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Abstract  

Existentialism is a grueling attempt to understand the nature of existence and to 

reveal the meaning of life through situations and events ،a process that demands the 

importance and value of human individual existence and teaches man how to decide 

and act on his own. Sartre's philosophy of existentialism is distinguished by its 

expansion and dissemination،and may be more appropriate for the spirit of the age. 

This philosophy welcomes the novel and its psychological style ،which allows the 

narrator to use the front of the price on the characters of these novels to delay the 

issuance of the principle of existence. The value of this philosophy goes back to the 

many manifestations of anxiety،responsibility،freedom and choice. The novelist 

Umayyah al-Khamis was able to reflect these effects in the novel Masri al-Gharaniq 

fi Madan al-Aqeeqah about the character of Mazid al-Hanafi،the protagonist of the 

novel،at the same time in the context of a diverse cultural and religious current. 

Through these manifestations ،Mazid al-Hanafi sought to give life to a declining 

philosophy before it disappeared from the cultural scene of the time. With Sartre's 

analytical approach،we extracted the manifestations of the existentialism of the 

protagonist of the novel ،through which he was able to achieve his existence and 

identity ،and to take care of another and seek him out.The results show that we find 

these manifestations in the behavior and thoughts of the hero in Mu'tazilite thought 

Where we can not deny and take the existentialist influence from this thought. 

Keywords 

Existentialism،Concern،Choice ،Sartre ،Masri al-Gharaniq،Saudi novel. 

                                                                                                                                            

 Corresponding Author, Email: jafar.salabi@gmail.com 



العربية وآداهباجملة اللغة   

م2021 فياخلر، 3  ، العدد17السنة   

)مقالة حمكمة( 321 - 339صفحة   

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

ق يف مدن ية مسری الغرانيروا ؛ة البطليالوجودي السارتري يف شخص ىات املنحيجتل

 جًامنوذق يالعق

 2جعفر ثعلبي، 1عبداهلل حسيني، 1سيد عدنان اشكوري

 طهران،ايران جامعة خوارزمي، ،ة وآداهباقسم اللغة العربي يف استاذ مساعد -1

 طهران،ايران جامعة خوارزمي، ،ة وآداهبااللغة العربييف  هدكتورالنيل مرشح  -2

 (07/08/2021. تأريخ القبول: 03/03/2021 :)تأريخ االستالم

 امللخص

احلياة عرب املواقف واألحداث،  معىن عن شفكالوجود وال املاهية يف صميمك ة حماولة شاقة من أجل ادرايالوجود

. بنفسه األفعال بكيف يتخذ القرار ويرتكوهي تيار ينادي بأمهية وقيمة الوجود الفرد اإلنساين، ويعلّم اإلنسان 

. نا احلاضرعصر لروح مالئمة ثرهاكأ ونكورمبا ت، تشارنوتتميز فلسفة سارتر الوجودية من بينها بالتوسع واال

نبثاق األصلي للوجود من خالل السمح للراوي أن يقف علی ايي ذفرحبت هذه الفلسفة بالرواية واألسلوب الروائي ال

. وترجع قيمة هذه الفلسفة، إلی جتلياهتا املتعددة من القلق، الروايات تلكالشخصيات يف  یستخدام جتلياته علا

يات يف روايتها "مسری التجل هذه سكأن تع "أميمة  اخلميس"ختيار. استطاعت الراوية الواملسؤولية، إلی احلرية وا

بطل الرواية يف برهة زمنية ويف مدّ ثقايف وديين متنوع.  "مزيد احلنفي"الغرانيق يف مدن العقيق" علی شخصية 

قبل أن ، الرمق األخري ماء احلياة علی انتكالتجليات أن يعطي الفلسفة اليت  تلكفحاول مزيد احلنفي من خالل 

ستخرجنا التجليات الوجودية من ا، نقديونة. من خالل منهج سارتر الآلا تلكندثر من املشهد الثقايف يف ت

يف سبيله.  سعیباآلخر و ان طريقها أن يصل إلی وجوده وماهيته، وأصبح مهتمع نكي متذشخصية بطل ال

 لنا نكيث ال ميح املعتزيل، ركالف يف جندها البطل اركأفك ون هذه التجليات املوجودة يف سلوأفالنتائج تدل علی 

ب الفلسفة الوجودية للمجتمع الذي تقرّ أن ايةوذا استطاعت الرل .منه واألخذ ركذا الفهبر الوجوديني تأثّ ركنن أن

 كار وحيارهبا.فبات يرفض هذه األ

 سةيالرئالكلمات ا

 .، مسری الغرانيق يف مدن العقيقاية السعوديةوالرختيار، سارتر،الالوجودية، القلق، ا
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 املقدمة

وإن  ،یة األوليثة اليت ظهرت يف أعقاب احلرب العاملية من الفلسفات احلديالفلسفة الوجود

حيث جند بصماهتا يف خمتلف التيارات  .كثريبك لهنا أقدم من ذأعتقد يان البعض ك

هم ريوغ ياحلالج، والسهروردو، نيأفلوطوط، أمثال سقراوأصحاهبا  الفكرية والفلسفية 

ع ية واملواضيعة البشريطبال يف كريمبجرد التفو .اإلسالمية والفلسفة اهلنديةيف الفلسفة 

لذا اتسعت رقعة  بالوجوديوصف املرء ي، رياألخالق والعالقة بالغكاملرتبطة باإلنسان 

"درغايككري"عترب يو. الوجوديني
1
ثر منه، كأ "جان بول سارترب" رفتعُنها كة ليرائد الوجود 

ين يتلغ نكإ»قول: ينة؛ لذا يد بعدم الثبوت يف القوالب املعرغايككريإعتقاد  إلیرجع يل يوالدل

 «أنا موجود حي.ات وإمنا ياضياذا ما وضعتين يف نظام أو مذهب فلسفي، فلست رمز ر

 ،نيرفض التقولب يف قالب أو مذهب معيلسوف الوجودي يالف ىنرف (132 ،1982)إمام،

 فاعالً اً ة تبدأ من اإلنسان الفرد بوصفه وجوديالوجود .ون لقب الوجوديريثكوهلذا رفض ال

ل مباشر بالوجود البشري؛ كالت اليت ترتبط بشكاملش علیز كبه، وتر يف العامل ومنفعالً

عة، يفهي فلسفة ال للموضوع، اإلنسان ال الطب ،ة تنطلق من الذاتيفالفلسفة الوجود

شف اإلنسان عن كة هي حلظة ينطالق الوجوداة ال العقل النظري، ونقطة يالتجربة احل

ل واضح هو أننا موجودون هنا يف العامل مع املوجودات كننا معرفته بشكميل ما كف .وجوده

د جيذا كه .لوجوده ، هو أنه مدرك نسان عن هذه املوجوداتز اإليمين ما ك، لىاألخر

قول ي. يف الوجود دون استشارة أو استئذان دون خطة مسبقة أو هدف یاإلنسان ذاته ملق

د العشماوي: "الوجود يف أبسط داللة هو الواقع والوجود اإلنساين هو الواقع اإلنساين يسع

