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Ali: Sartre's Philosophy in Contemporary Arabic Thought: Selected Mode

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)10(32

فلسفة سارتر في الفكر العربي المعاصر  /نماذج مختارة
Sartre's Philosophy in Contemporary Arabic Thought: Selected
Models
دعاء علي
Duaa Ali
باحثة :عمان ،األردن .حالياً :قسم الفلسفة ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية ،األردن
بريد االلكترونيduaakmma@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،)2017/9/21( :تاريخ القبول)2017/11/29( :
ملخص
لقد تم اختيار نخبة من المفكرين العرب المعاصرررررررين ،الاين تفاعلوا مو الوبودية بعامة،
ومو فل سفة سارتر ،بخا صة .وبرى الحرص على اختيارهم من خلفيات فكرية وفل سفية متنوعة،
وذلك لنلم بطبيعة ومدى انعكاس وبودية سارتر ومواقفه وأفكاره ،على إبداعات هؤالء المفكرين.
وهم :د .صادق بالل العظم ،ومن موقو دفاعه عن المادية والتاريخ ،فقد رأى أن وبودية سارتر،
هي فلسرفة لليسس ،والباب الموصرد ،والطريا المسردود ،عمليا ً ،وللوعي الشرقي ،أنطولوبياً .وااد
قائال إن سرررارتر ان رفأ تسسررريل العقل اللدلي التاريخي على البنى االقتورررادية واالبتماعية
والطبيعية ،وبنى وبودية يؤدي فيها اإلنسررررران الداااين (الموبود هناك) ،دور محرك التاريخ بال
شررروو وبال حدود .أ ّما فؤاد امل ،فيعتقد أن تلربة سررارتر تنقوررها الحيا  ،وينتقد إلحاد سررارتر،
الاي يضرررو اإلنسررران أماا اختيارين ال بمو بينهما ،إ ّما وبود ّ ،وإ ّما حرية اإلنسررران ،وبهاا فقد
برد اإلنسان من الحرية التي استخلوها له ،ونزع عن الوبود ل قيمة ،وصار الوبود اإلنساني
ضررررربا ً في الهواء ،وموررررارعة لطواحين الريا  .أ ّما د .عبد الرحمن بدوي ،الاي رأى أن تطور
اإلنسرررررانية يسرررررير في اتلاه الوبودية ،على مر الزمان النهائي ،مؤ دا دور سرررررارتر في إشررررراعة
الوبودية ،لكنه قلل ،في الوقت نفسرره ،من شررسن سررارتر الفلسررفي .وبدير بالا ر أن بدوي وص ر
نفسرره بسنه صرراحه ماهه وبودي ،وذلك حين قدا رسررالته لنيل دربة الد توراه بعنوان "الزمان
الوبودي" .وسنالحظ أن بدوي قد افترق عن سارتر ،في مقولة تاريخية الوبود ،ومسسلة الزمان،
وبقوله أن الوبود ذو يفية تاريخية ،وفي عديد من األفكار الفلسررررررفية األخرى .وأخيراً د .مال
يوسررر الحاف ،فيعتقد أن وبودية سرررارتر تضررررب في قاع الشرررخص الاي هو أنا أو أنت أو هو،
وأن الوبودية هي فلسررررررفة االلتزاا في الملتمو القومي ،ويبدي إعلابه بهاه الفلسررررررفة باعتبارها
فلسرررررفة القرن العشررررررين في موابهة باقي الفلسرررررفات ،ويوصررررري الحاف بالوبودية الحديثة للعالم
العربي ،ألنها تعينه على إدراك وضعه بالنسبة للداخل والخارف.
الكلمات المفتاحية :سررررارتر ،فلسررررفة وبودية ،فكر عربي ،سررررارتر في الفكر العربي ،عبد
الرحمن بدوي ،صادق العظم ،فؤاد امل ،مال الحاف.
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Abstract
The study traces the effect existentialist ideas have on a selected
number of contemporary Arab intellectuals in the philosophical area,
whom we did our best to chose from different ideological and geographical
areas. The study attempts to show the most important conclusions these
intellectuals reached and raises some remarks concerning these
conclusions.
Keywords: Contemporary Arabic Thought, Sarter, Badawi, Alhaj,
Sartre's Philosophy.
المقدمة
لقد انعكسررت األفكار الوبودية في أشرركال من الفكر العربي المعاصررر ،فعمد بعأ المفكرين
العرب ،ل من موقعه األيديولوبي ،وإلى دربة معينة من بيئته االبتماعية والثقافية ،إلى اتخاذ
الموق الاي يراه صررائباً ،فبعضررهم قاا بالتفنيد ،واسررتوررهار شررسن هاه الفلسررفة ،والبعأ اآلخر
عرضرررررها باقتناع والتزاا ،و خرون قاموا بالترحيه بها إلى حد التفاخر والمبالهة المفروة ،وذلك
بتسررررليض الضرررروء على مقوالتها من دون إبداء رأي أو إضررررافة تا ر .وقد دعا بعأ هؤالء إلى
األخا بهاه الفلسرررفة ،وذلك بع ّدها وصرررفة لمعاللة الحالة الفكرية العربية ،و سن لسررران حالهم يقول
إن الفكر العربي المعاصرررر بحابة إلى فلسرررفة مربية معينة ونقلها ،وأنه قاصرررر ،ذاتياً ،عن إنتاف
فكر خاص به ،أو التفاعل مو باقي الثقافات ,والتسثر بها من موقعه المسررررررتقل ،المتالئم مو تراثه
الفكري التاريخي ,وواقعه الثقافي واالبتماعي الراهن.
لقد اشررررتهرت الوبودية باسررررم سررررارتر ،خالل العقود الماضررررية ،و برا تسثيرها على بعأ
المفكرين العرب من المعرراصرررررررين) ،(1الراين تم االبتهرراد في اختيررارهم ،من مواقو ايرديولوبيررة
مختلفة ،ومن مواقو بهرافية عربية متعدد  ،مؤملة أن يفضرررري هاا االبتهاد إلى النتائم المربو ،
في تحديد األثر الفكري بطريقة تضرمن ،إلى دربة مقبولة ،إبراا هاا التسثر ،والتفاعل ،وبسسرلوب
يُظهر االختالف ،ويعكل التعرردد والتنوع بين هؤالء العرردد من المفكرين العرب المعرراصرررررررين،
و ي تعاملوا ،فكريا ،مو فلسررفة سررارتر ،و ي انعكسررت في رائهم ومواقفهم الفلسررفية ومواقفهم
الثقافية والسياسية واالبتماعية.

( )1يوبد دراسة قاا بها الد تور أحمد عبد الحليم عطية بعنوان "سارتر والفكر العربي المعاصر" عرض فيها
تحليل لتلقي المثقفين العرب لسارتر السياسي واألديه والكاته المسرحي وحلل فيها رد فعل المثقفين العرب
من مواق سارتر السياسية ،وخاصة الوراع العربي االسرائيلي ،ويوبد دراسة قاا بها شتو قنية بعنوان
"تسثير سارتر في أدب سهيل إدريل" واقتورت هاه الدراسة على التسثر األدبي الفكري لسهيل إدريل بسفكار
سارتر.
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)10(32
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 1921ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " فلسفة سارتر في الفكر العربي المعاصر  /نماذج مختارة "

وفي هاا الملال ،ال بد من اإلشرار إلى أن تفاعل المفكرين العرب المعاصررين ،مو الفلسرفة
الوبودية بعامة ،وفلسررررفة سررررارتر بخاصررررة ،ليل ملرد رمبات ذاتية ،ومبادرات فردية ،بل هي
حابة موضرررررروعية للفكر العربي في مرحلته الراهنة ،وحابته لحل مشرررررركالت عالقته بالفكر
العالمي .فهؤالء المفكرون العرب المعاصرررررررون ،إذ احتكوا مو األفكار الفلسررررررفية واالبت ماعية
والسررياسررية السررائد في الهرب األوروبي خالل القرن العشرررين ،رأوا أن دفو ما يسررمى بالنهضررة
العربية ،يسررررررتلزا منهم التفاعل مو الفكر العالمي ،واإلفاد مما وصررررررل إليه ،وذلك بنقل عدد من
االتلاهات مثل (الليبرالية والمار سية والوبودية والوضعية المنطقية وميرها) ،محاولين تبسيض
أفكارها المعاصررر لتنسررلم مو األوضرراع الثقافية والموضرروعية التي تعيشررها الملتمعات العربية.
ومنهم من تلاهل التراث الفلسفي العربي-اإلسالمي ،وأيضا الثقافة القائمة الراهنة ،أو التقليل من
شررسنهما رمم أن ل فلسررفة هرت في هاا العالم ،لم تكن بمنسى عن التراث الفلسررفي السررابا لها،
على األقل.
وما أقوده بالتسثر ،هو مدى انعكاس فلسفة سارتر على المفكر العربي المعاصر في أشكال
وعيه ،وفلسرررفته ،وخياراته ،السرررياسرررية واالبتماعية ،إضرررافة إلى تسثره األيديولوبي .وبيان ي
يختل هاا التسثير ،عند هاا المفكر ،عن ميره ،بل عند هاا المفكر القائم بتفسررير مقوالت سررارتر،
وعند مفكرين خرين ،ألن بعأ هاه التفسيرات قد يتشابه ،وبعضها قد يتناقأ أو يختل  .وأعيد
التس يد على أن منطلقات االختالف بين المفكرين ،ونوع تسثرهم ،ودربته ،البد أن يكمن خل ل
ذلك موق أيديولوبي مسرررررربا ،وليل ملرد عناصررررررر مزابية أو ذاتية .وقد يكون لهاا المفكر
مربعية نظرية واضحة ومعلنة ينطلا منها مباشر  ،أو إوار مربعي مضمر.
وقمت باختيار عدد من المفكرين نماذف للدراسررررة ,وهم :صررررادق بالل العظم ،فؤاد امل،
عبد الرحمن بدوي ،مال يوس الحاف.
صادق جالل

العظم()1

ال مراء في أن صرررررررادق بالل العظم ،ملتزا بالنظرية ال مار سرررررر ية ،ومدافو عن ال مادية
التاريخية في وبه الفلسررررررفات المثالية والثنائية .وقد تفاعل العظم مو ل الفلسررررررفات ،من موقعه
األيديولوبي ،مسررتشررهداً بقول سررارتر في مقدمة "نقد العقل اللدلي" ،بسن المار سررية هي الفلسررفة
المعاصرررر التي ال يمكن تلاواها ،مضررريفا ً إلى ما قاله سرررارتر تس يده أن المار سرررية هي فلسرررفة
العوررر النقدية بامتياا ،والما بقيت التشرركيلة الرأسررمالية قائمة ،ذلك ألنها اسررتمرار لتقليد علمي-
( )1مفكر وفيلسوف سوري ،ولد في دمشا عاا  1934وتوفي عاا ( .)2016أستاذ فخري في بامعة دمشا في
الفلسفة األوروبية الحديثة .درس الفلسفة في اللامعة األمريكية /بيروت ،ثم في بامعة يال ) (yaleفي الواليات
األمريكية المتحد  ،وعمل أستاذاً بها ،ثم عاد إلى بامعة دمشا ليعمل بها ثم انتقل للتدريل في اللامعة األمريكية
في بيروت .وأيضا عمل أستاذا في اللامعة األردنية .ثم أصبح رئيل تحرير مللة "دراسات عربية" التي
تودر في بيروت .ثم عاد للتدريل في بامعة دمشا ،وعمل بعد ذلك في العديد من اللامعات االمريكية
واأللمانية .من أعماله :نقد الفكر الديني ،االستشراق واالستشراق معكوسا ،ثالث محاورات فلسفية :دفاعا عن
المادية والتاريخ ،ما بعد ذهنية التحريم.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)10(32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثوري-تحرري وويل عريا وتتويم له في الو قت ذاته في حقبتنا المعاصررررررر (العظم،1990 ،
ص .)164ويعتقرررد العظم ،أنررره من خالل اوالعررره ،على الفكر األوروبي عمومرررا ،واأللمررراني
خوررروصرررا ،في الربو األخير من القرن التاسرررو عشرررر ،تبين له ،أنه ال توبد حر ة فلسرررفية مهمة
واحد  ،أو منظّر فلسرررفي إيديولوبي ،لم يورررطدا بالمار سرررية أو يتفاعل معا أو يتسثر بها ،أو يرد
عليها بشكل من األشكال إما ضمنا أو صراحة (العظم ،1990 ،ص.)168
لقد دافو العظم عن المار سية ،وعن المادية التاريخية ،وقاا بتحليل محاوالت إعاد صيامة
المثالية وتلميعها ،لتتخلص من وابعها المعادي للعلم في تاريخها السابا ،ومحاولة إ سابها بعأ
سمات المعرفة العلمية ومظاهرها.
إنه لمن وبيعة األمور ،أن يكون ل فيلسوف ،حرا في اعتقاده ،وفي انتقاء الحقيقة الفلسفية
التي يقتنو بها .لكن النظر العلمي يدل على أن ل بنية فلسفية قد نشست تاريخيا من بنى سابقة لها.
فالفلسفة ترتبض بعالقة متميز بتاريخها وماضيها.
ويرى العظم ،أن الفالسفة ،ما ان لهم أن يكونوا على ما هم عليه لوال الديكارتية .لقد استفاد
الفالسررررررفة الالحقون من الديكارتية ،واسررررررتخدموها في فعل تفلسررررررفهم ،حي ووروها وووعوها
وتورررررررفوا بها وفقا ً لحاباتهم الفكرية (العظم ،1990 ،ص .)28والوبودية الحديثة انطلقت ،من
الكوبيتو الديكارتي ،واعتمدت وبود الفرد ،مر ز وعي صرررررراف مهلا على نفسرررررره ،ما عند
هوسررررل ،أو حزمة من اإلمكانات الخاصرررة ،ما عند هايدبر .اد على ذلك ،أنها ورحت بدائل
ألوروحة مار ل القائلة ،بسن الوبود المادي االبتماعي يحدد الوعي ووبيعته .وأيضرررررا ً ورحت
الماهية الواعية المتعالية ،والوبود الروحي الزماني والااتية ..وهاا ما نالحظه في فلسفة سارتر.
إن التفاعل بين الثقافات والحضررررارات ،وعلى مر العوررررور ،هو برأيه ،من األمور البديهية
الثابتة ،وأن االحتكاك الثقافي والحضرررررراري بين العرب والهرب األوروبي لم يكن "ملرد تماس
سررطحي أو تفاعل بزئي بل ان دائما ً يسخا وابو التداخل اللوهري والتشررابك العميا واالحتواء
الشرررامل (العظم ،1966 ،ص .)5فالحضرررار الهربية اتخات ،منا البداية ،التراث الديني السرررامي
الاي نشررس على أرضررنا دينا ً لها ،وأن مهد هاه الحضررار ومنبو دياناتها منطقتنا العربية ،وضررفاف
أنهارها .وأيضرررررا ً أخات الحضرررررار العربية ،في مرحلة تاريخية معينة ،بعد اإلسرررررالا ،من الفكر
اليوناني الفلسرررررفي والعلمي أسررررراسرررررا ً لتسمالت فكرية وفلسرررررفية ،وقامت بيمناء هاا الفكر وتعميقه
واإلضرررافة إليه .وأن الحضرررار األوروبية قد أخات هي األخرى من الحضرررار اليونانية القديمة،
وبما أضافته الحضار العربية له ،من علوا وبيعية وفلسفية وميرها ،ليكون أساسا ً للنهضة التي
حدثت في أوروبا.
وفي المرحلة المعاصرررررر  ،تسثرت منطقتنا بهاه التطورات ،وما نتم عنها من نظم ونظريات
علمية وسررياسررية وابتماعية واقتوررادية (العظم ،1966 ،ص .)6لاا ،فين دراسررة النشرراو الفلسررفي
في الفكر العربي المعاصرررررر ،أصررررربح ضررررررور وواقعا ً وذا أهمية ،وليل ملرد فضرررررول وحه
استطالع ،وإنما هدفه تلاوا مستوى التمتو السطحي بنتائم العلم الحدي وثمار تطبيقاته العملية.
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ويقتضرري ذلك دراسررة باوره والبيئة الحضررارية والثقافية التي برع فيها ،والنتائم التي أدى إليها،
والتهيرات اللارية ،التي فرضها على الملتمعات المتسثر به (العظم ،1966 ،ص.)6
والواقو أن العظم الحظ ،في ضرروء دراسررة الفلسررفة الحديثة والمعاصررر  ،حضررور أفكار مثل
العدمية والعبثية والعداء للموضوعية والعقل في فلسفات القرن العشرين ،ومن ضمنها الوبودية.
ويهمنا ،في هاا الملال ،ما قاا به العظم ،وعلى قاعد دفاعه عن المادية والتاريخ ،من نقد
لوبودية سرررارتر ،ودور فلسرررفته ومسررررحه ،ولطبيعة مواقفه ،وخاصرررة أن العظم حاول أن يوبه
أفكاره النقدية نحو بعأ المفكرين العرب ،الاين أخاوا بفلسفة سارتر أو استرشدوا بها ،أو نقلوها
وقلدوها ،داعياً ،في الوقت نفسه ،إلى فلسفة مادية تاريخية واضحة ومتماسكة.
رأي العظم في منطلقات الوجودية
ووال حيا اإلنسرررررران المتناهية ،وفي حياته اليومية ،يٌلحظ أن ل واحد ال بد وقد شررررررعر في
وقت ما بعبثية الحيا والعالم ،وشررررررعر باإلحباو واليسس ،وبعبثية الباب الموصررررررد ،وأحل بالهم
والقلا ،وبالخوف من الموت ،وباإلخفاق في تحقيا أهدافه ،وأحل بسن الهير هم سرررررربه فشررررررله
وتعاسررررته ،وشررررعر بظلم اآلخرين له ،ولكن هاا ،ما يقول صررررادق العظم ،يدعو إلى عدا تحويل
المورررائه إلى ضررررورات أالية يلعل أحوالها مالامة للشررررو اإلنسررراني ومسررراوية له (العظم،
 ،1990ص .)333ويسررررررتطرد قررائالج إن الوبوديين ،يرردفعون األمور برراتلرراه العبر والال معنى
والدوار ،وأنهم يتبعون ورائا فلسفية وأيديولوبية ،تدعو إلى تكريل ما ال يطاق وإدامته والدفاع
عنه ،بسسرراليه مواربة ،وبعله أحد المطلقات الميتافيزيقية ،التي تظهر علز البشررر ،وأن ال حول
لهم وال قو أماا هاه المطلقات .إن ما يسرررمى بالشررررو اإلنسررراني ،في الوبودية ،تحول إلى مطلا
من هاه المطلقات ،وأن الموررائه تحولت إلى ضرررورات أالية مالامة للشرررو اإلنسرراني المطلا
ومساوية له.
لقرررد أ هر الوبوديون ،مرررا يقول العظم ،مهرررار في تسررررررفيررره العقرررل ،وإنكرررار المعرفرررة
الموضرروعية ،فهايدبر يرفأ التوررور العلمي والفلسررفي الحدي  ،محاوالً اسررتعاد توررور مثالي
ذاتي ،حي يرى في التوررررررور العلمي ابتعاداً عن حقيقة "وبود الموبودات" .ومحاولة هايدبر
هاه ،هي ،في العما ،أيديولوبية مثالية ذاتية ،تول إلى نوع من الالهوت الوبودي التووفي .
سارتر بين والوجودية والماركسية
يرى العظم ،أن سرررررارتر لم يقبل بالمادية أبداً .و لت مار سررررريته بال مادية (العظم،1990 ،
ص ،)333وأنه بقي يعيد إنتاف إشررركاالت "الوبود والعدا" بوررريامات مار سرررية ،أحيانا ً ،وشررربه
وإن بثراء تاريخي أعظم ،مؤ دا أنه ،في بميو األحوال ،أفاد ثيراً
مار سررررية ،في أحيان أخرىْ ،
من المار سية .
والعظم ال يقلل من أهمية سررارتر ،فهو ،في نظره ،قو ثقافية وفكرية وفلسررفية بير في هاا
القرن ،بل حين نفهمه يعني أن نفهم شيئا ً مهما ً عن عورنا (العظم ،1990 ،ص ،)223لكنه يعتقد
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أن اإلشركاالت األسراسرية التي عمل سرارتر داخل إوارها قد اسرتمدها من فينومينولوبيا هوسررل،
والوبودية المبكر للو اتش ( (1))Georg Lukácsو هايدبر .إن المقوالت الفلسرررررفية الرئيسرررررة
التي اسررررررتخدمها سررررررارتر ،مسررررررتمد لها من هؤالء الفالسررررررفة .ف "الوبود لااته" ،عنده ،هو
أما "الوبود في ذاته" ،فهو "الوقائعية" عند
"الداااين" عند هايدبر و "النفل" عند لو اتشّ ،
هايدبر ،و "الشكل الموضوع" عند لو اتش.
وإذا انت الوبودية ،برأي العظم ،قد تحولت إلى ماض وتلربة ،عند لو اش ،وانتهت،
عند هايدبر ،إلى نوع من الفلسررررفة المهلفة بسسرررررار الوبود ،فينها ،عند سررررارتر ،قد انحدرت إلى
فلسرررررفة للبسس والباب الموصرررررد والطريا المسررررردود عمليا ً ،وللوعي الشرررررقي انطولوبيا ً (العظم،
 ،1990ص.)234
إن سررررررارتر ،في معتقد العظم ،حاول المزاوبة بين الوبودية والمار سررررررية ،لكنه ا تشرررررر
اسررررتحالة ذلك ،وأدرك أن ال بدوى من المحاولة ،ألن هاه المزاوبة تتطله التضررررحية إما بمادية
المار سية أو بمثالية الوبودية (العظم ،1990 ،ص.)234
وفي ل األحوال ،فين سرررررارتر في ل مراحل تطوره الفكري ،أصرررررر على وبوديته ،و لم
يتخل عنها ،وقد أعلن قبل وفاته ،بخمل سنوات ،أنه لم يعد مار سيا ً.
إن العظم ،ومن موقو ماديته التاريخية ،ودفاعا ً عنها ،وبه النقد لوبودية سررارتر ،ومحاولته
ربطها بالمار سية ،وقد أوضح ذلك برفأ سارتر للمادية ،وبُعده عن الدياليكتيك ،وأن ما ورحه
سارتر في "نقد العقل اللدلي" لم يختل عما ورحه في "الوبود والعدا" ،وال يُعد تطوراً .وأ ثر
من ذلك ،يعتقد العظم ،أن مواق سرارتر السرياسرية واالبتماعية ،ال تلد لها مسرومات في فلسرفته
الوبودية ،وأن الحرية ،التي اشرررتهر سرررارتر بالدفاع عنها ،باءت بمثابة قدر محتوا قد ُح ِكم على
اإلنسرران بها .وسررنقوا بتوضرريح القضررايا الرئيسررة التي حاول العظم ،بتناولها ،البرهنة على حدود
االختالف بين المار سية ووبودية سارتر.
الدياليكتيك
يرى العظم ،أن سرررارتر ورمم ل اهتمامه بالدياليكتيك ،و ل المه على اللدل ،ل يطر
فلسررررفته ،ويعيد ورحها ،مسررررتنداً إلى تعارضررررات سرررركونية تفتقر ليا ً وتماما ً إلى أي مبدأ حر ي
داخلي يردفعهرا براتلراه تر يبرات أعلى (العظم ،1990 ،ص– 234ص .)235إنهرا تعرارضرررررررات
سررركونية ميتة وعقيمة ،فمثالً الحرية الخالورررة في موابهة الحتمية الكاملة ،والوعي الورررافي في
موابهة العتمة المطلقة ،والعدا في موابهة امتالء الوبود ،الاات في موابهة اآلخر ،والفرد في
موابهة اللماعة .ويعتقد العظم أن وراء هاه الثنائيات مير اللدلية ،نلد أنفسررررررنا أماا التعارض
القديم بين ديناميكية الرو ووعيها وحريتها وعفويتها في موابهة عطالة الماد وعتمتها و ليتها
ووبودها (العظم ،1990 ،ص .)335إن هاا يعيدنا إلى ثنائية " انض" الشهير "الاات الخالوة"
( )1بورف لو اش ولد في بوديست (عاصمة الملر) عاا ،1885وتوفي عاا  .1971فيلسوف و اته وناقد أدبي
مار سي .من مؤلفاته :تحطيم العقل ،دراسات في الواقعية ،التاريخ الوعي الطبقي.
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التي ال يمكن أن تكون مو ضوعا ً ،وي ضي أن هاه الثنائيات مير اللدلية ،والتي ي وطدا بع ضها
ببعأ ،هي أقرب إلى الميكانيك ،ألن اصررررررطدامها ال يؤثر على داخلها ،وال يهيره ،وفي نهاية
العملية الدياليكتية عند سررررررارتر يبقى ل شرررررريء على حاله تماما ً ما في بدايتها (العظم،1990 ،
ص.)336
يتوصررل العظم ،في ضرروء ما تقدا ،إلى أن دياليكتيك الثنائيات عقيم ،ألنه التهير الوحيد الاي
يمكن أن يطرأ على الوبود لرااتره في صررررررراعره وتفراعلره مو الوبود في ذاتره (العظم،1990 ،
ص .)336إنه سقوو األول في خطايا خيانة النفل والوعي الزائ واالمتراب والتشيء (العظم،
 ،1990ص .)336فدياليكتيك سررارتر خاربي ،ويبقى على مسررتوى الظواهر .إنه دياليكتيك ،ليل
عرضيا ً ،بل ينبو من الطريقة التي يطر بها اشكالياته الوبودية ،منا البداية.
ويتللى مياب اللدلية والتفاعل ،ما يرى العظم ،في شخويات سارتر المسرحية ،فالعالقة
بين ل ذات من شرررخورررياته المسررررحية ،تبقى ذات صرررافية ،وتشررريء الاوات األخرى .أن نكون،
بنظر سرررارتر ،مو اآلخرين ،هي أن نكون ضررردهم ،ألن ل وبود لااته يدخل في صرررراع مو ل
وبود خر لااته ،وهاا واضررح في شررخورريات مسررحية "الباب الموصررد" لسررارتر ،ألن وبوديته
تقوا على تحويل الوبود لااته إلى الوبود في ذاته أي تشرررررريئه و تموضررررررعه .وهكاا الحال في
مسرحية "سلناء التونا" ،فهي ،في شخوياتها ،مطروحة على نفل منوال "الباب الموصد" .أما
مسررررررحية "الهثيان" ،فالداااين فيها ليل بشررررريء ،بل إمكان خالص ،وفيها يوررررراب "رو انتان"
الداااين بالهثيان عند موابهة عالم األشرررررياء ،فهو حرية مطلقة وذات صرررررافية ،وحين يتوابه مو
عالم صفاته معا سة ليا ً لحقيقته ،يواب بالهثيان ،وينتابه إحساس بسنه فائأ ال لزوا له.
ويضرري العظم أن وبودية سررارتر هي فلسررفة تمرد أ ثر منها فلسررفة ثور (العظم،1990 ،
ص ،)339إنه تمرد الوبود البائل على الماد الوررررررلد  ،وتمرد الرو الشررررررلاع واليائل على
األشياء لها ،وعلى ملرد وبودها.
أ ّما موق سرررارتر ،من دياليكتيك هيلل ،فيرى العظم أن موررردر المشررركلة عند سرررارتر هو
هيللية سرررررررارتر الزائد من ناحية وإفرامه لدياليكتيك هيلل من حر ته اللدلية من ناحية ثانية
(العظم ،1990 ،ص.)339
فسارتر ،برأي العظم ،يفرغ دياليكتيك هيلل من حر ته وذلك بـ :
.1

