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  دراسة الفکر الفلسفي لنجيب محفوظ 
  يسردحول العلم الحديث في خطابه ال

  نموذجا أوالد حارتنافي » عرفة«شخصية 

  *عليرضا نظري

  الملخص
لنجيـب حمفـوظ، روايـة رمزيـة تعيـد کتابـة تـاريخ حيـاة البشـر علـی  أوالد حارتنـارواية 

لــی بيـــان إحموريــة حيــاة األنبيــاء الکبــار يف قالــب ســـردي ولکنهــا يف احلقيقــة أقــرب 
 الروايــةيف » عرفــة«فلســفي، خاصــًة يف اجلــزء األخــري منهــا حيــث تــدخل شخصــية 

ف هذه شخصية األحداث حوهلا رمزا للعلم احلديث. قام حمفوظ بتوظي وتدور کلّ 
ضوعه أمام حکـم خلعرض فکره الفلسفي حول العلم احلديث وصراعه مع الدين و 

هــذا الفکــر الفلســفي حــول العلــم هــو فکــر  الســلطة وتکمــن ضــرورة البحــث يف أنّ 
غـــريب يف بدايتـــه فکيـــف أثّـــر علـــی  کثـــري مـــن منـــوري األفکـــار و الکّتـــاب يف العـــامل 

خدمني الفنـون األدبيـة ولـذلک يهـدف اإلسالمي وصاروا مبلغـني هلـذه الفکـرة مسـت
و باســـتقراء تـــام لعناصـــر القصـــة يف قســـم  هـــذا البحـــث بـــاملنهج الوصـــفي التحليلـــي

لـم والـيت تسليط الضوء علی هذا اجلانب من الرواية لتبيني املظاهر الغربيـة للع عرفة،
ـــا حمفـــوظ يف عرفـــة  ولنبـــّني أّن حمفـــوظ ميثّـــل يف شخصـــية عرفـــة فکـــرا فلســـفيا رمـــز 
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بالنســبة للعلــم مــن حيــث موطنــه وتضــاده بالــدين و اســتخدامه الســيئ مــن  خاصــا
قبل السلطات احلاکمة وقد أصبح عرفـة يف خطـاب حمفـوظ السـردي، أفضـل متثيـل 
ض خبلوص ليخدم البشرية بسحره مغـايرا بعـض األحيـان مـا جـاء يف  للعلم الذي 

ليســت اّال العلمانيــة األديــان الســماوية، فالنتيجــة الــيت يصــورها حمفــوظ هلــذا القيــام 
  القائلة مبوت اإلله وخضوع العلم أمام السلطوية وتضحية العواطف البشرية.

، جنيـب احلـديث ي، الشخصية الروائية، العلـمسرداخلطاب ال :رئيسيةالمفردات ال
  حمفوظ، أوالد حارتنا، عرفة.

  

  مقدمة .1
ي، ولكـــن مل حيـــظ أحـــد ســـردشـــهد العـــامل العـــريب يف عصـــرنا احلـــديث ادبـــاء کبـــارا يف األدب ال

يف حياتــه األدبيــة مــنهم الشــعبية الــيت ناهلــا جنيــب حمفــوظ الکاتــب الروائــي املصــري الــذي قــد قــام 
. أمــا الطويلــة بتجربــة اشــکال خمتلفــة مــن الكتابــة التارخييــة والواقعيــة والرمزيــة والقصــص القصــرية

» أوالد حارتنـــا«روايـــة اشـــتهاره فکـــان ال يف العـــامل العـــريب فحســـب بـــل يف العـــامل کلـــه بســـبب 
من املؤکد أن هذه الرواية الـيت حيسـبها الـبعض الباعـث يف إعطـاء  املهدية له جائزة نوبل األدبية.

جــائزة نوبــل کهديــة مــن الغــرب ملــا قــام بــه حمفــوظ مــن اخلدمــة للتفکــري الغــريب، قــد حــازت حيــزا  
زهر الشـــريف يف کبـــريا مـــن اإلهتمـــام النقـــدي. کانـــت حساســـية بعـــض املؤسســـات الدينيـــة کـــاأل

بُعـــدها التـــارخيي أو مـــا مسّـــي بإعــــادة کتابـــة حيـــاة األنبيـــاء الکبــــار واعتربهـــا إهانـــة لألنبيـــاء مثــــل 
ولکن احلساسية الکربی تکمـن يف اجلـزء األخـري  (ص) اإلسالم ونيبّ  (ع) وعيسی (ع)  موسی

ی أيضــا مـن الروايـة حيـث تـدخل شخصـية عرفـة يف القصـة؛ إذن مشـکلة  حبثنـا أو املسـألة األولـ
تکمـــن يف هـــذا اجلـــزء األخـــري لتبيـــني ماهيـــة ومظـــاهر الفکـــر الفلســـفي الـــذي قـــد طرحـــه حمفـــوظ 
ا بالســلطة واألحاســيس البشــرية والــدين حبيــث أن شخصــية عرفــة يف مجيــع  حــول العلــم وصــال
أقوالــه وأعمالــه تّعــرب عــن وجــه نظــر حمفــوظ حيــال العلــم يف العصــر احلــديث ويف العــامل الغــريب 

حـــول العلــــم ّمت تقدميـــه ِمــــن قبـــل حمفــــوظ متـــأثرا بــــبعض » بيانـــا غربيــــا«اعتبارهــــا  خاصـــة وميکـــن
 .الکّتاب السياسيني مثل سالمة موسى
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مثل هذا البحث تکمن يف أن هذه الرواية اجلريئة قـد صـدرت يف بلـد مسـلم ومـن   ضرورةو
م الـدين کاتب مسلم عاش يف ظـل احلضـارة اإلسـالمية العريقـة ويف العـامل اإلسـالمي الـذي حيـرت 

بـــدا والعلـــم يف هـــذه احلضـــارة هلـــا مکانـــة أوالشــريعة يف أعلـــی حـــده واليقبـــل مـــس األنبيـــاء بســـوء 
خاصــة رفيعــة مرفقــة بالــدين الصــراع بينهمــا ولکــن الروائــي حمفــوظ يســتخدم فــن الروايــة إلعــادة  
ثنـا کتابة األنبياء خالفا علی ما رآه العامل اإلسالمي يف جهـة ويف جهـة أخـری ومهمـة لنـا يف حب

جيعل للعلم مکانـة متفاوتـة عمـا نـرآه يف العـامل اإلسـالمي وعالمـات هـذا الفکـر الفلسـفي والـيت 
ـتم بالروايـة لـيس   تظهر علی أقوال وأحداث حول شخصية عرفة أدبيـا، جيعـل مـن الضـرورة أن 

علــی  کــنص روائــي نتمتــع بروائعــه األدبيــة بــل کــنص ميثــل فکــرا فلســفيا بــزغ يف الغــرب مث ســيطر
هـذا البحـث باسـتخدام مـنهج وصـفي ـ  يهـدفوأفکار يف الشـرق مـع بعـض التعـديالت.قلوب 

حتليلــي، تســليط الضــوء علــی الروايــة مــن منظــور أخــر مبعاجلــة شخصــية عرفــة خاصــة مــن منظــر 
أعماله وأقواله وأيضا من خالل تصـرفاته وشخصـيات أخـرى حولـه ويهـدف بـالرتكيز علـى هـذه 

ي قد جاء خلف هذه الرواية حول العلم احلديث بـذکر الشخصية أن يبني عالمات الفکر الذ
ال جمـــرد تقريـــر عـــن إجـــدير بالـــذکر أن هـــذا البحـــث لـــيس  عـــدد مـــن األمثلـــة مـــن نـــص الروايـــة.

املالحظات السردية حول شخصية عرفة يف هذه الرواية و اليعين تأييد مـا جـاء فيـه أو مـا أراده 
نا جهـدنا بنـاء علـی تقريـر وصـفي علمـي حمايـد، الروائي حمفوظ أو ما يتبناه الفکر الغريب بل بذل

ا شخصية عرفة کرمز للعلم احلديث.   يف تبيني الصفات املتعددة اليت تتصف 
  
  سؤال البحث 1.1

  ما هي مظاهر الفکر الفلسفي حول العلم والذي يتمثل يف شخصية عرفة؟
  
  خلفية البحث 2.1

کبــاقي   أوالد حارتنــاكانــت روايــات جنيــب حمفــوظ موضــوع دراســات کثــرية، وبالتأکيــد أن روايــة 
أعمالــه البــارزة األخــرى مل يــنج عــن النقــد والتحليــل األديب وغــرياألديب. ومــن بينهــا ميکــن لنــا أن 

أوالد حارتنـا بــني اإلبـداع األديب والــنص «نـذکر بعــض املقـاالت لنقــاد کبـار يف جملــة فصـول حنــو 
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أوالد حارتنا ومشکلة سـوء «ومقال أخر حتت عنوان  41من طلعت رضوان يف العدد » ديينال
مناقشـات عـن الرمـز «وحبث قيم من حممد قطب حتت عنوان  42ألمحد صربی العدد » الفهم

يف نفــس العــدد الســابق. » واملثــال (قــراءة حــول اوالد حارتنــا بــني اإلبــداع األديب والــنص الــديين)
مــن أمحــد » أوالد حارتنــا روايــة وليســت نصــا دينيــا«ی ميکــن اإلشــارة إلــی ومــن البحــوث األخــر 

جملـه نقـد وحبـث مـن ريتـا عـوض املنشـور يف العـدد  75عبداملعطی احلجازی املنشورة يف العدد الـ
أوالد حارتنـــا نظـــرة دينيـــة «مـــن جملـــة اآلداب. وطبعـــت يف إيـــران أيضـــا حبـــوث متعـــددة مثـــل  6

