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 ملخص

يندرج بحثنا الموسوم بـ )أثر الوجودية الفرنسية في نصوص رشيد بوجدرة( في سياق 

الدراسات المقارنة التي تبحث في أشكال الحوار الثقافي والعالقات األدبية. والوجودية 

جان بوصفها فلسفة تغوص في الذات وتبحث في متاهاتها وكيفية وجودها فلسفة ذاتية ألن 

ألبير كامي يريان أن اآلخر هو الجحيم وقد ساندهما  وفواربول سارتر وسيمون دي ب

 في ذلك. وأونامونو وهيدغر

تقوم الفلسفة الوجودية إذن على البحث في مسألة الوجود اإلنساني، وعالقته بالوجود 

الخارجي وموقف اإلنسان من هذا الوجود، وقد اتفق جميع رواد هذا المذهب في التركيز 

  على الموضوعات اآلتية:

في كتابه  جان بول سارترـ الحرية واالختيار والموقف اإلرادي والمسؤولية، وقد قّعد لها 

 )الوجودية نزعة إنسانية( وربطها باألدب في مؤلّفه )ما األدب؟(.

ـ االغتراب والضياع والتمزق واليأس والخيبة والقلق والعبث والموت واالنتحار وقد رّكز 

 في مقالته المطّولة )أسطورة سيزيف( وروايته )الغريب(. ألبير كاميعلى هذه المفاهيم 

في دراسته  ألبير كاميـ الرفض والتمرد وإثبات الوجود وتأكيده، وقد نادى بهذه المفاهيم 

 حول فلسفة )التمرد(.

ـ حرية المرأة ومساواتها مع الرجل في المسؤوليات والحريات، وقد تمسك بهذه األفكار 

 السيما في عملها الجاد )الجنس الثاني( ومذكراتها الخالدة. فوارسيمون دي بوودافع عنها 

القى هذا المذهب ترحابا كبيرا في الوسط الثقافي العربي، واقتنع بمبادئه العديد من 

الذين تضمنت  واحدا من كتاب المغرب العربي رشيد بوجدرةكتاب المشرق، ويعد 

ون الفرنسيون. وإذا حاولنا أن نتلمس نصوصهم مفاهيم تقترب كثيرا من ما قال به الوجودي

، ومن أبرز رشيد بوجدرةخطوط هذه المفاهيم الوجودية سنجدها مترسخة في كل ما كتبه 

 القضايا التي جمعته بالوجوديين:

ـ الموقف وااللتزام: عن طريق التركيز على القضايا التحررية مثل القضية الفلسطينية التي 

في  ورشيد بوجدرةسته )تأّمالت في المسألة اليهودية( في درا جان بول سارتركّرس لها 

إلى جانب اإلسرائيليين  سارتر)يوميات فلسطينية( غير أن مواقفهم جاءت متباينة؛ إذ انحاز 

مؤمنا  بوجدرةانحيازا لم يخل في بعض األحيان من التعاطف مع الفلسطينيين، في حين ظل 



ذا مستمد من تجربته النضالية واألدبية بضرورة تحرير فلسطين وإنصاف شعبها، وموقفه ه

مع الثورة الجزائرية، التي رّسخ حولها الوجوديون مواقف إنسانية متكاملة على الرغم من 

 التّعارض الذي يشوبها.

ـ التمرد: الذي يصبو اإلنسان من خالله إلى تحقيق الذات بعد مواجهة مخاطر الحياة وغيرها 

في  رشيد بوجدرةن المعاصر. وقد شغل تمرد المرأة من األمور التي تعيق وجود اإلنسا

سيمون دي روايته )ليليات امرأة آرق( التي يتفق فيها في رؤيته للمرأة وعالمها األنثوي مع 

، التي وهبت قلمها لتحرير المرأة من القيود التي فرضها عليها التاريخ والمجتمع بوفورا

 والرجل والدين.  

حديث عنه إال إذا أشرنا إلى مشكلة الموت التي أّرقت هؤالء األدباء ـ العبث: الذي ال يمكننا ال

وجعلتهم يتفطنون إلى الجدوى الحياة، إذ نشعر ونحن نقرأ رواياتهم بغربة شخصياتها 

وضياعها من خالل الهذيان والهلوسات المحمومة والتساؤالت المطروحة وقلقها المزمن من 

في  بوجدرةالتجربة الوجودية الصوفية التي خاضها كل ما يعيقها، وهذا ما نعثر عليه في 

أنأى صحراء في العالم وهي صحراء )تيميمون(، وهذه الرواية عبارة عن جولة طويلة في 

الطريق الرابط بين العاصمة وتيميمون، يتعرف فيه البطل على معنى العبث وسط شساعة 

بالمخاطر مع ما جاء في وقساوة الصحراء، يتطابق هذا الجو الصحراوي الغامض المليء 

التي تدور عجلة أحداثها بين كثبان الصحراء الجزائرية  أللبير كاميقصة )المرأة الزانية( 

أين تعيش هذه المرأة تجربة وجودية فريدة وحميمة مع الصحراء تجعلها تكتشف عبث 

 وجودها الذي كان مرهونا بوجود اآلخرين.  