تفتيت الرو المطلا لهيلل إلى عدد مير متناه من مرا ز وعي الوبود لااته ،إذ يلد ،عند سررارتر،
أن ل نقطة من نقاو الوبود لااته هي ذات تامة لوعي ذاتها وحريتها منا بداية وبودها ،وأي تطور
يطرأ عليها يتله بها إلى التشرررررريؤ ،فالحر ة تتحدد من الاات المفرد إلى الموضرررررروع ،بينما الرو
المطلا عند هيلل ،هي ،في وريا االنتقال من بوهر إلى ذات تامة الوعي بنفسها وحريتها.

.2

إنه ميكانيك الوررررررراع الخاربي بين الاوات من دون بدلية داخلية ،والنتيلة صررررررراع ل ذات مو
الاات األخرى ،إذ تحاول ل ذات أن تلعل من األخرى موضررروعا ً لنظراتها ،محاولة تلنه الوقوع
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تحت نظر اآلخرين ،اتقا ًء عبثيا ً لشررر التموضررو أو التشرريؤ .وإذا ان هيلل ،ما يرى العظم ،يسررمح
بالتبادل بين وعيين ،فين سارتر ينتقده براء ذلك ،فعنده يستحيل قبول الاات بآخر.

حرية ميتافيزيقية ،وليست حرية جدلية
يرى العظم ،أن عبار سرررارتر المشرررهور "محكوا على اإلنسررران أن يكون حراً" (سرررارتر،
 ،1966ص ،)703هي أقرب إلى الالهوت والقدر والموررير المحتوا ،وأن بملته المشررهور هاه
عن الحرية ،توحي و سنه ان من األفضررل لسنسرران أن ال يكون حرا ،أو أنه سرريكون أسررعد بدون
هرراه الحريررة ،ألن مورررررريرهررا المحتوا هو االمتراب والتشرررررريؤ أي تنقلرره عكل مررا هي عليرره
أصالً(العظم ،1990 ،ص.)345
ويضرري قائالً إن فلسررفته ،على الرمم من ارتباو اسررم سررارتر بالحرية وبالدفاع عنها ،مليئة
بالضرورات والحتميات :حتمية التموضو والتشيؤ – حتمية االمتراب -حتمية تالشي الحرية في
التخارف...الخ فما معنى هاه الحرية التي يتعار تمييزها عن الحتمية وال يمكن وصررررررفها إال بلهة
الضرررررررور إن الاات الحر عند سررررررارتر تفعل في العالم و سنها ليسررررررت من العالم ،وتتدخل في
صرررررريرورات الترراريخ ،و ررسنهررا ليسررررررررت من الترراريخ (العظم ،1990 ،ص ،)345إنهررا حريررة
ميتافيزيقية...هكاا يراها العظم .
هاه الحرية الميتافيزيقية ،ال تمثل منطلقا ً اللتزاا سررررررارتر بالدفاع عن الحرية السررررررياسررررررية،
ونضررال الشررعوب ومواقفه ،ألن مواق سررارتر في الدفاع عن الحرية ال تنسرراب أبداً و تنحدر من
حرية الوبود لااته (العظم ،1990 ،ص  ،)246فحرية الوبود لااته ليسررت بشرريء ،برأيه ،ومير
قابلة ألي تعري  ،فهي "إمكان محأ" ،وهي تلقائية وتمارس فعالً عشوائيا ً دون منطلا أو علة،
ومير قررابلررة لسربرراع إلى الواقو أو الملتمو أو الترراريخ" .إنهررا حريررة النزو  ،إن هم الحريررة
الميتافيزيقية ليل تهيير العالم أو حتى إبقاءه على حاله ،بل ملرد التعبير عن نفسررررها ،مهما انت
النتائم (العظم ،1990 ،ص.)347
ففي "الاباب" أقدا "أوريسررررررت" ،على أفعال التمرد والتحرر ،وفي "سررررررلناء التونا" أقدا
"فوائر" الملقه "سررمولنك" على أفعال اإلرهاب والتعايه .وهنا يتضررح أن حرية الوبود لااته ال
تفرق بين الخطس والورررواب ،بين االلتزاا بقضرررايا المضرررطهجدين ،والمضرررط ِهدين ،ولاا بقي التزاا
سرررررررارتر بالحرية والدفاع عنها في حدود حرية الوبود لااته ،ولم يتحرر منها ،و لت الحرية،
عنده ،حرية خاصرررة بالوبود ،ولم يتلاواها إلى األفعال ،فالحرية للوبود سرررابقة للفعل ،والوبود
هو الحر ،أ ّما الفعل ،فال يمكن التمييز بين فعل حر ،وعكسرره ،ألن األفعال بميعها حر سررواء نا
مرممين عليها ،أو ملبرين على القياا بها ،وهنا تبرا لهة الحتمية في الا سارتر على الحرية.
ويزيد صادق العظم قائالً ،إن إ بار المثقفين العرب وميرهم لمواق سارتر السياسية ،نج جسبه
العديد منهم لوبوديته ،وقاموا بي بار هاه الوبودية ،اعتقاداً منهم أن الحرية التي ارتبض اسررررررم
سرررارتر بها ،تعود إلى حرية نابعة من الوبودية .بيد أن الورررحيح أن هاه الحرية ميتافيزيقية ،وال
تسوغ مواقفه السياسية ،وأن من يبح عن مسومات في وبوديته ،لمواقفه ،سيواب بخيبة أمل،
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ألن حرية الوبود لااته في منطا "الوبود والعدا" ،ال تشررررررلو على اتخاذ المواق  ،وإنما إلى
تبرير الالمباال السياسية ،وتبرير االنعزال الك.
نقد العقل الجدلي
يلحظ العظم ،أن سررررررارتر لم يتهير ،باريا ً ،في "نقد العقل اللدلي" ،عما انت عليه أفكاره
في "الوبود والعدا" ،على وريقة المثل الفرنسررررري القائل لما تبدلت األحوال ،بقيت األمور على
حالها (العظم ،1990 ،ص.)348
يعترف العظم أن البعد التاريخي واالبتماعي قد هيمن على أوروحات سرررررررارتر في "نقد
العقل اللدلي" ،وأن منى واسرررررعا ً قد ورأ على فكره ،وأن هاا التطور العميا يعود إلى حضرررررور
المار سررررية ،الاي بدا واضررررحا ً في مقوالت سررررارتر األسرررراسررررية .لقد قدا ر ى وتحليالً ،لسنسرررران
والتاريخ والملتمو ،تبدو ،للوهلة األولى ،و سنها تمثل تطوراً مهما و بديداً .لكن العظم يرى ،أنه
رمم هاه التطورات اللديد االبتماعية والتاريخية التي ورأت على أفكار سارتر المعروضة في
"نقد العقل اللدلي" ،إال أنه ،عند التدقيا األعما ،يظهر العكل ،حي بقي سرررارتر ضرررمن حدود
المشررررروع الفينومينولوبي العاا للفلسررررفة البربوااية في القرن العشرررررين .فسررررارتر ،في إنلااه،
النقدي ،حاول رفأ العقل المثالي ما هو ،عند هيلل ،وتفسررررريره للتاريخ ،هاا أوال ،أ ّما ثانياً فقد
حاول أيضا ً رفأ العقل المادي اللدلي الخالص ،في تفسيره للتاريخ ،ما هو في المار سية .لقد
حاول ،منا بدايته ،في "نقد العقل اللدلي" نقد ما يسررررررميه "بالهيللية الوثوقية" ،ونقد ما يسررررررميه
"بالمار سررررية البرانية" ،في ن معا .بعد ذلك رّس تابه لمهمة توررررفية العقل التاريخي اللدلي،
من دعاويه المادية والموضرررررروعية والواقعية ،لموررررررلحة مر زية الاات ،فمن هاه الاات تنشررررررس
المعرفة الطبيعية ،وتنشس واهر الطبيعة المطلوب معرفتها.
لقد تعامل سررررارتر ،مو المار سررررية ،بوررررفتها الفلسررررفة التاريخية التي ال يمكن تلاواها ،في
الوقت الحاضررر ،على أقل تقدير ،لكنه ور عقالً تاريخيا ً ،وبدال متعاليا ً بديداً ،متلاوااً الفلسررفة
التاريخية للمار سررررررية ،معتمداً على مر زية "الاات الفاعلة" حل وسررررررض بين "العقل المادي
المار سررري" و "العقل المثالي الهيللي" ،و بديل عنهما معاً .فالوبود لااته "بورررفته مؤسرررسررراً في
واقو االنسرررررران الوبودي المباشررررررر ،أي في الداااين ما هو لااته بحريته ومشرررررراريعه وماياته
ومقاصده ،أي برا سيل الوبود لااته (العظم ،1990 ،ص. )350
لقد اعتمد سرررررررارتر ،ما يرى العظم ،على بنى وبودية يقوا فيها اإلنسررررررران الداااين :دور
المحرك للتاريخ بال شرررروو أو حدود ،رافضرررا ً تسسررريل العقل اللدلي التاريخي على البنى التحتية
االقتورررررادية واالبتماعية والطبيعية .وهو ،بالك صررررراغ مثالية وبودية ،باسرررررم مار سرررررية العالم
المعيوش ،والتلربة المباشر  .لقد رفأ سارتر المادية ،صراحة ،لوالح أولوية الاات في صنو
التاريخ ،وإنلاا الثور  ،وشرررر مآخاه على المادية ،بلميو أشررركالها .هاا ما ورحه سرررارتر ،في
تاب "المادية والثور " ،مر زاً على مر زية الاات اإلنسررررررانية .وبدير بالا ر أن العظم يوافا
سارتر على دور اإلن سان و مر زيته ،وأنه من دون اإلن سان ال يوبد شيء ا تاريخ أو ملتمو أو
اقتورررراد أو ثقافة .لكن إنسرررران سررررارتر في "نقد العقل اللدلي" ،ومن حي العما ،ال يختل عن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)10(32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إنسرران الداااين ،والوبود لااته ،في "الوبود والعدا" ،دون أن يطرأ أي تهيير بدي حقيقي يقربه
من تورررور المار سرررية لسنسررران .وعلى الرمم من أن سرررارتر يحاول تقديم اإلنسررران ،من منظور
تاريخي ،وابتماعي ،مسررتفيداً من االقتورراد السررياسرري ،وعلم االبتماع ،لكن يبقى اإلنسرران ،عنده،
هو الاات الفاعلة ،المحكوا عليها أن تحاول باسررررررتمرار ،لكنها ال تحوررررررد إال اإلخفاق واإلحباو
واليسس .إن البرا سرررررريل الاي تمارسرررررره الاات في عالم الندر  ،ترتد أيضررررررا ً على الاات الفاعلة
بالطريقة نفسرررها وعلى شررركل عطالة العملي اللامد ومائيته المضررراد (العظم ،1990 ،ص.)352
فما تمارسه الاات الفاعلة ،في عالم الندر  ،يتموضو ويهترب و يتشيس ويرتد عليها ،ويسيطر على
عالقتها بالاوات األخرى ،وتوبح العالقة بين الاوات ،عالقات تناحرية دائمة ،وخوائوها هي
اللهنمية األالية المعروفة عند الوبوديين.
إن النموذف المشررررررترك بين "الوبود والعدا" و "نقد العقل اللدلي" ،ل واحداً عنده ،إنه
مر ز وعي فاعل وحر ومير مادي من ناحية ،عالم مادي مليظ و ثي و لي من ناحية ثانية
(العظم ،1990 ،ص .)353إن تورررررور سرررررارتر ،يؤدي ،وإن بشررررركل مضرررررمر ،إلى االنتورررررار
المسسرراوي للرو على الماد  ،وبدالً من التفاعل بين الطرفين ،يكون الوررداا خاربيا ً ،إن توررور
سررررررارتر لثنائية الرو والماد بمعناها البسرررررريض ،هو الاي يتحكم في العما بتحليالت ونقد العقل
اللدلي(العظم ،1990 ،ص.)353
باعتقاد العظم ،أن سررارتر يعرض وعيا ً شررقيا ً ناتلا ً ،عن ذ رى الفردوس والحنين الدائم إلى
اسرتعادته ،مو إدراك اسرتحالة ذلك ،في الوقت نفسره .فالماد  ،عنده ،هي موردر الشرر الحقيقي في
العالم ،وأن إقحاا الوبود لااته عالم الماد هو أشرربه ما يكون بالخطيئة األصررلية وسررقوو اإلنسرران
من فردوس الحيا الروحية األولى نهائيا ً وبال ربعة (العظم ،1990 ،ص.)345
ويزيد العظم قائال ،إن سررارتر في "نقد العقل اللدلي" ،قد أولا لمات وأوصررافا ،هي أشرربه
ما تكون بعبارات الحقد الديني التقليدي المعروف على الماد  ،وإ ساب الماد خوائص شيطاينة،
ولعن مائيتها الضررار لسنسرران وروحه ،بالتحديد ،وبقيت الاات الفاعلة الوحد األسرراسررية األولى
لتورررررروره لبنرراء حيررا الملتمو ،وملرى الترراريخ ،دون ربض مو التفرراعررل المتبررادل مو الظروف
الطبيعية واالبتماعية.
لقد انطلا سرررررارتر ،في "الوبود والعدا" ،من الوبود لااته ،وذلك على شررررركل ذوات مفرد
واعية وفاعلة ،لكن مهلقة على نفسررررها تحاول تلاوا نقوررررها أو عدمها ،بالدخول في عالقات مو
بعضررررررها البعأ في الحيا االبتماعية أي عبر الوبود في ذاته .وفي "نقد العقل اللدلي" انطلا
سررررارتر ،من الوبود اإلنسرررراني على شرررركل دااينات أو ذوات مفرده واعية وفاعلة ،ومهلقة على
نفسررها ،تحاول تلاوا نقوررها وسررد حابتها بتشرركيل نفسررها ،في بماعات بشرررية متس رلسررلة ،ومن
خالل تعاملها مو الندر المادية.
ويخلص العظم ،إلى نتيلة ،مفادها أن سرررررررارتر "في نقد العقل اللدلي" ينزل األسررررررطور
واأليديولوبية ،محل العلم في فهم تاريخ البشررررررر الفعلي والواقعي .ويقوا بتعديل محدود لبعأ
المورررطلحات الفلسرررفية ،محاوال ور وبوديته القديمة داخل إوار مار سررري ،لتكون بديالً ثورياً