ــ من حسني ابويسانی » واجتماعية مـن جملـه آفـاق احلضـارة اإلسـالمية.  22املنشـور يف العـدد ال
اهتمت هذه البحوث اليت متت مراجعة واسـتخدامها يف هـذه املقالـة، جوانـب سـوء فهـم الروايـة 

بطريقـــة عـــابرة » عرفـــة«ومتييزهـــا عـــن الـــنص الـــديين وإن عاجلـــت الرمزيـــة فيهـــا عاجلـــت شخصـــية 
» الرمزيـــة يف أدب جنيـــب حمفـــوظ«يف کتـــاب  ومـــوجزة للغايـــة وهـــذا مـــا نـــراه بکـــل وضـــوح حتـــی

وعلــی هــذا، فــإّن شخصــية عرفــة والــيت هــي بطــل القصــة احلقيقــي،  .لفاطمــة الزهــراء حممــد ســعيد
يــتّم حتليلهــا يف هــذا املقــال بالتفصــيل مــع االهتمــام بســيميائية العلــم احلــديث يف شخصــية عرفــة  

  .كدائرة من الدوائر البحثية املفقودة حول هذه الرواية
  

  ملخص الرواية و ما قيل عنها .2
  التعريف بالرواية 1.2

ـــا إعــادة کتابـــة التــاريخ بشـــکل ســردي ومـــن  هــذه الروايـــة اجلريئــة ميکـــن وصــفها بلغـــة واضــحة أ
التارخييـــة ميکنـــه لـــی اســـاس أمهـــات املصـــادر الدينيـــة و يطّلـــع علـــی تـــاريخ البشـــرية بشـــکل عـــام ع

يهــا املؤشــرات والــدالالت املعجميــة والســردية. علالعثــور علــی الرمــوز يف هــذه الروايــة والــيت تــدّل 
تبــدأ القصــة بوصــف البيــت الکبــري الــذي يعــيش فيــه اجلــبالوي مــع ابنيــه أدهــم (آدم)  وإدريــس 

دريـس خبـداع أدهـم احلصـول علـی صـندوق املوقوفـات (سـّر اخللـود) ولکنهمـا إ(إبليس). حيـاول 
يواجهــان غضــب اجلــبالوي يطردمهــا مــن البيــت الکبــري (اجلنــة) ومهــا خيرجــان مــن البيــت خــائبني 

لـــی البيـــت. مـــّر زمـــن إويعيشـــان وراء جدرانـــه األيـــام والليـــايل متمنيـــني غفـــران اجلـــبالوي والعـــودة 
العـــودة؛ ومبـــرور الســـنني أصـــبحت احلـــارة (العـــامل البشـــري) أوســـع طويـــل وال خـــرب عـــن الغفـــران و 
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ا. هناک تظهر مجاعة تدعی  يقومـون بتخويـف أبنـاء » الفتوات«وأکرب مما کانت ويتزايد سکا
احلــارة واألعمــال البلطجيــة دون مــانع وعقــاب وعلــی هــذا قــام أشــخاص يف کــل حــّي مــن هــذه 

وهـــم: جبـــل، رفاعـــة وقاســـم. ويف رســـم هــــذه  احلـــارة الکبـــرية إلنقـــاذ النـــاس مـــن ظلـــم الفتــــوات
 (ع)، عيســــــی(ع)الشخصــــــيات الســــــردية يــــــروي حمفــــــوظ حيــــــاة ثالثــــــة أنبيــــــاء الکبــــــار موســــــی

م احلقيقيـــة مـــع بعـــض التعــديالت الـــيت تســـتلزمها الســـردية. (ص) باال  وحممــد عتمـــاد علـــی حيــا
تـی دخـل بعد وفات قاسم سيطر الفتوات علی احلارة وخاب أمل الناس للنجاة عـن ظلمهـم ح

احلــــارة يف يــــوم مــــن األيــــام شــــخص جمهــــول يــــدعی عرفــــة (العلــــم). رجــــل طمــــوح يکــــره الفتــــوات 
بنــت رجــل عجــوز يعمــل يف القهــوة القدميــة مثّ » عواطــف«نتقــام مــنهم. معرفــة عرفــة بـــويهــدف اال

قتــِل العجــوز بيــد أحــد الفتــوات عــّزز قــرار عرفــة لالنتقــام. بعــد مــدة ســعی عرفــة الخــرتاق البيــت 
والعثــور علــی صــندوق املوقوفــات الــذي عاقــب اجلــبالوي بســببه ابنيــه العزيــزين وحفــر  اً ر الکبــري ســ

نقبا حتت جدار البيـت الکبـري ودخـل غرفـة اجلـبالوي اخلاصـة ولکنـه يف ظـالم الغرفـة يواجـه امـرأة 
ــا. هــرب عرفــة خائفــا صــفر اليــد ويف العــودة يواجــه عمــالء  کبــري » قــدری«خادمــة ويتســّبب مو

بل) الـيت صـنعها باخلفـاء ومسّاهـا اطة) ويستخدم خلالصه منهم الکرات النارية (القنالفتوات (السل
وامـــا قـــدري الـــذي قـــد أخـــربه ». اجلـــبالوي مـــات«الســـحر. ويف اليـــوم التـــايل يعَلـــن يف احلـــارة أن 

ــذه املغــامرة العميــاء فيــدعو عرفــة ويشــرتط خالصــه مــن غضــب النــاس بســبب مــوت  جواسيســه 
ده ويصــنع لــه الکــرات الناريــة. وهکــذا أصــبح عرفــة مــن عبيــد الفتــوات اجلــبالوي، بــأن يبقــی عنــ

وکـــان قصـــده القضـــاء علـــيهم! بعـــد مـــدة قـــّرر عرفـــة اهلـــروب والـــتخلص مـــن يـــد قـــدري لکنـــه يـــتم 
القـــبض عليـــه وعلـــی عواطـــف ويـــدفنان حّيـــني وهکـــذا ينتهـــی دور عرفـــة واآلن مجيـــع أهـــل احلـــارة 

  ي متّکن من اهلروب ليُنجي احلارة من الفتوات.تلميذ وعميل عرفة والذ» حنش«ينتظرون عودة 
  

  ما قيل عن الرواية 2.2
جتماعيــة ومنهــا الثالثيــة وبعــض أعمالــه األخــری، أمســاء  يســتخدم حمفــوظ يف أعمالــه الواقعيــة اال

کثــري مــن األحيــاء والشــوارع يف القــاهرة اســتخداما الفتــا للنظــر. وهــو نفســه الينکــر هــذا احلنــني 
ــا حيــث يقــول: إلــی هــذه األحيــاء وتــأث هــذه األحيــاء هــي مــوطن إهلــامي. قــد  إنّ «ره العميــق 
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ا يف أعمــايل الروائيــة أوالد ) أمــا يف تســمية 33: 1986(حمفــوظ نقــال عــن الــذوادی، » جســد
رمــزا للعــامل البشــرية. جــدير » احلــارة«قــد اســتخدم حمفــوظ امســا عامــا وال خاصــا وجعــل  حارتنــا

» بشـكل مسلسـل يف جريـدة األهـرام 1951تنشر يف عام  کانت«بالذکر أن الرواية يف البداية 
) وکانــت کتابــة هــذه الروايــة مبثابــة دخــول حمفــوظ يف مرحلــة الرمزيــة 597: 1429(ابويســانی، 

) ومبـا أن حمفـوظ قـد مجـع فيهـا بـني الرمـز والتـأريخ فقـد عـرض نفسـه 19: 1378(حممدسعيد، 
مـا أراده  إنّ «هو حمفوظ الروايي نفسـه وو أمام النقد احلاّد وجيب علينا أن النعد الکاتب مؤرخا 

ن وجـد يف الکـون اإلنسـان األول أحمفوظ يف أوالد حارتنا هو أن يعيد کتابة تاريخ البشـرية منـذ 
والد حارتنـــا کمـــا يف ألـــی جمـــرد مـــؤرخ فهـــو يظـــل يف إن حمفـــوظ اســـتحال وهـــذا اليعـــين بـــالطبع أ

 )7: 1988(طرابيشی،  »الکثري من أعماله األخری روائيا مؤرخا

لـی فئتـني مـنهم مـن يـدافع عنهـا ومـنهم مـن يوّجـه إهذه الرواية اجلرئيـة قّسـمت النقـاد حوهلـا 
واإلهانـة الـی األديـان. هنـاک بعـض  انتقادات عنفية إليها کجامعة األزهر تـّتهم کاتبهـا بالعـداوة

شــرتاکية العلميــة واملارکســية امللحــدة بــديال للــدين ترســي القصــة، اال«النقــاد يوافقــون األزهــر بأنــه 
) هــــذا املوقــــف العنيــــف أدی الــــی ردود فعــــل آخــــرين 5: 1989واأللوهيــــة والــــوحي (شــــکری،

هـر املعـادي للعقـل عـام تکـرر موقـف األز «يتهمون األزهر باضطهاد اجلامعيني کما قـال رضـوان:
لــی الثمانينيــات ســنجد أن إمــع کتــاب الــدکتور طــه حســني الشــعر اجلــاهلي وإذا قفزنــا  1926

مقدمـة يف «موقف األزهر مل يتغري فبتأشرية صغرية مـن الشـيخ عبـداملهيمن الفقـي صـودر کتـاب 
يـــاء يف األنب«للـــدکتور لـــويس عـــوض ... وکـــان األزهـــر وراء مصـــادرة کتـــاب » فقـــه اللغـــة العربيـــة
وإن يـــنّم  )140: 1992للــدکتور أمحــد صـــبحي منصــور ... (انظــر: رضــوان، » القــرآن الکــرمي