تبه كستطاع سارتر من خالل ا (14 ، 1984)ر وجودي."كر عين بالوجود اإلنساين، فكل فكو

ة، ية، واملسؤليالقلق، واحلرار، ويتخاالمثل:ة يات خمتلفة من الفلسفة الوجودي جتلنيبيأن 

دخال هذه إمن  نكما متك.وت...إخلغتراب، والعبث، والقضاء والقدر، وامللتزام، واالواال

ة يروائي فذ؛ وقد تأثرت الروا  صبّها يف قالبنيعهم حيالقراء مج دي ات يف متناوليالتجل

ق يف مدن يالغران مسری"ة يروا هذه  ومنانا هبذه الفلسفة، يون وعي منها أحة ديالعرب

حداثها يف القرن الرابع أة تدور يخية تاريروا يس؛ وهيمة اخلمية أمية السعوديللراو "قيقالع

  البلدان شغوفانينته وتنقل بينطلق من مداد احلنفي الذي ية مزرياهلجري وتتحدث عن س

ون أم ريذا السؤال: هل حنن مسهة عن جواب يبحث بطل الروايبالسؤال واملعرفة؛ فراح 

                                                                                                                                            
1. Soren Aabye Kierkegaard (5 May 1813 – 11 November 1855). 
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ة يإن الوجود عمل :بإعتقاده، ةيم فلسفة سارتر الوجوديذا السؤال يف صمدخل هيون  وريخم

ون لنا كجملموعة خصائصنا وأعمالنا تت ارنا احلريار حر دائم لتحول فعل دائم وباختياخت

 (29،تد ا،يرك)ز تنا.يماه

ات يد احلنفي من جتلية بطلها مزية ملا وجد يف شخصيهذه الروا علیار يختوقع اال

ة ياتبة من خالل موهبتها السردكستطاعت الاة، اليت ية السارتريما الوجودية والسيفلسف

هذه ة البطل. فهدفنا يف يهذا النوع من الفلسفة يف شخص علیومقدرهتا أن تسلط الضوء 

حسب املنهج  كد احلنفي وذلية مزيتها يف شخصية وجتليالوجود يتقص تمثل يفية يالروا

أجوبة  إلیات، للوصول يشف هذه التجلك علیلي، باعتباره املنهج القادر يالتحل –الوصفي 

 هذه األسئلة:

   كبطل للرواية د احلنفيية مزية يف شخصيات الوجوديما هي التجل .1

 اجمتمعهة اليت بات يأن تعرب عن الواقع الوجودي يف الرواة يت الراواستطاع فكي .2

  ة ية واألدبيركارب إفرازته الفحي

 ة البحثيأمه 

ن التعرف كمية ية ثقافكومعناه، وهي حر تها يف الوجود اإلنساينية فلسفة تربز أمهيالوجود

ب الفلسفة يلاشف أسكة البحث يف حماولته ليمن أمهك نربطها باألدب؛ لذا تنيحأكثر  هايعل

د يمزها ة بطليشخص علیاسها كنعاق ويق يف مدن العميالغران مسریة ية يف روايالوجود

ته مث يمة الوجود وأمهيق إلیلتفت يته ويله بإرادته وحركل مشاحيستطاع أن ااحلنفي الذي 

-ةيات من الفلسفة الوجوديف هذه التجليمن خالل توظ ذلكو .عهيمعناه ومواض إلی

 جمتمع حمارب وخمالف هلا. ة يفيالسارتر

 سابقة البحث

ة يتب حول هذه الرواك، وما ال توجد أي دراسة سابقة ترتبط مباشرة يف موضوع هذا البحث

لة بنت ي(،  تقدم به بن عثمان العساف وه2018السنة  85مقال جلامعة البصرة )العدد

ق(. يقق يف مدن العيالغران مسریة يل يف رواييخ والتخية التاريعبداهلل املوسوم بـ ) ثنائ

ه يإلل جدا وقلما من تتطرق ياألدب العريب ضئ علیقها ية وتطبيالبحث يف الفلسفة الوجود

بعض   علیيف املواقع حصلنا  يبعد البحث و التحر نانكد الروائي؛ وليصعال علیباالخص 

 الدراسات املتبعثرة:



324   2021 لخریفا، لثالثاعشر، العدد ة سابعالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

الوجودي يف رواية أيوب الفكر (، مالمح 2013دراسة أيسر حممد فاضل الدبو ) -1

الكاتب من خالهلا ن اآلداب، بيّالركايب؛ دراسة جلامعة األنبار كلية للروائي هشام توفيق 

األفكار اليت أفصحت عنها أحداث الرواية والتساؤالت اليت توزعت على لسان بطل الرواية 

 )أيوب( والشخصيات املوجودة يف الرواية.

وم رائع ية يات املذهب الوجودي يف روايجتل ،(2016) نةيأملة يدراسة غمري مج -2

ة مثل القلق يات يف الفلسفة الوجوديلمت حول التجلكوهي مقالة ت مي.ي قسريللموت لسم

ة من هذا البحث ي؛ والغافيهاات يق هذه التجلياة واملوت ومت تطبية واحليار واحلريختواال

 .ةيوالعاملي من خالل جتلي الفلسفة الوجودث يدب احلدبة الواقع املعاصر وواقع األكموا

ة يف يل روايحتل (2016) يشيالد دروي،ماينكجان،فاطمه بريدراسة هومن ناظم -3

تابات كعتربت هذه الرواية ضمن الاة؛ مقالة يأساس مدرسة الوجود علیجلورج سامل  ىاملنف

مضامني وجودية مثل غربة البشر، وسحق حريته يف اجملتمع،  علیحتوائها الوجودية إل

النسيان، واهلروب من الوعي واملسئولية، وحتوله  إلیثر الناس كوزواله احملتوم، واحنياز ا

صطبغت بالصبغة اة ية، واملضمون، والرموز يف هذه الرواكنت بأن احلبيشيء؛ وب إلی

 .ىة األخريتابات الوجودكات يف اليخصة تشابه الشيات يف هذه الرواية والشخصيالوجود

نا اجلسر لعبد الرمحن ك ترنية حيروا( 2019) يعفاف داغري ودراسة مهرداد آقائ -4

ة اجملتمع من يف يف حريار عبدالرمحن منكشفت أفك(؛ مقالة ريف)دراسة األنا والغياملن

أعماهلا، وهذا من أهم ون حرة يف كب أن تجية اليت يالنفس البشر علیده كي وتأرياألنا والغ

 ة.يات الفلسفة السارتريجتل

سارتر ار كل أفي، فهذا البحث حماولة لتحلةيات الوجوديبالتجل مملوءةة يهذه الروا  

ة يشخص علیار كس تظهر هذه األفيمة اخلميستطاعت أمااغتها اليت يته وصياملتعلقة بوجود

 ةالعربي تمعاتاجمل بعض ومنبوذة يف مقبولة ريار غكوهي أف كبطل للرواية، د احلنفييمز

 .ة،خاصة جمتمع الراويةواإلسالمي

 منهج البحث

 ةيفلسفة سارتر الوجود

ولتحليل نص  ةيات فلسفة سارتر الوجوديون من الضروري وقبل الولوج يف عرض جتليكقد 

 ا:الوجودية وما املقصود هب إلی ريأن نش ،الرواية 
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الوجودية
1 