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للمار سية .لكنه ،في المحولة النهائية ،لم يهادر ،بوور بدية ،منطلقاته الفلسفية ،ما عرضها
في "الوبود والعدا".
إن ل ما ورأ من تطور في "نقد العقل اللدلي" هو أن سررررررارتر قد أعاد انتاف اشرررررركاليات
الوبودية بورريامات مار سررية أحيانا ً ،أو قريبة من المار سررية ،أحيانا أخرى ،ألن المزاوبة بين
الوبودية والمار سية ،ما يعتقد العظم ،أمر مستحيل من دون التضحية ،إما بمادية المار سية أو
بمثالية الوبودية .وإذا ان سارتر قد أعلن ،قبل وفاته ،بسنوات ،أنه لم يعد مار سيا ً ،فين األصح
أنه ،من حي اللوهر ،لم يكن مار سيا ً ،برأي العظم.
فؤاد كامل
ق ّدا فؤاد امل عرضرررررا ً نقديا ً لملموعة من الفالسرررررفة المعاصررررررين ،الاين مثلوا االتلاهات
والمدارس الفلسررفية التالية :الواقعية اللديد  ،والتحليلية والوضررعية المنطقية والبربماتية والحيوية
والظاهرية والوبودية...قائالً إن "الشرريء المؤ د الوحيد الاي نسررتطيو أن نقوله عن الفلسررفة ،هو
أنها وريا يمتد خلفنا وسرريسررتمر أمامنا أو بعدنا إن شرراء ّ ( امل ،1993 ،ص .)214ويضرري
امل أن الهدف المشترك للميو الفالسفة هو بع رو المعرفة والتفلس وسيلة للخالص ،ألن
مهمة الفيلسوف ليست فهم العالم ،بل تهييره وإصالحه.
لقد اهتم امل بالفالسررررفة الوبوديين المعاصرررررين ،قائالً ،على سرررربيل المثال ،إن الااتية ،في
فكر ير لارد ،هي مسررررررسلة المسررررررائل ،وهي النهمة السررررررائد في فكره ،وهي الوبود حين يتحد
الوعي بالوبود نفسه.
ما اهتم بنيتشررره القائل إني " تبت تبي بدمي" ،والاي يعد نبعا أصررريالً من منابو الوبودية
المعاصررر  ،ألنه أعلى من الااتية ،وأ د الوبود الفردي ،و انت فلسررفته انعكاسررا ً لشررخورريته .أما
رأي امل بهايدبر ،فيراه صرراحه أشررد الورريس الفلسررفية عمقا ودسررامة .واإلنسرران ،عند هايدبر،
قادر على إضررراعة نفسررره ،فينه ال يوررربح شررريئا ً ،وأما بقا ه في الوبود الزائ فهو السرررقوو .أما
ياسرربرا ،فين تلربته الفكرية فهي أعما مهامر قاا بها فيلسرروف في المدرسررة الوبودية ،وقد بلس
المد الوبودي ذروته في فلسررررررفته .وقد أقدا ياسرررررربرا على المزاوبة بين مسرررررريحية ير لارد
المفارقة ،ومثالية هيلل المطلقة ونزعة نيتشه اإلنسانية الملحد .
وتفاعل فؤاد امل مو بان بول سارتر ،الاي هو ،عنده ،من تدين الوبودية بشهرتها وذيوع
صرريتها إليه .وقد بسررد أفكارها في روايات ومسرررحيات وقوررص مما بعل للوبودية المعاصررر
ذلك االنتشار الواسو الاي أحلها في الفكر المعاصر مكانا لم تحتله من قبل تيار أو مدرسة فلسفية
( امل ،1993 ،ص .)12أ ّما تاب سررررارتر "الوبود والعدا" ،فينه ،برأيه ،بح في األنطولوبيا
الظاهرية ،ويمكن اعتباره تربمة فرنسررية لفلسررفة هايدبر مو تعديالت وفيفة ،أو تفورريالت أ ثر
استفاضة ،وأبعد تطويراً.
تعامل فؤاد امل مو وبودية سررررررارتر ،انطالقا ً من حالته الخاصررررررة ،وهي حالة من هلر
التدين ،عندما عزا على دراسررة الفلسررفة ،متسثراً ،في تلك المرحلة ،ما يقول ،بيلحاد عبد الرحمن
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بدوي ،وأمثاله من الفالسررررفة الوبوديين الملحدين" ،نيتشرررره وهايدبر وسررررارتر" ،وأيضرررراً الشررررك
الديكارتي.
ويؤ د امل أن ما شررر ّده إلى دراسرررة الوبودية ،واالهتماا بها ،هو ما تضرررمنته من دعو إلى
الحرية .يقول إن أعظم ما ابتابني إلى النزعة الوبودية ،ما تاهه إليه من حدي عن الحرية
وأنها قواا الوبود اإلن ساني وبوهره ،وربطها بين الحرية والم سؤولية ال شاملة الملقا على عاتا
اإلنسان ( امل ،1985 ،ص.)4
ويتابو فؤاد امل ،بما يشبه سرد لسير مختور  ،شارحا ً ي ترك التدين عندما عزا على
دراسرة الفلسرفة ،متسثراً ببدوي وبالفالسرفة الوبوديين ،لكنه افترق ،عن فلسرفة سرارتر ،بعد عودته
لسيمان ،وأخا يتربم شرريئا ً من مؤلفات أولئك الاين أعانوني على اإليمان من الفالسررفة الوبوديين
المؤمنين ،وعلى رأسررهم "برديائ " ،ذلك العارف الروسرري األ بر ( امل ،1985 ،ص .)9وهاا
ما بعله يت ودى ،فيما بعد ،لدراسة إلحاد واحد من أ بر مالحد هاه الع ور بل و ل ع ور ،هو
الفيلسوف الفرنسي بان بول سارتر( امل ،1985 ،ص.)2
يقر امل ،بسن تسثره ببردياي قد أدى إلى ربوعه لحضررير اإليمان .هاا ،باإلضررافة إلى أن
نلاحه في حياته الزوبية ،وسعادته بها ،قد تناقضا مو وبودية سارتر وتشا مه وإلحاده ،وأعاده
إلى اإليمان الاي ال يتزعزع ،وأنه بعد عودته لسيمان أخا بتربمة مؤلفات الفالسررررررفة الوبوديين
المؤمنين .أما رده على سررررررارتر ،فينه يربو أن يكون عمالً يربو "به المثوبة عند ّ سرررررربحانه
وتعالى ( امل ،1985 ،ص .)9تعامل امل مو الوبودية ،بعامة ،ووبودية سرررررررارتر وإلحاده،
بخاصة ،رابيا ً من ّ ،أن يكون تفنيده إللحاد سارتر عمالً ينال به األبر والثواب.
يعتقد امل ،أن إلحاد سارتر سابا على فلسفته ،لكنه في تابه "الوبود والعدا" حاول إنكار
وبود ّ فل سفيا ً ،وحلته في ذلك ،أن اإلله ينبهي أن يكون وبوداً في ذاته ولااته ،أي وبود لااته
المتناه ،يسرركنه وبود لااته متناه .وهاه ،برأي سررارتر ،فكر متناقضررة في حد ذاتها ،فكره ال تدل
على وبود ّ بل دليل على عدا وبوده ،لكن امل يشررير إلى إن سررارتر ،رمم فكرته اإللحادية،
قد احتفظ من وبود ّ ب شيء في الملال األخالقي .وهاا ال شيء هو إبقا ه على الخير وال شر في
ملال األخالق بوصررررررفهما مطلقين .ذلك أن النتيلة الطبيعية لسلحاد هي إلهاء الخير والشررررررر،
واعتناق نوع من النزعة النسرررررربية .وتتلخص هاه النسرررررربية – على سرررررربيل المثال – في اعتبار
األخالقيات متهير وفقا ً لمواقو األرض التي تعتنقها ( امل ،1985 ،ص.)18
وفي اعتقاد امل ،أن وفولة سررارتر أثرت في إلحاده ،فسررارتر ،نفسرره ،لم يتناول بالتفورريل
األسررباب النفسررية التي دفعته إلى إنكار وبود اإلله ،فقد خطرت له هاه الفكر فلس  ،وهو في سررن
الثانية عشررر  .وقد قضررى وفولة تعيسررة في ن اوف أمه ،بعد وفا أبيه ،وأن هاا الزوف ان ذا
شخوية مسيطر مستبد ( امل ،1985 ،ص ،)23وأن سارتر الطفل الاي عاش وفولة معابة،
حاول رفأ هاه الحالة ،وإثبات ذاته الخاصررة في أسررر تدين بالكاثوليكية .ويعتقد امل ،اسررتناداً
إلى التحليل النف سي ،أن ذلك سبه اف لكي يرفأ هاا الدين وهو في تلك ال سن المبكر ( امل،
 ،1985ص ،)23وذلك تو يداً لااته ،وممارسررررررةً لحريته ،وإنكاراً إلله اوف أمه ،وإله المحيطين
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به .إن إلحاد سررررررارتر ،ما يردد امل ،قائم على هاه الطفولة القاحلة الخالية من حنان األمومة،
وعط األبو  .إنه إلحاد اعتمد على الحدس ،وأن فلسرررفة سرررارتر في هاا الملال ،باءت تكريسررراً
لهاا الحدس المبكر .لكنه اعتمد ،فيما بعد ،محاور فلسرررررفية لتفسرررررير هاا اإللحاد ،وهي ،الوصرررر
األنطولوبي للوبود في ذاته وللوبود لااته ،والحرية والوبود للهير واألخالقية.
الوجود في ذاته والوجود لذاته
يرى امل أن أنواع الوبود ،عند سرررررررارتر ،ثالثة هي :الوبود في ذاته ،والوبود لااته،
والوبود للهير .هاه األنواع من الوبود ،اعتمدها سرررارتر في التعامل مو مشررركلة وبود ّ عنده.
فالوبود في ذاته ،بنظره ،ال يحتاف إلى شيء خر في وبوده .إنه ال "يتلاوا الظاهر التي تتبدى
للاات العارفة دون أن تورردر عن أصررل متعال ( امل ،1985 ،ص .)25ويضرري امل قائال إن
الوبود في ذاته ،عند سررارتر ،هو وبود متطابا مو نفسرره ،أو في هوية دائمة مو ذاته ،بمعنى أنه
يكون هو نفسررررره دون تهيير ،فهو ما هو عليه على نحو ضرررررروري ثابت ومطلا ( امل،1985 ،
ص  .)25إنه وبود األشررررررياء ،وهو وبود ممتلئ بنفسرررررره ،متكتل متعلن في ذاته ،ليل له داخل
يقابله خارف .إنه "ما هو عليه وال شيء أ ثر من ذلك ( امل ،1985 ،ص.)26
أما الوبود لااته ،فهو وبود الشرررررعور أو الوعي ،وهو مختل  .ذلك أنه ليل شررررريئا ً مهلقاً أو
محورروراً في هوية بال نوافا ال يدخل منها الهواء ،ما أنه ال يتطابا أبداً مو نفسرره .وليل وبيعة
أو ماهية .إنه تخلخل في الوبود .ويتميز بسن له داخالً وخارباً .باونا ً و اهراً ( امل،1985 ،
ص .)26إنه ،بنظر سرررارتر ،ما يقول امل ،ليل ما هو عليه دائما ً ،ويسرررعى أن يكون هو نفسررره
من دون أن يحقا ذلك ،يق من األشررررياء ومن نفسرررره على مسررررافة ،وهاه المسررررافة التي يمكن أن
توبد بينه وبين نفسه هي العدا .وهكاا يتسلل العدا إلى الوبود نتيلة لوبود الوبود لااته ( امل،
 ،1985ص.)26
يرى امل ،أن سررررررارتر حين يورررررر نوعين من الوبود ،إنما يناقأ الواحد منهما اآلخر.
فالوبود في ذاته ،متطابا مو ذاته ،ومتناقأ مو الوبود لااته ،ألن الوبود لااته ،يسررررربا وبوده
ماهيته ،واإلنسررران يوبد ثم يتحدد" ،فهو ائن ال يقبل التعري  ،وال يكون في البداية شررريئاً ،وإنما
يكون فيما بعد عندما يوررنو نفسرره ( امل ،1985 ،ص .)28وسررارتر ينفي وبود وبيعة إنسررانية،
ماداا ال يوبد إله لكي يتوورها.وفي هاا اعتراف من سارتر بيلحاده حي يعلن أنه إلحاد باري
في وبيعة فلسفة الوبودية نفسها ( امل ،1993 ،ص.)212
واسرررتناداً إلى ما سررربا ،يرى امل أن فكر اإلله ،عند سرررارتر ،توررربح مسرررتحيلة بنا ًء على
"الوصرررررر األنطولوبي الظاهري للوبود في ذاته والوبود لااته .ذلك أن اإلله إذا ان موبوداً،
فالبد أن يكون وبوده ،وبوداً لااته ،بمعنى أن يكون واعيا ً بنفسرره .ولكن لما ان مثل هاا الوبود
يقتضرري العدا ما أوضررحنا فيما سرربا ،ولما ان ّ بوصررفه ماالً ال يمكن أن يستيه العدا على أية
صررور من الوررور ،بمعنى أن ماهيته ينبهي أن تكون املة منا البداية ( امل ،1985 ،ص.)29
فالفرق ،بين اإلن سان وّ ،يكمن في أن اإلنسان ي ونو ماهيته ،بعد وبوده ،بينما يكون ّ هو ما
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عليه ،متطابقا ً مو نفسررررررره .أي وبود – في – ذاته – ولااته ،وهاا أمر محال" ،ألن اللمو بين
النقيضين باول منطقيا ( امل ،1985 ،ص.)30
ويتابو امل قائالً إن سررررررارتر يرى أنه مو بطالن فكر اإلله وبود في ذاته ولااته ،إال أن
اإلنسررران يبقى سررراعيا ً لهاه الفكر المسرررتحيلة ،وذلك إليلاد مثل أعلى له .ففكر اإلله مسرررتقر في
قله اإلنسررران ،ألنه مشرررروعه األصرررلي والنهائي معاً .فاإلنسررران هو الاي يشرررتهي أن يكون إلهاً...
والقيمة األسررراسرررية التي تهيمن على هاا المشرررروع هي ما في ذاته لااته ( امل ،1985 ،ص.)30
والمثل األعلى الاي يكون وبوده – في – ذاته بواسرررطة الشرررعور الخالص ،هو ما يمكن أن نطلا
عليه اسم ّ.
وفي اعتقاد امل أن سارتر يعترف ضمنا ً بان رمبة اإلنسان األساسية والنهائية لكي يكون
إلها ً ممنوحة من ّ لسنسرران ،وأن هاه الرمبة داخله في صررميم التر يه اإلنسرراني ،أعني الرمبة
في أن يكون مثل ّ أساس ذاته وعلتها ( امل ،1985 ،ص.)31
ويتسرررراءل امل ما إذا انت فكر اإلله مسررررتحيلة في حد ذاتها ،فكي
أن يكون علة وبوده وأساسه ( امل ،1985 ،ص.)32

