة والسائدة ألنيا قيود تحد الحرية الفردية، ولذا ترفض الوجودية كّل األشكال ال -8
ن كانت تمتقي معيا في  فيي ترفض الدين. أما الماركسية فمم تنسجم معيا انسجامًا كاماًل، وا 
جوانب الواقعية. لقد أخضَعتيا كغيرىا لمنقد واحتفظت بحق الفرد في المخالفة واالنتقاء وحرصت 

 إطار الجماعة. عمى أاّل تذوب حريتو في

ىنالك وجوديات عديدة، بعدد منّظرييا، ولكنيا تتفق جميعًا في التركيز عمى موضوعات  -9
أساسية مثل: الحرية، الموقف اإلرادي، المسؤولية، الفرد، اإلثم، االغتراب، الضياع، التمّزق، 

 اليأس، السأم، االستالب، الخيبة، الرفض، القمق، الموت...

 -مسفة الوجودية ، فهي تنقسم إلى تيارين رئيسيين هما:إما أهم أقسام الف

 الوجودية الُمقيدة )المؤمنة( : ويمثميا ) جبريل مارسيل ، كارل ياسبرس ، نيقوال برديانيف( -8

 الوجودية الحرة )الممحدة( : ويمثميا )ىايديكر ، سارتر، البيركامو(. -2

 . الوجودية الفمسفة داخل التيارين بين واختالف التقاء أوجو ىنالك أن المؤكد ومن

كما تعّد الوجودية نظرة جديدة لإلنسان والعالم ، حيث أنيا جاءت كرد فعل ضد الحرب العالمية 
الثانية ، في أوربا التي خرجت من حرب طاحنة ومدمرة أكمت الماليين من الشباب وخربت 

رد فعل عمى ىذا الواقع العمران ، وبذلك كانت الوجودية نتيجة الدمار والجوع والفقر ، فجاءت ك
 المأساوي.

 -إما أوجه التقاء واالتفاق بين التيارين ، فهما تتفقان باآلتي:

 الوجود يسبق الماىية ، فماىية الكائن ىي ما يحققُو فعاًل عن طريق وجودِه. -8

الوجود اإلنساني ىو في المقام األول ، في مقابل الوجود الموضوعي الذي ىو وجود األدوات  -2
 حر يختار وفي اختيارِه يقرر نقصانِو ألنُو ال يممك تحقيق الممكنات كميا.واإلنسان 
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ما أوجه االختالف بين التيارين ،فهي كاآلتي :  -وا 

إن الوجودية المؤمنة ترى أن ليذا الوجود إليًا يضمن لُو الخيرية والمعقولية والسعادة ، في حين  -8
معقولية وال خيرية فيو ( وأن ىذا الوجود ما ىو  ترى الوجودية الممحدة أن )ال إلو ليذا الوجود وال

 إال مأساة ال معنى ليا.

تؤكد الوجودية المؤمنة عمى أن السعادة التي يحصل عمييا اإلنسان نتيجة تعاطفِو وتعاونِو مع  -2
أخيِو اإلنسان ، في حين ترى الوجودية الممحدة عكس ذلك أن الوجود ىو قيد وما ىو إال 

ن اإلنسان كمما إزداد تعاممِو واختالطِو بغيرِه من الناس كمما إزداد مصدر عذاب ومعاناة  وا 
 عذابِو ومعاناتِو.

ترى الوجودية المؤمنة أن الوجود متجّسد ولُو معنى نشارك في تحقيقِو ، في حين ترى الوجودية  -1
 الممحدة أن ىذا الوجود سجن غير مبرر وال معنى لُو ويدعو إلى الغثيان.

 


