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 المخلص:
المرجعيات الفكرية االفلسةةةةةةةدية الحداق السةةةةةةةيا  االجتماعي تبيان ح مفه م ال ج دية المعاصةةةةةةةرة انةةةةةةةرض معاإلها  با  ةةةةةةةافة  ل  يتهدف الدراسةةةةةةةة  ل  ت  ةةةةةةة

  ع النقدي في م   -تفسلر ال ج د ا إساإي اال اقع االجتماعي. اقد اعتمدت الدراسة عل  المنهجلن التحلللي لمت في بل رة مق التها النظرية التي ساه  اتفاعالته
ت الحياة جيه مسةةةةةاراالبحث. ات صةةةةةلت الدراسةةةةةة  ل  مجم عة من النتان  لهمها لن ال ج دية ذات اتجاي ال عقالإي ينشلر من المدةةةةةاركة ال جداإية االعا دية في ت  

تجربة ا إساإية ال االجتماعية عل  اعتبار لنالنزعة الفردية االحرية غلر مسؤالة لدت  ل   ناعة الف    في الحياة في تقديس لن مبالغة ال ج دية ا   االجتماعية
إلإسةةان عل  عبادة ذاته لدإ  ل  تعشلل قدرته عل  التعاان مع اآليرين في بنا  ال اقع لتدةةجيع ال ج دية  الدراسةةة  ل  لن ت صةةلتافي النهاية   مقياس كل نةةي 

الل  قامة البرام  االنداات التي تدع   ل  التمسةةةةةةةةةن بمرجعلتنا الدينية اه يتنا  جرا ات الت عية الثقافية من ي تفعلل االجتماعي. كما لاصةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةةرارة
عدم االإقياد ارا  التقللد األعم  لألفكار ال ج دية  ألن يصةةةانس اسةةةمات المجتمعات الغربية  عل الثقافية. با  ةةةافة  ل  حث نةةةباب المجتمع العربي االمسةةةلم 

 ااألحداق التي مّرت بها تختلف تمام االيتالف عن يصانس ا بيعة ال اقع العربي اا سالمي.  

 .  ال اقع االجتماعيال ج دية  ا إسان :الكلمات المفتاحية

 

     المقدمة:
إإها ترتبط بنظرة ف  ت ترات بلئتها  اع امل منايها الفكري  االتاريخي  ابالرغم من  إسةةةةةةةةةةاإلتها تحمل في ثناياهاكل فكرة لا مذهب 

ها تمثل   امع لإ  كما تعاإي في دايلها من المؤثرات الح ةةارية  اصةةراعات الفكر  العراف ما ت ا ةةع عليه مجتمعهاصةةاحبها ال ةةيقة
  اهذي المق لة تنشبر عل  (41: 1983الفيومي، ) دايل مجتمعها يتردد  بلن الرفض االقب ل ا يظل قب ل الفكرةإمشا  من لإماط بلئته

   ية.التي هي إتاج السيا  االجتماعي االسياسي للمجتمعات الغرب يةمذهب ال ج د

 ان بول سارترجاألنةةهر  لسةة فهالفي فرإسةةا  اقد لعشاها ف ةيالثاإ ةيفلسةةفي بعد الحرب العالم اريكت المعاصةةرة ةيظهرت ال ج د   
 لس فلمن ف ةيليرإ  ارغم ايتالف لفكار الفلسفة ال ج د ةياع اصم لاراب سيفي ن ارع بار  ةيزيمها الذي جعلها تنتدر كم  ة ثقاف
 . اإلنسان إلى العالممن  االإشال  ل  آير   ال لإها تتفر عل  مبدل 

ة لراض العصةةةر  فإإه يخفي الدال -بال نةةةن  - ج لها اسةةةانل ا عالم الل م ايجسةةةدكس الصةةة رة التي ترا ن لن هذا يععل  الرغم م
سةةةةةةل ب فكري ل كظاهرة ثقافية مرتبشة بفترة تاريخية معلنة. ربما يك ن هذا ه  الثمن الذي يدفعه  ياي ا  الفلسةةةةةةدية للفكر ال ج دي  مصةةةةةة ر 

في التزامهم  سةةةةةةةببا   كاإت رغبة ال ج ديلن في االرتباط بالعصةةةةةةةر من إظرة مجردة ايالدة. لنظر  ل  الفلسةةةةةةةفة إظرة مادية بدال  يملل  ل  ا
)  لزمنعللها ا بمدةةةةةةكالت زماإهم  ادعت األجيال الالحقة  ل  النظر  للهم كظاهرة عف  ربشتهم لي ةةةةةةا   االجتماعي االسةةةةةةياسةةةةةةي  لكنها

 .(9: 1982ماكوري، 

لن ال ج د ا إسةةةةاإي ه  الحقيقة اليقلنية ال حلدة  فال ي جد نةةةةي  سةةةةابر  ي من منشلرحاال ال ج دي ن  عادة قرا ة ال اقع ا إسةةةةاإ
عليه اال ي جد ني  الحر له  لذلن فإن هدف ا إسان في هذي الحياة يتمثل في تحقلر ال ج د ذاته  ايتم ذلن من يالل ممارسة الحياة 

 اإهمال الجماعة. عل  اعتبار لن ا إسةةةةةةةةةةةةةةان كفرد يق م بتك ين ج هركما يعتبر اتجاي فلسةةةةةةةةةةةةةةفي هدفه التركلز عل  الفرد  بحرية مشلقة.
بنا   عليه سةةةةةةنحاال تحديد ا  ار النظري االمفاايمي االمنهجي . لإلفالت من قب ةةةةةةة اقل د اممارسةةةةةةات ال عي الجمعي امعن  لحياته

 ما يلي:  من يالل  المعاصرة لإلنسان والواقع االجتماعي ـوجـوديةلارؤية لدراسة اتحللل اإقد 
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 قضية الدراسة: 
 هي  ج ديةال عل  اعتبار لن  المعاصرة لإلإسان اال اقع االجتماعي ةةةةة جةةةةة ديةلارؤية  دراسة اتحللل اإقدعل   بحثالق ية  تركز

لن ال ج د   ديةال ج رإ تا   عل  تفردي الإه صةةةةةةةةةاحب تفكلر احرية اال يحتاج  ل  م جه ايؤكدفي قيمة ا إسةةةةةةةةةان   يبالغاتجاي فلسةةةةةةةةةفي 
ا إسةةةةةاإي ه  الحقيقة اليقلنية ال حلدة  فال ي جد نةةةةةي  سةةةةةابر عليه اال ي جد نةةةةةي  الحر له  لذلن فإن هدف ا إسةةةةةان في هذي الحياة 

 رير  هي ما يحققه فعال  عن االإسةةةةةةانفمااية اقيمة  يتمثل في تحقلر ال ج د ذاته  ايتم ذلن من يالل ممارسةةةةةةة الحياة بحرية مشلقة.
غباته لتحقلر ر  القيم التخلي عن عبرالكن هذا التأكلد في ال ج دية ليس لكثر من دع ة يادعة  كي يجد ا إسةةةةةةةةةةةةةةان إفسةةةةةةةةةةةةةةه  اج دي.
  .يلإلإسان اال اقع االجتماع المعاصرةعليه اإشالقا  من رؤية ال ج دية اهذا ما سنحاال لن إسلط ال     قلد. دان نرط لاانه اته 

 تساؤالت الدراسة:
ـــــــوديةلارؤية  ما هيالتساؤل الرنيسي التالي:  دراسةالشرض ت  ـــــــوجـ للنا اهذا التساؤل يح؟ المعاصرة لإلنسان والواقع االجتماعي  ـ

 : التالية لإلجابة عل  التساؤالت الفرعية

  ؟ال ج دية ه  مفه مما 
 ؟ لل ج دية المعاصرة الفكرية االفلسدية اتما هي المرجعي 
  ؟ ال ج دية المعاصرةاإتدار إدأة ا سباب األالية التي ساهمت في األما هي 
  ؟ المعاصرة ل ج ديةل الرنيسية تجاهاتاالما هي 
  ؟ ل اقع االجتماعياا تفسلر ال ج د ا إساإي ال ج دية في النظرية مق التهي ما 

  أهداف الدراسة:
 اآلتي:  اهي كااج هره الدراسةتقدم  ل  تحقلر مجم عة من األهداف التي تدكل بحد ذاتها منشلر  ما عل  بنا    دراسةالهدف ت

 امعاإيه. ت  يح مفه م ال ج دية 
  ت في بل رة لفكار ال ج دية المعاصرةالتي ساهم الفكرية االفلسدية المرجعياتنرض .  
 ااإتدار ال ج دية إدأةلدت  ل  التي االمتغلرات الفاعلة  سباب األاليةاأل ت  يح . 
 المعاصرة ل ج ديةل الرنيسية تجاهاتعرض اال. 
 ل اقع االجتماعيال ج د ا إساإي اا اتفسلر رؤية هاالتي حاالت من يالل المعاصرة لل ج دية النظرية مق التنرض ال . 