يتستى للوبود في ذاته

ويمضي امل قائالً ،إن سارتر يحاول نفي خلا الوبود من دون أن يليه أو يا ر من الاي
منح الوبود – في – ذاته هاا الوبود على هاا النحو ا لاي هو عليه ( امل ،1985 ،ص،)32
ألنه إذا لم يكن الوبود لااته علة وبوده وأساسها فمن أين يتستى له الوبود على هاه الوور التي
و صفها سارتر ( امل ،1985 ،ص .)32أخيراً يرى امل أن ل ما في األمر أن سارتر ال يريد
االعتراف باهلل تمسرركا ً بحدس وفولي ملاني أوصررله لسلحاد ،ويضرري أننا نسررتطيو القول أن ّ
هو "الفعل الخالص للوبود" وأن هاا الفعل هو الاي يعطي للعالم معناه ،إذ يوررربح العالم مشررريراً
إلى ّ نا راً إليه ،منتظراً له .إن ّ يتس د في المعنى الاي يقدمه العالم ،والعالم يسرررتمد معناه من
ّ ،وال يختلض وبود ّ بوبود األشياء ،ألن ّ "وبود خالص" و ل ما يتول بالشيئية ينفول
عنه إن دراسة أفكار سارتر ،المرتبطة باإللحاد ،قائمة على اختيار متعس ومتحيز ،نتيلة لخلو
هاا االختيار من األلوهية ،واعتبار هاا االختيار ،مسلمة منا بدايته الفلسفية .وإننا إذ رفضنا فكر
اإللحاد ،انهارت فلسفة سارتر من أساسها.
الحريــة
يعتقد فؤاد امل ،أن الحرية هي األصررل ،والسرربه ،في إلحاد سررارتر ،ألنه أقاا فلسررفة تدور
حول اإلن سان .إنها نزعة إن سانية مادية بكل ما في هاه الكلمة من معنى ( امل ،1985 ،ص.)41
فيذا ان تميز الوبود لااته عن الوبود في ذاته ،هو بالوعي ،فين هاا الوعي هو الحرية ،وإن
اإلنسان يشعر بالحرية حتى لو ان سلينا ً موفداً باألمالل.
ويسرررررتهرب فؤاد امل من تعمد سرررررارتر إااحة اإلله عن وريا اإلنسررررران ( امل،1985 ،
ص ،)41ليحافظ على وعيه وحريته .وأن االعتراف بوبود ّ ،يعني التدخل في شؤون اإلنسان،
وأن ّ هو خالا اإلنسرررررران وهاا يتناقأ مو حريته ،ألن هناك خالقا قد تتوبه إليه هاه الحرية
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لحظة من اللحظات أو يوما ً من األياا ( امل ،1985 ،ص .)41ويتابو امل قائالً إن إلحاد سارتر
ملرد موق إنكاري لمولحة اإلنسان باعتباره محور الوبود ،ومؤسل القيم واألخالق.
ويزيد قائالً إن سرررررررارتر يعترف بوبود اإلله ،لكنه يعتبره عقبة في وبه حرية اإلنسررررررران.
ووالما أن اإلن سان يخلا حراً ،فين صلته باإلله تنتهي .وي ست شهد امل بما دار بين "أور ست" و
"بويتير" في مسرررررررحية "الاباب"" ،ما شررررررسني بك النا ينزلا بلانه اآلخر دون أن نتالمل
و سننا سررررفينتان ...أنت إله وأنا حر ...أنت في وحدتك وأنا اآلخر في وحدتي...و النا له من القلا
ما لآلخر (سرررررارتر ،1960 ،ص .)81فسرررررارتر ،يرى ،أن ّ يريد أن يستي إليه اإلنسررررران وائعاً
مختاراً ،وفي ذلك قضرراء على حريته .ويضرري امل ،أن حلة سررارتر القائلة إنه إذا ان ّ هو
خالا اإلنسرران ،فسررتكون ماهية اإلنسرران في ذهن اإلله قبل أن يخربه إلى الوبود ( امل،1985 ،
ص -44ص ،)45وهاا يعني أن ماهية اإلنسان تسبا وبوده ،وإن اإلنسان في هاه الحالة ،يكون
مسرريراً ومحدداً في نهايته ومورريره ،وهاا ما يرفضرره سررارتر ،ألن اإلنسرران عنده هو ما يوررنعه
بنفسه.
ويتسررراءل امل لماذا ال يكون اإلله موبوداً ثم خلا اإلنسررران ،ووهبه وبيعة هي هاه الحرية
نفسرررررها لماذا ال تكون ماهية اإلنسررررران هي حريته ( امل ،1985 ،ص .)45ويرى امل أن في
موق سارتر نوعا ً من الموادر  ،ألنه يلهي وبود اإلله على حساب الحرية .
ويؤ د امل في رده على سرررارتر ،أن الحرية هي األمانة التي عرضرررها ّ على السرررموات
واألرض واللبال ،فسشفقن فيها وأبين أن يحملنها ،وحملها اإلنسان ،لظلمه وبهله ( امل،1985 ،
ص .)45ولكن سارتر ضحى باإلله على مابح الحرية ،واقت ور موقفه على اعتبار الوبود لااته
والحرية شيئا ً واحداً ،وأن الوبود لااته ،انبثا بدون سبه من الوبود في ذاته .بل خلا من العدا،
وأن سارتر يؤ د رفضه أن يكون الوبود لااته فيضا ً من الوبود في ذاته .
وفي معتقد امل ،أن سررررارتر بعل لسنسرررران "رمبة أسرررراسررررية في أن يكون إلهاً" .لكن حين
يستحيل ذلك على اإلنسان ،فين النتيلة لن تكون سوى رمبة ال تتحقا وعااب بال فائد .
ويخلص امل إلى أن ما أفضررررررت إليه نظرية سررررررارتر في الحرية واإلنسرررررران والقيمة ،هو
"الطريا المسرررررردود الاي يقود إليه إلحاد سررررررارتر ( امل ،1985 ،ص .)49وأن سررررررارتر حاول
الخروف من ذلك الطريا المسرردود ،حين عهد لسنسرران اختيار القيمة وإعطاء صررفة للوبود ،لكن
بعد ذلك "برد الوبود نفسررررره من ل قيمة ،ونزع عنه ل معنى ،فسصررررربح الوبود عبثا ً من عب
وصرررار الملهود اإلنسررراني له ضرررربا ً في الهواء ،ومورررارعة لطواحين الريا ( امل،1985 ،
ص.)49
الوجود للغير
يعتقد امل ،أن تاب سرررررررارتر "الوبود والعدا" ،هو بمثابة التربمة الفرنسررررررية ،لكتاب
"الوبود والزمان" ،أهم مؤلفات هايدبر .وقد انطلا هايدبر وسررارتر ،برأيه ،من تلربة متقاربة
ثيراً وهي تلربة تكش ر عما في الوبود من عب وعقم وشررقاء .و الهما يحاول أن يضررو علماً
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اهرياتيا ً للوبود ،وأن يلعل من الوبود اإلنسرررررراني محوراً لفلسررررررفته و الهما يهتم بفكر العدا
( امل ،1998 ،ص.)8
أما ما يختلفان فيه ،فهو أن سارتر يتخا من اإللحاد ماهبا ً يدافو عنه ويبرره ،في حين يتلنه
الثاني االلتقاء بمشرررررركلة ّ في وريقه ويتلاهلها ل التلاهل ( امل ،1998 ،ص .)8ما يختل
سارتر عن هايدبر ،في تحليله العميا للولة بين الشعور واللسم .أما هايدبر ،فيهمل هاه الولة
نهائياً .ويعتقد امل ،أن سررررارتر انطلا من تلربة ،وقاا بعرضررررها عرضررررا ً وافيا ً ،و ان عليه أن
يق عند تلربة و سنها قد اسررررررتنفات ل إمكانية لتلربة أخرى ،بل ان عليه أن يتلاواها إلى
تلربة تض ري لفلسررفته بديداً قد يكسرربها شرريئا ً من البهلة ،ويضررفي عليها ألوانا ً تخفي تلك القتامة
اليائسة التي تبدو عليها في مراحلها األولى ( امل ،1998 ،ص .)79إن تلربة سارتر ،ما يرى
امل ،هي تلربة مبتور  ،أشررررربه باآللة الضرررررخمة ،التي انقطو عنها التيار الكهربائي .ويبدو النقد
واضررررررحا ً في نظرية سررررررارتر عن الهير ،فهو إذ ينطلا من النظر  ،يعتبرها ملرد و يفة لتحديد
موضررروعية الهير .فاألمر ،عنده ،في النظر  ،ال يخرف عن تبادل الااتية والموضررروعية بيننا وبين
الهير ،فيذا نظرت للهير استحال إلى موضوع و نت أنا في هاه الحالة النا ر ذاتا ً ،وإذا نظر إلي
الهير نت في هاه الحالة المنظور موضوعا ( امل ،1998 ،ص.)80
إن سرررارتر ،في تحليله ،للنظر  ،يوررر الوبود الزائ  .وهاا ما أدى به إلى السرررقوو ،حين
أمفل عن أن النظر تقودنا إلى أعماق الهير النفسررية .إن إنسرران سررارتر ،ما يرى امل ،وبسرربه
عزلته الملحد  ،إنسرران مريأ ،وأن مشرركلة فلسررفة سررارتر تكمن في مشرركلة االتوررال بالهير .وإذا
ان الحه شررروا ً لالتوررال فينه ،ليل من شررك أن اختفاء الحه من فلسررفة سررارتر هو الاي بعله
يقول :ال اتوال بيننا وبين الهير وإنما صراع دائم ( امل ،1998 ،ص.)83
وي تابو ا مل قائالً ،إن سرررررررارتر قد ب عل اآلخر نظر  ،و هاه النظر تل عل المنظور إل يه
"موضررروعاً" يفقده الشرررعور بااتيته .إن اإلنسررران في حابة إلى اآلخرين ،وأن اآلخرين في حابة
إليه ،ويله اإلنسرررررران أن يكون منظوراً ،ولكنه يعاني من هاه النظر ( امل ،1985 ،ص،)51
ألن في هاه النظر راهية ،وأن هاه النظرات قد تحولت ،في فلسرررفة سرررارتر ،إلى مبارا  ،وإلى
صرررررراع حتى الموت بين األنا واآلخر ،وإلى عالقة السررررريد بالعبد .وهكاا أصررررربح اآلخرون ،عند
سرررارتر ،هم اللحيم .وعلى هاا األسررراس فاإلله في نظر سرررارتر هو اآلخر المطلا ،الاي يحيلني
دائما ً إلى موضوع ،دون أن أستطيو أبداً النظر إليه ،ما أنظر إلى الهير( امل ،1985 ،ص.)51
وبناء على ذلك ،فين سررررارتر ،ما يرى امل ،اسررررتبعد اإلله ألنه يرانا بميعا ً ،ونحن ال نراه أبداً،
ولاا فين حرية اإلنسان تقتضي رفضه أن يكون وبوداً للهير ،بل وبوداً لااته من أبل ذاته ،وهاا
الرفأ للهير ينطبا ،عند سرررررارتر ،على اإلله الاي هو في نظره "اآلخر" ،وأنه في حالة وبوده
فسيكون له نظر مسلض علينا ،دون أن يكون منظوراً لنا .فهو العدو الاي ال يقهر ،وإذا ان اللحيم
هو اآلخرون ،فين اإلله هو اللحيم شررخورريا ً ،فمن المسررتحسررن إذن إنكاره وبوده تماما ً دون حل
وسررض ( امل ،1985 ،ص .)53لكن امل ،يرى أن سررارتر نسرري أمراً هاما ً ،ألن وبود ّ لااته
يختل عن وبود اإلنسررران لااته ،أو وبود الهير لااته ،فاهلل ال يمكن أن يكون إنسرررانا ً ،أو خراً أو
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شررعوراً ،إنه الوبود نفسرره ،فيذا ان في "وبود الهير ما يخللني أو يسررخر مني ،فليل في وبود
ّ شيء من ذلك ( امل ،1985 ،ص.)53
إن ّ ليل مريما ً ،وال نداً لسنسرررران .وإذا ان ممكنا إعداا وبود الهير بالنسرررربة لسنسرررران،
فليل ممكنا ً انطباق ذلك على ّ .فاهلل يلعلني موبوداً ،ورفضرررررري له هو منهص لااتي الحقيقية،
والطريقة المثلى لكي أ ون نفسرررررري بحا تتسل في نهاية األمر من أن أ ون وبوداً هلل ( امل،
 ،1985ص .)54إن واببي أن أ ون وبوداً هلل ،وليل وبوداً ألي إنسررررررران خر .وال يسررررررتطيو
اإلنسان الوراع مو ّ ،فنظاا وبود ّ ،ومرتبة هاا الوبود ،تختلفان عن نظاا وبود اإلنسان،
إلى ما ال نهاية .وال يقاس ّ باإلنسرررران ،وال اإلنسرررران باهلل ،وليل لسنسرررران أن يرفأ نظر ّ
عليه.
إن وبود الهير ،برأي امل ،ال ينطبا على ّ ،ما يدعي سارتر ،بل ينطبا على اإلنسان،
فنظر إنسررررررران ميري إلي يمكن ت لاهل ها ،ألن ها ال تمل أع ماقي ،أ ما نظر ّ ،فين ها تلعلني
موبوداً ،وهاه النظر تمنحني هويتي ،وتسررررررراعدني على تحمل نظر اآلخرين .وّ النا ر لنا
بميعا ً هو ال شاهد الوحيد علينا ،ونظرته ت ساوي بين الناس ،وتلعل الواحد ي شارك اآلخر في ّ،
وهاه هي السررعاد الخالوررة .وبالك فين اآلخرين هم النعيم ،ومورردر السررعاد  ،والما دخلوا تحت
نظر ّ .وهاا يتناقأ تماما ً مو نظر سارتر للهير ،الاين يعتبرهم اللحيم.
ويضرري امل ،إن مشررار ة اإلنسرران للوبود مو اآلخرين ال يحرا اإلنسرران من تلك الميز
التي ميزه ّ على سررررررائر الكائنات – وهي الشررررررعور بسنه شررررررخص روحي حر ( امل،1985 ،
ص ،)58وحرية الموبود منسررروبة إلى ّ الاي منحها لسنسررران ،الاي لم يكن حراً قبل أن يمنحه
ّ هاه الحرية.
إن اإلنسرران ليل علة ذاته ،ولم يوبد نفسرره ،ولم يلعل نفسرره حراً ،ولكنه أصرربح هاا له في
عالقته مو ّ التي هي عالقة موير .
أ ّما رد امل على سررررررارتر ،في مسررررررسلة الزمانية ،وعالقة ّ بها ،وبسعمال اإلنسرررررران ،فينه
يلخوررها قائالً إن ّ ال ينتظر أن يوبد في مد لكي يعرف ما سرروف أفعله ،ألن الحدي عن اليوا
والهد ال معنى له بالنسبة هلل ( امل ،1985 ،ص.)59
وفي معتقد امل ،إن ّ ال يوبد في الزمان إنه فعل أبدي خالص ( امل ،1985 ،ص،)59
وهو ليل وبوداً يمتد في المد الزمنية ( امل ،1985 ،ص ،)59وأن فعل اإلراد  ،وفعل النظر،
وفعل التنبؤ ،تتطابا لها ،مو فعل الوبود في هوية واحد  .أما التمييزات ،فهي ليسرررررت موبود ،
إالّ في الا اإلنسررررررران وتورررررروراته ،وليل عند ّ قبل أو بعد أو أثناء وإنما هو موبود دائماً
وسرررمدي وأبدا ( امل ،1985 ،ص .)59أما نظر ّ لسنسرران ،فهي نظر خالقه ،وبدونها يتبدد
الفعل اإلنساني ،ونظر ّ ليست قبل ،وليست بعد ،بل هي معاصر للفعل ،لكنها ال تحدث لحظة
الفعل ،ألنه ال توبد "اللحظة" بالنسبة هلل ،فاهلل ليل امانيا ً ،بل هو موبود فحسه.
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وينتهي امل ،في رده على سررررارتر ،إلى أن حرية اإلنسرررران ممتلئة باهلل ،ألن نظر ّ قوية
تنفد إلى أعماق اإلراد اإلنسررانية ،لكنها ،تحترا ،في الوقت نفسرره ،حرية اإلنسرران ،التي خلقها ّ.
وأن هاه النظر  ،ال تمل حرية اإلنسررررران ،واختياره لموررررريره ،فاهلل ال يقتل الحرية ألنه هو الاي
أوبدها ،ما أن الحرية ال تقتل اإلله ( امل ،1985 ،ص.)60
األخالق والقيمة
ياهه امل إلى أن سرررررررارتر قد ألهى ،في تحليله للوبود ،فكر ّ ،ألنها عقبة أماا حرية
اإلنسرررران ،وألنها تمثل اآلخر المطلا ،النا ر مير المنظور .فكي يمكن ،لسررررارتر ،بعد ذلك ،أن
يقيم أخالقا ً وقيماً .فحين يرى سرررارتر ،أن حرية اإلنسررران ووعيه هما شررريء واحد ،وهما نبو القيم
واألخالق ،ووالما أنه أنكر ّ ،فلم يبا له إذن أسرراس للقيم ،ألن هاه القيم هي من صررنو اإلنسرران
بعد وبوده ،وليل قبله.
إن سرررارتر ،برأي امل ،يضرررو نفسررره في مساق بحي يحاول وضرررو أخالق وبودية ،لكنه
رمم وعده بوضو قيم وأخالق في "نقد العقل اللدلي" فين ل ما باء به هو علم لالبتماع ،وليل
علما ً لألخالق.
وي ضي امل ،أن "الوبود والعدا" قد خال من ل ت وور لوبود أعماق روحية وأخالقية.
وحين حاول سررارتر أن يتخلص من هاا النقص في "نقد العقل اللدلي" ،وأن يتلاوا ذاته السررابقة
بوضررررررو أخالق بديد  ،فين ل ما عمله هو محاولة التوفيا بين الوبودية والمار سررررررية .لقد
توضحت محاوالت سارتر في محاضرته "الوبودية نزعة إنسانية" ،حي ناقأ سارتر فلسفته
تماا التناقأ بقوله :أبد نفسرررري مضررررطراً في نفل الوقت الاي أريد فيه حريتي أن أواله بحرية
اآلخرين ( امل ،1985 ،ص .)70ويرى امل في ذلك عود فلائية إلى رو األخالق الكانتية،
حرصا ً من سارتر على تقديم صور املة عن الوضو اإلنساني ،ودراسة الوراع بين الطبقات
االبتماعية .وهو بالك قد مزف العنوررر الفردي في الوبودية بالعنوررر التاريخي في المار سرية،
أو بمعنى خر تطعيم المار سررية بالوبودية ،فقد اعتبر المار سررية فلسررفة القرن العشرررين التي ال
سبيل إلى تفاديها بسي حال من األحوال ( امل ،1985 ،ص -72ص.)73
ويالحظ امل ،أن في هاه الدراما احتضاراً للوبودية ،واختفاء للفرد ،ألن تحول سارتر في
"نقد العقل اللدلي" إلى المار سرررية ومحاولته تلديد شررربابها قد أفضررريا به إلى الطريا المسررردود.
فبدالً من تقديمه تف سيراً بديداً للمفاهيم المار سية القديمة ،مفهوا "االمتراب" و"تق سيم العمل"،
فررينرره قر ّدا ملموعررة بررديررد من المفرراهيم الملرد  ،أدت برره ،إثر تخليرره عن األلوهيررة ،إلى إنكررار
وبوديته ،ورفأ الفرد .ثم عاد سارتر ،بعدها ،إلى اعتناق مبدأ الثور  ،وسيلة لتهيير العالم إلى
ما هو أفضل ،وهاه المفاهيم اللديد قد خال منها "الوبود والعدا".
لقد تخلى سارتر عن عر ضية الوبود ،التي تشعر اإلنسان ،بسنه اائد عن الحابة ،لكنه عاد
وتخلى عن هاه الفرضررررية ،عند حديثه عن انضررررماا الفرد إلى اللماعة في سرررربيل تحقيا مرض
مشترك ( امل ،1985 ،ص ،)75واضطره ذلك إلى وص السلوك اإلنساني ،اعتماداً على علم
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االبتماع ،وصرار بالك مهتما ً أيضرا ً بالتاريخ ،وأصربح الورراع قائما ً بين حرية بماعة من الناس
لتحسررررررين أمورها ،وبين القوى التي ال سرررررربيل إلى مقاومتها في حر ة التاريخ اللدلية ( امل،
 ،1985ص.)75
وياهه امل إلى أن فلسررررفة سررررارتر ،تفضرررري إلى ال أخالق وال قيمة ،رمم أن الوبودية ال
تسررراوي اإللحاد وال تؤدي بالضررررور إليه ( امل ،1985 ،ص ،)80ألن هناك وبوديات مؤمنة.
لكن إنكار سارتر لوبود ّ لم يعطه شيئا ً ،ولم ينتفو به .فيلحاده ان نوعا ً من المكابر والمعاند ،
وهو يعود إلى حدس وفولة لم يتمكن من تلاواه .وأن هاا اإلنكار ليل سرررررروى رفأ لمسررررررسلة
صررادقة ،وفقدان أبعد سررارتر عن اإليمان" .هاه إراد التي لم يكن لدى سررارتر شرريء منها ( امل،
 ،1985ص.)82
أ ّما مشرررركلة سررررارتر الحقيقية ،ما يراها امل ،فينها تكمن في انتقاله من اللزئي إلى الكلي،
من الوقائو الااتية إلى واقو الموضرررروع الشررررامل ،وهي بمعنى خر مشرررركلة العقل الاي ينبهي أن
يتعقل التلارب الشرررررخورررررية ليورررررنو على أسررررراسرررررها ،مبادئ ..ومعايير ..وقيما ً ( امل،1985 ،
ص .)83إنه مياب المشررررررار ة في عقل مطلا أسررررررمى ،بدونه ال يمكن أن يكون الفكر والحقيقة
صرحيحين ،أو قابلين للتورور .فالفلسرفة ،برأي امل ،يله أن تتخا من العقل أدا للعود إلى هاه
التلربة ،بالتحليل والتفسير واستخالص الكلي والموضوعي منها ( امل ،1985 ،ص.)83
أ ّما سرررررارتر ،فقد تطرف حين ب ّرد الااتية من ل عنورررررر موضررررروعي ،وأن هاا التطرف
بالاات هو ما أدى إلى العدا واإللحاد .وإذا ان سررررارتر يرى في الحرية صررررفة أسرررراسررررية للوبود
اإلنسرررراني ،فلماذا " انت هاه الحرية هي حرية رفأ في المقاا األول ،فليكن ما ترفضرررره حريتنا
هي تلك الوور البشعة التي عرضها علينا سارتر للعالم ( امل ،1985 ،ص.)84
عبد الرحمن