شـيء مـن احلقـد و التشـاؤم جتـاه األزهـر فإننـا نشـاهد تصـرحيات حملفـوظ عن مثل هـذه النظـرات 
حــول تــأثره الشــديد بالتيــارات التنويريــة آنــذک تقــوي هــذا التشــاؤم. کــان لکــل مــن طــه حســني 

ـــأثري علـــی أفکـــار حمفـــوظ التحرريـــة و وهيکـــل وعقـــاد  ـــأثري خـــاص يف واملـــازين ت لســـالمة موســـى ت
يقـــف ســـالمة موســـی املفکـــر النصـــراين علـــی قمـــة اهلـــرم التنـــويري عنـــد «و .بـــداأحمفـــوظ الينکـــره 

جنيــب حمفــوظ وکــان مبثابــة األب الروحــي لــه کمــا أســتاذه األول الــذي تربــی علــی يديــه منــذ أن  
) وإضــــافة علــــی هــــذه 79: 2010(العســــريي، » الثانويــــةکــــان تلميــــذا علــــی مقاعــــد الدراســــة 
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قــد کانــت «العالقــة القويــة کــان لســالمة موســی تــأثري مــن جهــة أخــری تــرتبط باجمللــة اجلديــدة و
شـرتاکية اجمللة اليت أنشأها سالمة موسی تتبنی املنهج العلماين يف التفکري إضافة إلی املبـادئ اال

) يقــول حمفــوظ 80(املصــدر نفســه: » ــدف إلــی حتريــر العقــل مــن کــل مــا ميــّت بالــدين بصــلةو 
نعم کان لسالمة موسی أثـر قـوي يف تفکـريي «ردا على سؤال حول تأثري سالمة موسى عليه: 
شـــرتاکية ومنـــذ دخـــال ّخمـــي مل خيرجـــا منـــه إلـــی فقـــد وجهـــين إلـــی شـــيئني مهمـــني مهـــا العلـــم واال

 )8 :1989(شکری، » اآلن..

بالنشــر يف  ألوالد حارتنــاعرتافــات الصــرحية مــن املســتغرب أن الُيســمح ولــيس مبثــل هــذا اال
حتجاجـات القاسـية ترجـع إلـی موطنها حتی بعد وفات حمفوظ. يـری الـبعض کاحلجـازي أن اال

أما والکتاب الذي ألفه جنيـب حمفـوظ لـيس کتابـا يف الفقـه وال يف «عدم فهم هوية الرواية قائال:
 »وإمنـــــا هـــــو روايـــــة فالفقهـــــاء ليســـــوا جهـــــة اختصـــــاص هلـــــم بـــــالطبع أن يقـــــرأوا الروايـــــة.العقيـــــدة 

  )15: 1992(احلجازی، 
وبکل هذا الضوضاء الضخم فإن للرواية مکانـة خاصـة يف األدب السـردي العـريب احلـديث 

کاتب کبري مثل حييی حقي يتمنی لو يبدع مثل هذا العمل الکبـري وآخـرون يـرون فيهـا ذروة «و
) وإن تـــرک حمفـــوظ بعـــد هـــذه الروايـــة، 351: 1992(صـــربة،» ع األديب لنجيـــب حمفـــوظاإلبـــدا 

  أعماال کثرية من القصص القصرية واملسرحيات. 
  

  والتعاريف المفاهيم .3
  العلم الحديث 1.3

الشــکل  أصــبح والــذي النهضــة عصــر بعــد الغــرب يف ظهــر علــم هــو احلــديث القصــد مــن العلــم
) 96: 1389التجربــة (قــديردانش،  العلــم هــذا أســاس الغربيــة وکــاناحلضــارة  يف للعلــم الغالــب

 بســـبب کـــان الوســـطى العصـــور علـــوم عـــن عشـــر الســـابع القـــرن يف احلـــديث العلـــم واخـــتالف
 اردکــــان، التجريبيــــة (حميطــــي الرياضــــي واملالحظــــة التفكــــري مــــن الرتکيــــب اجلديــــد الــــذي حصــــل

) يشري قدير دانش إلی أهم ميزات العلم احلديث منهـا: العقالنيـة واملعرفـة احلسـية 32 :1392
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واملاديـــة واليقـــني النفســـاين وبطـــالن القضـــايا الدينيـــة والفلســـفية وجتاهـــل املبـــدأ و الغايـــة للظـــواهر 
  )111- 99: 1389والنظرة اجلزئية واکتساب القدرة بدل اکتشاف احلقيقة (قدير دانش، 

  
  سرديالخطاب ال 2.3

أن «هــو يقابــل الــدال أو امللفــوظ أو اخلطــاب أو الــنص الســردي نفســه وحســب قــول جينــت 
احلكي مبعىن اخلطاب هو الذي ميكننا دراسته وحتليله حتليال نصيا، وذلـك لسـبب بسـيط هـو 
أن القصــة والســرد ال ميكــن أن يوجــدا إال يف عالقــة مــع احلكــي، وكــذلك احلكــي أو اخلطــاب 

تم إال مــن خــالل حكيــه قصــة وإال فلــيس ســرديا، إن اخلطــاب ســردي الســردي ال ميكــن أن يــ
(بـــــوداود،  »)(بســـــبب عالقتـــــه بالقصـــــة الـــــيت حيكـــــي وبســـــبب عالقتـــــه بالســـــرد الـــــذي يرســـــله

) بعبــارة أخــری اخلطــاب الســردي يعــين أن القصــة کيــف حتکــی؟ والفــرق بــني القصــة 16 التــا:
قـــــــة إرســـــــال القصـــــــة واخلطــــــاب الســـــــردي هـــــــو نفـــــــس الفـــــــرق بـــــــني ماهيــــــة مـــــــا يـــــــروی و طري

  )10: 1393  پور، (قامسي
  

  الفکر الفلسفي 3.3
علی کل حرکـة يف تصـوراتنا و مفاهيمنـا...  –علی وجه العموم  –تطلق کلمة فکر أو التفکري 

وهــذا يعــين أنــه تظهــر يف وعيــي صــور وذکريــات ومــا شــابه ذلــک يف أي صــورة مــن الصــور وتتبــع 
بعضـــــها بعضـــــا فـــــالتعريف األعـــــم للفکـــــر إذن هـــــو حرکـــــة التصـــــورات واملفـــــاهيم (بوخينســـــکي، 

أو للمشـتغلني  احتکـارا للفالسـفة -  ) فالتفکري الفلسفي ليس کما يتصور البعض67: 1996
بالفلســفة إذ أن اإلنســان کإنســان يتميــز عــن غــريه مــن الکائنــات بعقــل وهبــه اهللا إيــاه ليفکــر بــه 
والتفلســـف [التفکـــري الفلســـفي] لـــيس شـــيئا أخـــر غـــري اســـتخدام هـــذا العقـــل... اإلنســـان يـــری 
هــا ظــواهر الکــون علــی اخــتالف أنواعهــا فيتصــورها ويّکــون لــه فيهــا رأيــا مث جيتهــد يف تعــرف علل

وعالقــة حقــائق الکــون بظــواهره وهــذا طريــق فهــم الشــئ فهمــا واضــحا فــإن فعــل هــذا، قلنــا إنــه 
  .)7(املصدر نفسه: يتفلسف. 
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  العلم الحديث عند شخصية عرفة .4
لــی أن احلــارة تکــاد تــدخل يف الظــالم املطلــق. يــدخل إيــأيت عرفــة إلــی احلــارة مســاء وهــذا يشــري 

ـذه املفـردات يريـد حمفـوظ ». ال مکـان«أي » ناحية اخلالء«من » غريب«العلم يف هيئة فتی 
لـــی مکـــان جغـــرايف خـــاص. وارتـــداء جلبـــاب تـــرايب اللـــون إالتأکيـــد علـــی عـــدم انتســـاب العلـــم 

داللــة علــی املکانــة البذيئــة وانتعــال مرکــوب باهــت متهتــک مــع رأس عــار مشــعث الشــعر کلهــا 
وجهــه املغــرب آنــذک. مــع ذلــک يصــف حمفــوظ عرفــة بأنــه تلــوح ىف  للعلــم يف القــرون الوســطی و

لــی طمــوح العلــم والثقــة بــالنفس إحمجريــة نظــرة قلقــة نافــذة وىف حرکاتــه ثقــة واعتــداد؛ مــا يشــري 
 :عنده. يروي حمفوظ ورود عرفة يف القصة على النحو التايل

يتبعـــه أخـــر  فـــىت غريبـــا قادمـــا مـــن ناحيـــة اخلـــالء رأت احلـــارة  قبيـــل العصـــرام يف يـــوم مـــن األيـــ
علـــى اللحــم ويشــد علــى وســـطه حزامــا شــطر جلبابـــه  جلبابـــا تــراىب اللــون کــالقزم، کــان يرتــدى

رأسـه بـدا عاريـا  مـاأمتهتكـا  مرکوبا باهتـا شطرين انداح اعالمها وتدىل وامتأل بأشياء فيه، وانتعل
قلقـة تلـوح ىف حمجريـة نظـرة مسـتدير العينـني حـاد البصـر  ،مسر اللـونأ نوکا مشعث الشعر غزيره

  )449: 1986والد حارتنا، أ( حرکاته ثقة واعتداد وىف نافذة
حبضــور عرفــة يف احلــارة وتصــرفاته وأقوالــه واألحــداث الــيت تــدور حولــه تتضــح لقــارئ الروايــة 

  احلديث واليت يشار إليها بالرتتيب:شيئا فشيئا الفکرة اليت أراد حمفوظ أن يقدمها حول العلم 
  
