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 كلمة الشكر

ينطقهبا اليت اللغات وأفضل القرآن لغة العربية جعل هللالذي احلمد
أشهدأنال إالاهللوحدهالشريكلوواإلنسان. أشهدأنحممدرسولإلو

 اهلل.أمابعد
قدمي.وذهالرسالة،بإذناهللعزوجل ىفقدانتهىالباحثمنكتابة

اآلالبحث بكلية وأدهبا العربية اللغة قسم وإىل جبامعةدب اإلنسانية العلوم
منيالراني كمادة احلكومية الطلباإلسالمية على ادلقررة الدراسة مواد

 أدهبا."يفاللغةالعربيةو S.Humللحصولعلىشهادة"
الوجوديةيفرواية"محاراحلكيم"لتوفيقاحلكيموقداختارالباحث

للقارئنيعامة.للباحثخاصةوموضوعاذلذهالرسالةعسىأنيكوننافعا
ويفىذهالفرصةالسعيدة،قد مالباحثالشكرعلىمشرفنيالكرمني

 دكتور األستاذ الدينمها وشريف ادلاجستي أحسناألستاذة النساء خي
أفكارمهايفاإلشرافعلىماوقدبذالخهودمهاوأنفقاأوقاهتادلاجستيالذين

 .وتكميلهامنالبدايةإىلالنهايةتأليفىذهالرسالة
الكرامالذينقدعلمواالباحثوذاأيضاالشكرالعميقجلميعاألستو

 ارشدوىاإرشاداحسنا.ختلفةالعلوموادلعارفالنافعةومبهزودو
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 خاصا شكرا الباحث وأدهبوقد م العربية اللغة قسم وجلميعلرئيس ا
العلوماإلنسانيةدلساعدةكتابةدبواألساتذةفيو،وعميدكليةاآلاألساتذو

ىذهالرسالة.
و لوالدييأنىسنيال خاصة الشكر الباحث علىوقد م احملبوبني
خرة.األوابيفالدنياويفإدتامىذهالرسالةلعلاهللجيزيهمأحسنالثادعائهم

يفإدتامالرسالة.هىلأصدقاءادلكرمنيالذينساعدوإالشكرالباحثقد ميو
حسبنا .للقارئنيعاموعلهانافعةللباحثخا وأخياعسىاهللأنجي
ةاالباهللالعليالعظيمنعمالنصيالحولوالقو اهللونعمالوكيلنعمادلوىلو

احلمدهللربالعادلني.و
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Penelitian ini berjudul Al-Wujūdiyyatu fī Riwāyati “Ḥimāru al-Ḥakīmu” li 

Al-Taufīqi al-Ḥakīmi”. Peneliti ini mengungkap eksistensialisme tokoh-tokoh 

dalam novel “Ḥimār al-Ḥakīmi” Karya li Taufīqi al-Ḥakīmi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil yang didapat adalah 

eksistensialisme terbagi kepada 4 macam yaitu. Pertama, al-wujūdiyyatu fī 

ḥurīyati adalah manusia sejati dipandang sebagai hasil dari tindakan 

kebebasannya. Menjadi diri sendiri hanya mungkin jika orang memilih diri sendiri 

dan menentukan kehidupan mereka yang baik. Kedua, al-wujūdiyyatu fī khayāli 

adalah imajinasi dari kekuatan misterius, kekuatan imajiner. Imajinasi tidak sama 

dengan realitas sejati (realitas objektif). Ketiga, al-wujūdiyyatu fī iḥtisāni adalah 

perasaan kesepian dan keterasingan, sifat atau pengalaman dalam kehidupan 

seseorang dimana ada perasaan tidak berdaya, tidak berguna dan kehilangan 

gairah untuk hidup. Keempat al-wujūdiyyatu fī as-syakhṣhīyati ar-raīṣīyah adalah 

kehadiran didunia adalah fitur dari keberadaan manusia yang berbeda dari 

keberadaan makhluk lain, ini berarti bahwa manusia ada pada saat yang sama 

menunjukkan kehadiran mereka didunia selama desain, perawatan atau konstruksi 

dunia mereka. 

 

Kata kunci: Eksistensilisme, kebebasan, imajinasi dan perasaan 
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 ااذلاديإمس:  إسمالطالب

 122225255:  رقمالقيد

 :كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية/قسماللغةالعربيةوأدهبا الكلية/القسم

 الوجوديةيفرواية"محاراحلكيم"لتوفيقاحلكيم: موضوعالرسالة

 5252رياني51:  تاريخادلناقشة

21:حجمالرسالة
 شريفالدينادلاجستي:الدكتوررفاألولادلش

 اءأحسنادلاجستيسخيالن:ادلشرفالثاين



 موضوع ىكان الرسالة احلكيم"ذه "محار رواية يف لتوفيقالوجودية
يعرباحلكيم الب. احلكيم"حثعنالوجوديةشخصياتيفالروايةىذا "محار

الباحثيف .لتوفيقاحلكيم منهجالبحثالذياستخدم ىوأما ذه فهورواية
أنىناككانت .تحليلىالادلنهجالوصف ،وىيأنواع1النتائجاليتكتبتها،

ة.يوجودإنسانحقيقيىونتاجأفعالواحلريُنظرإيل،حريةيفالوجوديةاألول
شكلحياهتم أنفسهموحددوا البشر اختار فقطإذا أنتكوننفسكممكًنا

الوجودالثاىناجليد. خيال، يف منية خيالية، قوة غامضة، قوة ىو اخليال
ادلوضوعي(.احلقائق )الواقع احلقيقي الواقع نفسو ىو ليس اخليال واخلربات.

الشعوربالوحدةوالغربةىيمسةأوجتربةيفحياة،يفإحتشامالوجوديةثالثال



 ز

 

 

الرابع.زوعدماجلدوىوفقدانشغفاحلياةاإلنسان،حيثيوجدشعوربالعج
ىومسةمنمساتالوجودإنالوجوديفالعامل،الوجوديةيفالشخصيةالرئيسية

يعينأنالبشرموجودون اإلنسايناليتختتلفعنوجودكائناتأخرى،وىذا
أثناء العامل يف وجودىم يظهرون نفسو الوقت بناءيف أو معاجلة أو تصميم

.عادلهم
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 الباب األول

 ةممقد  

 خلفية البحث .أ 

على محل طلقت الكلمة أستقاء، ٍب صلها اللغوى، ىي االأالرواية ُب 
يضا على طرؽ نقل طلقت الكلمة أبل وأ ،واحلديث ،الشعر. واألنساب

ما يبدو من كالـ ييل ذلك فلعالقة ُب كل. وسبالقراءات وفروع العلم ادلختلفة 
االستظهار. فأنت تقوؿ: أنشد القصيدة وال تقل اروىا اال أف تأمر  اجلوىرى،

ية. ارا الرو واالستظهار مها عنص ،فاحلمل ،باستظهارىا. وعلى ىذايتها. أي ابرو 
ص واللغة القص والقراءات احلديث ،ومن ٍب فقد أصبح ناقل الشعر. األنساب

  ٔوالغزوات ايل غَت ذلك حتت شرط الستفهاد راوية.