بدوي()1

يعد عبد الرحمن بدوي ،رائداً من رواد الفكر العربي المعاصر ،بما ق ّدا من تآلي وتحقيقات
وتربمات في الفكر العربي –اإلسررالمي -الوسرريض ،والفلسررفة الهربية الحديثة والمعاصررر  ،فضررال
عن أنه رائد الوبودية في الوون العربي.
يعتقد بدوي ،أن الوبودية أحدث المااهه الفلسفية ،وفي الوقت نفسه أقدمها (بدوي،1961 ،
ص )14أحدثها ،ألنها عبرت عن شعور القلا العاا الاي امتلك العالم ،بعد الحرب العالية الثانية،
وما نتم عنها من وارث ،وخورروصرا ً اسررتخداا األسررلحة النووية ،وقد عبرت الوبودية عن حالة
القلا والمسؤولية والحرية وموق اإلنسان في العالم ،وأقدمها ،ألنها فلسفة تحيا الوبود ،وليست
ملرد تفكير في الوبود ( بدوي ،1961 ،ص .)14إن ها وبود ية يح يا ها اإلنسررررررران ،في ح يا ته،
( )1ولد في دمياو عاا  ،1917وتوفي في القاهر عاا  .2002أحد أبرا أساتا الفلسفة العرب في القرن العشرين
وأمزرهم إنتابا ،إذ شملت أعماله أ ثر من  150تابا تتواع ما بين تحقيا وتربمة وتسلي  .ويعد أول فيلسوف
وبودي عربي ،وذلك لشده تسثره ببعأ الوبوديين ،وعلى رأسهم الفيلسوف األلماني مارتن هايدبر .من
مؤلفاته :اإلنسانية والوبودية في الفكر العربي ،دراسات في الفلسفة الوبودية ،الزمان الوبودي.
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وتلاربه وصررررررراعه مو الوبود في العالم .ونحن نلد الباور األولى لهاه الوبودية ،لدى بعأ
الفالسررفة ،منا أقدا العوررور .ففي العوررر اليوناني سررقراو ومن قبله برمنيدس ثم أفلووين ،وفي
العورررر اإلسرررالمي الوسررريض الحالف والسرررهروردي المقتول ،وفي العورررور الوسرررطى األوروبية
القديل أومسررطين ،وفي مسررتهل العوررر الحدي بسرركال (بدوي ،1961 ،ص .)14لكن هؤالء لم
يكن لديهم سوى بوادر أولية المعة انتشرت في ثنايا اتلاهاتهم ،ولم تشكل تياراً واضحا ً أو ماهباً
وبوديا ً امالً .ولاا فين األب الحقيقي ،للوبودية ،ليل من هؤالء ،بل هو " ير لارد" ،بنظر
بدوي .أ ّما سرررارتر ،فله فضرررل تو يد واسرررتخالص بعأ بوانه الفلسرررفة الوبودية عند هيدبر،
وأبراها في تحليالت دقيقة عميقة أو صور مسرحية شديد التسثير(بدوي ،1961 ،ص.)21
وياهه بدوي إلى أن الوبودية .هي الفلسرررررفة الوحيد التي أبدعها القرن العشررررررون .ويزيد
قائالً إنها تقترن ،في أذهان عامة الناس ،بلان بول سارتر ،فله ف ضل التعبير عن فلسفة هايدبر،
الهامضرررة ،بعبار فرنسرررية واضرررحة متميز أتا لها الايوع في األوسررراو مير الفلسرررفية (بدوي،
 ،1961ص .)21وفي اعتقاده ،أن لسررارتر أيض را ً الفضررل في الربض بين الوبودية نظرية ،وبين
الممارسة وااللتزاا في معر ة الحيا الفعلية السياسية ومير السياسية.
إن الوبودية ،ما يرى بدوي ،تحتل اليوا إلى بانه فل سفة برب سون مر ز ال سياد المطلقة
في الفكر الفلسررفي العتيد (بدوي ،1961 ،ص )11في القرن العشرررين .ويؤ د أن سررارتر هو أحد
فالسررفة الوبودية الحر  .وهي حر من ل المعتقدات الموروثة .أ ّما الوبودية المقيد  ،فهي ،التي
تشرد نفسرها إلى عقيد  ،بنظره .ومهما يكن من أمر ،فين الوبودية ،بكل معانيها ،تتفا على أسربقية
الوبود على الماهية ،وتتفا الك على أن الوبود هو في المقاا األول الوبود اإلنسررررررراني ،في
مقابل الوبود المو ضوعي الاي هو وبود أدوات فح سه (بدوي ،1961 ،ص ،)12وهاا الوبود
متناه لدخول الزمان في تر يبه .ما أن العدا ،عند الوبودية ،عنوررررر بوهري أصرررريل يدخل في
مقومات الوبود .إنه ،أي العدا ،يكشرررررر عن نفسررررررره في حال القلا ،التي هي حال وبودية من
الطراا األول.
ويضررررري بدوي ،أن الوبودية الحر ترى في الوبود مسسرررررا  ،وفي وبود اآلخر موررررردر
عااب ،وأن اللحيم هو الهير ،ما يقول سررررررارتر ،بينما الوبودية المقيد ترى أن الوبود هو ّ
الاي يسكننا ،وتقول بالمشار ة وبالمحبة.
ويتابو بدوي قائالً إن الوبود عند األولين ال يفتح إال على نفسه أو على العدا و الهما سواء
(بدوي ،1961 ،ص .)13ويقورررد بهاا عند الوبودية الحر ما يسرررميها ،أو ما سرررمي بالوبودية
مير المؤمنة .أما الوبودية المقيد (المؤمنة) ،فالوبود عندها مرتبض بفكر اللط اإللهي .لكن
هاا اللط فضررررل ال يمنح إال للموررررطفين (بدوي ،1961 ،ص .)13أ ّما الاين لم يؤمنوا ،فلسرررران
حالهم يقول :نحن نحمل عهء وبودنا الرهيه...دون أن نلد له معنى وال مبرراً ،متقبلين ،وقد
أسررررررلمنرا أنفسررررررنرا إل مورررررررائر نا ( بدوي ،1961 ،ص ،)13إلى ما في الوبود من يسس وقلا
وموت...راضين حيا اللحيم مو الهير والناس.
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وفي اعتقاده ،أن الوبودية أحدث المااهه الفلسررررررفية ،وأن معانيها الكبرى تتضررررررمن القلا
والمسررررررؤولية وموق اإلنسررررررران في العالم والحرية والفعل الخالا (بدوي ،1961 ،ص.)214
ويمضي بدوي قائال إن اإلنسانية تسير في تطورها نحو الوبودية ألبيال وأبيال.
دور سارتر في نشر الوجودية
لت الوبودية ،ما يرى بدوي ،محدود االنتشررررار ،مقتوررررر على أهل الفلسررررفة فحسرررره،
وبالرمم من ذلك نالت وبودية سارتر شهر واسعة حي اقترنت ،في أذهان عامة الناس ،باسمه.
والسرربه في ذلك أن سررارتر أديه وناقد ومسرررحي ممتاا ،اشررترك في الشررؤون العملية السررياسررية،
فسضرررررحى اسرررررمه يتردد ثيراً وبمناسررررربات متنوعة ،إنه واضرررررح األسرررررلوب ،الذع القلم ،عني
الخوومة ،ميال إلى اللدال والكفا  ،و ل هاه عوامل فعالة في ا تساب الشهر  ،بل وفي فرضها
على الناس فرض را ً (بدوي ،1961 ،ص .)214وقد امتاا سررارتر بشررلاعته في صرريامة المقوالت
والعبارات التي تمل الناس في معتقداتهم ومااهبهم .وهاه لها أسررررباب بعلت منه االسررررم الالمو
في سررررماء الفالسررررفة الوبوديين ،رمم أن دوره في تكوين الماهه الوبودي ،ما يرى بدوي ،ال
يتكافس أبداً مو الشررررررهر التي نالها بوصررررررفه من أعالا الوبودية ،لقد أخا عن ها يدبر المعاني
الرئيسررررية الكبرى في الوبودية ،ثم صررررامها صرررريامة رائعة بديد فيها ما يدعو إلى اهتماا عامة
الناس بها بل خاصتهم أيضا ً (بدوي ،1961 ،ص.)214
ويضي بدوي ،أن سارتر قد قاا بييضا بوانه وبودية هايدبر ،وااد عليها ،واستخرف
وبهات نظر بديد  ،بل تفوق على ها يدبر في التحليل الفينومينولوبي لبعأ المعاني ،الكبرى
في الوبودية (بدوي ،1961 ،ص .)215ولاا فين لسررررارتر فضررررلة وأصررررالته في إ مال الماهه
الوبودي ،بنظره.
لقد وضررررو سررررارتر ،برأي بدوي ،المبدأ الرئيل للوبودية ،وهو القول بسن "الوبود يسرررربا
الماهية" ،وأن اإلنسرران يوبد ،أوالً ،وهو حين ينبثا ،ال يكون شرريئا ً ،وليل هناك وبيعة إنسررانية،
فاإلنسررران ما يتورررور نفسررره و ما يريد نفسررره بعد أن يوبد ،و ما يشررراء هو بعد هاه الوثبة نحو
الوبود (بدوي ،1961 ،ص .)215واإلنسان أول مشروع ،ال شيء قبله ،وهو أول مشروع يحيا
حيا ذاتية .و ون اإلنسان هو من يومم مشروعه ،ويونو نفسه ،فهو حر ،بل هو الحرية نفسها.
ولكنه حين يريد الحرية ،يكتش حرية الهير ،ألن حريتنا تتوق  ،على حرية الهير ،وحرية الهير
تتوق  ،على حريتنا.
ويضرررررري بدوي أن عما التحليل والماهه األنطولوبي يظهر في تابه الرئيل "الوبود
والعدا" ،أ ّما المنهم ،الاي سررار عليه سررارتر ،فهو منهم الظاهريات الاي أسررسرره هوسرررل ووبقه
ها يدبر .وفيه ال نفرق بين خارف وداخل في الوبود ،أي بين مظهر يبدو عليه ،ونسررررررتطيو أن
نالحظه ،وبين وبيعة باونه تستتر وراء هاا المظهر (بدوي ،1961 ،ص .)218فحقيقة الظاهر ،
ما تظهر .وعلى أسررررررراس هاا
هو ما يظهر عليه وبود الموبود ،وهي حقيقة مطلقة تنكشرررررر
المنهم ،فين الوبود ينقسرررم إلى الوبود في ذاته ،وهو الوبود الملئ والمعتم بالنسررربة لااته ليل له
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داخل في مقابل خارف يكون بمثابة شررررررعر أو حكم ،إنه متكتل (بدوي ،1961 ،ص .)219ال ينفا
إلى داخله العدا .إنه هو هو.
أما الوبود لااته ،فهو الوبود الاي ليل هو إياه ،أعني الاي ليل هو ذاته ،ومن هنا يبدأ
دائما ً من السرررله (بدوي ،1961 ،ص .)219إنه الوعي والشرررعور ،وهو حضرررور في العالم وفيه
بانه من اإلمكان الاي يلعل وبوده في العالم ملاناً .ويمضررري بدوي إلى القول إن سرررارتر يؤ د
أن هاا الوبود لااته ال علة له ،وال تفسير قاف به في العالم لدون أن يعلم لماذا .نعم إنني مسؤول
عن ل شررريء ،ولكني مير مسرررؤول عن مسرررؤوليتي ،ألنني لسرررت األسررراس في وبودي (بدوي،
 ،1961ص .)219وقد أ دت ذلك عبار سارتر في الهثيان ،ل موبود يولد بال سبه وي ستطيل
به العمر عن ضع منه ويموت بمحأ ال ودفة ،و ما قال أي ضا ً في الوبود والعدا أن اإلن سان
حماسة ال فائد فيها (بدوي ،1961 ،ص.)219
أما تفسررير النزعة اإلنسررانية ،لدى سررارتر ،فيرى بدوي أنها الك ،ألن اإلنسرران هو مشررروع
اإلنسررران الوحيد .وهاه النزعة تدعوه ليحقا نفسررره خارف نفسررره .أ ّما الهير ،فين نظرته لي تلعلني
موضرروعا ً فكل ما أنا عليه يتحلر تحت نظره ،فالهير بوصررفه نظر هو علو فوق علوي ومن هنا
ينشس بزعي وقلقي على نفسي (بدوي ،1961 ،ص.)220
تفاعل بدوي مع الوجودية
تفاعل بدوي مو الوبودية بحثا ً وتربمة ونقداً ،ونسرره لنفسرره فضررل نشررر الفلسررفة الوبودية
بين المثقفين العرب .وبفضل ما ته عن الوبودية ،صارت هاه الفلسفة رافداً أساسيا ً في تكوين
مالبية المثقفين العرب (بدوي ،1961 ،ص .)182ويتابو قائال إن تسثير الوبودية على المثقفين
العرب ونفوذها إلى وعيهم دليل على قو هاه الفلسرررفة ،التي اسرررتفادت من أنورررارها ،باإليضرررا
والدفاع ،ومن خوررررررومها ،بيثار االهتماا بها .وفي اعتقاده أنها حظيت بما لم يحظ به أي ماهه
فلسفي من اهتماا ومسابالت.
أما بدوي نفسررره ،فينه ناقش رسرررالته لنيل الد توراه عاا 1943ا ،و ان موضررروعها "الزمان
الوبودي" .وفي هاه الرسالة ،قدا نفسه واحه ماهه وبودي قائم على أساس تفسير الوبود
بواسررررطة فكر الزمان وما يترته على ذلك من إقامة ماهه فلسررررفي امل ،في علم الوبود ،وفي
المنطا وفي األخالق (بدوي ،2000 ،ص .)178ويزيد قائال إن إسررهامه األسرراسرري في الوبودية
قد ارتبض ،بهايدبر ،وأنه قاا بي مال ماهبه في تفسررررررير واهر الوبود على أسررررررراس الزمان ية،
ووضرررررو ملموعة مقوالت لتفسرررررير أحوال الوبود ،و يفية الوبود التاريخي ،وتفسرررررير العدا بما
يوضح انفوال الوبود.
و ان قد سرربا ذلك أن ناقش بدوي رسررالته لنيل المابسررتير حول مشرركلة الموت في الفلسررفة
الوبودية( ،)1ولكنه أبرى تعديال على عنوانها ،بناء على نورريحة أسررتاذه ليورربح "مشرركلة الموت
( (1صدرت بكتاب عنوانه :الموت والعبقرية في الفلسفة الوبودية.
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في الفلسرفة المعاصرر " .وصرفو القول ،برأيه ،إن مشركلة الموت ال يمكن إيضراحها إال ابتدا ًء من
واقعه الموت (بدوي ،2000 ،ص ،)153وقد تضررررررمنت الرسررررررالة :أنطولوبيا الموت – أخالقية
الموت – ا سيولوبيا فلسفة المعايير والقيم ،الموت (بدوي ،2000 ،ص.)153
أ ّما رأي بدوي في سررارتر ،أنه لم يكن يعرف أي عالقة لسررارتر بالوبودية قبل عاا ،1945
وعندما قرأ "الوبود والعدا" عاا  ،1946وبده بعيداً تماما ً عن وبودية هايدبر ،وأن الكتاب
خليض من التحليالت النفسررررررية ،فدهشررررررت من اعم سررررررارتر ،أن هاا الكتاب إسررررررهاا في الماهه
الوبودي ،خووصا ً في األنطولوبيا = علم الوبود (بدوي ،2000 ،ص .)183ويضي بدوي،
أن قراءته "الوبود والعدا" ،بعلته ال يشرعر بسي تقدير لسرارتر ،من الناحية الفلسرفية ،أو أنه ليل
سررروى أديه ،وباح نفسررراني يسرررتند إلى منهم الظاهريات ،ولم اعتبره أبداً فيلسررروفا ً وبودياً ،قد
أسهم بسي إسهاا يا ر في تكوين الماهه الوبودي (بدوي ،1961 ،ص.)184
وينتقررد برردوي هؤالء الرراين لم يقرأوا أي ترراب بسرررررريض عن الوبوديررة ،والرراين فهموا أن
الوبودية ،هي التحرر األخالقي الاي شاهدوه في باريل ،رمم أن هاا التحرر موبود في فرنسا،
منا مئات السرررررنين ،وال عالقة له بسي ماهه فلسرررررفي .وأن ما بثه هؤالء عن الوبودية ،يدل على
التفاهة واللهل الفاحش .ويؤ د بدوي أنه عندما مادر باريل عاا  1955انت الوبودية على
الوررور الشرروهاء الزائفة الكاريكاتورية التي اتخاتها الوبودية في فرنسررا منا سررنة – 1945وال
تزال هي البدع السائد في الثقافة الفرنسية :في المسر  ،والحيا الفنية واألدب بوبه عاا (بدوي،
 ،1961ص ،)26ورمم ذلك ،فين بدوي يعتقد أن المسر الفرنسي قد ترابو ،وخيّم عليه الظالا،
بسررررربه توق سرررررارتر و "بان أندى" و "مونترالن" عن الكتابة ،وأن انهياراً مروعا ً ،أصررررراب
المسر الفرنسي في سنة  :1997تسليفا ً وإخرابا ً وتمثيالً.
الزمان الوجودي
يقدا بدوي نفسه سحد الفالسفة الوبوديين ،معلنا ً أن قد تسثر ثيراً بهايدبر ،و تابه "الزمان
الوبودي" .أ ّما سرررررارتر ،فينه ،في نظر بدوي ،ليل فيلسررررروفاً .وحين يقدا بدوي ماهبه الوبودي
الخاص "الزمان الوبودي" ،فيننا نالحظ في مقوالته الرئيسررررررة ،تفاعله مو هايدبر ،وميره من
الفالسفة الوبوديين بمن فيهم سارتر الاي تربم له بدوي ،تاب "الوبود والعدا".
يتناول بدوي مقوالته الفلسررررررفية ،في "الزمان الوبودي" ،بالقول إن ماية الموبود أن يلد
ذاته وسض الوبود (بدوي ،1961 ،ص .)236ثم يقسم الوبود إلى نوعين :مطلا ومعين.
يقول بدوي إن الوبود المطلا مير قابل ألن يحد ،ألن الحد إنما يتم باللنل والفورررررررل،
وفكر الوبود ال تدخل تحت أي بنل ،مادامت أعم األشرررررياء وليل لها في ذاتها فورررررل نوعي،
ألنها مير متعينة أي تعين (بدوي ،1961 ،ص ،)236ويزيد قائال إن الوبود المطلا يعلو على
المقوالت ،وأن تورروره أعم التوررورات .وهو ليل وبوداً حقيقيا .وهاا الوبود ال نوررل إليه إال
بتلريده عن الواقو .إنه وبود لي على هيئة الرو المطلقة ،وهو أيضرررررررا ً ،وإن ان أقرب إلى
العينية ،نوع من التلريد ،إذ فيه يعني في لى مامأ ال نسررررررتطيو أن نلده إال بواسررررررطة الفرد
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(بدوي ،1961 ،ص .)236إنه مير قابل ألن يحد بلنل أو فوررل ومير متعين ومعروف اآلنية،
وملهول الماهية.
أما الوبود المعين ،فهو قائم على وبود الموضوع ،ووبود الاات والوبود في ذاته (بدوي،
 ،1961ص .)237وفي معتقده وبود الموضوع هو وبود األشياء روحية أو مادية ،محسوسة أو
ذهنية مثالية ،والخاصية الرئيسية لهاا النوع من الوبود أنه وبود أدوات ،أي أشياء يحيل بعضها
إلى بعأ .ويسررررررتخدا بعضررررررها من أبل بعأ ،ثم أنه وبود ليل يعرف ذاته (بدوي،1961 ،
ص.)237