  أهمية الدراسة:
 تكمن لهمية الدراسة من يالل التأكلد عل  األبعاد التالية: 

  ميعج ينشبر عل ال  غربيإتاج سةةةةةةةةةةةةيا  اجتماعي  اباعتباره ال ج دية المعاصةةةةةةةةةةةةرة الفهم الصةةةةةةةةةةةةحيح ألفكار ات جهات 
 المجتمعات ا إساإية.

  عية من  ل  تفكين ال حدة االلحمة المجتم تسةةع  التي  المعاصةةرة ال ج دية حملهاتت  ةةيح األفكار السةةلبية االهدامة التي
  .دان نرط لا قلد لرغبات االغرانز ااأله ا ل العنان اإ ال   الال مسؤالة حريةالا   يالل تركلزها عل  الفردية
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 ل  م ةةةةةاملن ات جهات الفلسةةةةةفة ال ج دية اعدم التقللد األعم  ت عية الدةةةةةباب العربي اا سةةةةةالمي  ل   ةةةةةرارة االإتباي  
   .لةاألصل عاداتنا اتقاللدإاا  قيمنا الدينية بما يتناسب مع لحفاظ عل  اله ية الثقافيةلللمجتمعات الغربية 

 منهجية الدراسة:
تمثل منهجية الدراسةةة ألي دراسةةة من الدراسةةات لهمية ياصةةة  حلث يمكن الت صةةل من ياللها  ل  النتان  العلمية االم  ةة عية.  

 لمنهجي  بما يلي:ا اتقت ي منهجية البحث تحديد المنه  الذي سلتبع في البحث. ابنا   عل  م   ع البحث تم تحديد عناصر ا  ار

  التي تسةةةةةةةةةع   ل  جمع اتحللل اتفسةةةةةةةةةلر اإقد البياإات الكيفية الدراســــــاتالحالية تحت لإ اع  الدراسةةةةةةةةةة يندرج إ ع نوع الدراســــــة: -1
 م   ع البحث  االتحللل. الدراسةاالمعل مات بدكل سردي امنشقي من لجل فهم ق ية 

 " م  ةةة ع ةفي دراسةةةالمنهج التحليلي عل  ت الدراسةةةة اعتمد اقا  ألهدافهياتحق ةالحالي دراسةةةةبنا   عل  م  ةةة ع ال: منهج الدراســة -2
  .تحللال  اإقدا   ال ج ديةكل ما يحيط بمفه م   لمعرفة "المعاصرة لإلنسان والواقع االجتماعي  ـوجـوديةلارؤية 

  مك إاتها ق ةةةية  ما  فإإنا غالبا  ما إجزنها  ل اتفسةةةلر عملية من عمليات العقل األسةةةاسةةةية  فعندما إريد فهم يمنهج التحليليعتبر 
ير تصةةةةبح لسةةةةبابها اا ةةةةحة. بمعن  آل اإحاال لن إعلدها  ل  جذارها التي إدةةةةأت منها  اذلن لنبلن لسةةةةسةةةةها التي لاجدتها  األسةةةةاسةةةةية

: 2012، )حســـن يسةةةةهل فهمهاحت    ال اقع االجتماعيلت  ةةةةيح دارها في لدت  ل  اج دها التي  الع امل رجاع الق ةةةةية البحثية  ل  
ليةةات الةةذهنيةةة التي يق م بهةةا البةةاحةةث  ظهةةار حقيقةةة األنةةةةةةةةةةةةةةيةةا  االظ اهر التي مه  مجمةةل ا جرا ات االعالمنهج النقدي لمةةا  .(190

كما لن   بغية ال صةةة ل  ل  حل ل لهام  ةةة ع الدراسةةةة  يدرسةةةها  اه  بذلن  ريقة في التفكلر يتم من ياللها بنا  تصةةة ر ح ل الق ةةةية
  ألن النقد  ةةةةةرارة الزدهار الحقل المعرفي من  (11: 2002)فضـــ ،  المنه  النقدي يسةةةةةع   ل  ايتبار ت افر إظرية ما مع مبادنها"

حلث  بيعته التأسةةةةةةيسةةةةةةية االتأصةةةةةةللية معا . للتمكن الناقد من التزاد باألصةةةةةة ل االمعايلر ااألداات التي تسةةةةةةاعدي عل  ا ةةةةةةع األسةةةةةةس 
  .(54-53: 2007)مرتضى،  ن لن يتخذ منها سبلال  يسلكه في إقدي لق ية معلنةالمنهجية التي يمك
 اإلطار التحليلي:

تتشلب لي دراسةةة جادة من الباحث ا ةةع   ار تحلللي يسةةاعد عل  فهم اتحللل المتغلرات االتفاعالت المتعلقة بق ةةية الدراسةةة   
تحقلر الهدف العام للدراسةةةةةةة. "األإه يعمل بمثابة المصةةةةةةباض الذي ينلر  ألن هذا ا  ار ه  السةةةةةةبلل الذي يحدد لنا كيدية ال صةةةةةة ل  ل 

السعدي وآخرون، ) الشرير للباحث في استكداف المفاايم األساسية التي سلبن  في   نها البحث  اتحديد العالقات بلن تلن المفاايم
ا جابة يتم فلها االلتزام بن من عدة ق ةةةةةايا مح رية مك ّ  لدراسةةةةةةلذا إقترض في هذا السةةةةةيا  لن يك ن ا  ار التحلللي ل .(197: 2010

 عل  تساؤالت البحث لتفسلر ق ية الدراسة عل  الدكل التالي: 

                                                              :الوجودية مفهوم -1
دة اايتيار اال اايبالغ في التأكلد عل  تفردي الإه صةةاحب تفكلر احرية اإر   اتجاي فلسةةفي يغل  في قيمة ا إسةةان عن ال ج ديةتعّبر 

اهي فلسةةةةةةفة عن الذات لكثر منها فلسةةةةةةفة عن الم  ةةةةةة ع. اتعتبر جملة من االتجاهات ااألفكار المتباينة التي تتعلر يحتاج  ل  م جه. 
آلن لن تأيذ اإظرا  لهذا اال ةةةشراب االتذبذب لم تسةةةتشع  ل  بالحياة االم ت االمعاإاة ااأللم  اليسةةةت إظرية فلسةةةدية اا ةةةحة المعالم. ا 

 .(818ه: 1418لجهني، ا)  ااألفكار مكاإها بلن العقاند
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ظهر في لارابا  يتلخس في تقديس ا إسان لنفسه (143: 2017)حمد،  فلسفة إظرية امزاج ا راز سل كي يمكن تعريفها بأإها
 ذلن تمثلب. قل د في التفكلر االممارسةةةبأية مسةةؤالية, لا  محددةال , غلرالمشلقةالحرية  عل  افي ج هره تق م .مع الكنيسةةة صةةراعهلثر 

فها في اهذي إقشة ق تها اإقشة  ةةةةع فلسةةةةفة تدار ح ل الفرد بكياإه المادي الملم س"  فهي. مذهب الف  ةةةة ية بأكمل صةةةة رها ال ج دية
 .(10: 2014رفلين، ) آ " اآلن ذاته

لنةةةةةهر  من   اه (394، 2006) الحمد،    يق م عل  فكرة يادعةفلســــفي إ احي   اتيارإلحاديمذهب  بأإها ال ج دية ُتصةةةةةنف
حلدة    ايرإ لن ال ج د ا إسةةةاإي ه  الحقيقة اليقلنية ال  المنصةةةرم المذاهب األدبية التي اسةةةتقرت في اآلداب الغربية في القرن العدةةةرين

له  لذلن فإن هدف ا إسةةةةان في هذي الحياة يتمثل في تحقلر ال ج د ذاته  ايتم ذلن  حرد نةةةةي  سةةةةابر عليه اال ي جد نةةةةي  الفال ي ج
 التركلز عل  الفرد اإهمال الجماعة. عل  اعتبار لن ا إسان كفرد دفههاتجاي فلسفي كما يعتبر  من يالل ممارسة الحياة بحرية مشلقة.
 يق م بتك ين ج هر امعن  لحياته.