الرواية ُب  ٕالقصة الطويلة. عٌتمب ،رواية-يروى-الرواية أصلها من روى
ورة العامة مّص مثرّى ختيلّي سردي واقعى غالبًا يدور حوؿ شخصيات الص

متوّرطة ُب حدث مهّم، وىي دتثيل للحياة والتجربة واكتسب ادلعريف. يّشكل 
وصف واالكتشاؼ عناصر مهمة ُب الرواية، وىي تتفاعل وتنمو الدحث وال

                                                 
( ٕٜٛٔ ،طرابلس :ادلنشأة العامة للنشر والتوزيعى واإلعالف ) ،عراب الرواةالا احلميد الشلقاُب، عبد .ٔ

 ٚٔ ص: ،
ـ(.  ٕٗٓٓ ،)د. ـ: مكتبة الشروؽ الدولية ،(ادلعجم الوسيط ) رلمع اللغة العربيةشوقي ضيف، . ٕ

 ٖٗٛص:  ،ٗط. 
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وحتّقق وظائفها من خالؿ شبكة تسمى الشخصية الروائية، فالرواية تّصور 
الشخصيات ووظائفها داخل النّص وعالقتها فيما بينها، وسعّيها إىل غياهتا، 

شكل بية( ىي قصة ُب وادلقصود بالرواية )روا ٖوصلاحها او إخفاقها ُب السعي.
شخصيات كانت ، فالتاـوادلوضوع ، مبعٌت مؤامرة )حبكة( واسع قدرنثر ب

 ٗ.متعّددة، والغالؼ وقصة متنوعة

٘.األدب يعرض صور احلياة. واحلياة نفسها ىي حقيقة اجتماعية
البشر  

ؿ أعما ٙ.البشر لديهم مشاعر مجالية ،القدرة على التمييز اجليد بينهملديهم 
)اخلارجي( أو األديب  ثأحداب لق، سواء تتعاإلنسافاألدبية ىي ظواىر حياة 

ثر ىذا الشعور بالعوامل ُب النفس )الداخلية(. ديكن أف يتأ الصرعر و شعب
، وغَتىا من الظواىر األخرى اليت حتدث الطبيعية، واحلياة، وتطوير اإليديولوجيا

 ٚ.ُب اجملتمع

تفرده، وأنو الوجودية ىي تيار فلسفي يعلي من قيمة االنساف ويؤكد على 
الوجودية حركة  صاحب تفكَت وحرية وارادة واختيار وال حيتاج إىل موجو.

فلسفية ظهرت ُب أوروبا أثناء القرنُت التاسع عشر والعشرين ادليالديُت. ومسيت 

                                                 
. )بَتوت: مكتبة لبياف ناشروف: دار النهار للنشر معجم مصطلحات نقد الرواية. . لظيف زيتوفٖ

  ٜٜص: ،ـ( ٕٕٓٓ

  .ٗ
Sukron Kamil. Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2009). hal: 41 
  .٘

Supardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra : Pengantar Ringkas. (Cirendue: Editum. 

2009.) hal: 1 
 .ٙ
Ibid. hal: 42 

 .ٚ
Ahmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang: UIN-MALIKI PRESS. 

2011) . hal: 95 
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بطبيعة الوجود أو الكينونة، فقصدوا  أً ة ألف معظم أعضائها اىتموا مبدالوجودي
، ألهنم دائًما ما البشر ليسوا سللوقات ثابتة ٛمبصطلح الوجود الوجود البشري.

،  ويواجو دائًما أشياء جيب زراعتهايصبحوف )معاجلات( أو جيريوف ويصبحوف. 
 ٜكما تظهر فيما يتعلق باألشخاص اآلخرين.

ىب األدبية اليت اأما ُب اجملاؿ األديب، فالوجودية معروفة مبذىب من ادلذ
، الطبيعة البشرية ختتلف ُت أمور أخرى. من برؤية الفلسفة الوجودية ىتقـو عل

ألهنا تريد إعادة الذات البشرية  ٓٔعن الطبيعة. البشر يواصلوف جتديد أنفسهم.
، لك األشياء. البشر ليسوا كادلادةإىل مكاهنا احلقيقي. البشر كمواضيع وكذ

 ٔٔ.البشر ليسوا فقط الفكر والبشر حيتاجوف إىل السعادة واذلدوء والسالـ

ىذه الفلسفة الوجودية ُب  ىدوف علعتمالعرب الذين ي ومن األدباء
ية سنة كاف توفيق احلكيم من مواليد االسكندر  مؤلفاهتم األدبية توفيق احلكيم.

ـ احلى الذي ولد فيو ىو )حى رلـر بك( وتلقى تعلمية األوؿ مبدراسة  ٜٛٛٔ
ادلدينة وكانت  ٍب انتقل إىل مدراسة )العباسية( هبذه ،)رأس التُت( االبتدئية

                                                 
 ٘ٔ:ٕٔ، ٕٜٔٓ-ٔٓ-ٛٔ. org.marefa.www://https/الوجودية/ تعرؼ. ٛ

 .ٜ Hendi Suhendi. Filsafat Umum : Dari Metologi sampai Teofilosofi. (Bandung : 

Pustaka Setia. 2008). hal: 336  

ٔٓ 
. Ahmad Muzakki. Ibid. hal: 149 

 ٔٔ
. Rabiatul Adawiah. Aliran Eksistensialisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan. 

AL – BANJARI (Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman). ISSN 1412-9507. Vol. 14, No. 1, 2015. hal: 

3 

https://www.marefa.org/


ٗ 
 

 

امسعيل ىو حقوقى وينتمى إىل طبقة  االسكندرية ىي مرتع طفولية وصباه. والده
  ٕٔأما أمو فكانت تركية او فارسية. ،الفالحُت

تجديد أديبًا رلدداً، فما التجديد واحلافظة اختار الكاف توفيق احلكيم 
يبقي ادلدروس، الذي من شأنو أف و  واحملسوب ولكنو اختار التجديد الصعب

يب الكبَت وفناف الفكر، ولو اراء وىو األديب العر  ٖٔويرسخ وال يتبدد سريعا.
 ٗٔ.ت ُب عامل الكتابةفكرية وجوال

. يةالوجود األفكارا من َتً كثيتضمن   "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم فيو
 .لذالك، بناء على ما سبق، أراد الباحث أف يبحث ىذا ادلوضوع

 كلة البحثشم .ب 

الوجودية ُب رواية محار احلكيم لتوفيق احلكيم وما عوامل صر اما عن
 ظهورىا؟

 ض البحثار غ .ج 

صر الوجودية ُب رواية محار احلكيم لتوفيق احلكيم وما عوامل اعن ةلتعرف
 ظهورىا!

                                                 
 ثورت ،إحساف عبد القدوس ،صليب زلفوظ ،ب مع توفيق احلكيمدأحادث ُب األ . رشيد الذّوادي،ٕٔ
 ٗٔـ ( ص:  ٜٙٛٔ ،)القاىرة اذليئة ادلصرية العامة للكتب ،أباظة واخروف
  ٖٚ، ص:ٔـ(، ط:  ٕٓٓٓلشروؽ، )القاىرة: دار ا معاصروف،أدباء عرب   جهاد فاضل، .ٖٔ
 ٔٔص:  ،ادلرجع السابقرشيد الذّوادي، . ٗٔ



٘ 
 

 

 المصطلحات معاني .د 

يريد الباحث أف يشرح بعض معاىن الذي  ،سالةقبل الشروع إىل ىذه الر 
 تضمن ُب ىذه الرسالة:ي

 يةوجودال .ٔ

ابقة، واليت تعٍت اخلروج من من الكلمة الالتينية الس اأصله يةالوجود
"sister"  اليت تعٍت الوقوؼ. لذلك، الوجود يقف باخلروج من نفسك. يدعى

يعٍت  "Seain"و  يعٍت ىنا، "desein" ." Da"ىذا النوع من التفكَت باللغة األدلانية 
 ُب مكانو. ال ديكن أف يكوف ا. يعٍت أف يكوف اإلنساف دائًما موجودً الوجود

بشر ال يسكن. يعٍت التأمل أف تشارؾ ُب العامل ادلادي، متحًدا مع العامل ال
نفسو بالنسبة للحجر أو  ادلادي. ومع ذلك، فإف وضع اإلنساف ليس ىو

 درؾ البشر دائًما مكاهنم. أدرؾ أنو كاف حيفظها. ىذا يعٍتمالشجرة. 