من الواضررررررح عند تقسرررررريم بدوي للوبود ،إلى وبود مطلا ووبود معين ،أنه قد أولا على
هاين الوبودين ،صرفات ،بعضرها واضرح ،وبعضرها مامأ ،بعضرها ذاتي ،واآلخر موضروعي،
فالوبود المطلا مير قابل ألن يحد ،ويعلو على المقوالت ،ال فورررل له وال بنل ،معروف اآلنية
وملهول الماهية .وليل هاا الوبود وبوداً حقيقيا ً ،وخوررررررائورررررره ال تقدا فكر واضررررررحة عنه،
ونورررررررل إليه بعد تلريده عن الوا قو .إنه وبود لي على هيئة الرو المطلا (الوررررررور ) .هاا
الوبود المطلا ،الاي قدمه لنا بدوي ،قد بمو له تفاصرررررريل خلض فيها الوبودات التي وردت ،عند
هايدبر ،وسررررارتر ،وفالسررررفة وبوديين خرين ،وأضرررراف له موررررطلحات مرادفة ،وأوبد بالك
التباس را ً حول فهم هاا الوبود المطلا الاي تضررمن معان هي من خوررائص الوبود الحقيقي ،لكنه
فهم على نحو يسررررلبه هاا الطابو .إن ما يا ره بدوي ،في هاه المرادفات المتناقضررررات ،ال يقدا لنا
التعري المفهوا عن الوبود المطلا ،لكنه بعد ذلك يتلاوا التعريفات المشررررررار إليها ،وينتقل بنا
فوراً :إلى مفهوا شرررررررديرد الوضررررررو عن الوبود ،قرائالً أن الوبود الحقيقي هو وبود الفرديرة،
والفردية هي الااتية ،والااتية تقتضرررررري الحرية والحرية معناها وبود اإلمكانية (بدوي،1961 ،
ص .)236وبدوي بهاا التعري يعود بنا إلى وبودية هيدبر وسارتر.
أما الوبود الثاني ،المعين فهو على ثالثة أنحاء :وبود الموضرروع ،ووبود الاات ،والوبود
في ذاته .وفي معتقده أن وبود الموضرررررروع هو وبود األشررررررياء في الزمان والمكان ،وهو وبود
خارف عن الاات العارفة .وأشياء روحية ومادية محسوسة و ذهنية.
وجود الذات ووجود الموضوع
الوبود اآلخر هو ،وبود الاات ،وميزته أنه يعرف ذاته ،ففيه األنا في نسرررررربه مو نفسرررررره،
واإلحالة فيه ال من الاات إلى الهير ،بل من الاات إلى الاات ،وهي إحالة ال تتسم بسمة األدا  ،بل
بسرررمة التوتر الحي (بدوي ،1961 ،ص .)237لكن بدوي يعدد لتلاوا الوبود في ذاته مقتورررراً
على وبودين :وبود الاات ووبود الموضررررروع (بدوي ،1961 ،ص .)237ثم يتسررررراءل هل نرد
األول إلى اآلخر ،ما فعلت المادية ،أو نرد الموضرررررروع إلى الاات ما فعلت المثالية (بدوي،
 ،1961ص .)237ويليرره بال هراا ،وال ذاك ،أي ال مراديرة وال مثرراليررة ،أي أن بردوي يعود إلى
السررؤال الفلسررفي الرئيل ،هل الوعي سررابا على الماد  ،ما يقول المثاليون ،أو العكل ،ما يقول
الماديون .وتلدر اإلشررررار إلى أن وبود الاات ال يمكن أن يفهم مسررررتقالً عن عالم الموضرررروعات
الاي فيه تحقا الاات إمكاناتها عن وريا الفعل واستخداا الاوات األخرى ،سدوات في سبيل هاا
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التحقيا (برردوي ،1961 ،ص ،)237وألن هرراه الرراات تمررارس في العررالم حريتهررا ،وتتحقا فيهررا
ماهيتها ،من اإلمكان إلى الواقو ،ألنه ال معنى لسمكان ،إذا بقي معلقا ً ،ولم يتحقا.
وإذا نا ال نستطيو أن نرد وبود الموضوع إلى وبود الاات ،فنحن ال نستطيو أيضاً أن نرد
وبود الاات إلى الموضوع ،ألن في هاا قضاءاً على الااتية ،إذ توبح الاات موضوعا ً من بملة
الموضوعات في العالم ،وفي هاا إلهاء للوهرها (بدوي ،1961 ،ص.)238
أما الشررررررعور بالاات ،فيتم في فعل اإلراد ،
ويزيد بدوي قائالً ،إن الاات هي األنا المريدّ ،
وبالقول ،أنا أريد ،ولكي يلد المرء ذاته ،فعليه أن ينشدها في فعل اإلراد  ،ال في الفكر تفكير أي
حالة ال عملية (بدوي ،1961 ،ص .)238وفي هاا خطس ديكارت في مقولته المعروفة ،فالفكر
ال يؤدي إلى الوبود ،وال إلى إثبررات وبود الرراات .أن إنقرراذ مقولررة ديكررارت يتطلرره ،برأيرره ،أن
نسررررتعيأ عن أنا أفكر بفعل الفكر .وفي هاا يكون مقولة ديكارت أنا ،أنا الاات المفكر  ،موبود،
ولن نكون حينئررا برريااء انتقررال من الفكر إلى الوبود ،بررل انتقررال من الرراات إلى الوبود (برردوي،
 ،1961ص ،)238أي من الوبود إلى الوبود .واألصررررح ،ما يرى ،بدوي أن يتم شررررعور الاات
من فعل اإلراد  .والشعور بالاات يتطله الحرية ،ويزداد بمقدار ااديادها .وعليه فين الاات تستمد
وبودها من الاات الحر التي هي الينبوع الوافي للوبود الحقيقي .وبهاا حسم بدوي موقفه إااء
المثالية ،ورد وبود الاات إلى وبود الاات الحر  ،وشعور اإلراد  ،مقتربا ً بطريقة ما من الفلسفة
الثنائية.
الحرية واإلمكانية
يتابو بدوي شرررررررحه لماهبه الوبودي بتوضرررررريح العالقة بين الحرية واإلمكانية مؤ داً أن
الحرية تقتضرررري اإلمكانية ،ألن الحرية تتضررررمن االختيار ،و ل اختيار هو اختيار بين الممكنات،
فيذا ان بوهر الاات في الحرية ،فماهيتها تقوا إذن في اإلمكانية ،وهاه اإلمكانية ليسررررت مطلقة،
أي خراليررة من رل تحقا ،برل البرد لهررا من أن تتحقا (بردوي ،1961 ،ص .)239والتحقا يعني
االختيار بين الممكنات ،وحين يتم االختيار تنتقل الاات من حالة الحرية إلى حالة الضرور  ،هنا،
هي تحقا اإلمكانية على هيئة وبود في العالم (بدوي ،1961 ،ص.)239
وفي اعتقاده أن هناك نوعين من وبود الاات ،ذات مريد حر بيمكانية لم تتحقا ،وذات
اختارت ،وحققت بعأ إمكاناتها ،وهي في وريا تحقيا الكل .ووبود الاات األول هو ما يسمى
الوبود الااتي الممكن أو ما يسمى الوبود الماهوي .وهو يمتاا بالحرية المطلقة ،والولة فيه هي
صرررلة بين الاات وبين نفسرررها .أما الاات الثانية ،والتي اختارت ،فيتحقا وبودها على هيئة اآلنية.
ويؤ د بدوي أن الوبود األصررريل والحقيقي للاات هو الوبود الماهوي .وهاه الاات فردية مطلقة.
وياهه بدوي إلى أن الوبود الااتي هو الوبود الحا ،أما الوبود الموضوعي ،فهو وبود اائ .
الزمان
يرى بدوي أن الوبود الااتي ينتقل إلى الواقو ،على هيئة إمكانية ،بفضررررررل الحرية (بدوي،
 ،1961ص .)240وأنه ،بواسطة الحرية ،تحقا الاات ،وعن وريا اإلراد  ،بعضا ً من اإلمكانية.
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وهاا التحقا العيني يتم في العالم ،ويسررررررمى حينئا باآلنية (بدوي ،1961 ،ص .)240ولكنه ال
يمكن فهم الوبود ،واآلنية ،من دون الزمان ،ذلك ألنه هو ال شرو األ سا سي في تكوين اآلنية وهو
العامل األصررررررلي في انتقال الوبود إلى حالة اآلنية ،والااتية حالة بوهرية للوبود المتحقا أي
لآلنية (بدوي ،1961 ،ص.)240
ويسخا بدوي ،على ل فالسفة الماهه الوبودي ،عدا تفسيرهم الوبود على أساس الزمان،
وأن بعضهم حاول ،لكنه لم يفهم الزمان ،بمعناه الحقيقي .إن الوحيح ،برأيه ،هو أن نفهم الوبود
على أنه اماني في بوهره وبطبيعته ،وليل ما فهمه بعأ فالسرررفة الزمانية ،بمعنى الوبود في
الزمان.
ما انتقد الفالسررررفة الاين قسررررموا الزمان الوبودي ،إلى وبود في الزمان "الوبود الفاني"،
ووبود فوق الزمان "الوبود األالي" وبينهما سرررلسرررلة من المتوسرررطات .أما الوضرررو الورررحيح،
بنظره ،فهو أن نفهم الوبود على أنرره امرراني في بوهره وبطبيعترره (برردوي ،1961 ،ص،)241
مؤ دا أن صفة الزمانية هي رو الوبود الحقيقية ،تطبو ل موبود بروحه الحقيقية.
العــدم
ال مراء في أن فكر العدا ،في ماهه بدوي الوبودي ،هي فكر رئيسرررة .وياهه بدوي إلى
أنه حوررل قوررور في فهم مسررسلة العدا نشررس عن نفل اهر الخلض التي حدثت بالنسرربة إلى فكر
الزمان ،إذ خلض بينه وبين الخالء فتورررررور على نحو مكاني (بدوي ،1961 ،ص .)260إن العدا
والوبود يكونان معا ً الواقو ،وال يسرربا أحدهما اآلخر امانيا ً أو دربة أو علواً .وإن فكر اإلمكان
موررردرها فكر العدا ،والعدا هو أصرررل الفردية أو العكل .وفكر الحرية تقوا على فكر الفردية
أو العكل ،وفكر التوتر موررردرها أيضرررا ً فكر العدا ،ألن التوتر ال يتحقا ما قلنا إال من مزيم
من الوبود والالوبود أي العدا (بدوي .)241 ،1961 ،و لاا ،يضرررررري بدوي قائالً إن ماهبه
الوبودي توبهه األفكار الرئيسة :الفردية والتوتر واإلمكان ،و لها ترتبض بالعدا .أ ّما العلة الفاعلة
لالتحاد بين الوبود والعدا ،فهو الزمان الاي لواله لما اتحد العدا بالوبود ،وال انت ثمة نية إال
متزمنة.
أما التفريا بين الماضي والحاضر والمستقبل ،فينه يعتمد على نظرية الوبود ألماهوي وهو
ينتقل إلى حالة اآلنية بواسطة دخول الزمان فيه وهاه العملية تتضمن ثالثة أدوار :اإلمكان والفعل
والتحقا بالفعل (بدوي ،1961 ،ص .)262فاإلمكان ماضررري ،والفعل حاضرررر ،والتحقا ،بالفعل،
مسررررررتقبل .أ ّما السرررررررمدية ،فهي وهم ألنه ال وبود إال مو الفعل ،وال فعل إال مو اإلمكانات ،وال
إمكان إل لفعل وال فعل إال وينتهي إلى تحقيا شرررررريء فعالً (بدوي ،1961 ،ص .)263هاه هي
الخطوو العامة لماهه بدوي في الوبود.
لقد اعتمد بدوي على ثنائية ،وضرررعت الااتية فوق الموضررروعية من دون أن يلهيها ،فالوبود
األصرررريل ،عنده ،هو وبود الاات الاي يتفاعل مو الموضرررروع ،ويحتويه تدريلياً .واالعتماد على
اإلمكان ،ال يقوا على الواقو ،بل إن الواقو يستمد نفسه من اإلمكان.
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أما في الزمان الوبودي ،فالزمانية ،هي الطابو اللوهري للوبود ،وإذا ان الماضرررررري هو
اإلمكانات ،فين المستقبل ،هو اإلمكانات التي لم تتحقا ،وأن الحاضر هو الفعل.
وتتلخص المفاهيم األسرررررراسررررررية ،عنده ،في أنه ال وبود من دون امان ،وال امان من دون
وبود ،فكل موبود متزمن ،وتلك تاريخية الوبود .وهاا الوبود له يفية تاريخية ،ألن ل ن
من نات الزمان يتكي بطابو إرادي ،فالزمانية يفية.
وأخيراً ،البد لنا من مالحظة تسثر بدوي في امانيته بكتاب هايدبر "الوبود والزمان"،
الاي لم يقم بتربمته ،ما تربم "الوبود والعدا" لسارتر .وقد يسسل سائل :لماذا أمفل بدوي عن
ذلك ،على الرمم من أن رائده في الوبودية هو هايدبر
تطور فكر سارتر السياسي
يرى بدوي ،أن سارتر قد تنقل في مواقفه السياسة من اتلاه إلى خر ،ولكنه ،مالبا ً ،ما عبر
عن موق اليسار ،لكن هاا الموق  ،نفسه ،يخضو إلى تهيرات دائمة ،وتوصيفات متعدد  ،ألن
هاا الوص ال يحدد شيئا ً ألنه واسو المدى يتسو ويضيا حسه الاين يستعملونه والسياق الاي
يستخدا فيه والهاية التي يرمى إليها (بدوي ،أوراق فلسفية ،ص.)230
ان سررارتر بربواايا ً ،يميل إلى البروليتاريا ،لكن عهد سررتالين في االتحاد السرروفيتي ،بعله
مير واثا في التلربة السرررروفيتية ،وتلربة صررررراع البروليتاريا ،لتحقيا انتوررررارها .و يقرر أن
فا البرولي تار يا ،يعني ها هي و حد ها ،وال يعني المثقفين ( بدوي ،أوراق فلسررررررف ية ،ص.)230
وسررررارتر ان يود ،في تلك المرحلة ،أن ينضررررم إلى الحزب الشرررريوعي ،لكنه ا تفى بالتقرب منه،
وحافظ ،في الو قت نفسررررررره ،على اسررررررتقال له الخاص ،مكتفيا ً بالمشرررررررار ة اللزئية ،في بعأ
المظاهرات ،والبقاء متفربا ً من دون مشار ة في البعأ اآلخر.
في اعتقاده بدوي ،أن الموق السياسي ،لسارتر ،بقي مامضا ،حتى نشوب الحرب العالمية
الثانية ،عاا  .1939إن حملة سررارتر السررال  ،وانهزاا فرنسررا ،وأسررر من قبل األلمان ،وتعرفه،
في األسر ،إلى المناضلين الفرنسيين ،ل ذلك قد أرممه على اتخاذ مواق سياسية .وبعد إوالق
سررراحه ،أنشررس حر ة سرررية لمقاومة األلمان أسررماها "االشررترا ية والحرية" .لكن هاه الحر ة لم
تفلح في المقاومة .إنها ،برأي بدوي ،حر ة تلسررررررل تابعة لأللمان .لكن ضررررررهض األحداث بدد
الشائعات ،وقرب سارتر من المناضلين ،وأخا يشارك في ابتماعاتهم ،ويكته في مللة "األدان"
ذات النزعة الشيوعية.
وفي عاا  1943ته مسرحية "الاباب" ،داعيا ً فيها الفرنسيين لالنخراو في المقاومة .وفي
الوقت نفسه ان يكته "الوبود والعدا" ،وفيه ،ما يقول بدوي" ،يقرر أهمية الوبود في موق ،
وينعت وبود اإلنسرران بسنه إسررقاو إلمكانيته على الواقو باسررتمرار ،إن اإلنسرران مشررروع مسررتمر،
يتحقا شررريئا ً فشررريئا ً بقدر ما يحقا من أفعال (بدوي ،أوراق فلسرررفية ،ص .)232ويرى بدوي ،أنه
بعد "الوبود والعدا" ،بدأ سرررررررارتر يهير رأيه في الحرية والفعل ،فبعد أن ان يرى في التزاا
الكاته قيداً على حريته ،صرررررررار يرى الحرية مرتبطة بااللتزاا ،ألن االختيار والفعل يحررنا
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وحدهما في ارتباواتنا وقيودنا (بدوي ،أوراق فلسرررفية ،ص .)232بعدها صرررار يدعو سرررارتر إلى
الفعاليات السياسية والمشار ة فيها ،وأخا يؤ د أن الكاته مسؤول عن الموق الاي يوبد فيه.
بدوي أن "مللة األامنة الحديثة" سررررراهمت في الدعو لبرناملهم القائم على "الكفا ضرررررد
الرأسمالية ،وضد نتائم الحرب وحالة الهموض التي تلتها والنضال في سبيل السالا وضد سياسة
القو (بدوي ،أوراق فلسرررفية ،ص .)233دعا سرررارتر إلى وق الحرب القار في الهند الورررينية
التي شررررنتها فرنسررررا ،وبهاا بدأ سررررارتر ومللة "األامنة الحديثة" ،يدعوان إلى سررررياسررررة مناوئة
لالسررتعمار ،ومناصررره للشررعوب المهلوبة ،وأوص رلوا سررياسررة العداء ألمير ا ومشررروع مارشررال
ورأوا فيه مشروعا ً لبسض سياسة أمير ا على أوروبا.
دعا سرررررارتر ،بعد ذلك ،إلى االفتراق عن الشررررريوعيين ،ألن الوبودية ال تقوا على صرررررراع
الطبقات ،وال توافا على المادية اللدلية .و بدأ ينتقد المار سرررررريين ،مهابما ً دياليكتيك الطبيعة،
والترا يه الفوقية للمار سية ،وعدا أخاها بدور اإلنسان الفرد .ولم يكن سارتر يرمه في معادا
الشررريوعيين ،بل ان يدعوهم إلى إيالء األهمية الالامة للنزعة اإلنسرررانية .بيد أن خالفاته تفاقمت
مو الشيوعيين ،واادادت الحمالت العنيفة ضد بعضهم البعأ.
ان ضم سارتر إلى حر ة السالا ،واقترب من الشيوعيين في مواقفهم ،لكن التدخل السوفيتي
ضررررد الثور الملرية عاا  ،1956وموق سررررارتر المناهأ للسرررروفييت والليش األحمر ،أعاد
خالفه مو الشيوعيين.
في عاا  1956شررررن العدوان الثالثي على موررررر ،والاي شررررار ت فيه فرنسررررا ،إلى بانه
بريطانيا واسررائيل .وفي نهاية ،1956 ،دعا الحزب الشريوعي الفرنسري ،للتخلص من السرتالينية.
وبعرردهررا اتخررا موقف را ً عظيم را ً ،مررا يقول برردوي ،من حرب اللزائر المليررد الهررادفررة إلى تحرير
اللزائر من االستعمار الفرنسي.
هكاا انت مواق سارتر ال سيا سية ،برأي بدوي .وقد لخ وها قائال إن سارتر عانى الكثير
من التحوالت ،لكنه رمم هاه التحوالت لها بقي دائما ً مناضرررالً صرررلبا ً عن الحرية ،وعن الكرامة
اإلنسررررررانية ،وعرف ي ينلو في الوقت المناسرررررره من قيود االلتزاا (بدوي ،أوراق فلسررررررفية،
ص.)238
وأختم بسن بدوي ،حين يا ر مواق سارتر السياسية ،ال يحاول الربض بينها وبين وبوديته،
فكسنها مستقلة ،وقائمة بااتها ،وليل ثمة صلة بينها ،وبين فلسفته.
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كمال يوسف