عني . االتركلز عل  لهمية ال ج د يمن ا إسةةةةةان  ا إسةةةةةان ب صةةةةةفه م ج دا  ال ب صةةةةةفه ذاتا  مفكرة ل هما فلسةةةةةفةيبدل هذا الل ن من 
. ن إتان م ما يترتب عل  هذي الشبيعة ا إسةةةةاإيةثم يبدل في اسةةةةتنتاج   لي ةةةةا  لن المر  ال يسةةةةتشيع لن ي ةةةةع  بيعة لا مااية لإلإسةةةةان

ابالتالي عل  ا إسةةةةةان  .(18: 1982ماكوري، ) (ر المحددهي التي تعشي لهذي الفلسةةةةةفة  ابعها الهالمي  غل اربما كاإت هذي الرؤية
المذهب, لن يتخلس من كل م راق عقدي  لا ليالقي يؤثر عل  رغباته ا م حاته الذاتية  كي يمارس حياته بحرية مشلقة  هذا في

 دان لي قلد. 

ياتها عاج د ا إسان الفرد يسبر ماهلته ا إساإية كمجم ع لا ككتلة اجتماعية مهما كاإت مرجال ج دية من اتجاي آير, لن تعني ا 
تحدد لهذا ه  ي جد لاال   ثم تالكانن الفرد هي ما يحققه فعال  عن  رير اج دي  ا  اقيمة فمااية .لخ .. .دينية لا عرقية لا سةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةية

الكي يجد  .ج دية ليس لكثر من دع ة يادعة  كي يجد ا إسان إفسه لا يؤكد اج ديمن اج دي. الكن هذا التأكلد في ال   هلته ابتدا   ما
 لد. ق دان نرط لالا يؤكد ا إسان إفسه في الفهم ال ج دي, عليه لن يتحلل من القيم  اينشلر لتحقلر رغباته انه اته 

ية الفردية الدايلية القانمة عل  التخلل ااألحاسيس الدايلاعل  هذا األساس, يبدل فهم معن  ال ج د عبر الدي ل بالتجربة ال ج دية 
قع , امن يالل هذي المعايدةةةةة مع ال الكثر من معايدةةةةته عقليا   معايدةةةةة ال اقع اجداإيا  من يالل , ةبحت ةالمدةةةةبعة بع ا ف ارغبات ذاتي

العدم, والفناء,  :ال ج د ا إساإي, اهي معاٍن تمثل ئة االمستلبة لصال , يبرز عندي اكتداف المعاإي األساسية فيدل  للذات المقه رة االمُ 
 سةةةما ل عدة ل ج ديةيشلر عل  اا  .فلســفة العدم .  إها بتعبلر آير,والموت, والخطيئة، واليأس, والعبثية, والعنف, ثم القلق الوجودي

  مرض العصر :أإهافقد اصفت ب  لاصافها عن لما (.فلسفة التمرد -االفلسفة االإحاللية -لسفة التفرداف -فلسفة العدم  :ما يليلنهرها 
 .(399، 2006الحمد،   ا إسان في منتصف القرن العدرين امرض

  (ال ج د مقدم عل  الماايةلي   مقدما  عل  ماهلته ي ج د ا إسةةةةةةةةاإال لن ة بهذا االسةةةةةةةةم ألن فالسةةةةةةةةفتها يعتبران سةةةةةةةةملت ال ج دي
. فمثال  زيد من الناس م ج د حقيقي ال نةةةةةةةةةةن في اج دي اسةةةةةةةةةةم ال اج د له في الخارج  لما الن ع فه  ه  اج د األفراد ال ج د الحقيقيف

 .(398، 2006الحمد،   كلمة غلر حقيقة في الخارج كما يزعم ن  (ا إسان لا الن ع الكن 

لحداق السيا  لسدية ا االفبمجم عة من المبادئ الفكرية  لهذا التيار االفلسديةالفكرية  المرجعيةتنحصر : المرجعية الفكرية والفلسفية -
 :(820ه: 1418)الجهني،  االجتماعي اتفاعالته  اهي كاآلتي
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 فعل عل  تسلط الكنيسة اتحكمها في ا إسان بدكل متعسف باسم الدين.  ن ال ج دية جا ت كرد -ل
 تأثرت بالعلماإية اغلرها من الحركات التي صاحبت النه ة األارابية ارف ت الدين االكنيسة. -ب
 ".اعرف نفسك بنفسكراط الذي ا ع قاعدة "تأثرت بسق -ت
 .( الكن بشريقة سلبية تأثراا بالرااقللن الذين فر  ا سيادة النفس -ق
 كما تأثراا بمختلف الحركات الداعية  ل  ا لحاد اا باحية. -ج

 :الوجودية انتشارنشأة و أسباب  -2
اتعمر فلها  .1855-1813 (ســـــــــورين كيركجاردالداإماركي  ترجع بذار ال ج دية كحركة لا تيار لا حت  مذهب,  ل  الكاتب 

ري  جان بول سارتر، سيمون دي بوفوار، وغاب (  امن ثم الفرإسةةل ن:اسبرزيكارل ( ا رجمارتن هايدفيما بعد الفللسةة فان األلماإيان  
  ابتدا   بألماإيا  ثم 1918 – 1914  اغلرهم. ايمكن الق ل:  إها ظهرت في لارابا عقب الحرب العالمية األال  كامو لبيرأمارسي ، و 

بية  ابعدها في العالم ب جه عام, للبدل اج دها باالإحدار مع إهايات ا األار  المجتمعاتفرإسةةةةةةةةةةةةةةةا  اليذت فيما بعد تنتدةةةةةةةةةةةةةةر في بقية 
  قرن العدرين.السبعلنيات ابدايات الثماإلنيات من ال

إيمانوي    التي اصلت ذراتها لدإ الفالسفة األلمان: ،ثورة ضد فلسفة أوروبا التقليدية ال ج دية  ل  حد كبلرافي النهاية تعتبر 
حيحة المعرفة الم  ةةةةة عية الصةةةةةعلما   احاال ا لن ي ةةةةةع ا مبادئ ( الذين مال ا  ل  اعتبار الفلسةةةةةفة فريدريك هيج  لهلمفيجورج ، كانط

كن ال صةةةةةةةةةة ل  ليه  اهم ة ااألكلدة هي َمَثٌل لعل  ال يمبصةةةةةةةةةةفة عامة امؤكدة  في حلن يرإ ال ج دي ن لن المعرفة الم  ةةةةةةةةةة عية العام
 يؤكدان حقيقة لن كل فرد  حت  الفللس ف لا العالم الذي يبحث عن المعرفة المشلقة  ه  كانن بدري محداد فقط.

ي  إتاجهم األدبي افي اعتقادهم لن الفلسةةةةةةةةفة تدةةةةةةةةبه الفن لكثر من نةةةةةةةةبهها العلم  الديل لذا عّبر المفكرين ال ج ديلن عن آرانهم ف
ال ج دي ن لإفسةةةةةةةهم في المنازعات االجتماعية االسةةةةةةةياسةةةةةةةية معتقدين لن مسةةةةةةةؤالية كل األنةةةةةةةخا  تفرض عللهم لن يدةةةةةةةترك ا في هذي 

 المنازعات الن يتخذاا منها م قفا .