ك، عن طريق اخلروج من نفسو رجل يدرؾ االنشغاؿ، األنشطة، ادلشاركة. لذل
 ٘ٔ.نفسو. اهنا تقف يل أو شخصية

 

 

 

 

                                                 
ٔ٘. Ahmad Tafsir. Filsafat Umum : Akal dan Hati Sejak Thalles sampai Capra. 

(Bandung: PT Remaja Rosadakarya. Edisi Revisi. 1990). hal: 218 
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 روايةال .ٕ

أما الرواية ُب  ٙٔبقلة ذكره. ،يروى-الرواية ىي تأخذ من كلمة روى
ادلصطلح األدىب، فهي: قصة خيالية نثرية الىت يتعد فصلها ويسمع مداهنا بيهدد 

  ٚٔاألحداث والشخصيات أكثر من نوع االخر من القصة.

 الدراسات السابقة .ه 

 ارد، "محار احلكيم" فكار توفيق احلكيم ُب روايةأ يدى أزليتا، ذوادل .ٔ
إف . ٕ٘ٔٓ، احلكوميةاإلسالمية  نرياشية: جامعة الر تأ ابندـ سالال

منهج البحث الذى تستخدمو البحثة ُب ىذه الرسالة فهو منهج 
الوصفي التحليلي وىي طريقة الىت يعتميد عليها البحثوف ُب احلصوؿ 

 وافيو ودقيقة وتسَت الرواية ادلقصودة. على ادلعلومات 

)دراسة  شخصية إبليس ُب قصة "الشهيد" لتوفيق احلكيمإيناس غلدى،  .ٕ
انري اإلسالمية شية: جامعة الر تأ اـ بندسالال ارد ،(حتليلية بنيوية

. إف منهج البحث ستستخدمها الباحثة ُب ىذه ٕٙٔٓ، احلكومية
حيث إهنا تقـو على حتليل شخصية إبليس. الرسالة فهي منهج البنيوية 

شخصية إبليس" أما عناصر البنيوية ُب ىذه القصة فيشتمل على معرفة "
البحثة ُب شخصية إبليس بالدراسة حتليلية ضلو كرباء األدياف. ذلذا ستزكر 

 البنيوية.

                                                 
 ٜٕٗص:  ـ(،ٕٕٓٓ ،ؽ)بَتوت: دار الشرو  ،ة واألعالـادلنجد ُب اللغ  ،لويس معلوؼ .ٙٔ
)جاكرت: كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية جامعو  ادلعُت ُب أألدب العريب وتارخيو، . نبيلة لوبيس،ٚٔ

 ٕ-ٔ، ص:ٔ(، ط: ٕ٘ٓٓ ف ىداية اهلل االسالمية احلكومية.شري
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" "مؤدتر احلبقصة قصَتة  توفيق احلكيم ُبلأفكار  رزقينا فجرية،  .ٖ
ي َت ناشية: جامعة الر تأ اـ بندسالال راد وصفية(،)دراسة حتليلية 

. إف منهج البحث الذي تستخذمو ٕٙٔٓ، اإلسالمية واحلكومية
حيث أنو طريقة من طرؽ التحليل  الباحثة فهو منهج الوصف التحليلي

والتفسَت بشكل علمي منظم من اجل الوصوؿ إىل أغراض زلددة 
الضعية اجتماعية او مشكلة. وجلمع ادلعلومات، تعتمد الباحثة على 

 تريقة البحث ادلكتيب.

 :باندونج ،التشبيو ُب رواية "محار احلكيم" لتوفيق احلكيم ،فوزي حارس .ٗ
إف ادلنهج . ٕٛٔٓ، سوناف جونونج جاٌب ةياحلكوم اإلسالمّيةامعة جب

ىذا البحث ىو منهج صفي حتليلي. يقاـ  يستخدمو الكاتب ُب يالذ
و طريقة ى ةنهج باعتبار ظيفتادل. ىذا ادلنهج بوصف البيانات ٍب حتليلها

ذا ى ـيستخدو حلها فهمها.  شكلة، حىت يسهل علىتبسيط ادل ُب
محار ية "واُب ر  ةأنواع التشبييلها بدراسة بالغية حتللوصف نهج ادل

 لتوفيق احلكيم. "احلكيم

 دراسة) احلكيم لتوفيق احلكيم محار رواية، واعى جنديع مؤمنات رزقي .٘

شريف ىداية اهلل  جامعة: جاكرتا ،(ستانطوف لروبرت بنيوية حتليلية
 اجلهت يست   الىت دليل البحث منهج. ٕ٘ٔٓ، احلكومية اإلسالمية

 .الصحيح نهجمب أكماؿ البحث على ستحصل حىت صورتوو  البحث

قارنتها هبذا البحث وجدت تلك البحوث و  الباحث ود أف الحظو بع
ث أنو يتناوؿ رواية أف حبثها ىذا خيتلف جوىريا عن تلك البحوث السابقة حي
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ُب حُت أف ذاىب الوجودية لتوفيق احلكيم من ناحية التضاد مبمحار احلكيم 
 .وغَتىا دراسة حتليلية بنيويةن ناحية البحوث السابقة تتناوذلا م

 منهج البحث .و 

ىو منهج ث ُب ىذه الرسالة ستخدمو الباحإف منهج البحث الذى ي
 ُب احلصوؿ على التحليلي وىو طريقة اليت يعتمد عليها الباحثالوصف 

طريقة مجع ادلعلومات . وأما ةالرواية ادلقصود وتفسَتمعلومات وافية ودقيقة 
منهج ادلكتيب باالطالع علي الكتب العلمية  الباحث علىعتمد ت فياناوالبي

 .خدـ الباحث نظرية الوجودية ُب حتليل الروايةويسادلختلفة ادلتعلقة بادلوضوع. 

الكتاب الذى قّرره  بة ىذه الرسالة فيعتمد الباحث علىوأما ُب كيفية كتا
الرانري  جامعة سانيةوالعلـو اإلن دابم اللغة العربية وأدهبا، بكلية اآلقس

  .اإلسالمية احلكومية دار السالـ وىو
“Pedoman penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Sastra Arab Fakultas Adab 

dan Humaniaora UIN Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh. Tahun 2014” 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظرى

 الوجودية .1

لوجودي. نساف امغاير بااالالوجودية ىي الفكر عن الوجودية الّذي 
ادلذىب الوجودية االنساف للوجودي يصنع نفساه ُب يؤكد رمسيو وسبال عشاس 

وجود إنساف كافة من جسم وروه قد سلصوص من طريقة ٛٔالّذي خيتار نفساه.
ة. فكر موضوعي متصفب باحلرية عن النفساه فيت يصور عن ادلوضوع واحلري

نساف لن خيلص عن النمرفة ادلعرفة ىو أساس و ىويو" الالوجود يتعلق "بالوجود أ
 ٜٔاليت ال يشتتع اف مفاوضة من بعص وجوده او طريقو.

ىذه الطريقة  أف الوجود ىو الطريقة اليت يعيش هبا البشر ُب ىذا العامل.
،  ى وجود بشري. الوجود ليس ىو نفسو، ال يوجد سو ىي فقط للبشر. لذلك

يتم احتواء الوجود اإلنساين  ٕٓ، لكن ليس كل عنصر موجود.كل عنصر موجود
، ألف قرارات الوجود احلر حتدد شيًئا إىل ُب الوقت وكذلك التغلب على الوقت

األبد. ال ديكن تعريف الوجود على أنو موقف فلسفي من الواقع اإلنساين. ُب 
حُت أف سارتر يعّرؼ وجود البشر بأنو ال شيء غَت طريقة صنع نفسو. لفهم 
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ٜٔ
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ٕٔقاربتهم كذاتية وموضوعية أيًضا.البشر حيتاجوف إىل م
 إف وظيفة األديب 

ة ، بل جيب عليو أف جيعل من أدبو خاصيالوجودي مل تعد خلق اجلماؿ فحسب
ما، وإف تفاوتت ، أي أف يكوف ملتزما دائعامة من خصائص الشعور اإلنساين

 ٕٕدرجات التزامو.

