
 
 

  الفلسفة الوجودية
 

 
  :مقدمة

 
فلسفات الالوجودٌة فكر فلسفً ظهر فً بداٌة القرن السابع عشر كرد فعل للطوق الذي وضعته 

التً  التقلٌدٌة والمٌتافٌزٌقٌة واالدٌان والقٌم االجتماعٌة على االنسان وحرمانه من حرٌته الحقٌقٌة
ترافقه منذ لحظة والدته فً هذا العالم )حسب اراء الوجودٌٌن( ، حٌث جعلت هذه الفلسفات من 
تطور الحٌاة و تقدمها فً حركة بطٌئة ومعقدة عبر محاوالت ال نهاٌة لها من المحاوالت الصح 

 .والخطأ

 -تنقسم الوجودٌة الى تٌارٌن :
 اركً كٌركاجورد.التٌار الوجودي المؤمن وٌمثله الفٌلسوف الدنم

 التٌار الوجودي الملحد وٌمثله جون بول سارتر 
 -:ماهي الوجودية 

  لعل اول شًء ٌواجهنا فً طرح هذا الموضوع ماذا نقصد بكلمة الوجود من الناحٌة اللغوٌة؟
على الرغم من استخدامنا البدٌهً لمعنى كلمة وجود ،اال اننا ال نتعمق فً مفهومها االصلً. 

 . المطلوبة سنواجه مشكلة كبٌرة فً تفسٌر معنى كلمة الوجودٌة ها بصٌغتهافهم فاذا حاولنا

الوجود كما نفهمه هو حضور الشًء مجسما فً العالم المحسوس فً لحظة او اكثر من الزمن. 
عالم الواقعً الذي نعٌش فٌه ونحسه ولكن لدى بعض الفالسفة الوجود ال الاي وجود الشًء فً 

 . ٌساوي الواقع دائما

لذا نستطٌع القول ان الوجودٌة هً تلك النزعة الفكرٌة التً تفضل االهتمام بالوجود الحاضر او 
 الكٌان الواقعً على الماهٌات او جوهر االشٌاء.

ولد هذا الفكر كنتٌجة لنزوح الفكر الفلسفً فً القرون االخٌرة الى المثالٌة المجردة والتصورات 
 اقع ومشاكل االنسان فً الحٌاة الٌومٌة كما اسلفنا ، العامة التً الغت االهتمام بالو

من ناحٌة التارٌخٌة ٌرجع الجدال حول فكرة الوجود، الى الجدال الذي كان وقع بٌن مؤٌدي 
؟ ق.م.( ان العالم فً 546 – 666هٌرقلٌطس وبارمنداس. حٌث ظن الفٌلسوف هٌرقلٌطس ) 

طٌع ان تضع رجلك فً نفس النهر ال تست تغٌر مستمر دائمً فهو صاحب القول المشهور
مرتٌن،الن بمجرد ان تدخل رجلك النهر و تخرجها ثم تعٌد العملٌة فٌكون هناك استغراق وقت، 

 قرار فٌتغٌر وضع النهر هذا ٌعنً ان العالم فً دٌمومة مستمرة من التغٌر بدون است
ق. م.( الذي حاول ان ٌفسر  ؟ 446 – 516كان هذا القول ضد اراء الفٌلسوف بارمنداس ) 

 وجود العالم كوحدة واحدة غٌر متجزئة ومستقرة وغٌر متغٌر.
ق. م. ( بنظرٌة الُمثل محاوال اٌجاد حل توفٌقً بٌن فكرة  344 – 424ثم جاء افالطون ) 

االستقرار لدى بارمنداس والتغٌر لعالم هٌرقلٌطس ، فقسم الوجود الى حالتٌن هما العالم 
. وعالم اخر عالم مقدس مثالً، خالً من االخطاء، باألخطاءئً الناقص المملوء المحسوس المر

 .ممعالم الخلود والمبدع او المص متغٌر، وهو غٌر

 اسباب ظهور الفكر الوجودي فً القرن التاسع عشر
. حٌث كان هذا الفكر آنذاكالفكري الذي كان ٌعٌشه االنسان  المأزقان الفكر االلحادي انبثق من 

تشمل كل مرافق الحٌاة. فاالكتشافات العلمٌة  بدأتمتغٌرات التً المتطلبات و الا من بعٌد
والثورة الصناعٌة والثورات السٌاسٌة واالقتصادٌة كلها دفعت االنسان الى ان ٌشك فً القٌم 

ٌبدو ان وقود هذا الفكر او هذه ،  والمبادئ التً ورثها من المدارس والدٌانات والعقائد الفكرٌة



حركة جاء من استثمار الناس فرصة امتالكهم الحرٌة كً ٌفكروا بصورة واقعٌة وموضوعٌة ال
سوف تغزو هذه الفلسفات الفكر االنسانً وتجعله ٌتقبلها وٌتبناها ، غٌر متأثرٌن بأي شًء