تسةةلط  ها ز من لبر لفكار ال ج دية  اتعزيز في اإتدةةار سةةاهمت األسةةبابا مجم عة من الع امل  هناكإجد لإه  :وفيما يتعلق  انتشارها -
قد مارس رجال الكنيسةةةةةة الشغيان الديني في لبدةةةةةع صةةةةة رة  ففر ةةةةة ا عقلدة التثللث عل  الناس قهرا   ال ةةةةةاف ا لها   فالكنيسةةةةةة ا غياإها

ا لاهمت م  اعقلدة الصةةةلب االفدا   اكان قمة  غيان الكنيسةةةة اتحريفها  حلنالم راثةالرباإي اعقلدة الخشلئة عقاند ليرإ مثل العدةةةا  
بدةةةةاعة كما سةةةةاهمت  .( 128) الحوالي، ب.ت،   ( اهي بذلن تدع  لنفسةةةةها حقا  ال يملكه  ال هصةةةةك ك الغفران الناس بما يسةةةةم  
لمجتمعات الغربية في ا اإتدةةةارها في تعزيزإتان  سةةةلبية ما ترتب عللها من ا  ايش رتها عل  ا إسةةةان األال  االثاإية(  الحراب العالمية

لتي تؤلف إسةةةةي  ا " فلقد كان لهذين الحادثلن لثر بالغ في  نةةةةعار ا إسةةةةاإية بالمعاإي الكبرإ  تنظر لإلإسةةةةان باعتبارها مركزا  للك ن  التي
بدوي،  ) ظر الدع ب باسرها "عني به الفنا  الدامل الذي ينتبر مصدر من مصادر قلقها  اإها  افي ا عها بص رة كلية لمام لكاج د

                                                           
   في حقيقة األمر يصةةةةةل ذلن عندما ي ّحد الرااقل ن بلن الف ةةةةةللة االسةةةةةعادة  فالسةةةةةعادة تنحصةةةةةر في  كيف تتحقق ســــيادة النفد عند الرواقين

ف ةةةةانل عقلية هي   ةةةةبط النفس( ا  االكتفا  بالذات(  ا  الحكمة( اقد اكتسةةةةبت هذي الف ةةةةانل الثالق صةةةةبغة عقلية  الصةةةةبحت الف ةةةةللة عندهم 
لث يظهر معن  الف ةةةةةةةللة بصةةةةةةةفة ياصةةةةةةةة عند مناداتهم باالكتفا  بالذات باعتباري ف ةةةةةةةللة عبارة عن التخلس من الرغبة االتحرر من االإفعال  ح

  .يلساسية من ف انل الرجل الحكيم فإإهم في الحقيقة يدلران  ل  حالة رجل لم يعد يع زي ني   لا بعبارة ليرإ تنازل اتخل  تماما  عن كل ن
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اإتدار الف    الجنسية اا باحية التي ال مما لدإ  ل      ال  العنان للده ات االغرانز البهيميةإااين عن  .(19 :1980-1400
با  ةةةةافة   ه المجتمع األارابييعيدةةةةعانةةةةه ا البأس الذي هذا  حداد لها  ةةةةاربلن بكل القيم االمثل الدينية ااالجتماعية عرض الحانط.

بل لتقبالدين الحر كل هذي كاإت راافد  البشالة ااالسةةةةةةةةةةةتغالل الجدةةةةةةةةةةةع من قبل لصةةةةةةةةةةةحاب األم ال مع جهل مشبر ل  ارتفاع معدالت 
الفلسةةةةةةةفة  عل كما لإها ردة فعل  .للتعبلر عن سةةةةةةةخشهم عل  ااقعهم االجتماعي المحراملن االمترفلن عل  حد سةةةةةةة ا  لألفكار ال ج دية

الخ ا  الراحي  إااين عنالماركسية التي ترإ لن ا إسان ليس قشعة في اآللة الكبلرة  التي هي المجتمع  فليس للفرد عندها لي قيمة. 
 اظلمة في إفر لنةةةةةد حل كة   الم ج د في كثلر من بلدان العالم  مما يجعل الناس يقبل ن لي إحلة  فهم كلما يرج ا من إفر مظلم ديل ا

المنه  الصةةحيح الذي ُيعن  بجميع ج اإب الحياة سةة ا  كاإت اجتماعية لا فردية لا غلر ذلن  اه  ا سةةالم  إرإ لن غياب منه. اليلرا  
  .(411، 2006الحمد،     مما جعل الناس يتخبش ن عن الحل  فال يجداإهنمسه في لارابا ت  لَ الذي لفَ 

  ل  ما بعد اإتها  الحرب العالمية الثاإية بقللل حلن للق  لن االإشالقة الحقيقة للتيار ال ج دي يع د إعتقدافي إهاية المشاف 
هزت الحياة الثقافية في فرإسةةةةةا  اكاإت بمنزلة بيان رسةةةةةمي بإ ال   " ه  الوجودية فلســــفة إنســــانيةسةةةةةارتر محا ةةةةةرة عامة بعن ان " 

التي ليذت بالتمدد االزيم االتدةعب اصة ال   ل  التأثلر عل  الحياة االجتماعية االسةياسةية    (10: 1982) ماكوري،  الحركة ال ج دية
ي الذ  اليسار الجديدالن اة األساسية لبل رة لفكار التي نكلت  1968في فرإسا اكافة لإحا  لارابا  ياصة   في الث رة الشالبية في عام 

 . الفلسفة ال ج دية اإتدرت بلن صف ف مؤيديه

اليسةةةةةار الجديد ليس تنظيما  ااحدا   بل ه  عبارة عن جماعات متن عة بع ةةةةةها يرإ معظم المفكرين السةةةةةياسةةةةةللن ااالجتماعللن لن 
محلي ابع ةةةةةةةها ق مي ابع ةةةةةةةها اآلير مؤقت تماما   ااآلير دانم. الإصةةةةةةةاري في غالب األمر من الدةةةةةةةباب الراديكالي الجامعي االغلر 

ري  امعارض يعاإي كثلرا  من القلر  ل  جاإب لإه ليس معاديا  للدةةةةةةةةةةل عية  ايهتم هذا الدةةةةةةةةةةباب جامعي  يتصةةةةةةةةةةف بأإه ديمقرا ي تحر 
بإحداق تغلرات متن عة في النظام السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةي ااالجتماعي من يالل السةةةةةةةةةةل ك المبانةةةةةةةةةةر الذي يعتمد عل  االحتجاجات االمظاهرات 

ايسةةع   .(141-140: 1994) أبو زايد،  اسةةللة العنف الفلزيقياالمقا عة  االعصةةيان المدإي  كما لإه يتبن  في لنةةد صةة ري تشرفا  
اعتقادي لن عملهم ب لي ا  إح  تغللر القيم الثقافية  من يالل محاالته  يجاد قيم ليرإ بديلة تمثلت في اهتمامه بأداار الفناإلن اعملهم 

 ليه  االج اإب الجمالية بصةةةةةةة رة عامة في  يماإه بأن ما يحتاجيت ةةةةةةةمن إقدا  حادا  للقيم التقللدية السةةةةةةةاندة. اينبثر لي ةةةةةةةا  اهتمامه بالفن 
. بهةةذا إجةةد لن (595، 2004) جولـدنر،  المجتمع األمريكي في ذلةةن ال قةةت قةةدرا  كبلرا  من التغللر الثقةةافي لكثر من التغللر المةةادي

 ل  بنا  جديد من الع ا ف اال اقع ر عن جماعة مجال تنحصةةةةةر جل مسةةةةةلماتها األسةةةةةاسةةةةةية في إح  التشلع نةةةةةباب اليسةةةةةار الجديد يعبّ 
الدخصي الذي يت من الحرية ارفض الحراب  االتأكلد عل  التلقانية االكرامة ااالبتكار االمساااة. بعكس ما ه  ساند في المجتمعات 

في تجسةةةةةةةةةةةةلد ال ج دية  تنشلر منهاه  الج هر الذي  . (328: 2006)جلبي وآخرون،  الغربية اباأليس ال اليات المتحدة األمريكية"
  .لفكارها الفلسدية

 اتجاهات الوجودية: -3
: ه  تحقلر الدةةةةةةةةةةةي  في الذهن لا في فالوجود. ال ج دية سةةةةةةةةةةةنحاال تعريل ال ج د االعدم اتجاهات قبل لن إديل في تفاصةةةةةةةةةةةلل

اه  في اللغة   مقابل العدم اه  اله ية  قديما  االكلن إة االكانن حديثا   فال ج د ه  الحقيقة ال اقعية الدانمية كمصـــطلل فلســـفيالخارج. 
ما ه  م ج د لا يمكن لن ي جد. ك ن الدي  ااقعا . اه   ل ج د كلا" الدي  يشلر عل  الذات اعل  الك ن في األعيان. وَجدَ مصدر "
) لمزيد من القراءة واالطالع حول مفهوم  . يرج  ل  ال ج د لي لصةةةةةةةةةةةةةةبح ذاتا  كاننة في الك ن م: ذهني ايارجي  عكسةةةةةةةةةةةةةةه العدإ عان

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

676 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ا الال مكان االال لتعني الفراغ الهانل  مفهوم العدملما  .(وما  عدها 11: 1984اوي، مانظر: العشـــــــــالوجود )الوجود لفظًا وتعبيرًا( 
م كله بما في ن العال ه  م قف فلسةةفي يق ل  فلسفيًا:إفسةةية فكرية لا حسةةية ذات ااقع ظالمي ال ا ةة ض فيه.  زمان.  إها تصةةف حالة

. ني  كدلا تؤ  ذلن اج د ا إسان عديم القيمة اياٍل من لي م م ن لا معن  حقيقي. هي فلسفة ملحدة ألإها ال تثر بدي  اال تنفي
يظهر موجودات وبتتبع الاهي تق ل بأن العدم ه  ال جه اآلير لل ج د بل هي إهاية ال ج د ابه إعرف حقيقة الحياة بعلدا  عن المثالية. 