ُب  . فاالنيةوفهو فارؽ ما بُت ادلبدا وتطبيق أما الفارؽ بُت االتية والوجود
بو ذات معينة ، الذي تتميز "ادلبدا الفردي"أو  "الذات "االصطالح العريب على.

، أو مبعٌت عٌت حتقيق الوجود ُب مرتبة ذاتية، فكاهنا تفيد مواتذعن غَتىا من ال
لوجود زلققا ذاتو على منط أوضع تدؿ على شخصية الفرد بعد ما تفاعل مع ا

ٖٕ.أو آخر
اىب األدبية األخرى بدأت الوجودية كمذىب مثل الكثَت من ادلذ 

فلسفي ٍب دخلت ميداف األدب عندما وجدت أف األدب من خَت األدوات 
مفهـو الوجودية ُب األدب جيب دد حي، ولكي لفكرية والفنية للوصوؿ اىل الناسا

 ٕٗ.فية اليت سبقتهاعود اىل اصوذلا ُب الفلسفة ومقارنتها بادلذاىب الفلسيأف 
 
 
 

                                                 
ٕٔ

. Dedi Yulistiro. Ibid. hal: 40 

 ،(ٖٕٓٓلوصلما.  -صرية لعالية للنشر)القاىرة: الشركة ادل، موسوعة النظريات االدبية . نبيل راغب،ٕٕ
   ٙٔٚص: 

مكتبة  - مذاىب وثخصياتالقاىرة: ) ،تاريخ الوجودية َب الفكر البشرى سعيد العشماوى،. زلمد ٖٕ
 (ٕٚٓٓ، نور

  (ٜٗٛٔ ،)القاىرة: ادلكتبة مصرالعبثية، كالسيكية إىل لية من ابادلذاىب األد . نبيل راغب،ٕٗ
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 ٕ٘في األدبالوجودية  .ٕ

، يما ُب رلايل الرواية وادلسرحّيةوالس .الوجودية باألدبامتزجت الفلسفة 
دؽ بو حتليل الواقع اإلنساين والكشف عما ألهنا وجدت فيهما خَت وسيلة لتح

وحتصينو حبريتو الكاملة وإرادتو الختاذ قراراتو ومواقفو ، من الضغوط والتحديات
. ولقد كاف معظم فالسفة الوجودية هنضاؿ إلثبات وجوده واختيار مصَت وال

ا أدباء عرضوا أفكارىم ونظرياهتم من خالؿ إبداعاهتم األدبية عرًضا ىو أفضل شل
كما أف كثَتا من األدباء انتهجوا النهج  .تتيحو النظريات والبحوث اجلافة

، حىت تبلور ُب النصف الثاين رسم رؤاىم وشخصياهتم وحتليالهتمالوجودي ُب 
، وكاف من أبرز أدبائو جاف بوؿ عشرين مايدعى باألدب الوجوديف المن القر 

وادلسرحيات مثل: األيدي  سارتر الذي خلف عدًدا كبَتًا من القصص والروايات
واييت احلزف ، والذباب ور لبغي الفاضلة، وموٌب بال قبور، والدوامة، واالقذرة

الذي كاف  . وكاف منهم البَتوكاموالعميق ودروب احلرية، وعدِد من القصص
 .سوء تفاىم، والعادلوف، واحلصاريدعى فيلسوؼ العبث ومن أىم مسرحياتو 

دللكوت ورلموعة . ومن قصصو ادلنفى وان رواياتو الطاعوف وادلوت السعيدوم
. ومنهم غابرييل مارسيل الذي برزت وجوديتو األدبية ُب أخرى من القصص

، ويعّد من ارترمنهم سيموف دي بوفوار زوجة س. و (رجل اهلل)مسرحية 
س إيليوت ) ُب النصف األوؿ من النزعة الوجودية أمثاؿ الشاعر ت.. أصحاب

ء القرف العشرين ( وصموئيل بيكيث وجيمس جويس على اختالؼ بُت ىؤال
 . واحتفاظ كل منهم بطابعو اخلاص

                                                 
 ٛٔٔ-٘ٔٔص: ،(ملار الق)بَتوت: د، (دراسة و حتليل) دلذاىب األدبيةا . عبد اهلل خضر،ٕ٘
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وإذا رحنا نلتمس رسم اخلطوط العامة لألدب الوجودي مل صلد أفضل 
بُػع ْيد حتّرر فرنسا وجعلها  ٜ٘ٗٔجاف بوؿ سارتر عاـ  من ادلقالة اليت كتبها

مقدمة جمللتو ) األزمنة احلديثة ( ومن ٍّب أصبحت دستورًا لألدب الوجودي  
 :وتتلخص فيما يلي

اه رلتمعو واإلنسانية بصورة لكل كاتب موقف ُب عصره ومسؤولية جت .ٔ
يب . واألد إّف الصمت موقف لو داللتو، حىتعامة، ولكل كلمة صداىا

. وإف مستقبل العصر ُب زمانو من خالؿ وجوده ومواقفو قادر على التأثَت
  ٕٙ.جيب أف يكوف زلور عناية األدباء ىو الذي

وادلستقبل إمنا يتكوف من أعماؿ اإلنساف اجلارية ومشاريعو ومهومو 
، عن عصره ومعاصريو واألديب يكتب لو ومواقفو وثوراتو ومعاركو.وآما

لى حد سواء فكلهم ُب آف واحد وع ويتحدث عن نفسو وعنهم
نة أو ينساؽ ُب تيار ، وال يقتصر على طبقة معيمتساووف وأحرار

، ولكن موقفو سيقوده حتًما للوقوؼ ُب صف طبقتو اليت الدكتاتورية
  .ةأنايشاركها ادلع

، والكاتب يطمح إىل سفة الفرد والذات ضمن موقع خارجيالوجودية فل .ٕ
، وتًتاكم ىذه مواقف مشاهبة دلوقفو عن طريق خلقتغيَت ادلستقبل 

تجلى التضافر بُت . وىكذا يقف وتتآزر لتحدث التغيَت ادلنشودادلوا
ذاتية ورلتمع ُب حالة ثورة ، وتصبح اآلداب تعبَتًا عن الذات واجملتمع

 . دائمة

                                                 
 ٙٔٔص:  ،نفس ادلرجع. ٕٙ
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المهادنة وال إخاء مع القوى احملافظة اليت تتمّسك بالتوازف وألجل ذلك  .ٖ
ولكل  ،ارس القمع والظلم. والبد لكل كاتبعلى احلريّة ودتتضغط 

. ويظل كاتب موقف وقضية ُب صميم ادلعركة. والإنساف، من النضاؿ
، فيعمل جانب ادلضطهدين وادلسلويب احلركةموقف األديب الوجودي إىل 

ويتخذوا ، حيددوا مواقفهم ماـ ذواهتم وإراداهتملتحريرىم أواًل ٍب يضعهم أ
الذي ، بل ىو ملتـز أف خيتار موقفو ليو أف خيتارقراراهتم. والفرد احلّر ع

 يقرر مصَته ومصَت البشر. 