  أصالة العلم و ماهيته 1.4

نتســابه إلــی قــوم أو شــخص ونــری شخصــية عرفــة اإن العلــم هــو ظــاهرة عامــة يف العــامل والميکــن 
متناســـبا مـــع هـــذ الفکـــرة حيـــث مـــع وصـــول عرفـــة إىل احلـــارة، يطلـــب اجلميـــع معرفـــة هويـــة هـــذا 

إنـه هـو أيضـا اليعلـم موطنـه ونسـبه. يقـول عرفـة رداً الغريب وهو نفسه ينکر أو بل ميکن القول 
  على امرأة سألتها عن هويته:

والد حارتنــا، أ( عائــد بعــد غيبــة طويلــةکــاآلخرين وهو   مــن أوالد حــارتكم، عرفــةحمســوبك  ـــ
1986 :450(  
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لـــی أن هـــذه إو هـــو مصـــدر الفعـــل يشـــري بوضـــوح » عـــرَف ِـ «مـــأخوذ مـــن » عرفـــة«لفـــظ 
اليقــول عرفــة يف تعريفــه شــيئا عــن ابيــه کانــه  .غــاب غيابــا طــويالالشخصــية هــی رمــز للعلــم قــد 

يفکــــر يف وجــــود مثــــل هــــذا األب حتــــی عنــــدما يصــــّر أحــــد اشــــخاص احلــــارة ســــائال  نفســــه مل
  جييبه بالسخرية:» من؟  ابن«

 )453: 1986(اوالد حارتنا،  بن جحشةعرفة  ـ

ثال نـری أحـد سـکان ، فهو يشتهر يف احلـارة بأنـه طفـل لقـيط يثـري شـفقة اجلميـع. مـولذلک
 احلارة يقول:

کمـا يشـاء أو تشـاء مصـلحته،   يدعى أنه ابن رجل من جبـل أو رفاعـة أو قاسـمميكنه أن  ـ
  ).451: 1986والد حارتنا، أ(اهللا يرحم أمه 

األقــوال يعــّرف حمفــوظ العلــم (العصــر احلــديث) بأنــه اليتعلــق مبکــان معــني ــذه اإلشــارات و 
ينسـبه اليـه خالفـا يـه و من البلدان کأنه شـيء ميکـن للجميـع أن يتبنّ وال بدين من األديان أو بلد 

مـن أحيـاء احلـارة الکبـرية ولکـن عرفـة اليُعـرف  علی جبل ورفاعة وقاسم الذين ينتمون إلـی حـيّ 
والينتمــي إلــی حــارة مــا وهــذا مــا أراد حمفــوظ مــن اإلشــارة الــی إمکانيــة انتســاب  مّ ألــه أب وال 

  العلم إلی البشرية کلها. 
  
  العلم و إنهاء األساطير 2.4

يصف الراوي احلارة عند دخول عرفة بـأن اخلرافـة سـيطرت عليهـا والنـاس يتـذکرون جبـل ورفاعـة 
ـــــر هلـــــم يف  وقاســـــم يف املقـــــاهي وهـــــم يعزفـــــون الربـــــاب ولکـــــن هـــــوالء املصـــــلحني املاضـــــني ال أث

  املقاهي:  خارج
ــ جبــل ومــن رفاعــة ومــن حارتنــا اليصــدق مــاتقول الربــاب ىف القهــوات مــن  املتأمــل حلــال ـ
ومل يعــد جبــل ورفاعــة وقاســم  علــيهم خــارج نطــاق القهــوات؟ ... ، وأيــن اآلثــار الــىت تــدلّ قاســم

مل يبـق منـه ، وأغاىن ينشـدها شـعراء املقـاهى املسـطولون وتبـاهى کـل فريـق برجلـه الـذى إال أمساء
  )459: 1986(اوالد حارتنا،  الشجار والعراك شئ وتنافسوا ىف ذلك إىل حدّ 
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ـــــد  ا األنبيـــــاء، مـــــذکورة فقـــــط يف املعاب ـــــان وأصـــــحا ـــــارات الســـــابقة أن األدي ـــــدو مـــــن العب يب
واملســاجد والکنــائس يف قالــب دعــوات وصــلوات بالجــدوی وبــال أثــر ويف خــارج هــذه األمــاکن 

ـذه الـديانات حسـب مـا قـال إاملختصة للعبادة اليوجد  ال صدام وصراع أعمی بني املتعصـبني 
ـــاء هـــذه  )32(الـــروم/ ﴾ا لـــديهم فرحـــونکـــل حـــزب مبـــ﴿ اهللا تعـــالی وهنـــا يـــربز دور عرفـــة يف إ

  اخلرافات واألساطري احلمقاء اليت النتيجة هلا سوی الفتنة والعداء بني سکان احلارة:
والد حارتنـا، أ؟ (مىت تكّف حارتنا عـن حكـى احلكايـاتوحتول عرفة عن النافذة ىف سأم  ـ

1986 :460(  
ـا بعـض النقـاد ويتهمــون  هـذه العبـارات الـيت تشـّم منهــا رائحـة کراهيـة الـديانات، يتمســک 

عتبارهـــا إهانـــة لألنبيـــاء ويکّفـــرون کاتبهـــا بســـبب هـــذه اإلهانـــة.علی ســـبيل املثـــال نـــری االروايـــة ب
ـــا الواضـــحة علـــی مـــا هـــو «مثـــل هـــذه العبـــارات ويقـــول  قطـــب يأخـــذ علـــی حمفـــوظ کـــلّ  وجرأ

ع قلـب املوضـوع وإلصـاق صـفات دونيـة التليـق بدءا مـن اهللا ومـرورا باألنبيـاء والرسـل مـ ،مقدس
ـذه إ) فـ345: 1992(قطب، ». باألنبياء ن وضـع  احلـارة السـيء واملـؤمل الـذي يصـوره جنيـب 

لـــی توقـــع النـــاس لظهـــور نـــّيب مـــن جـــنس آخـــر خيتلـــف متامـــا عـــن جبـــل ورفاعـــة إالعبـــارات يشـــري 
لعلــم احلــديث املســتقل عــن ال اإوقاســم حتــی التتکــرر املأســاوات الســابقة. أمــا هــذا النــيب لــيس 

  األديان يف الطريقة والفکرة. 
 

  صراع العلم والدين 3.4
صــراع العلــم والــدين يف العصــر التنــويري واحلــديث يعــّد مــن أهــم الــرؤی فــی الروايــة؛ کاتبنــا الــذي 
قـــد درس الفلســـفة وتـــأثر بـــالفکر الغـــريب بســـبب أمثـــال ســـالمة موســـی يقـــوم بتصـــوير العلـــم يف 
الفکــــر الغــــريب وموقفــــه أمــــام األديــــان تصــــويرا دقيقــــا ورائعــــا. الســــؤال الــــذي يطــــرح هنــــا مــــا هــــي 

يف الفکــــر الغــــريب والــــيت جتعلــــه يف تقابــــل وصــــراع مــــع األديــــان؟ ميــــزات العلــــم  خصــــائص العلــــم
احلـــديث ميکـــن تلخيصـــها يف ثـــالث ميـــزات رئيســـة هـــي: العقالنيـــة واملعرفـــة احلســـية واملاترياليـــة 

أدی هذه الصفات، إىل جانب  عنـف الكنيسـة، إىل نـوع ) 103- 99: 1389، (قدير دانش
ا: من التضاد بني الدين والعلم يشري  . عـدم تواجـد نصـوص وحيانيـة 1حميطي إلی بعض أسبا
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ــ 3ـ دوغمائية الکنيسة علی النص الديين ومظاهر الکتاب املقـدس. 2غريمشوهة عند املسيحية 
ــ الفســاد الــذي کــان مســيطرا علــی الکنيســة 4احلرمــة والقداســة الکاذبــة حــول بعــض اآلراء.  ــ 5ـ ـ

م التمييـز بـني الـدين نفسـه والتفاسـري الشخصـية ــ عـد6إدانة النظريات العلمية من قبل الکنيسـة 
ــ مــؤامرة أصــحاب الســلطة يف إضــعاف الکنيســة (حميطــي أردكــان: 7مــن الــدين.  ) 33: 1392ـ

 »العالقـــــة األكثـــــر أمهيـــــة بـــــني العلـــــم والـــــدين هـــــي عالقـــــة الصـــــراع«وکـــــأن الفکـــــر الغـــــريب فيـــــه 
و مـــا شـــأن حمفـــوظ ). أمـــا الســـؤال الثـــاين الـــذي يطـــرح فهـــ13: 1388وآيـــت اللهـــی،   (أمحـــدي

الــذي کــان مســلما و قــد عــاش يف الثقافــة اإلســالمية والعربيــة مبثــل هــذا الصــراع؟ وهــل مثــل هــذا 
الصراع بني مسيحية الکنيسـة والعلـم، ميكـن أن جنـده يف التفاعـل بـني اإلسـالم والعلـوم الطبيعيـة 

 »الطبيعيـة والـدين مل يکـن جمـال الصـراع واجلـدل بـني العلـوم«واإلنسانية؟ واجلواب أنه يف الواقع 
). وعلى سبيل املثـال کـل مـن العلمـاء املسـلمني أمثـال اخلـوارزمي 36: 1392اردکان،   (حميطي

والفـــارايب وأبورحيـــان وجـــابر بـــن حيـــان وابـــن ســـينا والشـــيخ البهـــائي وغـــريهم مل ينكـــروا الـــدين ومل 
جـاء ميکـن القـول الرغم من خوضـهم يف خمتلـف العلـوم الطبيعيـة. وعلـی کـّل مـا  يتخلوا عنه علی

أن حمفــوظ ميثّــل يف هــذا الصــدد الفکــر الغــريب وال اإلســالمي وال العــريب وال املصــري ولــذلک ال 
  .ميكن اعتبار الفکر هذا عاما والعاملًيا