م ج دات غلر : الثاني م ج دات مدةةةةةةةاهدة امحسةةةةةةة سةةةةةةةة.: األول :(858: 1427/2007 ) عواجي، قســـــمين  إلىلك أنها تنقســـــم 
ال معن  له  ال من جهة ما ه  إفي نةةي   ايرإ سةةارتر لن العدم تسةةم  الم ج دات العقلية لا المنشقية.مدةةاهدة اإإما هي في األذهان 

 ديني. اهذا  د التص ر ال ني  فال اج د للعدم بذاته اإإما يع د  ل  تص ر ا إسان له االقصد ه   إكار الحياة األيرايةلا فقدان 

امن  اهللب مؤداها لن قلر ا إسةةةةان يزال با يمانالمؤمنة الوجودية  األال :هما لسةةةةاسةةةةللن  ن ل  اتجاهل تتفرع ال ج ديةبنا   عليه 
  اله الكثلر من اآلرا  في ال ج دية المثالية لا (361: 1412/1991) الميداني،  (ســــــورين كيركجارد  لبرز مؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةي هذا التيار

لعا دية  " اال تتحقر  ال عن  رير اليقظة ا عالم ا إسةةان.لدين ا بالنسةةبة لالدينية, اهي اج دية لقرب  ل  التصةة ف في حركتها افهمها 
لحاد اعدم ا ب تقراهي اج دية  اإللحاديةالوجودية  لما الثاإي .(400، 2006الحمد،  اصةةةةةةةةةةةح ة ال ةةةةةةةةةةةملر لا ب ةةةةةةةةةةةربات التجارب"

ارتكابه رر له مب. اغلر مصةةةةةةلريل ا  امحدد يالر ألفعاله ألإهبد لن يقدس ذاته   لن ا إسةةةةةةان  له إفسةةةةةةه, اال اترإ ا له,  ب ج د االعتراف
يترافر معها  اما الحرب العالمية األال  االثاإيةا إسةةان في المجتمعات الغربية لبان ما تعرض له ل كرد فعل جا  هذا االتجايلأليشا . 

 في -م حسب زعمه – ارحمته ا لهبغياب اا ح ل ج د  مما اّلد لديه الدع ر, االخراب بسبب الدمار ااستغالل معاإاةا  ظلم اقهرمن 
دراته اج دي اق عل  الفرد ا بدةةةةةةةةةةةةةةكل مشلر االعتماد الملحدة ال ج دية حاالتفلها, لذلن  اقع  من هذي المتاهة التي تحقلر يالصةةةةةةةةةةةةةةه

 . يالصهفي تحقلر باعتباري يالقا  لماهلته 

ري لن الدافع األساسي للسل ك البد " الكينونة والعدمفي كتابه "  المعاصرةلكبر مراج لل ج دية ا لحادية  سارترجان بول  ذهبي
ه  الرغبة في تحقلر  ر ةةةةا  الذات بصةةةة رة كاملة  اذلن بمحاالة لن يصةةةةبح ا إسةةةةان السةةةةبب في اج د إفسةةةةه  افي هذا السةةةةيا  يق ل 

 لبدةةةةري كله بال جداإ  اا إسةةةةان برليه عا فة الا ال تحقيقه  الذلن فه  يعد الندةةةةاطسةةةةارتر  ن هذا الهدف مناقض لنفسةةةةه  امن المح
لتقللدية عن افي اج د لإفسةةةةةةها  بأإها الفكرة  الكاننات ذات القناعة الذاتية التامة  االتي هي السةةةةةةبب فكرة لن سةةةةةةارتر يذهبا  فاندة منها.
 .الزعم هذا عن حاشــا    . و.. يريد لن يصةةةبَح هوو الن ه ال يمكن لن يك ن م ج دا   احسةةةب ما يق ل  سةةةارتر( فإن كل فردا له  
ال ج د اليقلني لإلإسةةةةان في تفكلري الذاتي  اال ي جد نةةةةي  يارج هذا ال ج د اال سةةةةابقا  عليه  ابالتالي ال ي جد  له  اال ت جد يكمن بذلن 

مثل فإن عليه لن يتخلس من كل الم راثات  ابالتالي فإن هدفه يت  سةةةان اج دي بدةةةكل حرمثل اال قيم ليالقية يقلنية  الكي يحقر ا إ
حد لن الإه ليس أل االدةةةةةةةر مقياس الخلر باعتبار ا إسةةةةةةةان"  في تحقلر ال ج د ذاته  ايتم ذلن من يالل ممارسةةةةةةةة الحياة بحرية مشلقة

  .(367 -366: 1412/1991) انظر... الميداني،  النصح" ي جه له

 

 

                                                           
  م. اقترإت باسةةمه الفلسةةفة  1979م في مدينة باريس ات في سةةنة 1905العدةةرين المعاصةةرين  الد سةةنة فللسةة ف الديب فرإسةةي يه دي. ينتمي  ل  فالسةةفة القرن

م يا ب 1943" الكينونة والعدم". له عدة مؤلفات لهمها "الال معقولال ج دية ا لحادية المعاصةةةةةرة. اسةةةةةتخدم األدب لندةةةةةر لفكاري ال ج دية الملحدة المسةةةةةرفة في "
 لسفة. با  افة  ل  العديد الراايات االقصس األدبية االمسرحية. فلها المتخصصلن بدؤان الف
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 لواقع االجتماعي: ول للوجود اإلنساني المفسرة الوجودية مقوالت -4
لنسةةةةةةةةةر ا بغية تك ينمنشقيا    مع بع ةةةةةةةةةها البعض التي تتدايل  مجم عة من الق ةةةةةةةةةايا الفكريةمن  المداخ  النظريةيعني مفه م 

لها  الذي يتم من يالله تحللل اتفسةةةةةةةلر اإقد ال اقع االجتماعي. بمعن  آير يمكن الق ل بأإها كيان إظري له مبادنه اق ةةةةةةةاياي  النظري 
الرنيسية التي ت جب عل  لي بحث علمي مستندا   ل  هذا الكيان لن يدتر فرا ه الرنيسية منه  ثم بعد ذلن استخدم المق الت الرنيسية 

. ايمكن الق ل لي ةةةةا   ن المدايل النظرية (36) ليلة، ب.ت،  كالوصـــف والتحلي  والتفســـير والتنبؤيات ليرإ: للكيان النظري في عمل
تتدةةةةكل من مق الت اق ةةةةايا إظرية بنا ا  عللها يتم  دراك ال اقع االجتماعي من يالل  عشا  تصةةةة رات متباينة اتنظيما  محددا  لمتغلراته 

 .(67) ليلة، ب.ت، غلراتا بيعة ااتجاي التفاعل بلن هذي المت

الدةةةرعية  لتعشي المقوالت النظريةمجم عة من  عل  للواقع االجتماعي والحياة اإلنســانية في تفســيرها اإللحادية يةالوجود تعتمد
  :اهي كاآلتيجملة  اتفصلال    اهي لفكار با لة ااعتقادات م شربة  اآرا  متناق ة   لنفسها

مكن   ألإها ليسةةةت نةةةلئا  يياليا  يمكن تصةةة ري فحسةةةب لا يتفهم عندهم بصةةة رة ااقعية ال ج دية. مق التلهم  تعتبر من الحرية:مقولة  -
ن دانرة بالمدإ البعلد الذي يفصلها ع    إها ني  ااقعي ملم س يمكن ا حساس به عند ارتشام الفكرة الخاصةتح يله  ل  ص رة ذهنية

اهذا يعني لن  .( 171، 1985) الديدي،  مع  مكاإيات الم قف المعلن اه  يتشاحن  كما لإها ال تت افر  ال بعامل الدةةةةةةةةةةع ر التحقلر
لن االيتيار  دي ن يستنت  ال ج   بذلن ا إسان حر في ايتياراته  افي ايتياري يقرر إقصاإه لا عدم كماله  ألإه ال يملن الممكنات كلها. 