قرار وإرادة وكيان، أن حتيا  صاحباً إنسان، أن تكون اًهي أن تكون حرّ

حياتك حبق، أن حتدد وختتار خياراتك بنفسك، أن تدرك املوت وتتأهب له وال ختشاه 

يف مسألة ما، أن تعمل ما حتب، أن حتب من  ،وتتمرد وتعيش، أن تتجرأ لتتخذ قرارا ما

ك الذي ترغب، وأن تنسف تريد وما تريد وكيفما وأينما ووقتما تريد، أن ختلق حميط

القوالب اجلاهزة املقيتة اليت ورثتها دون حول لك وال قوة، أن تتجلى بإنسانيتك وكينونتك 

بأهبى حُللها، أن تكون أنت، أنت بكل مافيك. يقول الوجوديون عبارة يرددوهنا دائمًا 

الوجودية حينما إنَّ الفلسفة ( 2020مايو 8)الفزاري،لفولتري: "كن رجلًا وال تتبع خطوايت". 

قامت، إمنا جاءت ناقدة عاملة يف اجتاه مضاد لتلك احلركات اجلماعية وتلك الفلسفات 

اليت تدعو إىل صبّ الناس يف حمددات وبديهيات معينة من ناحية االعتقاد والتفكري وأسلوب 

عن « ونيالباحثون السور»موقع من  اُقْتُبِست. هذه نبذة خمتصرة احلياة ونوع السلوك

 ة.يوجودال

 تلكميوجود الفرد، وهذا الفرد  علیز كة ترية فلسفينظر (Existentialism) ةيالوجود

ز كة تريدة له ولألفراد من حوله. الوجودياة سعيلق حخيع من خالهلا أن يستطياإلرادة احلرة، 

أقدم منها. ة يار البوذكة مبا أن األفيار البوذكاجملتمع وهي تشابه األف علیز كالفرد وال تر علی

، عةيالفرد ومعاناته، وعدم اإلهتمام باجملتمع والطب علیز كية ترية والوجودي البوذنيوالشبه ب

الوجود احلقيقي » .اةيثر من املوضوع، وتبحث عن دور اإلنسان يف هذه احلكألهنا فلسفة للذات ا

، فازئ فوجوداًإذن هو الوجود الذايت، أما الوجود املوضوعي، أعين الوجود بني املوضوعات، 

هو وجود تشتت وضالل وتزييف للذات احلقة، ألين ال أكون فيه مالكا لذايت، بقدر ما تكون و

الوجودية من أحدث املذاهب الفلسفية وأكثرها سيادة يف  (42 ،م 1980بدوي،)«األشياء مالكة يل

لإلنسان، وقد ظهرت هي إبراز قيمة الوجود الفردي »الفكر املعاصر، والوجودية مبعناها العام: 

الوجودية نتيجة حلالة القلق اليت سيطرت على أوروبا بعد احلرب العاملية األوىل، واتسعت مع 

احلرب العاملية الثانية، وسبب هذا القلق هو الفَناء الشامل الذي حصل نتيجة 

مذهب يدعو اإلنسان إىل التخلص من كل موروث عقدي، أو ( 248 ،م1955د،ي)ع«احلرب.

، وممارسة اإلنسان حلياته حبرية مطلقة دون أي قيد، وينتشر هذا املذهب يف فرنسا أخالقي

                                                                                                                                            
1. Existentialism is a form of philosophical inquiry that explores the problem of human 

existence and centers on the lived experience of the thinking, feeling, acting individual. 
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ينعد يف بعض اجملتمعات  بوجه خاص، وبالد الغرب بوجه عام، وال شك أن هذا املذهب

  .، خاصة يف جمتمع الراوية اليت حنن بصدد دراسة أثرهامذهب إحلادياإلسالمية 

 "الوجـود والعـدم"بظهـور كتـاب  1943ة فـي سـنة يالسـارتر ـةيلقـد حتـددت معـامل الوجود»

وجــود عنــد ســارتر هــو الوجــود لذاتــه والوجــود فــي ذاتــه، فــالوجود لذاتــه ، هــو الشــعور الف

أما الوجود يف ذاته هو الوجود  .ه يف ذاته وكأنه يف حالة وحدة وانعزاليإلمنظورا  الوعي، أو

قصـد يالعـدم الـذي  ود العامل، ووجود الظاهرة، وكذلكاء، ووجيوهو وجود االش الواعي، ـريغ

شــتق مــن يم أو جــوهر الوجــود فبعــد مــا كــان فــي الســابق العــدم يســارتر هــو صــم بـه

 (44، م2005بة،ي)بوط «.شـتق مـن العـدميفاصـبح العكـس مـع سـارتر الوجـود ، الوجــود

لسوف يوهو اول ف د ركريكيغاد علماء وفالسفة أشهرهم ي علیتطورت هذه الفلسفة 

ن  سارتركتشه وسارتر ولية، وجاء بعده نيوضع أسس الفلسفة الوجود
1 

ثر من كا اشتهر هبا 

هلذه  .ةيفطرة النفس البشر إلیدخاهلا يف األدب؛ واألدب أقرب إن من كه ألنه متريغ

 ثر لنا.كتتضح هذه الفلسفة ا حىتنها ينب همةئ مالفلسفة مباد

 سبق الصورةيالوجود 

ن يثر الفالسفة الذكرة ارسطو واكعارض فية؛ ويلمة الوجودكهذا هو املبدأ الذي أخذت منه 

أيت يبدأ بصورة ومن مث يون كء يف اليل شكهذا األصل، بأن  علیبة كرهتم راكأتوا بعده، وف

لة ومث يرسي موجودة يف املخكرسي، فصورة الكر يف صنع كنا نفكمبثال: اذا  نأيت .الوجود

ة ين الفلسفة الوجودكرسي؛ ولكبعد صورة ال ىرسي أتكرسي، لذا وجود الكنقوم بصنع ال

 عي بوجوده وادركيومن مث بدأ  رة لإلنسان فقط، وتقول اإلنسان وجد اوالًكتنفي هذه الف

ين يثبات الدالفون اإلخي. و هبذا هم قة جمردة عن وجودهير بطركفيبأنَّه موجود حي وقام 

رة اإلنسان موجودة عند اهلل ك، بأن فنينس و علماء املسلميوكاملشهور الذي أخذه توماس أ

 قبل خلقه مث خلق اإلنسان.