يمكن القول إن الوجودية التي عّدها الدارسون في البداية فلسفة إلحاد وكفر قد تحولت 

إلى نوع من اإليديولوجية وال شّك أن وجودها في بداية األمر في الوطن العربي كان موازيا 

لظهور المّد القومي، الذي حاول إلغاء الحدود بين األوطان العربية وتعويضها بمحفزات 

الّشمل وتجمع المتفريقين، وانطالقا من أن الكل معني بمنتجات الحرب الكونية وجودية تلّم 

ومخلّفاتها فإّن الحلول التي اقترحت للطفاوة واألمراض العقلية والنفسية يجب أن تكون 

 مشتركة، وهو األمر الذي جمع الدول العربية حول فكرة واحدة.



ن الوجودية قد توسعت بالتدرج إن هذه الفكرة قد تتجاوز حدود القومية الواحدة أل

وشملت أوطانا كثيرة وتحول مسعاها من البحث عن حلول لإلنسان القلق إلى البحث عن 

 تفسير وحّل جذري لالستعمار والظلم كما أّن بعض مفكريها قد توجهوا وجهات تصوفية. 
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Résumé 

 Le thème de notre étude s’intègre dans le domaine des études 

comparées qui ont pour but la recherche des relations et des dialogues 

littéraires et culturels. Ceci-dit l’Existentialisme comme courant 

littéraire et philosophique du 20 
éme

 siècle, qui se base sur des données 

précises parmi lesquelles : 

- Dans ce monde on est libre de choisir notre existence et notre 

sort, ceci est bien précis dans le livre (L’Existentialisme est un 

Humanisme) de Sartre 

- L’étrangeté, l’absurdité, et toutes autres sortes de formes de 

refus sont des choses que l’on cherche et l’on vit. 

- L’égalité de la Femmes avec l’Homme est une chose 

indiscutable, comme inscrit dans les mémoires de Simone De 

Beauvoir (Le Deuxième sexe) 

Dans la littérature algérienne l’Existentialisme a pris une place 

remarquable, surtout dans le milieu culturel, et son influence se voit 

chez des écrivains comme : Boudjedra Rachid qui insiste dans ses 

livres et ses romans sur : 

- L’engagement et les situations, et surtout quand il évoque la 

question palestinienne dans (Journal palestinien) qui fait allusion 

aux écrits de Sartre notamment (à propos de la question juive)  

- La révolution comme domaine de discussion parait surtout dans 

(Les Nuits d’une femme insomnie) 

- L’absurdité dans (Timimoune) nous donne envie de revoir le 

livre Camus (La Femme adultère) 

L’Existentialisme est considéré au début comme une philosophie 

qui a une relation rapprochée avec les pensées liées avec la 

citoyenneté et la révolution contre les nouvelles formes de 

colonisation.    

Les mots clé 

Rachid Boudjedra, l’Existentialisme, L’engagement, La révolution, 

L’absurdité. 



Summary 

The aim of this study, which be longs to the area of comparative 

studies, is to examine cultural and literary relations and dialogues. 

Existentialism, as a literary and philosophical trend of the 20 
th 

century 

is based on the following  

In this world, we are free to choose our existence and our destiny. 

-This has been clearly stated in the book of Sartre: The Existentialism 

is Humanism. 

-What is strange and absurd are things we live and we search for. 

-Equality of Women and Men is obvious as Simon de Beauvoir 

insists in her research: Second Sex. 

In the Algerian literature, Existentialism has occupied remarkable 

position, notably in the cultural milieu this beet con be reflected 

through the writings of Rachid Boudjedra who insists in his books 

and novels:  

-Engagement and situations, especially when it is related to the 

Palestinian issue which makes allusion to the writings of Sartre 

notably: concerning the Jewish issue. 

-Revolution, as a domain of discussion, appears mainly in: Nights of 

sleepless women. 

-Absurdity in: Timimoune, gives us the need to go through Camus: 

The Adulthood women. 

In the beginning, Existentialism was considered as a philosophy 

which is firmly chose to thoughts related to citizenship and revolution 

against the new forms of colonism. 

Key words 

Rachid Boudjedra, Existentialism, Engagement, Revolution, 

Absurdity. 

 

 