دوره البارز يف تبيني هذا الصراع من خـالل أعمالـه وأقوالـه وأول کـالم يـدلّنا و نعود إلی عرفة 
بعــض ســکان احلــارة اخلــائبني املتشــائمني يف حتســني األمــور  الــی تفــاقم األمــر جيــری علــی أفــواه

 املعتقدين باحلتمية:

ـــا مـــن الـــدنيا الـــذباب ومـــن  ،،الجبـــل أجـــدى والرفاعـــة وال قاســـماملكتـــوب مكتوب -  حظّن
    .)551: 1986والد حارتنا، أاآلخرة الرتاب (

يـــق وبعـــد مـــا رأی مـــن عاقبـــة جبـــل ورفاعـــة وقاســـم يبحـــث البشـــر عـــن طريقـــة جديـــدة لتحق
م هـــي (عرفـــة) أي العلـــم احلـــديث الـــذي يعتـــرب نـــّيب العصـــر احلـــديث. وکمـــا قـــال بعـــض  ســـعاد

ســتحاله توفيــق العلــم مالزمــا الــی إ«النقــاد أن حمفــوظ يشــري هنــا حســب زعمــه أو زعــم الغــربيني 
نقطـــاع عنـــه اليـــأس مـــن املاضـــي واال )52: 1974(عـــوض، ». الـــدين ومهـــا ضـــّدان اليتفقـــان

العقــد يف طريقــة الســعادة الصــعبة يتضــح جيــدا يف مــا يقــول بعــض النــاس  واألمــل يف العلــم حلــلّ 
  بعد ما رأوا من حذاقة عرفة يف عالج األمراض ظهرت هلم کالسحر:
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اجلــبالوى والســحر  الشــأن لنــا باملاضــى، والأمــل لنــا إال ىف ســحر عرفــة، ولــو خّرينــا بــني - 
  )552: 1986والد حارتنا، أ(الخرتنا السحر 

اس السحر (العلـم) علـی الـدين! وعرفـة هـو نفسـه َمـن زرَع اليـأس يف قلـوب هکذا يفضلون الن
الناس زاعما عدم جناح املصلحني السابقني يف توفري السعادة للحارة ويشّکک عرفة يف کـل شـيء 

  لزوجته:  حتی يف اجلد الکبري وما جيري يف البيت الکبري (رمزا الرب و العرش اإلهلي) ويقول
اسـم، وقاسـم حـدث عـن جـدنا هكـذا نسـمع ولكنـا النـرى إال نعم أبـوك يتحـدث عـن ق - 

  )468: 1986(اوالد حارتنا، قدرى وسعداهللا وعجاج والسنطورى 
عرفــة يقــدر جهــود جبــل ورفاعــة وقاســم (رمــوز األنبيــاء) يف إصــالح احلــارة  مــع ذلــك، فــإنّ 

 ويشيدهم علی سعيهم وحيسب أنه ينهج منهجهم:

کـان بوسـع جبـل أن يبقـى ىف وظيفتـه عنـد النـاظر،   حارتنا،لست أول من اختار املتاعب ىف  - 
وکــان بوســع رفاعــة أن يصــري ّجنــار احلــارة األول، وکــان ىف وســع قاســم أن يهنــأ بقمــر وأمالکهــا وأن 

  )487: 1986يعيش عيشة األعيان، ولكنهم اختاروا الطريق اآلخر (اوالد حارتنا، 
لطريـــق اليســـلک بـــأقوال الســـابقني ولـــذلک يؤکـــد عرفـــة علـــی تغيـــري طريـــق الســـعادة وهـــذا ا

(األنبيــاء) ولکــن بســحر العلــم. حيــاول عرفــة دائمــا أن يعــرف نفســه مــن خــالل بعــض األعمــال 
  ده مبثابة اإلعجاز عند األنبياء:ألن السحر عن» ساحر«الطبية بأنه 

ن حيقـق أعنـدى السـحر وهـو يسـتطيع  وال اجلـبالوى نفسـه أنا عندى ما لـيس عنـد أحـد - 
  )498: 1986والد حارتنا، أ( جز عنه جبل ورفاعة وقاسم جمتمعنيحلارتنا ما ع

ـــه يف الســـحر وراء مـــا يعتقـــد أن املصـــلحني الســـابقني فشـــلوا يف  يبحـــث عرفـــة فخـــورا بقدرات
حتقيقه ويف هذا البني يصف لنا حمفوظ يف صراع الدين والعلم (علی زعـم الفکـر الغـريب)، حالـة 

ش يتجنبها عرفة ألن العلـم يعـارض النشـوة وحيتـاج خاصة لکل رجال احلارة وهي تعاطي احلشي
حلاجـة  أنـه کـان الرجـل الوحيـد ىف احلـارة الـذى مل يقبـل علـى احلشـيش«اليقظة ويصفه حمفوظ بــ

  )  486: 1986عمله ىف احلجرة اخللفية إىل اليقظة واالنتباه، (اوالد حارتنا، 
ز لفقــد الــوعي والتخــدير! يســتلزم العلــم اليقظــة والدقــة يف حــني أن احلشــيش هــو أفيــون ورمــ

يأيت به حمفوظ متأثرا بسالمة موسـى وبتـأثر األخـري بنيتشـه يصـرح بوضـوح بـأن الـدين هـو أفيـون 
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النــری يف أی عنصــر مــن عناصــر الســرد يف هــذه الروايــة صــراحة القــول بصــراع الــدين  .اجلمــاهري
والعلـــم مثـــل مـــا جـــاء يف تعـــاطي احلشـــيش ورمبـــا علـــی هـــذا يهجـــم الـــبعض حمفـــوظ معتقـــدا بـــأن 

املعـــىن العميـــق هلـــذه الروايـــة هـــو ختفيـــف الـــدين عـــن دوره يف احليـــاة البشـــرية وتعزيـــز دور العلـــم «
  )345 :1992(القطب،  »ونتائجه

هکـــذا نـــری أن األحـــداث واألقـــوال الروائيـــة الـــيت تشـــري إلـــی قـــدرة العلـــم يف العصـــر احلـــديث 
العلـم، جيعـل بعـض  سـتغناء عـن أي شـيء غـريعتقاد بأنه قادر علی حتقيق مجيع اآلمال واالواال

ن حيقــق حلارتنــا مــا عجــز عنــه جبــل أعنــدى الســحر وهــو يســتطيع «الناقــدين يعتقــدون أن قــول 
الــذي صــدر عــن عرفــة، صــراحة يف تفضــيل العلــم علــی الــدين والروايــة » ســم جمتمعــنيورفاعــة وقا

ايـة ايؤيد هـذه الفکـرة مبثـل هـذه األقـوال ولکـنهم غـافلون عـن  عتقـاد حمفـوظ اآلخـر يتضـح يف 
  الرواية حيث نری العلم فاشال وخائبا من هذا املنظور الغريب.

  
  العلم و أسرار الکون 4.4

ی إلـــميکـــن اإلشـــارة  اوالد حارنتـــامـــن النقـــاط املتميـــزة يف الداللـــة علـــی العلـــم احلـــديث يف روايـــة 
مـــا العلــــم احلـــديث يف احلصـــول علــــی  ســـرار الکـــون. العلــــم أالطمـــوح واجلشـــع اللــــذين يّتســـم 

احلديث الذي جيسده جنيب حمفوظ يف شخصية عرفة هو اليسـتبعد شـيئا عـن متناولـه وهـذا مـا 
  عرفة مع عواطف: يدل عليه کالم

، فضــحكت مــن غــروره وهــى تنفــرد بإصــبعها شــئ الســحر فهــو قــادر علــى کــلّ کــذلك   -
والد حارتنـــا، أعلـــى مـــداواة العـــني وعلـــى أشـــياء الحتصـــى ( علـــى صـــدره وقالت:ســـحرك قـــادر

1986 :483(.  
اية للسحر فلت لك إنه ليس ويقول عرفة يف مقام آخر: ...   .)516 نفس املصدر:( .من 

الفخـــر والطمـــوح تکمـــن جـــذوره يف تطـــرف الکنيســـة يف خصـــومة العلمـــاء حبيـــث مثـــل هـــذا 
الســلوک العنيــف واملتحيــز للکنيســة مــع العلمــاء مــن جهــة والتقــدم الســريع للعلــم يف عصــر  إنّ «

النهضــة فقــد أّديــا الــی ظهــور هــذه الفکــرة بــأن العلــم يقــدر علــی إدراک کــل شــيء وبــذلک ال 
  )31: 1392حاجة للدين. (حميطي اردکان، 
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تظهــر يف الروايـة عنـدما حيـاول عرفـة بطريقـة جريئــة فأمـا ذروة الطمـوح واجلـرأة للعلـم احلـديث 
تشــبه اجلنــون دخــول البيــت الکبــري حبفــر نفــق حتــت جــدار البيــت ليحصــل علــی کتــاب الســحر 

يقـــدر عرفـــة نســـيان هـــذا الکتـــاب الـــذي طـــرد اجلـــبالوي ابنـــه  خلـــود اجلـــبالوي. مل العظـــيم وســـرّ 
 ليه:إالتعدي احملبوب بسبب 

سـر قـوة اجلـبالوى الـذى ضـّن بـه حـىت علـى أبنـه .. کتاب السـحر األول .. هناك الكتاب ـ
  )489: 1986والد حارتنا، أقد اليكون شيئا مما تتصور وقد يكون واألمر يستحق املخاطرة (

لـی أکـرب خطـأ يف إ(أسرار الکون املستورة علی البشر) قـاد عرفـة  حرصه علی کتاب السحر
ی مـوت اجلـبالوی (مـوت اإللـه) وبالتـايل خضـوع عرفـة أمـام إلـتاريخ احلارة وأّدی عملـه اجلـريء 