الحاج()1

يرى د .مال ال حاف ،أن الم ناخ االبت ماعي العربي ،قد أنتم نظر سررررررلب ية للفلسرررررر فة في
الما ضي ،وال تزال هاه النظر سائد  ،حتى اآلن .أن النظر العربية للفيل سوف ،تقوا على اتهامه
بالهموض والثرثر  .والفلسررررررفة ،عندنا ،هي الزندقة ذاتها ،فكل من فر باهلل اعتبرناه فيلسرررررروفا
(الحاف ،1958 ،ص . )9ويضرررررري الحاف أننا نلهل سررررررير الفالسررررررفة ،ونلهل بيئاتهم العائلية،
وملتمعاتهم القومية ،وأن ذلك يدفعنا إلى االعتقاد المخطئ ،أن الفيلسرررروف ال يلتزا قضررررايا وونه
السررياسررية (الحاف ،1958 ،ص ،)9وهاا مخال للواقو ،ويتنافى مو الدور الاي قامت به الفلسررفة
على مر العوور ،ذلك ألن ل فلسفة في الماضي ،عبّرت عن الملتمو القومي ،الاي للفيلسوف،
وباءت رد فعل لوضررررو لي فاسررررد...أي باءت دفعا ً خر نحو حالة لية بديد (الحاف،1958 ،
ص .)9إن دور الفيلسرررروف ،برأيه ،يظهر حين يتقهقر الملتمو ،وأن في هوره دليالً قاوعاً على
أن ملتمعه يعاني أامة مويرية ،فالفيلسوف هو من يوضح صور الماضي ،الاي يله تلاواه،
وأيضا المستقبل الاي ينبهي التخطيض له.
وفي معتقد الحاف أن أفضررل السرربل لمعرفة الحقيقة هي الفلسررفة .إنها ذات رسررالة قومية ،وقد
مابت عن المنطقة العربية ،ومابت عن معاللة مشا لها المختلفة.
وينتقل الحاف من العاا إلى الخاص في تنسرررريبه للملتمعات العربية باألخا بالفلسررررفة لمعاللة
معضرررالتها الكثير  ،محبااً األخا بالوبودية الحديثة نظر فلسرررفية هي عبر لنا (الحاف،1946 ،
ص ،)20وما تتضمنه هاه الوبودية من حرية سيا سية حسبنا ،بنظره ،الحوول عليها لنكون في
وليعة القافلة (الحاف ،1946 ،ص ،)21مؤ داً أن السررررررياسررررررات العربية ،قائمة على التنظيمات
اإلدارية .يقول إن الواقو الاي ال شرررك فيه أن سرررياسررراتنا تنظيمات إدارية ال مير (الحاف،1946 ،
ص.)22
ويضرررررري الحاف مبدأً خر لتربيحه ،الوبودية الحديثة ،وصررررررفة لمعاللة الحالة العربية،
مؤ داً أن "العبر الثانية التي يله أن نقتاس بها من الوبودية الحديثة هي مبدأ احتراا الوبود،
وتقديسه ،يعني أن االنطالق ،نحو اللوهر ،يله أن يكون من الوبود ،و ل وبود هو خاص ،ال
عاا في العاا .وإنما في الخاص ،على مرار ال مرض في المرض ،وإنما في المريأ ،وتلك هي
الحقيقة الكبرى ،التي شرررفت لنا عنها الوبودية الحديثة (الحاف ،1946 ،ص23و .)24ويمضررري
قائالً إن الفيلسوف هو لسان حال األبيال الطالعة ،وأنه يعالم السياسات الكبرى ويزاولها ،أما في
الحالة العربية فقد نسرررررينا أن وبود الحقيقة هي في الحقيقة وبود (الحاف ،1958 ،ص ،)11ذاهباً
إلى أن واحد من بواون ضررعفنا أنه قد ماب عنا أن القيمة ،التي هي من عطاءات اللوهر تحتاف
إلى الوبود ،ي تتحقا بالفعل ْ
.إذ ال قيمة ال تتحقا (الحاف ،1958 ،ص .)11والحاف هنا يقتبل
( (1مفكر وفيلسوف لبناني ،ولد في مرا ش عاا  .1917يحمل األستاذية في األدب العربي من اللامعة األمريكية
في بيروت ،ود تورا الدولة في الفلسفة من بامعة باريل .امتيل عاا  ،1976في أثناء الحرب األهلية اللبنانية.
من أعماله :من فلسفة اللوهر إلى الوبود ،موبز الفلسفة اللبنانية ،وفلسفيات.
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من سرررارتر من دون توثيا ،لكنه أشرررار في أ ثر من مكان إلى أن فلسرررفة سرررارتر هي األبرا في
تلسيد الوبودية الحديثة.
وإذ يعبر عن اقتناعه بالوبودية الحديثة ،يقول إن اللوهر يتحقا في أُور الوبود ،والوبود
ملتمو ،الك حال الوبود ،إنه باهت في حد ذاته ،فارغ ،فاشرررررررل ،وقد ال يكون موبوداً لوال
اللوهر الفكري ،الرراي يحكم أن الوبود موبود (الحرراف ،1958 ،ص .)11ويزيررد قررائالً إنرره ال
وبود لللوهر خارف اإلنسرررررران (الوبود) ،وأن من الخطس الفوررررررل بين الوبود واللوهر .أما ما
نقوررررده باإلنسرررران ،فهو اللوهر اإلنسرررراني ،إنه ال نحن الفرد ،وأن المعرفة تتحقا ،حين يوررررل
اإلنسرران إلى اإلنسرراني فيه .وهاا اإلنسرران هو اإلنسرران اللامو .ويتابو الحاف ،معرفا ً بدور الماد ،
فعنده ال بوهر (مثال) بدون واقو ،وأن الفكر يتلسرررد في سرررما ة الماد التي يتمظهر بها اللوهر
فيهدو وبوداً (الحاف ،1958 ،ص .)13والفكر الورررررررائبة هي الفكر التي تتحقا ،وأن الحقيقة
تثبت وبودها بمقدار ما تتلسرررررد في ميدان العمل .إن الماد هي من أقوى عناصرررررر الوبود ،إنها
تكون عنورررري األرض واالقتوررراد ،وعليه فينه ال وبود للوبود ،في عالمنا ،بدون الماد  ،لكن
الماد وحدها ال تكفي ماد ً للوبود ،هناك اإلنسررررران وبها ً إلى وبه مو اإلنسررررران (الحاف،1958 ،
ص .)14إن اللوهر يحتاف إلى الماد  ،فبواسررطتها يورربح اللوهر ملموس را ً ومنظوراً ومسررموعاً،
ومرراد الوبود بحررابررة إلى الملتمو أيضررررررررا ً ،ي تورررررربح في وبود مررادتهررا من برراب القيمررة
اإلنسررررررانية(الحاف ،1958 ،ص .)14فاإلنسرررررران حين يقوا بعمل ،فينه بحابة إلى من يق ّوا عمله،
واإلنسرررررران اآلخر هو من يق ّوا عمله خيراً أو شررررررراً ،وهنا تبرا ضرررررررور الملتمو ألبل تحقيا
اللوهر والقيمة.
وبخورررررروص الحرية وارتباوها بالحيا  ،يرى الحاف ،أن الحرية والحيا هما ضرررررررورتا
اإلنسررران ،ألن نفسررره وامحة إلى وبوب الحرية ،وبسرررد اإلنسررران وامح إلى وابه البقاء ،و ي
يُحافظ اإلنسان على حريته وبقاءه ،فين القومية واببة عليه للحفا على هاتين القيمتين النهائيتين.
ويزيد قائالً إن اإلنسرررررران ال يرمى إلى مطلا الحرية (الحاف ،1958 ،ص ،)14وإنما إلى الحرية
التي تخص امانه ،وال يرمى إلى مطلا الحرية (الحاف ،1958 ،ص ،)14بل إلى الحيا  ،التي
تخص مكانه ،ولهاه األسرررررباب ،فين الملتمعات اإلنسرررررانية هي ملتمعات قومية ،وفي موضررررروع
القومية تتالقى الفلسرررفة والسرررياسرررة ،وال بد لكل ملتمو من نظر فلسرررفية في الوبود ،تقدا حلوالً
نظرية لمشا ل السياسة.
يؤ د الحاف أنه ال يوبد شرعه نهأ وحقا حضرار بير  ،إالّ بطريا واحد ،يلمو الفلسرفة
والسياسة .وهو إذ يو صي العرب بالوبودية الحديثة ،يعتقد أن الفلسفة تقدا النظريات ،والسياسة
تقوا بالتنفيا ،ألن أي والق بين الفلسفة و السياسة يؤدي إلى مياب الحقيقة .إن الفالسفة هم الاين
وضعوا للسياسة قواعدها النظرية دون أن يزاولوها (الحاف ،1958 ،ص.)16
إن قضررية اللوهر والوبود ،برأيه ،هي معضررلة الفكر اإلنسرراني ،فالوبود هو إنسرران ،أ لمه
وأخاوبه ،هو إنسرران معين موضرروعا ً ،من لحم ودا ،يقوا بااته ،يخضررو للزمان والمكان ،يولد ثم
يتحقا ثم يموت .له حيز في المكان ،وحين في الزمان .هاه هي الوبودية ،أسرررررربقية الوبود الاي
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أم را الوبود ،فيتعررالى نحو اللوهر .اللوهر ال
يؤ جرخ على اللوهر .فرراللوهر يهبض ،من فوقّ ،
يعرف الفردية ،بينما الوبود يتعين بالفرد ،اللوهر عقالني ،يعمم ،فيفكر فيه ،الوبود شررعوراني،
يخ وص فيحل به...إن عقلي لوردية الورد  ،هي عقل لماهية ال فردية ،إنها مطلا الورود لها،
ال هاه الورد فقض ،وهي تعقل بالفكر ال بالحل ألنها تلريد شرررامل (الحاف ،1958 ،ص .)20أما
الوبود فتمثله الورد الواحد الفردية ،وحين أشررررم الورد  ،فسنا ال أشررررم الوردية فيها ،بل أتنشررررا
بالحل البائن عطر هاه الورد  ،ال تلك ،وأشررررررعر بوبود معين ،له حلم معين ولون معين ولمل
معين (الحاف ،1958 ،ص.)20
ويتابو قائالً ،إننا حين نميز بين اللوهر والوبود ،فين األصرررررروب هو أن نميز بين اللوهر
والموبود ،بين اللوهر العاا والموبود الخاص ،إن الوبود بوهر أيض راً .الوبود قاسررم مشررترك
في ما بين األشررررررياء الموبود (الحاف ،1958 ،ص ،)20فاألشررررررياء الموبود بوهرها وبود،
و الوبود يتلوهر ليورربح محوررول الموابيد الخاصررة .وال فرق بين اللوهر والوبود ،إالّ بالبنى
اللهويرة والمعنى الوبود هو بوهر وهكراا نتلراوا عرالم الظواهر ،واألشرررررركرال ،واألعرداد ليبلس
الوبود ا لاي ال وبود له ،في موبود مبروا خاص ،و ل موبود ال يبراه ا مان وم كان ،هو
موبود قد تلوهر (الحاف ،1958 ،ص .)21إنه موبود أصرررررربح وبوداً ،هاا الوبود ،اللوهر،
مملوء له من ذاته .مقيم له في ذاته ،امل تاا ال ينقورررره شرررريء (الحاف ،1958 ،ص  .)21أما
التمييز بين اللوهر والموبود ،فهو تمييز بين اإلنسررانية والفرد ،وما اسررتعمالنا لكلمة الوبود بدالً
من الموبود ،إال من باب الح ور ،وأن من ال سخ أن نتحدث عن بوهر ال ينوبد ،هاا اللوهر
ليل بلوهر ،ألن ملرد التحدث عنه يلعله موبوداً (الحاف ،1958 ،ص.)23
ال جوهر فوق جوهر هللا
يُخال الحاف سرررررررارتر والوبودية الملحد  ،ويتفا مو الوبودية المؤمنة ،واللوهر األول،
عنده ،منبثا من عند ّ ،ابتدا ًء ،إلى وبود اإلنسرررران ،ويضرررري في هاا الملال إن اللوهر ،عند
ّ ،متسررررررلل إلى الوبود ،الوبود مايته وليل في هاا ما يثير العله .فاهلل ال يحتاف إلى بوهر
فوق بوهره (الحاف ،1958 ،ص ،)28فال بوهر أرفو من بوهره ،إنه سماء ذاته ،إنه أل ذاته،
وبا ها من حي اللوهر (الحاف ،1958 ،ص .)28إن من يحاول ملرد التفكير في بوهر فوق
بوهر ّ ،يبطل أسرررررربقيته ،ويلهي األلوهية .إن العقل يق عند حد واحد ،وبعدها يله أن يتله
إلى تحت ،إلى الوبود ،فالفيأ يتله إلى تحت ،وليل فوق .إن الوبود الوبودي ،عند ّ ،هو
ماية وبوده اللوهري .هو ملاله الحيوي (الحاف ،1958 ،ص .)39إن إراد ّ ال تعرف حداً،
فقد سوغ الماهيات والمبادئ ،ما شاء .واللوهر اإللهي امل تاا ،يفيأ وبوداً ،ويخرف ّ عن
نطاق بحثنا ،ويبقى المهم عندنا "هو القول بسن الوبود اإلنسرررررراني وابه وبود لللوهر اإللهي،
ألن ّ امل وحر في الوقت ذاته (الحاف ،1958 ،ص.)39
أما اإلنسرررررران ،فملاله الحيوي ائن في اللوهر ،ال في الوبود ،وال يحتاف إلى وبود تحت
وبوده (الحاف ،1958 ،ص  .)39وإذا ان ّ ال -فوق فوق فوقه – فاإلنسررررررران ال -تحت تحت
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تحته -فهو أرض ذاته ،وعليه أن يتوبه إلى اللوهر الاي فوقه .فاإلنسررررران موبود هدفه أن يوبد
وبوداً بوهريا ً ذا قيمة ،وبوداً وبودياً.
ال بوهر من دون وبود ،فالماد ليسرررررت بميلة من دون اإلنسررررران .إن اللمال صرررررفة ،وال
واص بدون موصوف ،والكائن البشري هو الواص  .وال بد ،من التشديد ،على وبوب المثالية
للواقعية ،والواقعية للمثالية .وإذا ان ال بوهر من دون وبود ،فال وبود من دون بوهر .فالعين
شررريء ،لكنها ذاتها ال تعني ،وإنما النظر الورررادر عن العين هي التي تعني ،العين ال تشرررعر ،ال
تفكر ،وإنما النظرات هي التي تبورررررر ،وتفحص ،وتقرر" .والخيال إذا هو الاي يلوهر الوبود،
فتنور الماد وتشعشو ،هو الاي يضو اللمال في الوبود (الحاف ،1958 ،ص.)31
وجودية سارتر الحديثة
ينتقررل مررال الحرراف من الوبوديررة الترراريخيررة إلى الوبوديررة الحررديثررة ،ثم إلى الوبوديررة
المعاصررررر  ،ووبودية سررررارتر .وفي رأيه ،أن فهم الوبود قد اتضررررح ،في السررررارترية ،وأصرررربح
اللوهر تابعا ً للوبود .وإذا ان ديكارت قد أحدث انقالبا ،في مفهوا الطبيعة ،فين سرررررررارتر قد
أحدث انقالبا ً ،في مفهوا النفل ،وأنه ا تش الوبودات الحاضر  ،قائالً بسن الحاضر وحده ائن
موبود و ل ما ليل بحاضررررررر ال وبود له ،الماضرررررري عينه مير موبود .إنه مير موبود على
اإلوالق ،ال في الماد وال في النفل .إنه باون والباون اعم خرافي (الحاف ،1958 ،ص.)91
فال وبود للباون وراء الظاهر ،و ل شيء صار اهراً .فاألشياء هي ،حقا ً ،ما تظهر لنا .يقول
الحاف ،أن ال قيم علوية ،عند سرررررارتر ،وال مثل فوقية .وأن العدا الواقو في وبودنا ،يقلقنا ويعوق
وبود إنسررانية صررارمة ،أ ّما بداية اإلنسرران ،فهي وبوده ،ووبوده سررابا لفكره ،وسررابا لماهيته،
فاإلنسررران في رأي سرررارتر الماد في رأي ديكارت ،وبود ال بوهر ،وبود ال شررريء وراءه وال
شررريء فوقه .هو في الباون ما هو في الظاهر (الحاف ،1958 ،ص .)94فلم يكن اإلنسررران شررريئا
قبل أن يكون هو موبود ابتداء ،وما ان قبل أن يكون (الحاف ،1958 ،ص ،)94إنه عدا وال
شرررريء في البداية ،إنه مشررررروع وبود ،وقبل هاا المشررررروع ال يوبد له بوهر ،فالموبود هو ما
يفراه بوهره.
ويتابو الحاف قائالً ،إن سرررررررارتر قد ألهى عدداً من الثنائيات ،واسررررررتعاض عنها بوحدانية
المظهر .ومن هاه الثنائيات القول بالدا خل والخارف .لم يعد ،عند سرررررررارتر ،للكائن من داخل إذا
عنينا بالداخل بطانة مستورد من اللوانيات .المظاهر التي تعبر عن الكائن ليست في الداخل وال
في الخارف ،تلك المظاهر ،هي عينها الباون ،وهي متساوية لها (الحاف ،1958 ،ص.)95
ويضرري الحاف ،أن من بملة الثنائيات التي ألهاها سررارتر ،القول بالقو والفعل ،فال شرريء
عنده ائن بالقو  ،فكل شرررريء هو فعل ،وال قو خل الفعل ،ألن القو ذاتها فعل .واإلنسرررران ائن