ايتياراتهم بدان تأثلر من المعايلر الخارجية كالق اإلن  اق اعد األيال   البدةةةةةةةري عملية ذاتية ألن األفراد في النهاية يجب لن يمارسةةةةةةة ا 
ن ر لا التقاللد  اهم بذلن لحرار  اإظرا  ألإهم يختاران بحرية فإإهم "مسةةةةةةةةةةةةةؤال ن" تماما  عن ايتياراتهم. ثم يؤكد ال ج دي ن لن الحرية تقت

الما كان  :ارتراعل  رلسهم س افي هذا الصدد يق ل ن  بال رارة لحرار.بالمسؤالية  الك ن األفراد مجبرين عل  االيتيار ألإفسهم فهم 
ي . امن هنا كاإت حرية ا إسةةةةان هجيةر نةةةةيا  الخاالدةةةةع ر بشبيعته غلر مسةةةةتقر  كان محاال  لن تتحدد ماهلته  كما تتحدد ماايات األ

   .(363: 1412/1991) الميداني، يخلر إفسه بنفسه كل لحظة صميم اج دي الدع ري القلر  فه  حر ألإه

ُتعد المسةةةةةةةةؤالية من اجهة النظر ال ج دية الجاإب المظلم للحرية  اعندما يدرك األفراد لإهم مسةةةةةةةةؤال ن كلية  عن قراراتهم العمالهم 
ط في قامعتقداتهم  يتملكهم القلر  فيحاال ن الهراب بتجاهل لا  إكار حريتهم امسؤاللتهم  لي  إكار م قفهم الحقيقي  ابهذا ينجح ن ف

يداع لإفسةةةهم  اينتقد بع ةةةهم هذا الخداع الذاتي  ايصةةةران عل  قب ل المسةةةؤالية الكاملة من لجل سةةةل كهم مهما كاإت هذي المسةةةؤالية 
تتسةةم الحرية عندهم بأإها حرية مشلقة ليس عللها لا  ةة ابط لذلن لدت  ل  ف  ةة  ليالقية  االسةةق ط في مسةةتنقع  افي إهاية" صةةعبة.

  .( 2015عبد الرزاق،  ) . بل لصبحت تدل عل  كل اج دي يتمسن بهذي األنيا "الرذيلة ااالإحالل

ي إدةةةةةةةةةعر الت  إنا منذ اآلاإة األال : " ل  التفرد ااالإش ا  االعزلة االجتماعية. افي هذا الصةةةةةةةةةدد يق ل ال ج ديةتدع   :العزلةمقولة  -
 إما إدةةةةةعر لي ةةةةةا  بأن اآلير يسةةةةةلبنا عالمنا  عل  إح  من االإحا  لهذا العالم الذي إمتلكه احدإا حت  هذي  فلها بأن  إسةةةةةاإا  ينظر  للنا

لبُت عن  رير النظر  ل  اإل  العالم لنةةةةةةعر فلها لن لحدا  ينظر  إني ابتدا  من اآلاإة التيايق ل: " ."اللحظة  ن العالقة  . لي لإني سةةةةةةُ
العالقة  جعل حلث. ( 176، 1958فال،  ) " عينه إن اآلخرين هم الجحيم. ايق ل لي ةا : ""نةقاؤإا تي تخلربلننا ابلن اآليرين هي ال

االهيمنة  االتاريخ البدري ما ه   ال حصللة الصراع االتقاتل بلن األإا ااآلير  الن العالقة الممكنة  بلن األإا ااآلير قانمة عل  الصراع
في النهاية دع ات الغلرية عند لصةةةةحابها ما هي  ال إظرات   بااية تندةةةةد بنا  مدةةةةاريع  بلنهما هي عالقة المنتصةةةةر االمهزام. لتتجل 
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علي،  ) مدن فا ةةةةةةةةةةةةةةلة ال اج د لها عل  لرض ال اقع الفعلي الرغبة الل ت بية في بنا فكرية اهمية تسةةةةةةةةةةةةةةتمد ق تها من غ اية الخلر ا 
2018 ،284). 

  ايعتبراإها  ت به األديانابكل الغلبيات  اكل ما جا االل م اآلير سةةةةةةةةةةةةةله اكتبه ر  ا امالنكته يكُفر ال ج دي ن باهلل :اإللحادمقولة  -
. (414، 2006الحمد،   اداإ ا بما يتبع ذلن من إتان  مدمرة  اعقلدة   لمام ا إسةةةةةةةةةةةان إح  المسةةةةةةةةةةةتقبل  اقد اتخذاا ا لحاد مبدل   ع انقا  

فيما  ة  ياصةةةةا إسةةةةان  مدةةةةاكل تحلالتي سةةةةادت يالل القران ال سةةةةش  االحديثة لم  ااأليالقية  ايران لن األديان االنظريات الفلسةةةةدية
  .ااال شهاد ا إساإي يتعلر بقيام الحراب

 ال تمنح مإتان  فلسةةةةةفتهألن   تجاي الحا ةةةةةر االمسةةةةةتقبل والقلق التشـــاؤممن  لصةةةةةحاب هذا المذهب يعاإي : والقلق التشـــاؤممقولة  -
تكريس ا  الهدم  ل  مفلسةةةفته تسةةةع  بل  ا إسةةةاإيةسةةةعادة التحقلر ل االبنا  العملمن يالل تغللر ااقعه  عل  ييسةةةاعد بن ا    فكرا   ا إسةةةان
, ك إها ف ةةةلإح  األ ااقعهعل  تغللر  تهقدر  تحشيم مما يؤدي الجمعية امبادنه اليالقه تجرد ا إسةةةان من قيمه عبر االالمباالة العجز

ية عن لإلإسةةان من حرية امسةةؤال تهلعش ما كللن ارغم  .نا به  ل  الف , اسةةط مخا ر تؤديعبثا   في هذا العالم دَ ج  اُ تعتبر ا إسةةان قد 
في  حمل المسؤاليةت القدرة عل  اعدم ظل يتسم باالإش انية ااالإهزامية لتباع هذي الفلسفة فكر  ال لن, لنفسه المشلقة  اعته عبر لفعاله

 .باعتبارها السبب الرنيسي في معاإاته انقانه ا إساإيا إسان, ت اجه التي  االق ايام اجهة المدكالت 

ي  نةةةلكل فكرة  ايعتقدان بأن ا إسةةةان لقدم  ا  ه منشلقمن ال ج د ا إسةةةاإي  ايتخذان ب ا  مشلق ا  يؤمن ال ج دي ن  يماإ اإلنســان: مقولة -
  من نةةأإه جا  كرد فعل علاهذا ا يمان ب ج د ا إسةةان اا عال   لماهلته    الن اج د ا إسةةان سةةابرٌ ا  في ال ج د  اما قبله كان عدم

 عادة االعتبار الكلي لإلإسةةةةان  لذا يحاال ن حسةةةةب رليهم    (2015) عبد الرزاق،  الكنيسةةةةة اتحكمها با إسةةةةان بدةةةةكل متعسةةةةفتسةةةةلط 
 إنســان"  :تياهي كاآل لإماط  ةثالثالفلسةةةةفة ال ج دية  في ا إسةةةةان يأيذ معن حريته  اغرانزي  امدةةةةاعري. امراعاة تفكلري الدةةةةخصةةةةي  ا 

اال  ا إسةةةةةةةةةةةةان( اال زااج عند هذا أحب ما لن تراه مرتين   (تمتع بيومكالذي يعيش للمتعة االلذة ايسةةةةةةةةةةةةرف فلها  انةةةةةةةةةةةةعاري   الجمال:
الذي يعيش تحت ل ا  المسةةةةةؤالية اال اجب تجاي المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع االدالة  :األخالق إنســـان صةةةةةداقة  االمرلة عندي لداة للغزا اليسةةةةةت غاية.