القدري (رمز السلطة) وکان قبل ذلک قصده أن خيضع أمام اجلبالوي يف البيت الکبـري (العـامل 
  ال خريا ألوالد احلارة:إالعلوي) وأن ُخيرب اجلبالوي بأنه ما أراد واليريد 

ــ وأن يــرى اجلــبالوى واقفــا حيالــه، سيســجد عــن قدميــه مســتعطفا ويقــول لــه إىن حفيــدك  ـ
  ).492: 1986والد حارتنا، أفافعل ىب ما تشاء ( والهدف إال اخلري، الأب ىل

کان أول هدف لعرفة مـن اجملـيء إلـی احلـارة هـو احلصـول علـی صـندوق املوقوفـات املخبـوء 
يســمح ســرار الکونيــة الــيت أخفــاه اهللا عــن البشــر ومليف بيــت اجلــبالوي. الصــندوق هــذا، رمــز لأل

ألحـــد النيـــل منـــه ولـــذلک قـــد جعـــل عرفـــة أول مهّـــه يف النيـــل مـــن الصـــندوق أي کتـــاب الســـحر 
شـــــيء. اإلشـــــارات  األول ويعتقـــــد أن هـــــذا الصـــــندوق يف متنـــــاول يديـــــه ألنـــــه قـــــادر علـــــی کـــــلّ 

تشــري إلــی ميــزة مهمــة مــن  قــد أشــرنا إلــی بعضــها مســبقا کلهــاو واألحــداث الــيت ُروي عــن عرفــة 
ميزات العلم يف العصر احلديث أي طموحه وثقته بالنفس يف احلصول علی کل جمهـول وحتقيـق  

  کل شيء مستغنيا عن األديان واملعتقدات الدينية.
  
 العلم و موت اإلله 5.4

يصـوره » مـوت اإللـه«وآخر فکر فلسفي نشاهده بدالالت لفظية وبعض العناصر السردية هـو 
حمفــوظ يف مــوت اجلــبالوي بســبب مغــامرة عرفــة يف دخــول البيــت الکبــري. مــوت اإللــه أی إبعــاد 
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التخلـــي عـــن اهللا اليعـــين «ميـــزات العلـــم احلـــديث.  اهللا عـــن احليـــاة املاديـــة البشـــرية هـــو مـــن أهـــمّ 
» ار قدسيته بـل نـوع مـن نسـيان اهللا. قـد ابتعـد البشـر عـن اهللا يف العصـر احلـديثنکإإنکاره أو 
) موت اإلله واآلهلة ليس فکرة جديدة ويف نظـر الـبعض تعـود الفکـرة 78: 1378نژاد،  (پارسی

) يــأيت نيتشــه مــن کــالم زرادشــت بــأن األهلــة قــد 3: 1393تبــار،  (علــوی» شــادان«إلــی فلســفة 
يبقـی اإلنسـان اخلـارق (املثـايل) حيـاً. اإلنسـان اخلـارق هـو خـالق القـيم  ماتوا وحنـن نريـد اآلن أن

 .)90: 1389، حممدیو املفاهيم اجلديدة (کيخسرو و 

العلــــم احلــــديث يف أقــــوال نيتشــــه وأمثالــــه وتتکثــــر و هــــذه الفکــــرة تتجــــدد يف عصــــر النهضــــة 
ورافقـه يف هـذه لـی حـد العلـة األولـی إخفـض غاليلـة اخلـري األعلـی «بوضـوح وعلـى سـبيل املثـال 

) ومــن وجهــة نظــر نيتشــه أن 32: 1392(حميطــی اردکــان،  مــن دکــارت واســبينوزا. الفکــرة کــلّ 
  .)4: 1393تبار،  اإلميان باهللا فقَد ضرورته يف عصرنا هذا (علوی

عــن اإللــه وموتــه الميــّت باإلســالم بــل هــذا  أوالد حارتنــاومــن البداهــة أن مــا يطــرح يف روايــة 
حيصـــل اإللـــه هـــو يف احلقيقـــة إلـــه اإلنســـان الغـــريب أو صـــورة مـــن اهللا يف الفکـــر املســـيحي. إذن مل

هنــاک مــوت بــل يف الواقــع حصــل قتــٌل. وهــذا مــا يصــوره حمفــوظ مبهــارة وذکــاء يف الروايــة وعرفــة 
وي. قتــٌل مــن غريقصــد يضــّحي فيــه (العلــم احلــديث) يعتقــد أنــه کــان هــو الســبب يف قتــل اجلــبال

  عرفة اإلله بسبب طموحه وفضوله. 
يشــري حمفــوظ قبــل مــوت اجلــبالوي إلــی أقــوال ســکان احلــارة يتعجبــون مــن صــرب اجلــبالوي 
علــی الظلــم الــذي يعــاين منــه ســکان احلــارة وصــمت اجلــبالوي کأنــه اليــری واليســمع شــيئا مــن  

لــه وقــَع يف األفکــار قبــل أن يظهــر باألفعــال کــل هــذا الظلــم الشــامل. بعبــارة أخــری إن مــوت اإل
  بزعم تغافل اإلله عن وضع احلارة: 

أنـت  وصاياك مهملة وأموالك مضـيعة ء،الصمت واالختفا حىت مىت تالزم .. ياجبالوى - 
  )475: 1986والد حارتنا، أىف الواقع تسرق کما يسرق أحفادك (

يــا جــبالوى   :ك صــرخةوقهقــه کثــريون أمــا العجــوز فاســتدر " هيــه "وهتــف الصــغار - 
أالتسمعىن؟ أالتدرى مبا حّل بنا؟ ملاذا عاقبت إدريـس وکـان خـريا ألـف مـرة مـن فتـوات حارتنـا؟ 

  )475 نفس املصدر:( !ياجبالوى



 327   ...العلم دراسة الفکر الفلسفي لنجيب حمفوظ حول 

 

هذه اهلتافات اليت يشري إليها حمفوظ، إشارة إلی شکوة النـاس مـن اجلـبالوي بسـبب صـمته 
م يشّکون يف وجوده    أمام الظاملني کأ

نسيت اهللا وقبلت موته قبل أن ميوت حقـا. ونـری أخـريا ينتشـر خـرب هـام يف احلـارة األذهان 
  عن موت اجلبالوي وهذا اخلرب رمز ملوت اإلله يف العصر احلديث:  خيرب

  )499: 1986(اوالد حارتنا،  !من بعد العمر الطويل مات اجلبالوى - 
قليـــــل مـــــن النـــــاس يغفـــــل عـــــن تصـــــوير  هـــــذا مـــــا اعتقـــــده اغلـــــب النـــــاس ولکـــــن حمفـــــوظ مل

  املؤمنني حقا) علی لسان امرأة  التصدق موت اجلبالوی:  (رمز
  .)538: نفس املصدر( ماقَتل اجلبالوى أحد وماکان ىف وسع أحد أن يقتلهفقالت بارتياع  - 

کمــا أشــرنا يف بدايــة هــذا اجلــزء إن مــوت الــه ليســت فکــرة بديعــة اختلقــه حمفــوظ يف روايتــه 
املتطرفــون بأنــه قــد قــّل عــن شــأن اهللا عزوجــل بــل هــذه اإلشــارات تصــوير حتــی يّتهمــه الناقــدون 

عتقــاد بالقــدرة العلميــة الفائقــة فنــری الروايــة واقعــي حبــت يعرضــه لنــا حمفــوظ حــول اهللا يف ظــل اال
تصــّور لنــا اجلهــات الثالثــة حــول وجــود اهللا وعــدم وجــوده يف العصــر احلــديث؛ األول هــو العلــم 

العلــم يکفــيهم لرفــع حاجــات البشــر وهــم املتسســبون يف مــوت  وأصــحابه الــذين يعتقــدون بــأن
اإلله والثاين مجٌع غفري من الناس املنقلبني عن الدين واملعرتفني بقدرة العلم ومتبعيـه والثالـث هـم 

  ال باهللا.إاملؤمنون القليلون اليصدقون موت اإلله واليقبلون حوال وال قوة 
  

  براءة العلم 6.4
فة من مصلح اجتماعي وباحـث عـن طريـق السـعادة إلـی عميـل ودميـة وعلی الرغم من تبديل عر 

بيد السلطة فمحفوظ اليعترب العلم آمثا وخمطئا علی کل حال ويف جزء من الرواية يصور لنا براءة 
ال خــريا ولکنــه وقــع يف فــّخ الســلطات مــن إيــرد للحــارة  العلــم وعصــمته بطريقــة رائعــة ألن عرفــة مل

يل إن األعمال بالنيات فإنه کان ينـوي اخلـري وعکـس األمـر عليـه. سوء حظه ودون رغبته وکما ق
وعنــدما کــان عرفــة ميضــي األيــام خائبــا وحمبوســا يف بيــت ملئــه الــرتف والراحــة املزيفــة وکــان حــراس 

ـدوء و ـارا ففـي يـوم مـن األيـام قربَـت منـه عجـوزة يف أحـد األزقّـة  فقالـت «قدري يراقبونـه لـيال و



  هـ.ق 1440صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    328

 

اذهـــىب إىل عرفـــة «: [اجلـــبالوي] ىل قبـــل صـــعود الســـر اإلهلـــى البصـــوت هـــادئ کنـــور القمـــر قـــ
  .)538: 1986(اوالد حارتنا،  »جده مات وهو راض عنه  أنالساحر وابلغيه عّىن 

دهـــش عرفـــة مـــن کالمهـــا ألنـــه هـــو کـــان الســـبب يف مـــوت اجلـــبالوي ولکـــن اجلـــبالوي کـــان 
يصحو مـن نـوم الغفلـة العميـق  راضيا عنه جلهوده يف إصالح احلارة. هذا احلدث ينّبه عرفة کأنه