المجتمع ، ال حبا بها وانما هروبا من قوالب القدٌمة التً لم تجد الحل المناسب لمشاكلهم 
 .ٌاة لحوالستمرار ا

 من هم اعالم الفكر الوجودي ؟
 (8111-8181ارد) يكسورين كيرك

 
االب الحقٌقً للفلسفة د ، ٌع1113سنة  سماٌ 15، ولد فً دانماركًفٌلسوف                     

كان تلمٌذا لهٌجل فً مراحل االولى من عمره، لكن ثار فٌما بعد على فلسفته  ، الوجودٌة
اعماله  والنظرٌة. كانت كتاباته فً البداٌة فً السخرٌة التً وجهت اشد نقد لفلسفة هٌجل. 

االنفعال هو الشًء الوحٌد  ، بان العاطفة او القصصٌة االولى اوصلته الى القناعة االكٌدة
فقال : )ما ٌنقص  .ة االكٌدة له كما قال دٌكارت ( الذي ٌمكن االعتماد علٌهاالصحٌح )او المعرف

وان حركة الفكر االنسانٌة منذ االغرٌق و لحد  . عصرنا لٌس االنعكاس وانما العاطفة واالنفعال
 وانها لماالن كانت تسٌر فً اتجاه خاطئ باعتمادها كلٌا على الفكر المٌتافٌزٌقً الفالطون ، 

اصبحت هذه الفكرة  فً حسبانها من الوضعٌة وظروف االنسان نفسه فً نظر االعتبار تأخذ
 تأثٌرا هاهً الحجر االساس للفلسفة الوجودٌة فٌما بعد، الفكر الذي هو اقوى الفلسفات واكثر

ارد هو اول وجودي مؤمن ٌكقرن العشرٌن. ولهذا ٌعتبر سورٌن كٌركالعلى االنسان خالل 
ن بان االٌمان الصحٌح ٌجب ان ٌكون اٌمانا مبنٌا على العاطفة ولٌس على كان ٌؤم.ولٌس ملحد

الفكر او العقل دائما تقود االنسان الى االبتعاد عن االٌمان على الرغم من اثباته  ، اذ انالفكر 
احٌانا عمل عكس هذا القول  اال ان االٌمان الصحٌح ٌجب ان ٌكون مبنً على العاطفة 

فهو ٌرفض تماما االٌمان باهلل على الطرٌقة العقلٌة او الحسٌة. من هنا  ، الشخصٌة ولٌس الفكر
انتقد كٌركغارد الكنٌسة ومراكز دوائرها التً ادعى .بذور الفلسفة الكانطٌة على فلسفته تأثٌرنجد 

فقال:) ال تفٌد التعالٌم ما لم تعمل على زٌادة الحٌاة  .انها عملت على نقٌض المسٌحٌة الحقٌقٌة

 .( ٌة لدى الشخص عن طرٌق او المواجهة والتحدث المباشر مع هللااالٌمان
 الفكرٌة للفلسفة الوجودٌة بصورة عامة ؟ المبادئ    

  قدٌس الحرٌة ، بدون الحرٌة ٌفقد الوجود معناه الحقٌقًت
 .التخلص من قوالب القدٌمة مهما كانت مصادرها مثل الدٌن واالخالق والقٌم االجتماعٌة

رغبة االنسان لالستمتاع بالوجود والقضاء على الشعور بالخٌبة والقلق فً هذا العالم حماٌة    -3
واالستمرار بالحٌاة وتشجٌعه الشعور بالسعادة واالستمتاع بفرصة امتالك الحٌاة والحرٌة 

 . لتحقٌقها
 تسخٌر كل الطاقات و االمكانٌات لصالح تحقٌق الذات الفردٌة دون اعطاء اهمٌة للماهٌات - 4

 .او الجواهر او الكلٌات او المجتمع كما اسلفنا

 8019-8091جون بول سارتر 
حٌن احتلت درس الفلسفة فً المانٌا فً الحرب العالمٌة الثانٌة  فرنسً فٌلسوف وادٌب وناقد

ترك جون بول سارتر ككاتب غزٌر اإلنتاج أعماال أدبٌة المانٌا فرنسا فانخرط فً صفوف المقاومة ، 

ضخمة على شكل رواٌات ومقاالت ومسرحٌات وكتابات فلسفٌة وسٌر ذاتٌة. أثرت فلسفته فً فترة ما بعد الحرب، 
تخذا موقفا ملم ٌكف سارتر عن تغطٌة األحداث التً تدور من حوله. فكان فً الحقٌقة ٌخوض جمٌع المعارك 

 بحماسة جمٌع القضاٌا التً كانت تبدو له عادلة.  واضحا ومتبنٌا
 