إننا نعين أن »بنا سارتر: يجية  ياملاه علیماذا نعين عندما نقول إن الوجود سابق    

ون له صفاته، كبالعامل اخلارجي، فت تكحينفسه، و إلیتعرف يوجد أوال مث ياإلنسان 

ئا. ين شيكألنه قد بدأ من الصفر. بدأ ومل  لكهي اليت حتدده، فذ ءايتار لنفسه أشخيو

أن عتقد يا وريثكرة طرحها سارتر كوهذه الف( 13 ،م1964 ).«لكئا إال بعد ذيون شيكوهو لن 

                                                                                                                                            
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre ( 21 June 1905 – 15 April 1980) was a French 

philosopher, playwright, novelist, screenwriter, political activist, biographer, and literary 

critic. 
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البدائي بواسطة الثورة النفسية  عبارة عن خروج الفرد من حالة اخلمول يعلالوجود الف

أس إىل جو من احلرية املطلقة يستطيع فيه أن يشكل حياته مبحض يلاعن القلق و الناجتة

 املسؤولية الكاملة عن مجيع تصرفاته وأن يفضي على العامل الذي يعيش فيه متحمالً دتهاإر

 (430، م1984)جمدي وآخرون،.طقامعىن ومن

هي أن الوجود هو أوالً وجودِ أنا  لكة، والصفة اليت تتلو ذياملاه علیإن الوجود سابق »

لي، هو الوجود املطلق بل كوجود  إلیة تنتسب يس هذا الوجود حالة أو جزئيالسائل ول

بدأ البحث يب أن جيالوجود يف جوهره وأصله هو وجودي أنا، أنا الذات املفردة وهلذا 

 (121 ،م1993دي،ي)هو«منه.

 اإلرادة احلرة

س هلا هدف يول ةيم أخالقكة حي سارتر لنا بأنَّ احلرنيبية مذهب إنساين يتاب الوجودكيف 

إننا سنمارس »نادي هبا.يأن  ىطلبه سوي ما دجيم، ولن يل القكلا ن هي أساسًكة، وليوغا

ة ينا خلف احلرينة، وبسعية وسوف نطلبها من خالل ظروف معية من أجل احلرياحلر

 سارتر،)«تنا.يحر علین تتوقف ية اآلخرين وأن حرية اآلخريحر علیة يلكتشف أهنا تتوقف كن

ن عندما كن ولية اآلخريحر علیف باإلنسان ال تتوقف يث تعرية من حيواحلر» (58 ،م1964

ة ية حريالغا لكيت، وأدمج يف تين وأجعلها غايما أطلبها لألخركألتزم أطلبها لنفسي 

سبق وجوده يائن الذي كاحلق، بأن اإلنسان هو الن. ومن مث فأنا عندما أعترف، عن ياآلخر

ة يفإنين بإسم إرادة احلرن، ية اآلخريد حريريع إال أن يستطيته، وأنه لذلك حر، وال يماه

ل من حتدثه نفسه ك علیام أصدرها كن أحيوكع تية ذاهتا، أستطياليت هي جزء من احلر

 (املصدر نفسه)«ته.ية وجوده وطمس معامل حريعن مسئول ىتخليأن  علی

ق ياته ومن أي طريطو حخيف كيقرر يع اإلنسان من خالل اإلرادة احلرة أن يستطي

دة؛ هذه ياة سعيح إلین من الوصول كتمي ضعها أمام نفسه، حىتيوماهي األهداف اليت 

اإلنسان وارادة اإلنسان وهبذا  علیز كترة ألهنا يرة هي اليت أشهرت الفلسفة الوجودكالف

 ريرة حاربت األساطكة هبذه الفياالسعادة أو الشقاء. لذا الفلسفة الوجودتقرر له ي

ة اليت تقرر بأن اإلنسان خملوق ال إرادة له وإن القضاء والقدر اليواخلرافات واجملتمعات الب

لق خيار وتقول بإن اإلنسان هو الذي كل هذه األفك اإلنسان؛ فهي ترمي بريسيهو الذي 

 لق املستقبل.خيالقضاء والقدر وهو الذي 
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  رة اآلخر وصورة الذاتكف

خرين, بل ميكن عن اآل ن يعيش معزوالًأائن اجتماعي بطبعه ال يستطيع كنعلم بإن اإلنسان 

نسان املستمرة للغري تعد من الضروريات وحاجة اإل .ليعيش مع االخرين موجود نهإالقول 

. لذا من أهم األسئلة يف هذا املبدأ والدته ذوىل اليت تفرض نفسها على الفرد البشري مناأل

ة ييف الفلسفة الوجود اً رة مهمة جدكوهذه الف   نياآلخر إلینا أو يإلآلخر انظر يف كيهي 

قول ي. ةيأيت مبفهوم املسئوليهذه النظرة، ف معاجلةاول من خالل فلسفته حيلذا سارتر 

أنه مسئول فقط عن عندما نقول إن اإلنسان مسئول عن نفسه فنحن ال نعين » سارتر:

نادي يدغر يان هكو( 16 ، م1964 سارتر،)«ل الناس.كعن  كذلكنه مسئول ك، ولشخصه

يف ا ون األنا دائمًكمنعزلة عنه وهبذا ت ينها أن تبقكميبأن الذات ال  يريبالعالقة مع اآلخر و

ع يستطيما أنه ال ك من األوضاع الذي وجدها ريع التغيستطيواإلنسان ال ك وجود مشتر

د الذي ال يائن الوحكاإلنسان هو ال» دغر:ي هريشيما ك (47م: 1926)شاروين،ها.يعلطرة يالس

الدخول يف عالقة مع ذاته ومع الذوات  إلیهذا  ىتعديون وإمنا يكوجد أو يأن  علیقتصر ي

لذا هذا املفهوم  (50 ،م2010هيدغر، ) «هيه فكمعها يف الوجود وتشارك شترياليت  ىاألخر

وعندما نقول »ن؛ ي اآلخريري نفسه وتغيريل تغياإلنسان بالعمل اجلاد واملتواصل يف سبلزم ي

تار لنفسه، بل حنن نعين أنه خيب أن جيال من كتار لنفسه، ال نعين أن خيإن اإلنسان 

ارس ميل الناس، ألن اإلنسان يف الواقع وهو كتار لخيتار لنفسه خيتار لنفسه، وهو إذ خي

 خالق. إنه ريارسه فعل واحد غميوجد مما يد لنفسه، ال يريما كلق نفسه خيي كار يختاإل

ونه، كد أن نية الناس، فال عمل من أعمالنا يف خلقه ملا نريضا لبقيتار أخياره لذاته يبإخت

ب أن جيما نظن أنه كما نتصوره، وكضا يف خلق صورة اإلنسان يساهم إيإال و

 (16 ،م1964سارتر،)«ون.يك

 قيق يف مدن العقيالغران مسری ةيفضاء رواو سيمة اخلميأم

 يف 1966د يإلمن مو س،يعبداهلل اخلم "مةيأم"، ةية السعودية والصحفيهي القاصة والروائ

سعود، واحلائزة  كوس يف األدب العريب من جامعة املليالوركالب علی، احلاصلة اضيالر

س، مث ية يف جمال التدرياهتا املهنيبدأت ح .ة من جامعة واشنطنيزيلكبلم اللغة اإلنيد علی