اليوجد انفصاؿ بُت الروح  كما اليوجد انفصاؿ بُت الفرد واجملتمع، .ٗ
الواقع ) جودّي سوى واقع واحد اليتجرّأ ىو، وال يعرؼ الو واجلسد

 الذاٌبواجلماعة التلغي الفردية بل عليها أف حتًـت تفتحها ( اإلنساين
بآراء  ، وكل جلم حلرية الفرد أو إلزاـ لومادامت ال ُتصادر حرية اآلخرين

ضربًا من االستبداد مشولية جاىزة أو تعاـ عن الفروؽ الفردية يعترب 
 . والدكتاتورية

صلد كَت كيغارد متحّما  ، فبينماختتلف منازع األدباء الوجوديُت .٘
اإلنساين وعبثية األقدار ، نرى كامو غارقا ُب مأساة الوجود للمسيحية

. أما سارتر فقد نشر فلسفة احلرية ياة وأجواء الكآبة والقرؼ واليأسواحل
ة فرنسا أناوااللتزاـ وادلسؤولية والكفاح ألجل اجلماعة واإلنسانية متأثرًا مبع

ال مناص من ، و وإدارتو أف ادلصَت متعلق باحلرية، النازيمن االحتالؿ 
د ساد ىذا االجتاه ولقي قبواًل ُب كل أضلاء . وقادلقاومة بكل الوسائل

؛ فال غرابة ادلناصر لقضايا الشعوب ادلستضعفةالعامل الباحث عن احلرية 
. وقد استمر ىذا األوؿ للنزعة الوجودية ادلناضلة أف يعّد سارتر ادلعلم
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َت من الشباف ادلثقفُت التيار إىل أواخر القرف العشرين واعتنقو كث
 . والثوريُت

ؤثر ُب اجلماىَت عن طريق ، ويعند الوجوديُت أداة كشف وتغيَت رالنث .ٙ
ولكن البد ُب النثر من  ، والناشر كاتب حّر خياطب أحرارًااإلقناع

 . ومجاليتو ليست مقصودة لذاهتا بل ىياجلمالية، وإال فال يكوف أدبا
ات بشر واقعّيوف من . والشخصيية ومكّملة وال تنفصل عن ادلوضوعإضاف

، ويُعانوف ايا اإلنساف ادلعاصر بكثافة وعمق، يعوف قضروححلم ودـ و 
الصراع ُب اجملتمع اإلثبات حريتهم والتمتع باختيار موقفهم ومصَتىم ُب 

زاـ اخلاص وحتّمل ، ومن ٍب االلتف ادلعقد، وإثبات إرادهتم احلرةىذا الكو 
؟ ل ينتصر اإلنساف أـ ينهـز وُيسحقوبعد ذلك ى مسؤولية القرار.

. ومن ادلتفائلُت ق التفاؤؿ أو التشاـؤ عند الكاتبختالؼ يطابىنالك ا
 . السلبيُت ادلتشائمُت كامو وإليوتسارتر وفوكنر ومن 

، فالوجوديوف ػ شأهنم ُب يث الشكل الفٍت لألجناس األدبّيةأما من ح .ٚ
اليُقّدسوف األطر القددية واألشكاؿ  -ذلك شأف  أدباء القرف العشرين 

وحيطموف ادلألوفات  لنظر ُب كل الطرائق واألساليبالشائعة بل يعيدوف ا
؛ لكنهم مجيعا متفقوف على أف سابقة وحياولوف خلق تقنيات جديدةال

يعة ادلوضوع اجلمالية عنصر ضروري ُب األدب شعرا ونثرا وتستمد من طب
يدة من ، وولدت أمناط جدوادلتطلبات اخلارجية. ولذلك كثر التجريب

 .رادلسرحية والرواية والشع

ويرى سارتر أف الشعر مثل بقية الفنوف دائم التجدد والتحديث وىو 
جانب من الرسم والنحت  ، بل ىولتأثَت وادلعطيات مع سائر الفنوفيتبادؿ ا
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. اِت لغوية كما ىو األمر ُب النثر، والكلمات فيو أشياء وليست إشار وادلوسيقا
شكلها الصوٌب ومظهرىا لمة ؟ وللكياء طبيعية تنمو كالعشب واألشجارإهنا أش

، والكلمات تتجمع وتتعانق وتتداعى .البصري، وهبما تصبح أداة تشكيل
يق . ويصبح التعبَت عن طر أشكاال من التطابقات والتنافرات وتشكل فيما بينها

، وُب الشعر دتتزج عناصر من الرمزية اإلحياء والرمز، وتتغَت العالقات اللغوية
، والغاية منو الكشف عن أزمة اإلنساف ُب والغناء ريالية والفلسفة والتصوؼوالس

يعاين منو القلق والعذاب واخلوؼ، ألنو  وجوده روحا وجسًدا ضمن واقع شامل
اـؤ والسوداوية واحلَتة . ولذا يغلب على شعراء الوجودية طابع التشواقع معادِ 

 س إليوت ادلعربة عن الضياع واخلواءواإلحباط، ومثالنا على ذلك أشعار ت.
، وُب الشعر دتتزج عن طريق اإلحياء والرمز، وتتغَت العالقات اللغوية والكآبة.

، والغاية منو الكشف ريالية والفلسفة والتصوؼ والغناءعناصر من الرمزية والس
يعاين منو القلق  عن أزمة اإلنساف ُب وجوده روحا وجسًدا ضمن واقع شامل

على شعراء الوجودية طابع  . ولذا يغلبوالعذاب واخلوؼ، ألنو واقع معادِ 
س إليوت اـؤ والسوداوية واحلَتة واإلحباط، ومثالنا على ذلك أشعار ت.التش

 ٕٚ.عربة عن الضياع واخلواء والكآبةادل

 

 

 

                                                 
 ٛٔٔص: ، نفس ادلرجع. ٕٚ
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 عناصر الوجودية .3

 حريةُب الوجودية  .ٔ

وجود إنساف حقيقي ىو نتاج أفعالو احلرة. أف تكوف نفسك شلكًنا فقط 
وحددوا شكل حياهتم اجليد. احلرية من حيث ادلبدأ إذا اختار البشر أنفسهم 

تفرض على البشر ُب مواقف معينة ُب العامل وليست خيارًا. البشر أحرار ُب 
تفسَت ادلوقف حبرية قدر اإلمكاف من خالؿ اإلجراءات واجلهود اليت خيتاروهنا 

ُب ادلثاؿ  وحيددوهنا بأنفسهم. الوضع ُب العامل الذي يفرضو البشر )على سبيل
، أو عيوب جسدية أو حرب تطلب فقط من شكل بيئة سيئة وقاسية

دوف الضحايا(، ىو على وجو التحديد شرط أساسي للحرية. احلرية غَت شلكنة ب
ٕٛ.، ومراحل من مواقف ال خيتاروهنا ُب العاملمواقف متوفرة بالفعل -مواقف 

  

 الوجودية ُب خياؿ .ٕ

أحالـ اليقظة. ال يزاؿ  ، ولكن ليس، قوة خياليةخلياؿ ىو قوة غامضةا
يقي )الواقع ينبع من احلقائق واخلربات. اخلياؿ ليس ىو نفسو الواقع احلق

، ادلقصود مبصطلح اخلياؿ ىو القدرة على تكوين صور ادلوضوعي(. بشكل عاـ
رة من األحاسيس )صور( أو مفاىيم عقلية ال يتم احلصوؿ عليها مباش

لتايل يرتبط اخلياؿ ارتباطًا مباشًرا بالبشر ، وبا)االستشعار(. لذا، فإف اخلياؿ قوة
اخلياؿ الذين لديهم تلك القوة. اخلياؿ سلتلف عن اخلياؿ. يرتبط مصطلح 

، وخاصة األشياء اليت ديكن تفسَتىا على غرار بالقدرة على ختيل األشياء
                                                 

ٕٛ
 . Nur Faiuzia. Eksistensialisme Dalam Novel The Zahirkarya Paulo Coelho. Vol 7, No 

2, 2013. hal: 3 
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األوىاـ. بينما يتم تفسَت مصطلح اخلياؿ ُب كثَت من األحياف كنتيجة خلياؿ 
، واليت الوىم كًتمجة للكلمة اإلصلليزية، وىم م استخداـ كلمةشخص ما. يت

ديكن ترمجتها بالفعل على أهنا وىم. األوىاـ ىي أفكار أو معتقدات أو 
 ٜٕ.انطباعات خاطئة عن شيء ما أو تصورات خاطئة أو مفاىيم لشيء ما

 ٖٓلعالقة بيٍت وبينكا .ٖ

فيو الفرد  عالقيت معكم ىي مسة من مسات الوجود اإلنساين الذي يدرؾ
فراد الذين ىم دائما ُب ، واألد مثلو. األفراد مع عادلهم اخلاصويقيم شريكو كفر 

  ، واألفراد الذين لديهم مشاعر أفكارىم ورغباهتم.العملية

 الوجوديو ُب إحتشاـ .ٗ

، حيث يوجد ىي مسة أو جتربة ُب حياة اإلنسافالشعور بالوحدة والغربة 
شعور بالعجز وعدـ اجلدوى وفقداف شغف احلياة. الشعور بالوحدة يأٌب من 

، والشعور بالوحدة ُب حد ذاتو من قبل أفراد لديهم أشكاؿ سلتلفة فراغ الروح
 من ادلشاعر اليت تتبع: ادللل واخلوؼ والقلق.

