
  
  

 :البشري الوضع جمزوءة

  :وااحلرية الضرورة بني الشخص: الثالث احملور

 :مشروع اإلنسان: سارتر بول جان نص حتليل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  :تأطري النص

يبلور سارتر تصورا جديدا للفيلسوف الوجودي جون بول سارتر، ويف هذا الكتاب " الوجود والعدم"النص مقتطف من كتاب 

للفلسفة من حيث هي تروم حترير اإلنسان مما هو متصور عقليا، من أجل وضعه وجها لوجه أمام وجوده اخلاص بوصفه كائنا حرا يتوقف 

  .مصريه على قراره الشخصي، فليست الفلسفة شيئا دخيال على الوجود البشري، بل إن فعل التفلسف ال يكاد ينفصل عن فعل الوجود

  :صاحب النص

 خالل أملانيا يف الفلسفة درس أستاذا، العملية حياته بدأ فرنسي، وكاتب فيلسوف هو) 1980- 1905( سارتر بول جون

 أسس مث ،)الفينومينولوجيا( هوسرل بفلسفة تأثر الفلسفي اال ، ويف"احلديثة األزمة" جملة أسس 1944 سنة الثانية، ويف العاملية احلرب

 ويف البشري، باملصري أي الوجودي اإلنسان بواقع االهتمام هي الفلسفة مهمة أن أكد حيث" الوجودية" اسم حتت جديدة فلسفية نزعة

واختياراته  وأفعاله وحياته وجوده خالل من إال يتحدد ال هو ما أن أي ماهيته، وجوده يسبق اإلنسان أن مفادها أطروحة تبىن اإلطار هذا

 مشروع الإنسان: سارتر بول جان نص تحليل

 م
وع اإلنسان

 ل1 عليها با/عا. و-ّددها فيها يوجد ال& الوضعية دائما يتجاوز ا�ادي ال�ئن هذا ،بم
وعه اإلنسان يعرف«

وع بA ا@لط <ب وال ،ا;ر:ة أو والفعل الشغل بواسطة يتموضع�
وع Iن وHن Gّرد، كيان E ال& اإلرادة وبA ا� قد ا

 بواسطة لثات ا`ائم اإلنتاج وهذا(...)  لثات ا�غاير اآلخر مع ا�باSة العالقة هذه إنّ  ،الظروف بعض N إرادية صورة يّتخذ

وع[ يكن لم وHذا ،ا@اّصة بنيتنا هو وا�مارسة الشغل�  ،كذلك هوى أو حاجة ليس فهو إرادة،] ا

ّ
 مثل حاجتنا أن إال

 بذلك نعx وال الوجود، نسّميه ما ذاك(...)  vو ذاتها عن خارجة دائما فu اtنية، هذه إs ترجع qريدا أف�رنا وأكn أهوائنا،
 vو الوثبة هذه أنّ  وبما ،ذاته خارج ا�سم ل�مل واقتال~ دائم استقرار عدم به نعx بل ذاته، } مرتكزا ثابتا جوهرا

 اtعض دون منها اtعض vّقق اإلم�نات من Gال داخل بنا تل� أنّها وبما األفراد، �سب متنوّعة أش�ال تّتخذ ا/موضع
 �تلق أنّنا أو الالمعقول بإدخال اتّهامنا وقع ما إذا عظيما خطأ يرتكب أنّه غ� ،وحّرية اختيارا كذلك نسّميها فإنّنا اآلخر،

  االع�اض هذا يصدر أن يمكن ال الواقع و� ،صنمية ـ  حّرية اإلنسان نمنح أنّنا أو بالعالم �ا عالقة ال" أو� بداية"
ّ
 عن إال

 األّو�ة ا�عطيات إنتاج إ~دة إs واالخ�اع وا@لق ا�مارسة إرجاع يريد إنّما االع�اض هذا إ�نا يوّجه ومن ،آ�ة فلسفة
ب جعل إرادة �� ا/فس� N رغبته وHنّ  إSاطها، بعوامل ا�وقف أو والفعل األثر تفس� يريد إنّه ;ياتنا،

ّ
 �اثال ا�ر:

 و} ،العلموية ا;تمية N سقوطا جديد من يمّثل ما وهو ا�وّية، إs ا/غّ�  وHرجاع اtنيات خصوصيات ون� للبسيط،
 إنّ  �يث ا�حافظة، مع ا/جاوز } قوم معاكس، طرح واعتماد االخ�ال، فكرة ا�د. ا�نهج يرفض ذلك من العكس
 العكس } ـ األخ� هذا إنّ  ،الالحق ا/أ�ف } وال ذاته ا/جاوز بيان } قادرة غ� ـ qاوزه وقع ا¢ي ـ ا/ناقض أطراف

 .»فهمها يتيح و األطراف هذه ي¤ء ا¢ي هو ـ ذلك من

)95: ص ،1960 ������ر، ا����� ا���� ��� �ر�
، ��ل ��ن(  
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 جحيم فاآلخر اإلنسان، حرية من حيد اتمعي الوجود ولكن ومطلق، أصلي حنو على احلر الوحيد الكائن هو اإلنسان فإن مث ومن ،...

 : الفلسفية أعماله وإكراهات، من قوانني من عليه يفرض ما خالل من للفرد

 .والعدم الوجود �

 . إنساين مذهب الوجودية �

  .اجلديل العقل نقد �

 :اإلشكـايلالطرح 

  اآلخر؟ يريد كما أم كأنا هو يريد ما هو اإلنسان هل 

  :املفاهيم األساسية

 . الوعي خارج هو ما إىل اإلحالة على بقدرته أي الوعي بقصدية ويرتبط حريتها عن تنفصل ال اليت الذات خاصية هو: التعـايل

 عند كبري بشكل املنهج هذا وعرف األفراد، بني الصراع طريق عن والواقع الفكر حتكم قانون مبثابة صريورة أو عملية هو: اجلديل املنهج

 .تركيب - نقيضها - أطروحة: الفكر جبدلية يسمى ما ضمن هيجل األملاين الفيلسوف

 يكون وقد صاحبه هو يكون قد كمشروع، اإلنسان يتصور عندما اإلنساين اال يف ويوظف األصل، يف اقتصادي مفهوم هو: املشروع

  .وغايات أهداف من يسطره ما وفق يريد ما منه يصنع له، مشروعا اإلنسان من جيعل الذي هو اتمع

 : روحةاألط

 بالتعايل يتميز مشروع إنه يشاء، ما بنفسه يصنع ذلك بعد مث أوال يوجد بل وجوده، قبل تتحدد ال اإلنسان ماهية أن سارتر يرى

 صفات ألية حامل غري وهو ذاته ويالقي أوال يوجد فاإلنسان اآلخرين، وعلى العامل على منفتحا بل كينونته، على بانغالقه ال وضعيته على

 .ذاته تأسيس يف يشرع ذلك بعد قبلية، ماهية أو

 :األفكار األساسية

 . واحلركة والطفل الشغل بواسطة يتموضع لكي عليها بالتعايل وجيددها فيها يوجد اليت الوضعية دائما يتجاوز اإلنسان �

 . واملمارسة الشغل بواسطة يتم للذات الدائم اإلنتاج �

 . واحلرية االختيار طريق عن يتم الذات متوضع إن �

  .صنمية حرية اإلنسان مننح أن الكبري اخلطأ من �

 : البنية احلجـاجية

  .بسيط/ مركب آخر،/ ذات: التقابل اعتماد

  .وماركس هيجل كاستحضار :سابقة ألفكار اإلحالة

  ...بالعامل هلا عالقة ال ميكن ال: النفـي

  :االستنتاج

 حر الشخص فإن الفرد، شخصية تنميط حماولته يف جحيم اآلخر أن حيكم الفرد، على اتمع يفرضها اليت اإلكراهات من بالرغم

  .عاقلة أخالقية ذات أنه حبكم وإكراهات مبوانع مقيدة غري مطلقة حرية حر فهو واختياراته، أفعاله عن ومسؤول

  :وراهنيته ة النصقيم

 على املاكرو اجتماعي أي األنا، على النحن تأثري حيث باتمع، الفرد عالقة واضح بشكل يبني كونه يف النص قيمة تكمن

 هذا بلورة يف نفسه الفرد مبسامهة إال يكتمل ال مشروع أنه إال جمتمعي، كمشروع الفرد إىل ينظر اتمع أن ذلك امليكرو اجتماعي،

 .املشروع

 :لإلجابة على اإلشكـال املطروح استغـالل معطيـات النص

  .ما حد إىل اإلنسان هذا يريد ما هو فاإلنسان آخر، أيضا هو اإلنسان مادام لكن اآلخر، يريده ما هو اإلنسان
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