
 الوجودٌة

 

 تعرٌف الوجودٌة :

الوجودٌة فلسفة نظرٌة ومزاج وطراز سلوكً ٌقوم على البحث فً مسؤلة الوجود االنسانً 

وعالقته بالوجود الخارجً )الكون والمجتمع(وموقفه من هذا الوجود ، نشؤ على ٌد الفٌلسوف 

الصراع مع (برزت فً اشعار ورواٌات بعض الكتاب مسؤلة 5555الدنماركً كٌركٌجارد)

 االقدار والقطٌعة بٌن السماء والبشر .

 س/ اهم مبادي الوجودٌة 

 ج/ 

 االنطالق من الذات التً هً مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور  -5

 االنسان موجود متكامل اي بعقله ومشاعره وجسده وروحه -2

ٌها ثغرات المعارف والخبرات نسبٌة دوما ، وال توجد حدود حاسمة نهائٌة لها بل تبقى ف -3

 وفجوات ولٌس هناك حقٌقة مطلقة 

 تشتبك الذات الفردٌة بالعالم الخارجً اشتباك تفاعل  -4

اهمٌة مركزٌة ، الٌومً هو االلهام وال عبرة للماضً النه غٌر للواقع المعٌش  -5

موجود.اما المستقبل فٌجب ان نوجده نحن وشعار الوجودي هو )انا االن وهنا ( والفرد 

 الخارجً من خالل وجوده وحواسه ومشاعره متواصل مع العالم

الحرٌة هً الوجود االنسانً وال انسانٌة من دونها ، وهذه الحرٌة تعمل ضمن المعاٌٌر  -6

 الفردٌة ال ضمن المعاٌٌر االخالقٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة السائدة

ٌد ٌتخذ الفرد قراره وموقفه ، وهذا الموقف ذو قٌمة مستقبلٌة النه اتجاه فً عملٌة تجد -7

 المستقبل حٌن تتالقى القناعات والمواقف فً نقطة واحدة 

ترفض الوجودٌة بدءا كل االشكال الجاهزة والموروثة والسائدة النها قٌود واثقال تمنع  -5

 الحرٌة الفردٌة ، لذا فهً تنبذ الدٌن ، والماركسٌة لم تنسجم معها انسجاما كامال 

ها تتفق جمٌعا فً التركٌز على موضوعات س/ هنالك وجودٌات عدٌدة بعدد منظرٌها ، ولكن

 محددة ، ماهً :

ج/ الحرٌة ، الموقف االرادي ، المسإولٌة ، الفرد ، االثم ، االغتراب ، الضٌاع ، التمزق ، 

السؤم ، االستالب ، الخٌبة ، الرفض ، القلق ، الموت ...وكل ما ٌمت بصلة الٌؤس ، القرف ، 

 الى مؤساة االنسان الوجودٌة 

 الوجودٌة واالدب :

امتزجت الفلسفة الوجودٌة باالدب ، السٌما فً مجالً الرواٌة والمسرحٌة النها وجدت فٌهما 

خٌر وسٌلة لتحلٌل الواقع االنسانً والكشف عما ٌحدق به من الضغوط والتحدٌات ، وتحصٌنه 

 ار مصٌره .بحرٌته الكاملة وارادته التخاذ قراراته ومواقفه والنضال الثبات وجوده واختٌ



ابرز ادبائه جان بول سارتر الذي خلف عددا كبٌرا من القصص والرواٌات والمسرحٌات مثل 

ًّ الفاضلة وموتى بال قبور  والدوامة والذباب ورواٌتً الحزن العمٌق  االٌدي القذرة والبغ

 ودروب الحرٌة 

 س/ما هً الخطوط العامة للوجودٌة من خالل ما كتبه سارتر عنها:

 ج/

 اتب موقف فً عصره ومسإولٌة اتجاه مجتمعه واالنسانٌة بصورة عامة لكل ك -5

الوجودٌة فلسفة الفرد والذات ضمن موقع خارجً ، والكاتب ٌطمح الى تغٌٌر المستقبل  -2

عن طرٌق خلق مواقف مشابهة لموقفه ، وتتراكم هذه المواقف وتتآزر لتحدث التغٌٌر 

 المنشود ، فٌتجلى التضافر بٌن الذات والمجتمع 

جل ذلك تضغط على ال مهادنة وال اخاء مع القوى المحافظة التً تتمسك بالتوازن وال -3

، والبد لكل كاتب ولكل انسان من النضال والكاتب موقف الحرٌة وتمارس القمع والظلم 

 وقضٌة فً صمٌم المعركة 

ال ٌوجد انفصال بٌن الفرد والمجتمع ، ال ٌوجد انفصال بٌن الروح والجسد ، وال ٌعرف  -4

 الوجودي سوى واقع واحد ال ٌتجزأ هو )الواقع االنسانً(

ند الوجودٌٌن اداة كشف وتغٌٌر ، وٌإثر فً الجماهٌر عن طرٌق االقناع ، النثر ع -5

 والناشر كاتب حر ٌخاطب احرارا ولكن البد فً النثر من جمالٌة واال فال ٌكون ادبا.

شؤنهم فً ذلك شؤن ادباء القرن  –من حٌث الشكل الفنً لالجناس االدبٌة ، فالوجودٌون  -6

ة واالشال الشائعة بل ٌعٌدون النظر فً كل الطرائق ال ٌقدسون االطر القدٌم –العشرٌن 

وٌحطمون المؤلوفات السابقة وٌحاولون خلق تقنٌات جدٌدة ، لكنهم متفقون على واالسالٌب

 ان الجمالٌة عنصر ضروري فً االدب شعرا ونثرا

 

 