 

 

 

                                                 
.ٕٜ
  Ahmad Muzakki. Ibid. hal: 117 
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Tanpa Akhir Karya Kirana Kejora ( Diss. Malang: University of  Muhammadiyah Malang. 2014) 



ٔٛ 
 

 

 الشخصية الرئيسية الوجودية ُب .٘

ت الوجود اإلنساين اليت ختتلف عن إف الوجود ُب العامل ىو مسة من مسا
وجود كائنات أخرى، وىذا يعٍت أف البشر موجودوف ُب الوقت نفسو يظهروف 

 وجودىم ُب العامل أثناء تصميم أو معاجلة أو بناء عادلهم.
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 الباب الثالث  

 منهح البحث

 تعريف أف ثالباح على يلـز، حبثها على الباحث وتعرض تناقش أف قبل

 ذه، ىالبحث منهج ُب اخلطوات كانت. التامة داؼىاأل حلصوؿ البحث منهج

 :اخلطوات يى

 البحث  نوعأ .أ 

ىذا النوع من األحباث اليت سيجريها الباحث ىي دراسة وصفية نوعية. 
الوصفي النوعي ىو نوع من البحث يهدؼ إىل الكشف عن ادلعلومات ادلختلفة 

، وحالة الظاىرة، ويتم بعناية استناًدا إىل خصائص شيء ما )فرد أو رلموعة(
ت من خالؿ الكلمات أو اللغة الواردة ُب رواية محار احلكيم. ناانقل وصف البي

 ٖٔيستخدـ ىذا البحث تدفق الوجودية.
ور، وليس أرقاـ. ُب ىذه ت اليت يتم مجعها ُب شكل كلمات وصنااالبي

 ت ُب شكل كلمات وعبارات ومجل واردة ُب روايةأنابي الباحث، كشف الدراسة
محار احلكيم. ًب حتليل ادلشكالت باستخداـ نظرية الوجودية باعتبارىا مشرط 

 ُب ىذه الدراسة.

                                                 
ٖٔ. Wiwik Pratiwi. Eksistensi Perempuan Dalam Novel Tanah Tabu Karya Anindita S. Thayf 

Berdasarkan Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir. (Makassar: Universitas Negeri 

Makassar. 2016). hal: 24 
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 ثحض الباغر  .ب 

اذلدؼ من ىذا البحث ىو الوجودية ُب رواية محار احلكيم لتوفيق 
 احلكيم ادلذاىب الوجودية.

 تناات ومصادر البينااالبي .ج 

كلمات ومجل ت ميسرة ُب شكل  نااىي بي تناامصادر والبيت نااالبي
وفقرات مدرجة ُب أشكاؿ هتميش كشكل من أشكاؿ ادلقارنة مع محار ورد ُب 

، مع كتاب شر، مكتبة مصرية النآٜٗٔمحار احلكيم لتوفيق احلكيم،  رواية
 صفحة. ٚٗٔمسيكة من 

 تنااطريقة جمع البي .د 

ت ىي اخلطوة األكثر اسًتاتيجية ُب البحث ألف نااتقنيات مجع البي
. دوف معرفة تناامن البحث نفسو ىو احلصوؿ على البي الغرض الرئيسي

ت تليب رلموعة معايَت ناا، لن حيصل البحث على بيتنااتقنيات مجع البي
 ت.نااالبي

ي أف ىو  ،ذا البحث فهي طريقة الثوائقىت ُب نااأما طريقة اجلمع البي
و ى" لتوفيق احلكيم. وأّما الدهنج الكيفي محار احلكيم" روايةُب  الباحث تقرأ

ومن ناحية مصادر الدواد  ٕٖت بنصوص الدكتوبة أو مصرورة.نااالبي الذي مجع

                                                 
 ،(ٕٔٔٓ، )القاىرة: دار النشر، الًتبوية و النفسية العلـو ُب البحث جىمنا ،عالـ أبو زلمود رجاء .ٕٖ

 ٕٛ :ص
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ت إىل نااالبي (Data Primer) ت اليت جيمعهانااي البيى إنقسمت طريقة مجع
ها وتوضيحها من الدصادر واستبط الباحث قسمُت: الدصادر األساسي

الكتب الدتعلقة بالبالغية. أما  يىذا البحث ىوالدصادر الثانوية ُب  ٖٖاألوىل.
 فهي: ت لذذا البحثنااطريقة اليت يستعملها الباحث جلمع البي

 تنااىي الدراسة تقصدىا مجع البي، (Library Researcs) طريقة مكتبية .ٔ
ُب الدكتبة مثل الدعجم والكتب األخبار مبساعدة الدواد الدوجودة و 
 غَت ذلك.والذوامش و  اجملالتو 

ت والدعلومات نااطريقة عملية جلمع البي، (Dokumentasi) ثائقيةطريقة و  .ٕ
 غَتلدوجودة ُب مكاف معُت من الكتب و على طريقة نظر الوثائق ا

 ذلك.

يتم ىذا األسلوب من خالؿ قراءة ومراقبة مجل كل فقرة ، طريقة القراءة .ٖ
 شخصييت ية منتوفيق احلكيم. الوجودلمن رواية محار احلكيم 

إشارة ىي تقنية متقدمة يتم إجراؤىا عند استخداـ ، طريقة اإلشارة  .ٗ
طريقة الرجوع. تتم تقنية تدوين ادلالحظات عن طريق تسجيل وتصنيف 

ت للتحقق ناات ادلسجلة مع رمز البيناات. يتم أيًضا تضمُت البينااالبي
 ت.ناات الالـز لتحليل البيناامن مصدر البي

 

 

                                                 
  ٖٛٔ: ص ،نفس ادلرجع .ٖٖ
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 تنااتحليل البي .ه 

ل ت ٍب تقدًن نتائج حتليناات ىي حتليل البيأناادلرحلة التالية بعد مجع البي
ت بشكل ناا، وعادة ما تقدـ نتائج حتليل البيت. ُب ادلمارسة العمليةنااالبي

وصفي. اشرح أف اخلاصية الرئيسية للتعرض الوصفي ىي التحليل الذي يتم بناًء 
، ستكوف ىناؾ عدة مراحل راسةمن عناصر النوع. ُب ىذه الد على كل عنصر

 :ت، وىينااليل البيمن حت

ُب ىذه ادلرحلة سيتم تسجيل األشياء ادلهمة ادلتعلقة  .التحديد  .ٔ
 بالبحث.

ت ناات والًتكيز على البيناا، يتم اختيار البيالتصنيف. ُب ىذه ادلرحلة  .ٕ
 . لتوفيق احلكيم وتصنيف تدفق الوجودية ُب رواية محار احلكيم

، ت ادلصنفةناا، سيتم تقدًن حتليل لبعض البيىذه ادلرحلةحتليل. ُب  .ٖ
 حبيث ديكن فهمها بوضوح. 