  ويقرر التحرر من أيدي السلطة.
دوء وتصميم -    .)541: 1986(اوالد حارتنا،  .قررت أن أهرب :قال عرفة 

 :ألن رضا اجلبالوي قد أثر فيه بشدة وأحيا يف قلبه أمل العودة الی البيت الکبري

  )541 املصدر:نفس ( إن جدى أعلن رضاءه عىن رغم اقتحامى بيته وقتلى خادمه - 
لــــی إومبــــا أن عرفــــة کــــان معرتفــــا بأنــــه املتســــبب يف مــــوت اجلــــبالوي فقــــد قــــرر إعــــادة احليــــاة 

اجلــــــبالوي، وبالتصــــــريح أن العلــــــم احلــــــديث الــــــذي قــــــد أخــــــرج اهللا مــــــن حيــــــاة البشــــــر يعــــــرتف 
 اخلطاء:  ذا

لـذلك فعلـّى أن أعيـده إىل احليـاة إذا اسـتطعت  وهيهات أن أنسى انىن املتسبب ىف موتـه - 
  )542: نفس املصدر(

إن العلــم أمــر مقــدس والنــری أحــد ينکــر مکانــة العلــم والعلمــاء والقــرآن الکــرمي نفســه يشــيد 
 ﴾هــل يســتوي الــذين يعلمــون و الــذين اليعلمــون﴿مکــانتهم حيــث يقــول اهللا تبــارک وتعــالی: 

اللــه. إن اهللا هــو العــامل األول بــل هــو أول العلــم مــن أهــم أمســاءه جــّل ج» العلــيم«) و9 /(زمــر
لــذلک نــری إشــارة رائعــة مــن حمفــوظ إلــی العلــم يف هــذا اجلــزء بــأن اهللا اليغضــب علــی و وآخــره 

کتشــاف ولــو أّدی إلــی نتيجــة مفزعــة کمــوت الــه. العلــم ألن ذات العلــم يســتلزم التجســس واال 
هــو األول مــن يلزمــه إعــادة اهللا إلــی والعلــم نفســه معــرتف بأنــه قــد أخــرج اهللا مــن حيــاة النــاس ف

احليــاة  هــذه الفکــرة اجلميلــة الــيت نراهــا يف الروايــة والــيت يصــفها حمفــوظ أمجــل وصــف هــي أقــرب 
ــم  الــی التفکــر الشــرقي واإلســالمي حــول مکانــة العلــم احلقيقيــة ومکانــة العلمــاء واهتمــام اهللا 

صــــفهم اهللا تبــــارک وتعــــالی بصــــفتهم أشــــبه النــــاس إليــــه والعلمــــاء أشــــد النــــاس خشــــية وهکــــذا ي
النـــاس لرضـــی اهللا وغفرانـــه  ) إذن هـــم أحـــقّ 28 /(فـــاطر ﴾خيشـــی اهللا مـــن عبـــاده العلمـــاء  إمنـــا﴿

  وهذا الوصف اجلميل للعلم يف الرواية هو جدير بالتقدير والتکرمي ال التکفري.
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  العلم و خدمة السلطة 7.4
عتمـاد القـوی السياسـية علـی العلـم االينسی حمفوظ عالقة العلـم والسـلطة وجدليـة هـذه العالقـة و 

العلــم احلــديث مــن خــالل  واســتخدامه ألغــراض سياســية مــن أجــل تعزيــز قواعــدها املختلفــة. إنّ 
جتماعيـــــة والسياســـــية قتصـــــادية واالتقدميـــــه التقنيـــــات احلديثـــــة خيـــــدم الســـــلطات يف جمـــــاالت اال

علـــی ســـاحة  والعســـکرية ومـــن جهـــة أخـــری يســـتلم الـــدعم واملکانـــة مـــن قبـــل الســـلطات للبقـــاء
املنافســة والتقــدم العلمــي واملــادي ألصــحاب العلــم. إذن تعتمــد حيــاة العلــم علــی حيــاة الســلطة 
احلاکمــة وحيــاة الســلطة تعتمــد علــی بقــاء العلــم وتطــوره حســب أهــداف الســلطة ويف مثــل هــذه 

بيــة  يصــبح يف احلضــارة املاديــة الغر «األجــواء يفقــد العــامل والباحــث هويتــه اإلهليــة والروحيــة حبيــث 
  .)110: 1389(قدير دانش، » کل شئ مبا يف ذلک العلم ادوات يف حتقيق األهداف املادية
يتمــثالن جيــًدا يف هــذه الروايــة علــی  اخلضــوع واعتمــاد العلــم علــى الســلطة يف العصــر احلاضــر

حيـــث يـــؤدي طمـــوح عرفـــة [العلـــم] إىل وفـــاة اجلـــبالوي [مـــوت اإللـــه] وإســـاءة رفـــة. شخصـــية ع
استخدام الكرات النارية [رمز القنبلة النووية والتفجري العلمـي] اليفيـد أهـل احلـارة ابـدا بـل ينتهـي 

ســـارة العلـــم يف يـــد قـــدري [الســـلطة السياســـية] وحياتـــه وحيـــاة عائلتـــه تصـــبح رهـــني اشـــارة إإلـــی 
  الرؤوس النووية يف بعض البلدان]:کثر فاکثر [ختزين أهلا الکرات النارية السلطة مادام يصنع 

  ويف دالالت علی هذه املفاهيم يقول قدری لعرفة: 
لك مادمت تطيعىن -    .)510: 1986(اوالد حارتنا،  لن 

  وصفقة العلم والسلطة يّدل عليها هذا احلوار بني عرفة وقدري:
ة: بكــل تأکيــد. فشــبك ذراعيــة علــى صــدره مــن شــدة أتســتطيع أن تصــنع مثلهــا؟ فقــال بثقــ - 

  .)511: نفس املصدر( سيكون لك منها ماتشاءاالنفعال وقال: أريد منها الكثري.  فقال عرفة: 
عرفـــة ميثـــل العلـــم الـــذي أســـئ «ومثـــل هـــذه احلـــوارات واألحـــداث يف الروايـــة يـــدل علـــی أن 

م، العلم  الذي ضل عـن طريقـه وتسـبب دون استخدامه واستغله احلکام حلمايتهم وحتقيق مآر
) قــــد أثبــــت التــــأريخ أن الســــلطات تــــوفر 358: 1992(صــــربة،  »أن يقصــــد يف تعاســــة النــــاس

ألصـــحاب العلـــم حيـــاة طيبـــة ولکـــن غريســـعيدة يف بعـــض األحيـــان مـــن أجـــل اســـتغالل قـــدرات 
  العلم؛ يقول قدري لعرفة:
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و ســيكون لــک کلمــا  ،تفــرغ لســحرك ىف محــايىت الترهــق نفســك بالعمــل نظــري املاللــيم، - 
  )513: 1986(اوالد حارتنا،  !تشتهيه نفسك

ذا اهلدف تتغري حياة عرفة متاما وينتقل وزوجته الی بيت أحالم   :و
ــــاء واملنظــــرة األنيقــــة، وجــــدوا أنفســــهم ىف مــــأوى کــــاحللم  -  وراحــــوا يطوفــــون باحلديقــــة الغن

... وارتــــدوا ألول مــــرة  والســــالملك والبهــــو إىل غــــرف النــــوم واجللــــوس والســــفرة ىف الــــدورالثاىن
  )520: نفس املصدر( مالبس فاخرة وتنفسوا هواء نقيا وتشمموا روائح ذکية

حتـی يصـبح أداة  نا ويف هذا الرتف املتاح يفقـد العلـم آخـر مـا بقـي مـن اسـتقالله وحريتـههو 
  َمثُل العلم يف هذا املوضع کمثل سيف أو هراوة بيد طاغية:بيد املستکربين. 

 فقالــت عواطــف: ســتكون علــى خــري األحــوال فتوتــه اجلديــد. فقــال حــنش مؤيــدا: نعــم، - 
  .)514:  نفس املصدر( فتوة سالحه زجاجة بدال من النبوت،

ذه اخلدمة الکبرية اليت قّدمه عرفة أصبح  القدرة األعلـی بـني الفتـوات بـال » قدري«وأخريا 
منافسـيه وإشـعارهم بأنـه بامتالکـه الکـرات نّد وهو يف کل يوم يستخدم الکرات النارية إلرعـاب 

يتظاهر حترير احلارة من طغيـان الفتـوات لکـن » قدري«يعد حباجة اليهم. والطريف أن  النارية مل
السلطة يف شخصه. يصـف حمفـوظ جدليـة بقـاء السـلطة ببقـاء العلـم يف  قصده اخلفي هو ترکيز

يــث يشــري عرفــة الــی أن الســلطة حــوار بــني عرفــة (العلــم) وقــدري (الســلطة) علــی لســان عرفــة ح
  احلقيقية ستبقی يف حوزه العلم مبا أن العلم هو السلطان:

لـديك منهـا اليغـىن عنـك شـيئا،  أنت اليوم الفتوات لك، والقوة عندك إال بالقوارير، وما - 
  .)524: نفس املصدر(فإذا متُّ أنا اليوم تبتعين غدا 

يتمتــع عرفــة بعيشــة الــرتف ولکــن بالحريــة وبــال کرامــة بــل مفعــم بــاخلزي والعــار وهــذا کــل مــا 
  نقياد للسلطة حفاظا علی حياته.ال املسايرة واالإحصل عليه من سحره؛ الخيار له 

  
  هزيمة العلم 8.4

إن الباحــث عــن دالالت هزميــة العلــم احلــديث عــرب األحــداث الســردية يف الروايــة، يواجــه حــدثا 
ملا بل کارثة مأساوية ترمز عن ذروة اهلزمية حيث  يُقبض علی عرفـة حـني اهلـروب  يـدَفن حيـا مؤ 
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وجبنبه زوجته عواطف [رمز األحاسيس البشرية] کأن الکاتب اليکتفي بأن يکون العلـم وحـده 
ضــحية مطــامح الســلطة وجيعــل الشــعور واإلحســاس اإلنســاين ضــحية علــی جنــب العلــم نفســه. 