د من يم وصدر هلا العديعلرة لإلعالم التربوي يف وزارة التربية والتيمدكقضت عشرة أعوام 

، وطبعت 2006ة هلا يف عاميات وهي أول روايالبحرة منها:يات واجملموعات القصصيالروا

ة يروالضوء، ذهب هذا اين ي، أريبك، جملس الرجال الىستوا نيوالضلع ح سبع مرات،
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اليت حنن  "قيق يف مدن العقيالغران مسری"ة هي رياألخ تهايأما روا .ىارة سجيالوارفة، ز

ر مفرد، ورشحت وفازت كمذ ية بعنوان ماضية الذاتريتاب يف السكبصدد دراستها، وهلا 

ت أعماهلا ية، وقد حظيب حمفوظ للروايث فازت جبائزة جنيد من اجلوائز، حيبالعد

بإنتاجها  هتمامااة يميادكة واأليأولت دراسات النقدلك ذكهتم ووالقراء وحفاباستقبال 

 فه.ياألديب مبختلف مراحله وتصن

وت، ريم عن الدار الساقي يف ب 2017ت عام رصدق يق يف مدن العقيالغران مسریة يروا

ة من سبعة فصول يون هذه الرواكتت .ةيب حمفوظ للروايم جبائزة جن 2018وفازت عام 

د بن عبداهلل بن ثاقب احلنفي" الذي عاش يف القرن اخلامس يوتستحضر جتربة "مز

 علیتسامح، منفتح الد شاب ذو روح متعطشة للمعرفة ويومز»جند.  إلینتمي ي، واهلجري

ه رغبة ية وهذا ولّد لدية الرؤيواحد علیصر يرفض التبادل املعريف، وييف جمتمع منغلق اآلخر 

ة خارج حدود ريبكة الثرّة واملنفتحة يف املدن اليواحلضاري وإستلهام الثقافاإلشباع العقلي 

نوز كتبه كرج لنا من صندوق خيد احلنفي يل رحلة مزكيف  (212 ،م2018)بنت عبداهلل،«جند.

غادر من يلذا ق.يعظماء العرب وفالسفة اإلغر علیعرفنا يمة وصنوفا من العجائب وكمن احل

ر املعتزيل احملظور وتبدأ مهمته كة تعتنق فيمجاعة سر إلینضم ي جند حنو بغداد حىت

ق وهم مجاعة من ية السراة الغرانريواصل مسية ويالعقل واحلر ئيف نشر مباد ةرياخلط

ة ريفاق شاسعة ودروب مثدة واليق لفضاءات بعيتأخذنا الغرانا. يا بسبع وصامسلحً املعتزلة،

ق ية والوصف العميلا وحتملنا باللغة العنيخمتلفان وزمان كم إلیة وريثكلتساؤالت واندهاشات 

تبتها قد عاشت يف تلك احلقبة كأنّ من كة وية واإلجتماعيخيل التاريم اهلائل من التفاصكلاو

د احلنفي من خالل رحلته يمز ااملدن اليت مر هب ئ. و تعرض للقارالزمان وخالطت اهل ذلك

ق يي عمخيوان، واألندلس، عرض تارريوالق  : البصرة، وبغداد، والقدس، والقاهرة، يوه

 .واإلخراجحمكم التمثيل  ينمائيأننا نشاهد فلم سكو

من خالل  قد تأثرت هبا الراوية  يف هذه الرواية العديد من التجليات الفلسفة الوجودية

إعجاهبا واألخذ من اعمال جنيب حمفوظ اليت ال خيفى على أحد بأن البحث الوجودي ثابت 

آنذاك كنت أطالع الرواية استالمها جلائزة جنيب حمفوظ لألدب تقر بذلك:" لذا عندفيها، 

مأخوذة بسحر احلكاية ومتعة احلدوته، مل يكن سين الباكر يطلب أكثر من هذا لينظم 

فوضى العامل من حويل وجيلو معمّياته، لكن الحقا عندما بدأت تتسع مجاليات الرواية 

دية والفلسفية بت أطلب املزيد من الرواية، وظل جنيب وتثقل وتشتبك مع أسئلة العامل الوجو
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حمفوظ حمفوظاً فوق قائمة مطالعايت سواء يف مرحلته الواقعية، انتقاالً إىل أعماله 

الفلسفية الوجودية، وصوالً إىل جتليات الصوفية اليت ظهرت يف أعماله 

واإلسالمي آثاره ن جنيب حمفوظ قدم للقاري العريب أ(فكما 2018فايز،ديسمرب)".األخرية

رواية مسرى الغرانيق. فأتت الراوية الوجودية بثوب شرقي كان هذا التأثري مشهودا يف 

بفلسفة إسالمية وجودية بكل جتلياهتا وهي فلسفة املعتزلة، حىت تتمكن من دراسة هذا 

 ية.االرو قسماجلانب من الفلسفة الغري مرحب به يف 

ة ي وبسط احلررية للعقل العريب، قبول اآلخر والغيثقافة يكإلشإ ىلتشري إة يهذه الروا

 نيتب أن ةية ومقدرهتا اللغويس مبوهبتها السرديمة اخلميعنها؛ اليت أستطاعت أمالدفاع و

وتنعد  ة الذي أصبح واحدا منهم.يد احلنفي بطل الروايق مزية عن طريار املعتزلكهذه األف

. فراح بطل  رأسها فلسفة سارتر علیة ويالوجودار الفلسفة كم األفيار من صمكهذه األف

الرواية يتحدى كل شيء، ويتسائل عن كل شيء، وال يكتفي بأنصاف األجوبة واصبح البحث 

الذي جعله يبحث عن العدالة ومعىن احلياة. هكذا متكنت الراوية عن احلق القلق الوجودي 

ا الفكرية وذلك من خالل تتطرق للمواضيع الوجودية اليت بات اجملتمع حيارب إفرازاهت

 املعتزلة وأفكارهم األقرب إىل الفلسفة الوجودية حىت تبني هذه التساؤالت والرد عليها.

ة عند املعتزلة قبل أي حتليل تكمن يف طيات موقفها القدري ويف التأكيد يار الوجودكفاألف

لوجود الكلي، على على االختيار القدري مقابل التواكل اجلربي، على الوجود الفردي مقابل ا

الزمانية مقابل األبدية، على اإلنسان كحامل لألمانة اليت مل حتملها اجلبال، الفاعل، 

القادر، املسؤول، الفريد، احلر. وبوضعها الكائن بصفته الزمانية يف حمور الكون فإهنا ترجح 

ملعىن الذاتية على املوضوعية، اجلزئي على الكلي، الشخصاين على اجلماعي، وذلك هو ا

ة ال ختتلف عن يار الوجودكاألف ىفنر التبيان، الوجودية عند املعتزلة()العملي للوجودية والقدرية.