ت ادلصنفة حىت ناا، سيتم عرض رلموعة البيصف. ُب ىذه ادلرحلة .ٗ
 تتمكن من احلصوؿ على استنتاجات عامة.
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 الباب الرابع

 في رواية حمار الحكيم  تحليل الوجودية

وف اإلنساف دائًما موجوًدا ُب يعٍت أف يككما ىو ادلعروؼ الوجودية 
االنشغاؿ، األنشطة، ادلشاركة. لذلك، عن طريق اخلروج من  ىذا يعٍت. مكانو

 .نفسو رجل يدرؾ نفسو. اهنا تقف يل أو شخصية

 ق الحكيمتوفي نشأة .أ 

واحلى الذى ولد فيو  ٜٛٛٔفتوفيق احلكيم من مواليد االسكندرية سنة 
مبدرسة )رأس التُت( اإلبتدائية، ٍب انتقل ىو )حى زلـر بك( وتلقى تعليمو األوؿ 

 السكندرية ىي مرتع طفولتو وصباه.إىل مدرسة )العباسية( هبذه ادلدينة وكانت ا
ووالده إمساعيل ىو حقوقى وينتمى إىل طبقة الفالحُت، أما أمو فكانت تركية أو 

قد أشار إىل ىذا ُب )سجن ىو ال يدرى بالشبط مرجع أسرة والدتو و  فاريسة.
  ٖٗ.وروى يل بعض مؤئراهتفي صباه عمر(.ال

، وعلى شاطيء حبرىا درج ومن االسكندرية االسكندرية داره فيها نشأ
واقباال على الغنم ورث خصاؿ أىل الثغور عزة واعتدادا ومهة للسعي 

أنظر اليو ُب مشيتو وقد بدا مشرئبا ناىض الصدر مًتنح األعطاؼ  واالكتساب.

                                                 
 ٗٔص: ،(ٜٙٛٔئة ادلصربة العامة للكتاب، ) القاىرة: اذلي، أحاديث ُب األدب رشيد الّذوادي، .ٖٗ
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يده  لو.خيشى فوات وقتو ادلقسـو الصلاز عمحثيث اخلطو كأنو أبدا معجل 
 ٖ٘.نو يتخذىا رمزا دلظهر القوة فيهاعليها ولك كأتقبض على عصاه ال تتو 

وكاف اتصاؿ عائلة توفيق احلكيم بإحدى التخوت ادلوسيقية اليت تظهر 
ونزوؿ التخت بأفراده كل صيف مبنزؿ األسرة، سبٌب ألف  ٖٙ.ُب األفراح والوالئم

جيد الطفل وىو ُب ذلك الوقت ابن السادسة ما جيعلو يندمج ُب التخت ويعمل 
على أف ديد شخصيتو للعامل احلقيقي، فكاف يندس بُت أفراد التخت، يأكل 

عن حياة االنعزاؿ اليت يعيشها  وجيد ُب ذلك التعويض ٖٚ،وجيلس ويغٍت معهم
ثة فصوؿ السنة بُت والديو، ولقد وجد توفيق ُب شخص رئيسة التخت، ثال

وىي امرأة لطيفة كانت تناىز الثالثُت من عمرىا، دتتاز فوؽ غنائها الساحر 
بطبيعة غنية بالشعور واإلحساسات تفيضبو على جلسائها، شلا جيعلهم يعلقوف 

ة توفيق كانت حىت إف أىنأ أياـ طفول ٖٛبشخصها، ما جيعلو يفٍت بشخصو فيها
تلك األياـ اليت يقضيها جبوارىا، وكاف حيسب رليئها طيلة ثالث فصوؿ السنة، 

 ٜٖ.ويعد األشهر انتظارًا ذلا

 

 

                                                 
 ٘ٔنفس ادلرجع، ص: .ٖ٘
  ٕٛٔو ٕٙٔ: ص (،ٕٔٔٓ ،)عودة الروح ج ،توفيق احلكيم ،إمساعيل أدىم وإبراىيم ناجي. ٖٙ
  ٕٛٔو ٕٚٔو ٕٙٔ: ص ،نفس ادلرجع. ٖٚ
 ٖٙ ص: ، ، نفس ادلرجع. ٖٛ
  ٜٕٔ-ٕٛٔ: ص  ، نفس ادلرجع. ٜٖ
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 في رواية حمار الحكيم تحليل الوجودية .ب 

 حريةفي  الوجودية .1

وجود إنساف حقيقي ىو نتاج أفعالو احلرة. أف تكوف نفسك شلكًنا فقط 
وا شكل حياهتم اجليد. احلرية من حيث ادلبدأ إذا اختار البشر أنفسهم وحدد

ادلثقف  أناأما  " ٓٗتفرض على البشر ُب مواقف معينة ُب العامل وليست خيارًا.
الذى يفهم الوجود على أساس ادلنطق العقلى، فإف ظهور شبح، ال أستطيع 
تعليل سره بعقلى، وأرى أف قد اهنار أماـ ظهوره منطقى، خلليق أف يصعقٌت أو 

، فأنا شخص ذكي أحبث عن من ىو حًقا، حًقا ٔٗ"صواىب من الفور.بفقدىن 
 .وما يشبهو

اإلمكاف من خالؿ اإلجراءات البشر أحرار ُب تفسَت ادلوقف حبرية قدر 
واجلهود اليت خيتاروهنا وحيددوهنا بأنفسهم. الوضع ُب العامل الذي يفرضو البشر 

دية أو حرب ، أو عيوب جسادلثاؿ ُب شكل بيئة سيئة وقاسية )على سبيل
، ىو على وجو التحديد شرط أساسي للحرية. احلرية تطلب فقط من الضحايا(

، ومراحل من مواقف ال قف متوفرة بالفعلموا -دوف مواقف غَت شلكنة ب
لكٌت أحب إف رجل ال أحب أف أكذب على نفسى، و  " ٕٗخيتاروهنا ُب العامل

                                                 
ٖٜ

. Nur Faiuzia. Ibid. hal: 3 

، مكتبة :مصر(  ،احلكيم محار ،احلكيم توفيق. ٔٗ  ٘ٚ، ص: (ٜٓٗٔ ،السنة لرىوؿ مصت 
ٕٗ. Nur Faiuzia. Ibid. hal: 4 



ٕٙ 
 

 

الشريرة بنفسي ال أريد أف أؤذي نفسو واآلخرين  ٖٗ"أف يكذب علَّى الناس!.
 .ألنو ديكن أف يؤذي نفسو واحلشد

احلق  ، للبشر، وىكذاكل إنساف لديو شهية، أي شهية، مشروب، يتزوج
واهلل  بُت الرجاؿ للعيش معا. " ُب تلبية ىذه االحتياجات. الزواج ىو رباط

، شخصييت تريد حقا لتلبية احلاجة إىل ُب الرواية ٗٗألتزوج لكم وأمرى إىل اهلل"
 الزواج.

 لايفي خالوجودية  .2

، ولكن ليس أحالـ اليقظة. ال يزاؿ ، قوة خياليةخلياؿ ىو قوة غامضةا
واخلربات. اخلياؿ ليس ىو نفسو الواقع احلقيقي )الواقع ينبع من احلقائق 

ادلوضوعي(. بشكل عاـ ، ادلقصود مبصطلح اخلياؿ ىو القدرة على تكوين صور 
رة من األحاسيس )صور( أو مفاىيم عقلية ال يتم احلصوؿ عليها مباش

لبشر ، وبالتايل يرتبط اخلياؿ ارتباطًا مباشًرا باة، فإف اخلياؿ قو )االستشعار(. لذا
اخلياؿ الذين لديهم تلك القوة. اخلياؿ سلتلف عن اخلياؿ. يرتبط مصطلح 

، وخاصة األشياء اليت ديكن تفسَتىا على غرار بالقدرة على ختيل األشياء
األوىاـ. بينما يتم تفسَت مصطلح اخلياؿ ُب كثَت من األحياف كنتيجة خلياؿ 

فوجدت أف ىذا اجلحش اجلميل ليس أىوف قدرًا وال أقل ظرفًا من " ٘ٗ.شخص

                                                 
 ٗٓٔ، ص:  ادلرجع السابق، احلكيم توفيق .ٖٗ 

 ٘ٔٔنفس ادلرجع، ص: . ٗٗ
ٗ٘

. Ahmad Muzakki. Ibid. hal: 117 
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العبارة عبارة عن " ٙٗذلك الكلب الذى رأيتة اليـو ُب صبحة الفتاة الشقراء.
مقارنة بينو وبُت احلمار الذي اشًتاه عن طريق الصدفة والذي أصبح صديًقا 

 حلياتو رغم أنو مل يكن لديو رفيق.