اا إسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإية, الكن كما يراها ه  كفرد اليس ككتلة اجتماعية لها هم م ا م حات امصةةةةالح مدةةةةتركة. فه  مثال  يؤمن بالزااج, الكنه 
رد عن ( الهذا فه  متجد عند ربكم صباح ومساءليال يحيا في الزمان    الذي الدين: إنسان الزااج الذي ال عالقة له بدين لا غلري.

من المرحلة  ااحد, فلتدرج  إساناقد تجد هذي األإ اع االصن ف عند  الدإيا  الح اله في الجملة هي تلن األح ال المعرافة عند الص فية.
 . (2002) عوض،  " الجمالية  ل  المرحلة األيالقية  ل  المرحلة الدينية

شلب ال ج دي ن . لذلن ي, لن يحل مداكله بإرادته احريته  فا إسان مجب ر لن يك ن حرا  سابقا  بلنا ايستشيع ا إسان ال ج دي كما 
 ؤكدان عل  قيمة العمل ا إساإي. من ا إسان لن يكّ ن إفسه. بمعن  لن يلتزم بشريقة ير اها ه   ثبات ذاته. اي

د  اليس ما يريم ثابتة ت جه سةةةةةةةل ك الناس ات ةةةةةةةبشه   إما كل  إسةةةةةةةان يفعل يؤمن ال ج دي ن ب ج د قيال  :األخالقي الموقف مقولة -
ية  االتحلل سةةةةةمعيارية معلنة عل  اآليرين  اقد لدإ فكرهم  ل  نةةةةةل ع الف  ةةةةة  الُخلقية  اا باحية الجن ا  لا ليالق ا  مألحد لن يفرض قي

ال من الخارج   إما يسةةلّ ر إفسةةه بنفسةةه  ايلبي إدا  نةةه اته اغرانزي دان قل د ا  ا  ت جله االفسةةاد. اال ج دي الحر عندهم ه  الذي ال يقبل
اهذا  .(2014) الشــامي،  فته ا إسةةةةاإيةحربا  عل  التراق ال ةةةةخم الذي يلّ دا  عل  ال اقع التاريخي  ا حداد. من هنا تأتي ال ج دية تمر 

التقلد الحرفي بالق اعد   ذ ينظر  ل  الق اإلن االق اعد عل  لإها لعبا  ي  ةةةةةةةةةرب من ليال  ال ج دية بصةةةةةةةةةفة عامة ترفض لن األيعني 
مفرا ة عل  الم ج د البدري من الخارج تجبري عل  إمط من السل ك محدد سلفا  اتمنعه من تحقلر ذاته الفريدة األصللة  الهذا تملل 
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ل ل في مثل هذي األيال  بالم قف الفريد الذي يجد فيه الفاع" ايتحد اتجاي الفع الموقف األخالقيال ج دية  ل  تدجيع ما يسم  عادة "
ن اإظرا  ألن ال ج دية ترتكز عل  الذاتية األصللة التي لها بعد اجتماعي  فل إفسه  فكيل يك ن صادقا  مع إفسه في مثل هذا الم قف؟

)  حدهابشريقة تحصةةةةري في   ار الذات الفردية ا يك ن المر  متسةةةةقا  مع ذاته ل  فسةةةةر هذا المعيار الذي يربط بلن الفعل ام قف الفاعل 
 .(2020كرم، 

 :النتائج والتوصيات
 من األديان اقيمها األيالقية لن ال ج دية اتجاي  لحادي يمسةةةةةةةخ ال ج د ا إسةةةةةةةاإي ايلغي رصةةةةةةةلد ا إسةةةةةةةاإية  إسةةةةةةةتنت  مما سةةةةةةةبر

 إتيجة لإللحاد اعدم ا يمان  اهما من ركانز هذا المذهب.لم را  عديدة منها القلر االيأس  لإه لفرز . كما(820ه: 1418)الجهني، 
حظلت الحرية الفردية في الفلسةةةفة الج دية باهتمام كبلر, عند كل فرد اج دي ابأي اتجاي من اتجاهاتها, فالحرية عندهم ليسةةةت هي  اقد

هرها حريته, بلد لن هذي الحرية في ج   الحرية المالزمة لإلإسةةان فحسةةب, بل هي ج هر اج دي لي ةةا . فقيمة ا إسةةان في المحصةةلة هي
عصةةية عل  التفسةةلر عند ال ج ديلن, اهي ال ُيعبر عنها بالمفاايم, ابالتالي ظلت الحرية عندهم رغبة جامحة لتحقلر ما تحركه الغرانز 

تماعية بكل مك إاتها ة االجلكثر مما يحركه العقل, فالحرية يعار  إها بال رارة, التي تق م عل  ق اإلن م   عية اذاتية تفر ها البلئ
تماعي, فهي يارج المحيط االجمن حريتهم تأتي بذلن التي يحياها ا إسةةان, اغالبا  ما تدةةترط هذي البلئة ايتيارات ا إسةةان لي تحددها. 

م ال إدا  عقيحالة با نية, امزاج إفسةةةةةةةي, امعاإاة ذاتية. اعل  هذا األسةةةةةةةاس تك ن حرية بال معن  لا قيمة, لا هي مبدل نةةةةةةةكلي فارغ ا 
ن الحرية في الفلسةةةةةةةةةةةفة ال ج دية ال يهمها تحرير البدةةةةةةةةةةةر من قسةةةةةةةةةةة ة الشبيعة, اال من ظلم االسةةةةةةةةةةةتغالل الشبقي اهذا يعني لفاندة منه. 

ن ال ج دية في مدراعها العام ليست لكثر من إصانح تقدم للفرد كفرد كي يبحث عن حريته في لعما  اج دي ل كما اصراعاته الدامية.
في عزلة  (إسةةةانا   هتجعلف لمنعزل االمتعالي عن تناق ةةةات ال اقع اصةةةراعاته اق ةةةاياي الج هرية في لبعادها ا إسةةةاإية العامة.الذاتي ا

 لل ج دية: اجهت التي لهم االإتقاداتامن  .اهذا يتنق  مع الفشرة ا إساإية ع الجماعةم

 .عيةت جيه مسارات الحياة االجتما في المداركة ال جداإية االعا دية عل  تعتمد غريزي  ال ج دية ذات اتجاي ال عقالإي .1
الل إحاالا  يزيةةةر الغ مسةةةةةةةةةةةةةةتنقع الرغبةةات االدةةةةةةةةةةةةةةه ات  ل  ال ق ع فيلمبةةادئ االق اعةةد األيالقيةةة ل ال ج ديةةة رفضلدإ  .2

 . األيالقي
 عتبارا عل   الحياة االجتماعية في  ل   نةةةةاعة الف  ةةةة  لدت مسةةةةؤالة االحرية غلربالنزعة الفردية  مبالغة ال ج دية ن  .3

 .التجربة ا إساإية مقياس كل ني  لن
 الجتماعي.ال اقع ا بنا  في عل  التعاان مع اآليرين قدرته لدإ  ل  تعشلل ذاته عل  عبادة إلإسانلتدجيع ال ج دية  .4

اف  فهي ااألعر  القيم االمثل ااأليال ؟ ألإها تدع   ل  التجرد التام من كل الوجودية هي الفوضـــى لما ا ن اليلرا  يمكننا الق ل  
 .(866: 1427/2007) عواجي، تتمثل في عبادة ا إسةةةةةان لذاته اذلن بأن يمتعها بكل ما يسةةةةةتشيع ال صةةةةة ل  ليه من المتع الدإل ية

عن إظرية ال ج دية  ذ يقرر  اتختلف إظرة ا سةةةةةةةةةةةةةةالم تماما   الكلي اتدع   ل  االإحالل. إها تدع   ل  اليأس المشلر التدةةةةةةةةةةةةةةاؤمكما ل
ا سةةةةةةةةةالم لن هناك اج دا  زمنيا  بمعن  عالم الدةةةةةةةةةهادة ااج دا  لبديا  بمعن  عالم الغلب. االم ت في إظر ا سةةةةةةةةةالم ه  النهاية الشبيعية 