ثر فرقة رفعت علم كلئن حبثت عن أ»ة. يار واحلريحبث األخت ،السيّما يفار املعتزلة كأف

الفرقة هي املعتزلة، اليت بسطت  كب أن تلية يف التراث األسالمي لوجدت دون رياحلر

ما يقصر عنه اللسان، ويضيق عنه البيان،  -اونظريً اعلى األقل فكريً-للحرية من املعروف 

فهم عند غريما مفكر عريب وغريب أكثر ما تتجسد فيه عقالنية اإلسالم ونزعته 

ة هل يمن الوجودة املعتزلة يأسبق علی :السؤال يطرح هنا  (103 ، م2012)العروي، «ة.يرالتحر

يف جواب هذه السؤال نشري  ارهم من املعتزلةكأف وأخذوا ستلهمواا نييسارتر وباقي الوجود

 إلی نيلّض عقل شخصخي اذا»رأي األول هو: ال ؛خذ والعطاء من األفكاررأيني حول األإلی 

ر كالف لكس ذكعير اآلخر، بل كعين بالضرورة أن أحدهم أستلهم و أخذ فينفس الرّأي، ال 



  331 ًجانموذق يق في مدن العقية مسری الغرانیروا ؛ة البطليالوجودي السارتري في شخص ىات المنحيتجل

 

فته يلامن عبارة العالمة التونسي الطاهر بن عاشور يف ت لكذ علیا البشري وال أعظم إفصاحً

م كلم وكه متيإلك الم تنشئه جتد قد سبقكم من كر" اذ قال: ير والتنوي التحررية "تفسريالشه

ر الفكر ثّأتاىل والرأي الثاين يشري  (م2020)جعفر،«ه متفهم.يإل مكفهم تستطرده وقد تقدمن 

الفلسفة اإلسالمية " هكذا نقل العرب إىل أروبا فكرهم أثناء القرون الوسطى، بالغريب  

ني، فكان يروبوالتقليد الفلسفي العريب، كما نقلت آراء الفالسفة املسلمني إىل الفالسفة األ

ا ذلك كله قاعدة ومعيارا منوذجيا مهما للقول الفلسفي األرويب، واكتسب ذلك طابعا إسالمي

  (11-10م:صص2017طاليب،)يف النقل احلضاري، ابتدأ من القرن العاشر." 

 ة يالوجودي يف الروا ىاس املنحكنعإللبحث:  التطبيقياملبحث 

 "د احلنفييمز" شخصيةيف  ةيولاملسؤو القلق

د احلنفي ية مزيشخص علیطر يسيالقلق  ىق نريالغران مسریة يبتصفح روا أما نبدندع

حنو البصرة، ومصدره اخلوف من  مامةيلاهذا القلق عند خروجه من  تجلىية ويبطل الروا

 بغداد إلیله وبعد وص ديتحول القلق عند مزين سرعان ما كول ق،يوظلمة الطر القادم

واألسئلة اليت روحي بشجن غربيت ووحشيت  تغطس»عنها:  عربيل أسئلة كش علیصبح يو

وهذا بعد التحاقه باحلنابلة  (113 ،م2017س،ي)اخلم. «ةيالسباع الضاركتتقاتل داخل رأسي 

لتحق يعرف من الذي جعله ياتبا له، وهو ال كمي الذي أصبح احلنفي يد التميخ حممد زيشو

ت ي عنه، أم ألنين رأنيميث التميملن التزمته هل حلد يوال ادر» ل نفسه:أسيضطرب ويهبم ف

شبه وجه يان له وجه كوقف بنافذيت وا قد ريبكاإللتحاق حبلقته عقابا  لة أزمعتييف منامي ل

لسان  علینة يف لسانه اليت تقترب من تتابع األحرف كاللك تل مي...أم ساقتينيخ التميالش

  (81 م،2017اخلميس،)«جدي، فلذت جبانبه 

هتفون: ال إله إال اهلل ياحلنابلة واملعتزلة وهم  نية بكت املعرأشتد هذا القلق عندما بديو

ون له كتل عن أن جيرددون إن اهلل يو .لةاحلناب لكمثله شيء! هكس يوهو ل اأقدامًجعلوا هلل 

ار اهل كوأخذت األف ثعبانكنسلخ من جلده يد يجعلت مزحات يصورة أو مثال. هذه الص

مي ال حتزن فإن اهلل يخه التمينطق شيوبعد ما  .تدب يف عقلهد )املعتزلة( يالعدل والتوح

ة يقنا... فالفتيختار جانبنا وأصبح ضمن فراا هل اهلل حقً» ردد هذه األسئلة يمعنا راح 

 « ا ضًيه ايث نبياته وبأحاديستشهدون بآيانوا كدي الرخصة يالغرباء )املعتزلة( ذوو األ

ون أحد مقومات يما اعتربه الفالسفة الوجودكو د املوقفيفالقلق س» (97م، 2017اخلميس،)
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ر كمالزمة الفكاعتبار أنه واقع مالزم هلا  علیاة اإلنسان، ييف حالوجود اليت البد منها 

 (م2016) اجلاعوين،«ة.يواملشاعر الوجدان

ذهب ي. مما جعل النوم حالة واحدة علیثبت يوال ك تحريوالت  ؤبتسا ىجلتي مزيد راحو

فق خيان قليب كفقد  »لزمه يزال يقصد املعتزلة والقلق ما يدخل قلبه لذا ي كنه والشيمن ع

ين كك، ومن الوجوه اليت ستشاردور هنايه: ماذا يإلمن اجمللس الذي أنا ذاهب  ابًيبوجل هت

وما إن ( 133 ،م2017س،ي)اخلم«  ات الرجال، يف صف النعال يجلسوين بأخريليت، هل سيل

فهو  ،ةيه هذا القلق وهو قلق املسئوليعل ىطغ املعتزلة حىت ىأصبح احلنفي أحد السراة لد

 . حتوائهاستعدة إلم عقوالًد جيب أن جي ةيتب فلسفكو اياآلن حممل بسبع وصا

ن كتمي د احلنفي نفسه مشروعاحىتيما جعل مزك مشروعاون يكاإلنسان أن  سارتر يري

خر ته، اآليعل اآلخر يف معجين ويخراآل إلیار السراة كاره وأفكصل أفويأن من خالل ذاته 

ها بالفلسفة ريعة وتطيغسل الشر إلی ىفسع مة والفلسفة.كاحل الذي تفتحت أمامه أبواب

هتم بنفسه فقط وهذا مظهر من املظاهر يبعد أن دنست باجلهاالت ويف هذا اجملال ال 

ول فقط عن ؤعندما نقول اإلنسان مسئول عن نفسه، فنحن ال نبغي أنه مس»، نييالوجود

ة يولئجاءت هذه املساذا   (16،ص1964)سارتر،.«ل الناسكعن ذلك كل مسؤونه كشخصه ول

 إلیؤدي يس هو القلق الذي يه هنا ليومن الواضح أن القلق الذي نعن»  ،أثر القلق علی

ل من حتمل كعرفه يط من النوع الذي ينه القلق الصايف والبسكعال، لفانة والألكاإلست

ته يذا فعل سارتر يف رواكه (22 م،1964سارتر،)« ام.يوم من األيات يف ية من املسئوليمسئول