اهنا تشبو مشيىت  "ا ُب كل كائن بشرييتحد اخلياؿ أو الفكر دائمً 
د النظور فأمر با إذخييل إىّل ُب حلظات كأف رأى قد ارتفع عن جلو الوجو  أحياناً.

التعبَت ىو تعبَت عن  ٚٗ"ال أحفل مبن معى وال مبعرفة وحهىت. احلياة مذعنا.
مشاعره اليت تطفو عليو السماء ىناؾ كما لو كاف يعيش ُب رلموعة من 

قدة اليت ال ديكن حلها واليت تتساوى فيها شخصيات ىذه الرواية ادلشاكل ادلع
مع حياتو ، وكيف ديشي كيف يرفع رأسو وكيف تتحكم الشخصية ُب حياتو 
مثل يتحكم أطفاؿ وشخصيات احلمَت ُب ىذه الرواية ُب حياهتم دوف التجمع 

 .مع األشخاص الذين يعرفوف حياهتم

شر ما زالوا يدافعوف عن الغرور ُب ، وُب البالبشر سللوقات خاطئة دتاًما
إذ أرفع نفسى إىل مقاـ التشبو هبذا الكائن  " احلياة حىت ال تشعر احلياة باذلدوء

مناسبة للعيش على ىذه األرض الذي  العبارة اليت قاذلا )أنا( ليس ٛٗالعجيب."
 .يفعل فقط الفجور وأكد أكثر أنو يشبو محار
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 ٙٔ: ص ، ادلرجع السابق ،احلكيم توفيق.  
 ٚٔ. نفس ادلرجع، ص: ٚٗ
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 في إحتشام الوجودية .3

بالوحدة ىو شعور اإلنساف بالذات أنو ال يوجد رفيق ينأى الشعور 
التعبَت عن  ٜٗكما تنظر عُت الزاىد إىل لذات احلياة""  بنفسو عن اإلعاقة

يشبو  .الشعور بالوحدة ىو تعبَت عن ادلشاعر ُب قلب إخراج الناس من احلياة
 احلمار مثل التقشف

ألف ىذه  مشكلة فقداف شيء يصبح مسؤولية ىي عبء ثقيل للغاية
"وأبصرت احلش وافًقا اماـ مرآة طويلة خلزانة مالبس يتأمل  ادلسؤولية تُعطى لنا

فقداف شيء  ٓ٘نفسو مليا، وإىل جانبو الغادة الشقراء يضحك عن يسطع نورًا".
 .لدينا أصبح البؤس عليو مل أكن اىتماما وثيقا

ورعايتها بشكل ، فيجب علينا االىتماـ هبا إذا كاف لدينا حيوانات أليفة
صحيح. يتعُت علينا توفَت مكاف جيد لإلطعاـ والشراب ومجيع الضروريات اليت 
حتتاجها حيواناتنا. سنشعر بعدـ االرتياح حياؿ حيواناتنا األليفة إذا مل تلب 

فأبصرتو كما تركتو أماـ مرآهتا الكبَتة يتأمل  طبيعة احليواف ومُسيت على اسم "
للحيوانات األليفة كحيواف أليف يتعُت  ٔ٘عميقا". نفسو دائًما ُب صمت تأمال

لك. إذا  علينا القياـ بو لتوفَت الغذاء ومجيع الضروريات الالزمة للعيش وفًقا لذ
  ، اعتٍت بو جيًدا.كاف لدينا حيوانات أليفة

                                                 
 ٕٕ. نفس ادلرجع، ص: ٜٗ
 ٕ٘نفس ادلرجع، ص: . ٓ٘
 ٔ٘نفس ادلرجع، ص: . ٔ٘
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 الوجودية في الشخصية الرئيسية .4

مسألة حرية االختيار بُت االحتماالت ال تنفصل عن ادلسؤولية عما 
 علو البشر. وجود احلرية ىو حقيقة أساسية للوجود اإلنساين.يف

 أيها الزماف!... أيها الزماف!... 
 مىت تنضف أيها الزماف فأركب... 

  ٕ٘فأف جاىل بسيط، أما صاحىب فجاىل مركب!!....
الوقت يطَت عندما سيتم تشغيل ذلك : شرح الكاتبُب ىذه اجلملة 

ر غيب اشخص ذكي لكنو غيب بينما احلم ُب ىذه الرواية "أنا"الوقت خارج. أف 
يواف سللوؽ . على الرغم من أف احلُب ىذه الرواية "أنا"ولكن ىذا ما يفكر بو 

، وجيب احًتاـ ادلخلوؽ كزميل ُب ، إال أف البشر ال يعرفونونبيل مقارنًة بالبشر
 .شخص حياة اإلنساف

  

                                                 
 ٙٗٔنفس ادلرجع، ص: . ٕ٘
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 الباب الخامس

 الخاتمة

الصة أف تسجل اخل الرسالة العلمية، تريد الباحثذه ُب ختاـ ى
 ُب مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية. قًتاحات اليت حصلت عليها الباحثاالو 

 خالصة .أ 

ية "محار ارو الوجودية ُب  الباحث اف أىم نتائج الرسالة وجدتوومن 
 :، فهيتوفيق احلكيمل احلكيم"

وجود إنساف حقيقي ىو نتاج أفعالو  يُنظر إيل ،حرية ُب الوجوديةاألوؿ 
ة. أف تكوف نفسك شلكًنا فقط إذا اختار البشر أنفسهم وحددوا شكل ياحلر 

اخلياؿ ىو قوة غامضة، قوة خيالية،  ية ُب خياؿ،الوجود. الثاين حياهتم اجليد
ولكن ليس أحالـ اليقظة. ال يزاؿ ينبع من احلقائق واخلربات. اخلياؿ ليس ىو 

الشعور  ،ُب إحتشاـ الوجودية. الثالث يقي )الواقع ادلوضوعي(قنفسو الواقع احل
، حيث يوجد شعور بالعجز ىي مسة أو جتربة ُب حياة اإلنسافبالوحدة والغربة 

إف  ،الوجودية ُب الشخصية الرئيسية. الرابع وعدـ اجلدوى وفقداف شغف احلياة
ختتلف عن وجود  الوجود ُب العامل ىو مسة من مسات الوجود اإلنساين اليت 

كائنات أخرى، وىذا يعٍت أف البشر موجودوف ُب الوقت نفسو يظهروف 
 وجودىم ُب العامل أثناء تصميم أو معاجلة أو بناء عادلهم.
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 اقتراحات .ب 

رجو الباحث من طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أف يتعمقوا ُب ي .ٔ
وحتليل توفيق احلكيم ألف كثَت من مؤلفاتو ختتاج إىل البحث  مؤلفات
 .العميق

 الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأداهبا أف يكشفوا عن قصة .ٕ
 الشهيد من النظرية األخرى

 جتدر دلكتبة جامعة الرانَتي عامة ومكتبة كلية اآلدب خاصة أف .ٖ
 حتفظ وتزيد الكتب العربية وأدهبا خصوصا ما يتعلق بالشعر احلديث

 النثر. واهلل أعلم بالصوب.
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