بية  اتق م عل   إ الغلكما لن الفلسةةفة ال ج دية ال تسةةلم ب ج د الراض اال الق لل ج د الزمني  ثم يك ن البعث االحسةةاب االجزا  االعقاب.
القلر  الذا ا  الق ل بالعدمية االتعشلل  فالعالم في إظرهم اجد بغلر داع ايم ةةةي لغلر غاية  االحياة كلها سةةةخف ي رق ال ةةةجر لسةةةاس

  .(820ه: 1418)الجهني، يتخلس بع هم منها باالإتحار
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ام لإللحاد  كما لن ق ةةةةايا الحرية االمسةةةةؤالية اااللتز  اال نةةةةن في لن ا سةةةةالم يرفض ال ج دية بجميع لنةةةةكالها ايرإ فلها تجسةةةةلدا   
  ؟  اال لماذا يعيش؟التي تدع   للها ال ج دية غلر مقلدة بأيال  لا معتقدات دينية  اهي تنادي بأن ا إسةةةةةةةةةةةةةةان ال يدري من لين جا 

حمد ال  ربا  ابا سةةالم دينا  ابماهذي جميعها لم ر محسةة مة في ا سةةالم ااا ةةحة كل ال  ةة ض في عقل ا ةةملر كل مسةةلم آمن باهلل تع
في بالحياة  لمالمس عالقة ا إسان من يالل ا سالمفي  مقاصد ال ج د ا إساإيتتحدد ا  صل  ه عليه اسلم رس ال  اإبيا  اقداة اإماما .

نَد ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  :اهي: العبادة االعمارة لألرض االخالفة  قال   مجاالت رنيسةةةية ثالثة   (56: الذارياتسةةة رة   َواإلِْ
َتْعَمَرُكْم ِفيَها :اقال  َن اأْلَْرِض َواســْ َأُكم مِن  َوِإْ  َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِني َجاِعٌ  ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً  :  (  اقال 61: هود سةةة رة  ُهَو َأنشــَ

  فعبادة ا إسةةةةةان ربه  اعمارته لألرض افر منه  ه (30: البقرة سةةةةة رة . ترنةةةةةحه للخالفة  اإقامة الح ةةةةةارة اصةةةةةناعة  ه   رير
عن قيادة الركب  اتراجعا  عن الح ةةةةارة  اإتاحة   اتخلف لي منها بع ةةةةا   . اهذي المجاالت الثالثة يكمل بعصةةةةهاالحياة السةةةةعلدة اآلمنة

امقاصد العمارة لن يك ن صاإعا  للح ارة  اقاندا  للبدرية  جالبا  لها لل ان الدمار اصن ف الفرصة لآلير ممن ال يعرف  رير العبادة 
ما ا "االجمادات عل  السةة ا   القد لحسةةن النداي حلنما عن ن كتابه بةةةةةةةةةةةةةةةةة :  الدةةرار التي لرهقت بني ا إسةةان  اللحقت األذإ باألحيا 

  ر األمانب لمن ط بالمسلملن في قيادة البدرية عقلدة  ا اج دا  اح ارة   ل   في  نارة  ل  الدار ا"خسر العالم  انحطاط المسلمين

    . (156: 2019) النمر، 

 بما يلي: توصي الدراسةالنهاية افي 

لدينية بمرجعلتنا االتمسةةةةةةةةةةةةةن  ل  التي تدع   البرام  االنداات  قامة يالل  جرا ات الت عية الثقافية من تفعلل  ةةةةةةةةةةةةةرارة .1
  .اه يتنا الثقافية

تي ااألحداق الالمجتمعات الغربية  اسةةةةةةةمات يصةةةةةةةانسألن   لألفكار ال ج دية التقللد األعم  ارا  نةةةةةةةبابنا اإقياد عدم .2
   ال اقع العربي اا سالمي. ا بيعة يصانس عن تمام االيتالف تختلفمرت بها 

 .تسليط ال    عل  يش رة ال ج دية المعاصرة بكل لفكارها افلسفتها السلبية التداؤمية .3
 .إدر المعن  الحقيقي للحرية ا إساإية ألن الحرية مسؤالية .4

 المراجع: قائمة -
 :العربية كتبالقائمة أواًل: 
 .  جامعة ا سكندرية  ا سكندريةنظرية علم االجتماع والنقد الراديكالي (.1994.  لحمد سليمان .لب  زيد
  مؤسةةسةةة (مراجعة: محمد فتي ي ةةر   (ترجمة: مراة عبد السةةالم   1ط  مقدمة قصيرة جدًا... الوجودية (.2014.   ت ماس  آرفللن

  هندااي للتعليم االثقافة  القاهرة.
 .مكتبة االإجل  المصرية  القاهرة  الوجودية فلسفة الوهم اإلنساني  1. ط(1983  .محمد  براايم  الفل مي
 .مدب لي  القاهرة   مكتبةتاريخ الوجودية في الفكر البشري (. 1984.  محمد سعلد  العدمااي 

  مجلة دراسةةةةات  تحقيق مفهوم الزهد في الدنيا في ضـــوء مقاصـــد الوجود اإلنســـاني )دراســـة تأصـــيلية نقدية( .(2019النمر   ياد.  
   العل م ا إساإية ااالجتماعية.1  العدد:46المجلد: 

   دار الهجرة  السع دية.1  طالحياة اإلسالمية المعاصرة(. العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الح الي  سفر عبد الرحمن.   ب.ت
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 .القاهرة المدراع الق مي للترجمة
 .عمان .دار المسلرة. 1ط .تمهيد في علم االجتماع (.2012.  سملر  براايم  حسن 
 دار الفجر  القاهرة.   1ط األدب العربي الحديث ومذاهبه (.2017.  عبد ه ي ر  حمد 
  10اسةةةةتغراب  العدد:  مجلة الغيرية في التفكير الغربي  بين غلبة األنا والتضــحية من أج  اآلخر (.2018.  غي ةةةةان السةةةةلد  علي 

 السنة الرابعة نتا .
 1ج  1ط المذاهب الفكرية المعاصـــــــــرة و دورها في المجتمعات وموقف المســـــــــلم منها (.2007 -1427.   غالب علي  ع اجي 

  .ية  جدةالمكتبة العصرية الذهب
   دار بلرات  بلرات.(رجمة: تيسلر نيخ األرض ت  الفلسفة الوجودية (.1958.  جان  فال 
 الدار البي ا . . فريقيا الدر   .مناهج النقد المعاصر(. 2002  .صالض  ف ل 
  .رية(  المكتبة المصرية  ا سكندسلسلة النظريات االجتماعية: الكتاب األول   بناء النظرية االجتماعية .( بدان تاريخ   .علي  لللة 
  سةةلسةةلة عالم المعرفة  (مراجعة: فؤاد زكريا   ( مام عبد الفتاض  مامترجمة:    58  العدد: الوجودية(. 1982لكت بر   .ج ن   ماك ري  

 المجلس ال  ني للثقافة االفن ن ااآلداب  الك يت.
 . المجلس األعل  للثقافة. القاهرة.1(. في إظرية النقد. ط2007مرت    عبد الملن.   

 :لكترونيةالمواقع اال قائمة  :ثانياً 
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“Seeing the Contemporary Existentialism of Man and Social Reality” 

Analytical - Eritical Study)) 

Abstract: 

The study aims to clarify the concept of contemporary existentialism and explain its meanings, in addition 

to clarifying the intellectual and philosophical references, events of the social context and its interactions, which 

contributed to crystallizing its theoretical arguments to explain human existence and social reality. The study 

relied on the two analytical - critical approaches in the research topic. The study found a set of results, the most 

important of which is that existentialism has an irrational orientation that stems from emotional and emotional 

participation in directing the paths of social life, and that existential exaggeration in revering individualism and 

freedom is irresponsible leading to chaos in social life, considering that the human experience is the measure of 

everything. In the end, the study concluded that the encouragement of existentialism for a person to worship 

himself led to the disruption of his ability to cooperate with others in building social reality. The study also 

recommended the necessity of activating cultural awareness measures by holding programs and seminars that 

call for adhering to our religious authority and our cultural identity. In addition to urging the youth of the Arab 

and Muslim community not to be subordinate to the blind imitation of existential ideas, because the 

characteristics and features of Western societies and the events that have gone through them are completely 

different from the characteristics and nature of Arab and Islamic reality. 

Key words: Existentialism, Human Being, Social Reality. 
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