صل ين من خالله أن كنتان الذي متكة رويشخص علیان، بعد ما رسم القلق ية الغثريالشه

 ته.يوجوده وماه إلی

 د احلنفي ية مزية يف شخصياحلر

ثر الفلسفات كة أيد أن الفلسفة الوجودكة. و من املؤية من أهم مظاهر الفلسفة الوجودياحلر

شف ذاته ونفسه يكع اإلنسان أن يستطيوال ( 10: م1967)فرحات،«ة.ياحلر ا عنثًياملعاصرة حد

ستطاعت أن تسلط اس يمة اخلميأم أنة، ييف هذه الروا ىته. لذا نريإال بعد ما تتحقق حر

أن  ة مغروسة يف أعماقه قبليرة احلرذانت بكاحلنفي، الذي د ية مزيشخص علیة ياحلر

ث يارهم، حبكة أساس أصول أفيعد مبحث احلرين ياملعتزلة، الذ ىصبح أحد السراة لدي

كيف ال وقد ظلّوا » ة.ية اإلنسانية احلريام أصوهلم دون النظر واإلهتمام بقضيعتذر تصور قي

واجملادالت يف الذّروة والغارب، حول خمتلف املواضيع والشؤون اليت ما  يقيمون املناقشات
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املعتزلة قلوب الفالسفة  أسركانت احلرية منفصلة عنها، لذلك يرتفع العجب حول 

والعلماء، إذا علم أن ما من شيء أقرب هلؤالء أكثر من احلرية، اليت جعل منها املعتزلة 

 (92م:1950نادر، ي)نصر« أمسى صفة هلل، وأرقى ميزة منحت لإلنسان من طرف اخلالق.

 إلی بغداد نيما ب  املذاهب والفرقنيتدرج بياة، وهذا قبل أن يد يف احلية منطق مزين احلرإ

س لوحات يمة اخلميمأة. فصورت يود اإلنسانين للقياسركبناء الصحراء الأوان، فهو من ريق

 ده شيء، حيتيقيع أن يستطيمة أظفاره. فهو ال عود نوذلك عنة يد احلنفي بقلم احلرياة مزيح

، بل نيواملصلالصفوف وال أقلب رأسي يف السقف  إلیطلب مين جدي أن أتقهقر يو»  !الصالة

طلب مين وأمضي يمبا  يلان ال أبكيف حضرة الرمحن وأنظر موضع السجود، ل اأطأطئ خاشعً

نا عرب املثلثات والدوائر، وأتساءل هل يعل اليت تطل ريفاوقيت أثناء الصالة يف تأمل العص

 (19، م2017س،ي) اخلم«لصوص الصحراء . إلینا الصالة أم تتأملنا لتشي بنا كتشار

ة، يوانات من جهة نظره البد أن تتمتع باحلرية لنفسه فقط، بل احليد احلريريما ال ك

تنع من هذا الفعل، مي ريذبح جدي صغيطلب منه يظلم. فعندما يعاقب ويار كوألجل هذه األف

 حتز عروق الطلي، والثغاء كنيألنين ولد عبداهلل الثاقب، ال بد أن أحدق يف املشهد والس»

دي أيب الضخمة، عندما طلب يي من كف علیالقلب ... علمين هذا لطمة اط يقطع نيالذي 

 (24، م2017اخلميس،)« لذحبه.ريجدي صغ علیمين أن أقبض 

وان الذي الحول له وال ية فالبد احليتخلص من ذل العبودياإلنسان أن  علیما كعتقد يو

أهنا كا عين هبوجهمل تبال ناقيت شربا حبضوري، وأشاحت » تخلص من هذا الذل.يقوة أن 

رها باملشقة والعذاب، وأستمرت جتتر طعامها بال مباالة، كنفرت من حضوري الذي ذ

رم ونبل، فحللت عقاهلا، وأطلقت سراحها قائالً هلا : أذهيب كقابلت استقباهلا الفاتر يل ب

دة عن يبع كاتية من حيشي السنوات الباقيأن تع كفأنت حرة اآلن، ومن حق كلقد أعتقت

 (216،  م2017اخلميس،)«ة.يالعبودذل 

 املذاهب. فهو ال نيس تسحب احلنفي بيمة اخلمية، راحت أمينية الديث احلريأما من ح

ضر من حجر يعي من بين األخي، و هو الشنيصبح من راجلة احلنابلة املتعصبيأن  يلابي

ن ما وجدت يوأ ةيبحث عن احلريي لذاحلر ا لكن من املعتزلة وسراهتم. هو ذيكمامة، أو يلا

ق بعد قول أيب يدخل يف عصبة الغرانيو هبذه املنطق  لق يف مسائهاحياحلنفي  ىة نرياحلر

ان مسؤوالً كيف تصرفاته ما  اوحرً ارًكن اإلنسان مفيكلو مل » السراة: ريبكاحلسن اهلامشي 

 (158 ،م2017اخلميس،).« اأم عقابً اها ثوابًيعلان من العدل اإلهلي جمازاته كعن أفعاله وما 
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كما نرى احلرية تطفق على سلوك مزيد واعتقاداته، فعندما يدخل إىل مسجد الصخرة 

بالقدس ويسمع البعض يتكلمون على االحنراجات والتحديات فوق الصخرة وينسبوهنا إىل 

موضع قدم النيب و سقوط عمامته، لذا ال يهاب اذا رد على هذه الروايات واالخبار الدينية: 

اء هبا وأحس ملمسها املتزلق ولكن مل أتبني موضع القدم أو " اتفرس بالصخرة امللس

وعندما ذهب للحالق وطلب منه  (197، 2017)اخلميس،العمامة، ويذهب إىل أسئلة أخرى." 

أن جيز جدايله،" أخذت ضفائري بعد أن جزها احلالق وحفرت يف أحدى زوايا املدينة 

ضفائري تشفع يل عند اهلل، فهم يقولون ودفنتها حيث مرقد االنبياء وأنا أمتتم ساخرا: لعل 

 (199، 2017)اخلميس،إن مقبور القدس ال يعذب."