لااته .هو ما يله أن يكون .إنه وبود ذاتي .يقول سررررارتر بسن ل نظرية تتناول اإلنسرررران خارف
األنا التي يدرك فيها ذاته هي نظرية المية للحقيقة (الحاف ،1958 ،ص .)97ويدرك اإلنسررررررران
ذاته مباشر ومن دون أي واسطة.
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يسرررررتخلص الحاف ،مما سررررربا ،أن سرررررارتر يؤ د ثالثة أمور ،هي اإلنسررررران وبود حر على
اإلوالق .اإلنسررران موررردر الخير والشرررر .اإلنسررران إيمان يتكابر (الحاف ،1958 ،ص ،)97وأن
اإلنسرررران ال يتقيد بشرررريء قبلي ،وال يرتبض بقيم سررررابقة لوبوده ،فال قيم خل اإلنسرررران أو قبله ،ال
بوهر قبل الوبود .واإلنسرررران حر في السررررله واإليلاب ،حر في ل شرررريء ،أنا ملبر على أن
أ ون حراً ،لقد حكم على أن أ ون حراً نتيلة لوبودي الاي ال يسرررررربقه بوهر (الحاف،1958 ،
ص.)98
رفض الوجودية الملحدة
يرفأ مال الحاف الوبودية الملحد  ،ألن نعمتها على اإلنسرررررران هي اليسس والقرف .فحين
يكون اإلنسان مسؤوالً مطلقا ًعن تورفاته ،فسماا من يا ترى هو مسؤول والما أن أية مسؤولية
تقتضرري سررائالً و مسررؤوالً ،وتقتضرري أن ير ز السررائل فوق المسررؤول ،..ليكون في الحالل ثواب،
الحراا عقاب .ما هي الفائد من ل القيم ما دامت النهاية قرفا ً (الحاف ،1958 ،ص.)106
ويتابو الحاف قائالً إن العب في حياتنا سرررببه الفورررل بين اللوهرية والوبودية .إن اللوهر
والوبود وحده ال تتلزأ .من الخطس أن نفوررررل فيما بينهماْ ،إذ ال يعود من وبود لللوهر ،وال من
بوهر للوبود ،قيمتهمررا إنهمررا يتررداخالن ويتالامرران وإال برران العب ر  ،والهررايررة الكبرى (الحرراف،
 ،1958ص .)108ويمضررررري إلى القول بسن الحاد سرررررارتر هو عبار عن رفأ ،وأنه وليد حرد
وعناد .وليد مال أخفقت ،وليد اشتهاء لم تلر الريا ما تريد سفنه .وهو انعكاس لحالة ابتماعية
انت فرنسرررا تتخبض فيها .لقد انت في الدر ات ،اقتوررراديا ً وسرررياسررريا ً بعد الحرب العالمية الثانية.
انت منكسررر الظهر ،محطمة ،مسررحوقة ،مدوسررة (الحاف ،1958 ،ص .)214ورمم ذلك ،فين
الحاف يرى أن إلحاد سررارتر ،عبار عن "حالة مؤقتة تعبر عن حالة نفسررية مريضررة سرريتم التعافي
منها ،ألن اإللحاد مير ممكن مبدأ مطلا ،مير ممكن عقالً وفؤاداً (الحاف ،1958 ،ص.)214
حين يتطرق الحاف إلى الحاد سررررارتر ،فينه يشررررير إلى تسررررا ل سررررارتر عن حرية اإلنسرررران
وأعماله ،فلم ال تكون حرية اإلنسرران شرربيهة بحرية ّ ،لم ال تكون أعمال اإلنسرران خيراً أو شررراً،
في بدء اإلنسان من ذاته ،هل هي حرية تلك التي تتقيد بلوحتين من القيم ،األولى لألمر أي الخير،
والثانية للنهي أي الشر (الحاف ،1958 ،ص )99فسين هي مسؤولية اإلنسان التي تلعل منه على
صور ّ ومثاله
إن على اإلنسرررررران أن ياهه إلى أبعد حدود الحرية ،وأبعد حدود المسررررررؤولية .ونتيلة لالك،
ينتهي سررارتر ،إلى اإللحاد ،برأي الحاف ،لكنه الحاد بديد ،ومختل  ،عن اإللحاد الكالسرريكي .إنه
الحاد مؤمن ال ينكر وبود ّ ،إلحاد يؤمن بوبود ّ ،ثم يتكابر عليه .فسارتر يقول بسن الوبودية
ليسررت إلحاداً يورررف بهوده في البرهنة على عدا وبود ّ ،بل هي توررر أن ال شرريء يتهير
البتة حتى في ل اليقين بسنه موبود (الحاف ،1958 ،ص  .)100إن المسرررسلة ،في نظر سرررارتر،
ليسرررت وبود ّ أو عدمه .بل هي قبل ل شررريء مسرررسلة اإلنسررران الحر ،الاي يله عليه أن يلدد
ذاترره في برردء ذاترره ،حتى لو رران هرراا برهرران را ً يثبررت أن ّ موبود (الحرراف ،1958 ،ص.)100
ويضرررررري الحاف أن هاا ال يعني أن ّ مير موبود ،أو أنه لم يعد موبوداً ،هاا يعني أنه ان
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يحدثنا ،وقد مات اليوا ،فهو صرررامت (الحاف ،1958 ،ص .)100إن الحاف يلد ،عند سرررارتر ،أن
الوبود هو ل شررريء ،وإذا ان ثمة من بوهر ،متعال ،فينه تابو للوبود السرررابا ،وهكاا يوررربح
اإلنسرران حراً ل الحرية ،ال سررق فوق سررقفه .ال سررماء فوق سررمائه ،مورردر القيم ،هو في قرار
ذاته ال في عالم فوقي منفوررل عنه (الحاف ،1958 ،ص )104ويسررتطرد الحاف قائالً ،إن سررارتر
أراد الحرية المطلقة لسن سان ،حرية ال قيد عليها ،وال شرو ،وأراد م سؤولية مطلقة لسن سان عن
وبوده ،سرررواء ان ّ موبوداً أو مير موبود ،مسرررؤوالً عن عمله ،خيراً أو شرررراً ،وهو الوبود
الاي يخلا الحا والباول.
بين الجوهر والوجود
يالحظ مال الحاف أن الا سررارتر على الوبود والحرية والمسررؤولية هو الا بميل ،يرفو
اإلنسررررررران إلى األعلى ،ثم يعود فيهوى به إلى العدا والقلا ،ثم القرف .ويتسررررررراءل الحاف ما هي
اللدوى من حرية ال تفضرررري إلى شرررريء  ..من علينة فهم االنعداا في دقيقها ما هو أمر هين أنه
يزبر ّ في حيا اإلنسرران ،ألن موته يبطل اإلنسرران ،ويلهي ل قيمة في الوبود ثم يقضرري على
الوبود نفسه (الحاف ،1958 ،ص.)106
إن سارتر ،بنظر الحاف ،قد مثل معانا اإلنسانية الحاضر  ،التي وضعت ثقتها بالعلم واآللة،
فلم تحوررررررد سرررررروى الخراب ،وهربت من اإليمان باهلل ،فعاشررررررت مسسررررررا حربين عالميتين ،هاه
اإلنسانية ،التي لم تحقا سعادتها بالعلم ،وال باإليمان ،فللست إلى اإلنسان .إن تقليل الوبودية ،في
رأي الحاف ،من قيمة اللوهر ودوره ينسرررررر الوبود ذاته الاي ال يعود له من قيمة إيلابية ،لاا
نرى الوبودية تنضررررح يسسررررا ً وقرفا ً وعبثا ً ،عندها ال معنى للوبود في هاا الوبود ،ال ماية له ،ال
فائد منه (الحاف ،1958 ،ص .)107لقد أصررربح اإلنسررران مريبا ً في هاه األرض ،تخضرررو حياته
للحظ والموادفات.
أثر سارتر المرحب به على العالم العربي
التسرررررا ل الاي يطرحه الحاف ،هو :هل يفيد العالم العربي من الوبودية الحديثة ويليه أن
وضررعنا االبتماعي-السررياسرري ،ال يتقبل الوبودية ،إالّ بعد فحص تسثيرها ،وإمكانية انسررلامها مو
الواقو العربي االبتماعي والسررررياسرررري ،فنرفأ ما يخال واقعنا ،ونقبل ما يوافا هاا الواقو .بيد
أن العبر التي يمكن للعالم العربي أن يفيد منها هي:
أوالً :أهمية وبود الفلسررررررفة في تطور الملتمو العربي ،فلقد باء وعينا السررررررياسرررررري نتيلة
تحديدات سياسية من الخارف ال حويلة اختمار فلسفي من الداخل ،وهكاا سبقت السياسة الفل سفة
(الحاف ،1958 ،ص .)215واألصررح أن تسرريرا بنبا ً إلى بنه ،ألن عو ر اإلنسرران يناضررل في
سبيل عقيد  ،والعقيد هي نظر فلسفية.
إن الهياب الفلسررفي ،في سررياسررتنا العربية ،ومياب الفالسررفة ،أوبدا نقاو الضررع في إدار
الحكم اعتماداً على السرررياسرررة وحدها .السرررياسرررة وحدها تنفا والعقيد تشررررع .والمعنى بالعقيد  ،ها
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هنا ،مبدأ شامل يتسامى به العقل إلى حي يستطيو ،ذهنيا ً ،أن يُعلل ل مظاهر الوبود ،في نظر
موحد (الحاف ،1958 ،ص.)215
وبخوررروص النزعة الدينية في المنطقة ،يرى الحاف أن هاه النزعة ال تتناقأ مو الفلسرررفة،
وأن من يحاولون معارضررررررة الفلسررررررفة بالدين ،مخطئون ال تناقأ بين الدين والفلسررررررفة ،ثانياً ما
اسررتهنت السررياسررة يوما ً عن الفلسررفة ،سررياسررة الهرب ذاتها امتداد للتفكير الفلسررفي ،والحضررارات
والسررياسررات الكبير هي نظرات للوبود ،وال معرفة صررحيحة وال عمران ،وال فن وال أدب ،دون
استناد إلى تخطيض فلسفي.
لقد ماب التخطيض الفلسرررفي ،في الوون العربي ،ولم تتبلور مفاهيم ثير  ،األمة ،والقومية،
والدولة ،والحرية .هاه المقوالت تستند السياسة إليها ،ولكنها لم تهتم بالتخطيض الفلسفي.
في العالم العربي ،لم تحظ الفلسرررفة في الماضررري بالتسييد ،والسرررياسرررة فيه اسرررتهالل روف،
واسرررتنفار عاوفة ،وتضرررارب مورررالح (الحاف ،1958 ،ص  .)216لكن هاا ال يدعو لليسس ،فين
الو قت يقترب نحو ت لاوا ال حا لة الراه نة ،نحو الفكر والب ناء الفلسررررررفيين .وعلي نا أن نس خا من
الوبوديررة الحررديثررة مبرردأ احتراا الوبود واالنطالق من الوبود نحو اللوهر .فررالعررالم العربي قررد
عايش وبودات خاربية ،فُرضرررررررت عليه ،ولم يعايش وبوداته الخاصرررررررة ،فكان مقلداً يعايش
وبودات ميره.
ويمضرري الحاف قائالً ،إن سررياسررة العالم العربي لم تنبت باورها في أرضررنا الخاصررة ..نا
بوهريين إلى خر حدود التطرف ،األمر الاي حدانا على احتقار الوبود .وقد سررراعد الهير ،على
ترسرررررريخ هاه اللوهرية المثالية ،في أذهاننا ،ألنها أضررررررعفت تمسرررررركنا بوبودنا الواقعي (الحاف،
 ،1958ص .)217إننا ،برأيه ،نا وبوديين ولكن على حسرررررراب ميرنا ،عايشررررررنا وبود ميرنا.
عايشررنا تفكيره .وعواوفه ،وإحسرراسرره و وتقاليده التاريخية (الحاف ،1958 ،ص .)218لقد فرض
علينا المسررررررتعمر ،أن نتعامل ،بيعلاب ،مو ل ما عنده ،ولم نتفاعل بما هو موبود لدينا .و ون
اإلنسان ال يستطيو أن يعايش وبوداً مير وبوده ،فقد هرت عندنا االادوابية.
يقول الحرراف نحن اليوا وبوديون نطررالره براحتراا وبودنرا" ،فرالشرررررررق العربي لم يعررايش
وبوداته ،بوور وبودية ،وتلك الخطيئة التي وقو فيها ،فقد عشنا تحت تسثير اللوهرية المثالية.
وعلينا اإلفاد من الوبودية ،ألنها توبه اهتمامنا إلى حقيقة أوضاعنا االبتماعية ،التي يله علينا
احترامها مهما انت العوامل التي أوصررررررلتنا إليها ،وبوررررررراحة ومباشررررررر  .يقول الحاف :فلنكن
وبوديين في تفهم أوضرررراعنا ،لنفقه اليوا أنه إذا ان لنا أن ننتوررررر ،يله علينا أن نتبنى فلسررررفة
الهرب ،فنخدا الماد والملتمو ،أي أن نكون وبوديين حقا ً (الحاف ،1946 ،ص.)30
ولكن مال الحاف يعود ليؤ د ،أن الوبودية الحديثة صررررررالحة لألخا بها في العالم العربي،
شرررررو اسررررتبعاد اإللحاد منها .إنه ،أي اإللحاد ،ال يعكل راء ل الوبوديين ،قلنا ويقول سررررارتر
ذاته ،بسن هناك وبوديين مؤمنين (الحاف ،1946 ،ص ،)30بل يعتقد الحاف أن سرررررررارتر ذاته
سيعود عن إلحاده وهاا اعتقاد لنا أن سارتر عينه سيربو أخيراً وقد بدأت عالمات اللوع ترتسم.
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ومنها وهو األهم في نظرنا ،أن اإللحاد يتنافى مو ذهنيتنا ،من هنا خربت األديان الكبرى ،إذن
نحن والوبودية الملحد على ورفي نقيأ (الحاف ،1946 ،ص .)30وفي معتقد الحاف أن ل
حر ة الحادية تتحطم على حدودنا .فال الوبودية السررررارترية ،وال الشرررريوعية المار سررررية ،بقادر
على أن تلد في ربوعنا مووئ قدا (الحاف ،1946 ،ص .)33إن الدين ،برأيه ،أرسررررررخ وبوداً،
لكن الفلسررررررفة هي منهم تفكير ،وهي واببة الوبود ،وأن اإليمان ال يعني التناقأ بين الفلسررررررفة
والدين بل الفلسرررفة ضررررورية للدين ،ألنها تعطي الدين مناعة المنطا ،وهاا ما يله أن يحورررل
تحت سمائنا ،اواف عادل بين شمل العقل وقمر الفؤاد (الحاف ،1946 ،ص.)33
وأختم بسن الحاف يعتقد ،إضرررررررافة إلى ما مر سرررررررابقا ً ،أن ل علم من العلوا ،و ل أدب من
اآلداب ،و ل فن ال يلتزا السررررياسررررة هو ال إنسرررراني ،فالسررررياسررررة هي أخطر القضررررايا اإلنسررررانية
والفيلسوف يحمل اإلنسانية في ل عمل يقوا به.
إن سررق الملتمو الفلسررفة والسررياسررة قاعدته ،وأي ملتمو هو بحابة إلى فالسررفة يخططون،
وإلى سرررراسررررة ينفاون .وأنه إذا مابت الفلسررررفة تهافتت السررررياسررررة ،أو مدت إدار  ،وهاا ال يخلا
حضار  ،برأيه.
ويتابو قائال إن الوبودية الحديثة ،هي صرررف اإلنسرران العشررريني ،من أعماق أعاميقه ،في
وبه القدر ،ألنها صررررررور عن مسسرررررراته في هاه الدنيا العابثة .ويختم الحاف ،مؤ داً أن للوبودية
الحديثة ميزات هي أوالً :تسييدها للفلسررفة ،ودفاعها عن الوبود ،والتزامها به ،وموقفها من قضررية
ّ  .ثانياً :إنها تضرب في قاع الشخص الاي هو أنا أو أنت أو هو .تضرب في أفكاره ،ومشاعره
الخاصررة .ثالثا ً :إن اإلنسررانية ليسررت خارف اإلنسرران .رابعاً :رفأ ديكتاتورية العاا ،ألنها ترفأ
فناء الشخص في سبيل الدولة .إنها مو الشخص أوالً .خامسا :من العب البح عن حقيقة اإلنسان
الحر خارف الملتمو .سررادس راً :إن اهتماا الوبوديين ،بالقضررايا السررياسررية ،يؤ د أنه لم يعد بيمكان
الفلسفة أن ال تتسيل ،وال بيمكان السياسة ،أن ال تتفلس .
ختاما إن الوبودية الحديثة انطلقت من ملتمعات مربية مختلفة ،في تراثها الفكري ،وفي
واقعها االبتماعي ،بعيداً عن واقعنا العربي ،والتحديات التي توابهه ،والمشكالت التي تعترض
سبيله ،ومختلفة عن ملتمعاتنا من حي البنيان السياسي والقيمي والديني .وقد تفاعل معها
المفكرون العرب المعاصرون .فلبعضهم أيدولوبيته أو فلسفته ،لكنه حاول ترميم هاه األيدولوبية
أو الفلسفة وتزيينها بسشكال عورية ،محاوالً االحتفا بنفل اإليديولوبية ،بعد والء سطحها
بسلوان مناسبة.
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