شف وجوده، ألهنا ال تنفصل من وجود ك علید احلنفي ية ساعدت مزيهذه احلر

س مث فارق يبعده، فل مايفا ًحرً ون يكون أوّالً من أجل أن يكفاإلنسان ال »ه. يقة اإلنسانياحلق

جتاه اة يتضلع باملسئوليما جعلته ك( 81-82 ،م1966تر، ر)سا«ونه حّراً.ك وجود اإلنسان ونيب

تصبح يف تصور سارتر  اة الناشئة عن القرار باعتباره ملزمًياملسؤولنفسه واآلخر، هذه 

وّن يكنة ويمع اعد وعودًيعل اإلنسان جياملستقبل، و علیمل مراهنته حي اة التزامًيللحر

 .لكذ إلیأصدقاء وما 

 د احلنفي يار عند مزيختإلاإرادة 

ار يختاإل علی ااإلنسان مُرغمً أن عتقدونيحيث ، ينيزات عند الوجودكرتاملار من أهم ياإلخت

وجد بعد إنّما يا لوجه أمام نفسه بإعتباره لو ا وجهًهدد وجوده فهو دائمًين هناك خطراً إو

خر. املختار واآل علیؤدي يار ياإلخت ريوتأث ة وخماطرة.يار حريار واإلختيوجد بواسطة اإلختيس

مة ما خنتار وإعالء يد لقكي من أمناط الوجود، هو تأنيارنا لنمط معيإن إخت»قول سارتر: ي

ن أن خنتار الشر كميخترنا، فنحن ال ال الناس: إختاروا مثلما كأننا نقول لكلشأنه، و

 (16-17، م1964)سارتر،«الناس.ل ك لري لنا ومن مث فهو خريخ األنفسنا، وما خنتاره دائمً

» ل من نفسه: ائتسية يومالياته يار يف حيختال كد احلنفي عند ية بات مزييف هذه الروا

ق اليت يس بعد من مجاعة الغرانيوهو ل (13، م2017س،ي)اخلم«  ري أم مسريهل أنا خم

 ابأجعل  ااملوقف مأن هذا كار، و ياهم حمملة بنربة اإلختيهم ووصاكارهم وسلوكأفأصبحت 

من املعتزلة  صبح أحد السراةي د أليب احلسن اهلامشي حىتيتار مزخيالعباس احلداد 

شعور  علیولوجي القائم يكلهم السية، أشهرها دلية بأدلة فلسفيفندون حجج اجلربين يالذ

ل يبدل تنا شعوراً مباشرايإننا نشعر حبر»قولون: يار، فياإلخت علیة والقدرة ياإلنسان باحلر
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ة مرادة من اإلنسان مقدورة يارية اإلختكنرتعش؛ فاحلر نيتنا حك حرنيأننا نشعر بالفارق ب

 ( 142د ت، ا،يرك)ز«ها.ية اليت ال دخل له فية اإلضطراركله، خبالف احلر

هذا  علیه ، اليت حتثّةا السبعينفسه الوصا علیطبق يد يمزأخذ  نطلقمن هذا امل

ة دربه كون له يف حلكأحواله قبل بصره، لتالوصايا بعني  لكطالع تيد منه أن ياملنطق وتر

ت ريئة املطلقة، ومن نطقت اجلبال جبربوته وقوته، وسيوملا أراد ذو املش» ا: قًيالً ورفيقند

هدي عباده يل وأطراف النهار، أن يم قدرته، وسبحت له املخلوقات آناء الليبعظ لكالف

 إلیأخذهم يم، ويوقظهم من غفلة النعيم، ويعرشه العظظلهم حتت يم، ويل املستقيالسب

اجلنان، فسبحان من ال  إلیقودهم ي هلم من ضوء العقل والربهان ما ري، وصميالدرب القو

لم كتيهذا األثر قام احلنفي  علی (188، م2017س،ي)اخلم«ده الزمان.حيان، وال كصره املحي

بطالب احلق  ندي: إنه ال شيء أوىلكإسحاق المنا أبو كيقول حي»:ردد ين. ويار لآلخريباالخت

ان اخلمسة، وأعمدتنا مخسة، أما ما كاألر علیقوم يل يكمن احلق نفسه... اإلسالم ه

 .«اراتيمبا شئت من اخل تكاياإلرادة أن تبين وتؤثث ح يةل، فلك احلريكداخل هذا اهل

 ( 262م، 2017اخلميس،)

سارتر الوجودية، وجيب علينا هنا نشري إىل أهم قد أشرنا إىل أهم التجليات يف فلسفة 

هذه الفلسفة وهو السعي واملثابرة يف سبيل الوصول للهدف يف احلياة. يقول  من  مرتكز

سارتر: " الوجودية ليست فلسفة تأمل وسكون، ألهنا حتدد اإلنسان طبقا ملا يفعل وهي ليست 

ن مث فهي أكثر الفلسفات تفاؤالً. فلسفة متشائمة، ألهنا تضع مصري اإلنسان بني يديه، وم

وهي تدفع اإلنسان للعمل، وال تثنيه عنه، بل إهنا ال ترى له أمالً إال يف العمل،فالعمل هو 

( هكذا نرى بطل هذه الرواية لدافع وجودي 44م: 1964سبب استمرار اإلنسان يف احلياة.")

مصار متحمل املخاطر يسعى وراء هدفه، وهو نقل الوصايا السبع لسراة، فينتقل بني األ

 حىت يصل إىل غايته وغاية السراة اليت هي حترير العقول من قيد اجلهل والتقليد. واملتاعب

 النتائج

 مسریة يار املعتزلة وتصفح رواكوآراء وأف تب جان بول سارتركد من يبعد دراسة العد

نتائج  إلیصلنا تو ة،يالسارتري يف هذه الروا ىشاف املنحك، واستقيق يف مدن العقيالغران

 هامة وهي:
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تبه، كا يف ريثكلم عنها كة اليت تيات املختلفة من فلسفة سارتر الوجودين التجلإ -

ة، ية، من ضمنها القلق، واملسؤوليد احلنفي بطل الرواية مزيمن يف شخصكت

 .ارية، واإلختيواحلر

ته يثبت وجوده وماهي أن اتيالتجلد احلنفي من خالل هذه ية مزيحاول بطل الروا -

 اءباألخذ والعط لك البلدان واألمصار، وذنيان ما بيداأل رق وحىت املذاهب والفِنيب

صبح أحد سراة املعتزلة، ألنَّ يه عندما يعلثر البالغ األ ىبقيات، ويمن هذه التجل

ة يأن الوجودكو ؛ةيم الوجوديات واملفاهي من هذه التجلريثكالتتضمن املعتزلة 

 ات منها.يوأصحاهبا أخذوا هذه التجل

ات من الفلسفة يس أن توظف هذه التجليمة اخلميأم ةية السعوديالراو استطاعت -

بن الصحراء روح اد احلنفي اليت غرست يف نفس ية مزيشخص علیة يالوجود

ات من نفس بطل يتنقل هذه التجل ،قةيلمة الرشكة واإلهتمام باآلخر بالياملسئول

قابل يبالقادم و أيتيما سوف  علی امضطربًوا قلقًلتجعله  ئروح القار إلیتها يروا

 د احلنفي. يمز

، ولكن يف حلاديةهذه الفلسفة تنقسم إىل الفلسفة الدينية )املسيحية( والفلسفة اإل -

اجملتمعات العربية واإلسالمية طغى جانب اإلحلادي هلذه الفلسفة على جانب الديين 

هبتها السردية استطاعت ترسم هذه وخاصة يف جمتمع الراوية، أما الراوية مب منها

الفلسفة وجتلياهتا على شخصية مزيد احلنفي بعد ما أعطت هلا لباسا شرقيا وذلك 

ب قرِّاستطاعت أن تهكذا ومن خالل فلسفة املعتزلة القريبة من هذه الفلسفة، 

ب والرافض هلذا النوع من ي املتعصاإلسالم-جملتمع العريبمن اة يالفلسفة الوجود

 .الفلسفة
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