موته من قبل عندما تسبب قتَل اجلبالوي وصـار لعبـة بيـد السـلطة ونـری عرفـة وقع هزمية العلم و 
يف غايــة الــذل حينمــا يلقونــه يف القــرب ويســّوون عليــه الــرتاب وهــو يلفــظ انفاســه األخــرية ولکنــه 

  يرجو العفو:
    .)521: 1986(اوالد حارتنا،  کنت ومازلت ىف خدمتك  :فقال ىف قنوط - 

  ينس رسالته ويهمس يف قلبه: ري خبيبة بالغة ورغم أنه ملمام قدأهذا عاقبة عرفة يرضخ 
، اليـوم أيها اللئيم الذى أوقعىن ىف سجنه ماأردت السحر إال للقضـاء عليـك ال خلـدمتك - 

  .)522: (نفس املصدرميقتىن من أحبهم وأود خالصهم 
لـــی إوهـــذه اهلزميـــة تـــالزم عرفـــة الندامـــة وکـــان قصـــده بعـــد النجـــاح يف اهلـــروب إعـــادة احليـــاة 

اجلبالوي وهذا ما کان خيفيـه عـن قـدري حتـی يـتمکن مـن اهلـروب ولـذلک عنـدما سـأله قـدری 
  يف يوم عن ذروة سحره فأجابه يف نفسه:

  .)535: نفس املصدر( أرّد إىل احلياة اجلبالوى - 
قـرر عرفــة اهلـروب غــافال عـن أن عمــالء قــدری يراقبونـه طــوال النهـار والليــل. خـرج عرفــة مــن 

م زيــارة عواطــف الــيت قــد ترکتــه بســبب خيانتــه إياهــا قبــل أيــام وتعــيش حاليــا مــع بيـت الــرتف وعــز 
عجوزة يف بيت حمقر. عواطف هی رمز ألحاسيس ومشاعر بشـرية لطيفـة ويريـد حمفـوظ برجـوع 

بـدا. وتقبـل ألـی أّن العلـم وحـده بغـري مرافقـة العواطـف اليسـتکمل إعرفة الی عواطـف أن يشـري 
لــی خــارج احلــارة ومعهمــا زميلــه وصــديق عمــره إاهلــروب. يفــرّان  عواطــف أخــريا متابعــة عرفــة يف

ما يف القــرب حّيــني.لکــن عمــالء قــدري يقبضــون عل». حــنش« يصــرخ عرفــة وهــو  يهمــا ويــدفنو
  يلفظ أنفاسه األخرية متأمأل يف إصالح احلارة بعودة حنش الذينجح يف اهلروب: 

قــاوم فــيخلص احلــارة مــن حــنش هــرب بكــل األســرار، هــرب وســوف يعــود يومــا بقــوة الت - 
  .)546: نفس املصدر( .شرِّك

يف دفـــن عواطــــف علــــی جنـــب عرفــــة داللــــة علـــی (هــــالک العلــــم واإلنســـانية) حتــــت أقــــدام 
ايـــة مؤملـــة للمصـــلحني املرســـلني کجبـــل ورفاعـــة وقاســـم أو غريمرســـلني کعرفـــة  (الســـلطة) وهـــذا 
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ايـــة رجعــت الــی الفتـــوات بــذلوا جهــودم ودمــاءهم مـــن أجــل ســعادة احلـــارة ولکــن األمــر يف النه
ال رجــاء إ(املتکــربين الظــاملني) واحلــارة قــد خاضــت يف الظــالم والتعاســة.  مــا بقــي ألهــل احلــارة 

وحيــد وهــو عــودة حــنش والــذي متّکــن مــن اهلــروب وغــاب عــن األنظــار، ينتظــر النــاس أن يعــود 
احلـارة يومـا مـا وينجـی احلـارة مـن الفتـوات؛ علـی هـذا يتغيـب حينـا بعـد حـني بعـض مـن شـباب 

م مـــع کـــل منجـــزات  ـــم ألتحقـــوا حبـــنش. وأهـــل احلـــارة ينتظـــرون ويرجـــون عـــود يـــزعم النـــاس أ
  املصلحني السابقني:

فلــم يعــد حــنش ســيتم مــا بــدأه عرفــة مث يعــود إىل احلــارة لينــتقم مــن النــاظر شــر انتقــام،...  - 
م عطفـــا علـــى وامـــتألت القلـــوب ،...  أحـــد يشـــك ىف الـــدور املنتظـــر أن يلعبـــه حـــنش ىف حيـــا

العطف إىل ذکـرى عرفـة نفسـه ومتـىن النـاس لـو يتعـاونون مـع  بل امتدّ  حنش ىف مهجره اجملهول،
م  وأمنــا حليــاة خــري  حــنش ىف موقفــه مــن النــاظر لعلهــم حيــرزون بانتصــاره عليــه نصــرا هلــم وحلــار

  .)551: 1986وعدالة وسالم (اوالد حارتنا، 
ا حمفوظ ان تظار أهل احلارة لعودة املنتظر وانتقامـه وانتصـاره علـی العبارات األخرية اليت يصور 

الفتوات الباغني وعاقبة اخلري والعدالة والسالم واليت يتمنيها الناس للحاره کلها مؤشـرات ودالالت 
  عند کثري من املسلمني.» فکرة املهدوية«املنتظر أو » ظهور املوعود«قربية بل مباشرة بفکرة 

  
  النتائج. 5

الفــــين  ادحارتنــــا) باعتبارهــــا مــــن أبــــرز األعمــــال الروايــــة املعاصــــرة، حتتــــوي يف جانبهــــالروايــــة (أوال
والسردي، علی جوانب فلسفية وسياسية وتارخييـة أثـارت اهتمـام بعـض علمـاء الـدين أكثـر مـن 

ت إىل هجمـــة عنيفـــة جتاههـــا والســـبب هـــو اســـتخدام تـــاريخ األنبيـــاء واألديـــان وأدّ  نقـــاد األدب
حـول اهللا تعـالی. وبدراسـة وحتليـل اجلـزء األخـري مـن الروايـة أي دور عرفـة  والعلم ودالالت رمزية

سنجد مؤشرات الفکر الغريب وموقفه جتاه العلم متمثال يف شخصية عرفة يظهـر بصـفة نـيب مـن 
  جنس أخر لنجاة احلارة:

مــن الــدالالت املتجليــة يف شخصــية عرفــة، ميكــن اإلشــارة إىل أصــل العلــم اجملهــول وعــدم  - 
ـــه ـــه يف غيـــاب والـــده. واألديـــان تصـــور تصـــويرا إ انتمائ لـــی شـــعب خـــاص أو ديـــن معـــني يرمـــز ب
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سطوريا. صراع العلم احلديث والدين مثّ اإلميان الکاذب بقدرة العلم يف احلصول علی األسـرار أ
أيضـــا مـــوت اجلـــبالوي وح عرفـــة يف دخـــول خلـــوة اجلـــبالوي و و حتقيـــق الســـعادة يرمـــز عنـــه بطمـــ

  يف قسم من الفلسفة الغربية. » ت اإللهمو «والذي يشري الی فکرة 
الينتهي تصوير العلم يف شخصية عرفة علی الرموز السـابقة ونـری علـی وجـه آخـر اسـارة  - 

العلم بيـد السـلطة مـن أجـل حتکـيم قواعـدها املهيمنـة وأيضـا هزميـة العلـم يف اجنـاز مهمتـه تعـّدان 
الفلســفي عنــد حمفــوظ. ومــن  مــن أبــرز الــدالالت يف توظيــف الشخصــية الســردية لتبيــني الفکــر

ا  لی الفکر الشـرقي أکثـر مـن الفکـر الغـريب، هـي رضـا اهللا عـن العلـم إالدالالت اليت ميکن اثبا
لــی إعلــی الــرغم مــن هزميتــه وخطــأه الکبــري وأيضــا اجلهــد اجلهيــد الــذي بذلــه العلــم إلعــادة احليــاة 

العلــم والعلمــاء عنــد اهللا تبــارک لــی احليــاة البشــرية) حيــث يشــري الــی مکانــة إاهللا (إعــادة الديانــة 
وتعالی وأخريا استشهاد العلم بشکل مؤمل (دفن عرفة حيا) وانتظار النـاس لعـودة مصـلح جديـد 
أي ظهــور املنجــي املوعــود کــل هــذه الــدالالت تنتمــي الــی الفکــر الفلســفي احملّبــب عنــد حمفــوظ 

  لی الفکر اإلسالمي حول عالقة العلم والدين.إوأقرب 
  

  المآخذالمصادر و 
  الکتب

، ترمجــه وقــّدم لــه وعلّــق عليــه حممــود محــدي مــدخل الــی الفکــر الفلســفي) 1996بوخينســکي، چوزيــف، (
  .زقزوق، القاهرة: دار الفکر العريب

  .القاهرة، اهليئة املصرية العامة للکتابأحاديث في األدب، م)، 1986الذوادي، رشيد، (
اســــکندرية: ، الدينيــــة فــــي روايــــات نجيــــب محفــــوظنمــــوذج الشخصــــية م)، 2006ســـالمة، حممــــدعلي، (

  .2دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ط
، القــاهرة: أمــة عبــر حــارة نجيــب محفــوظ 1988الطريــق إلــی نوبــل م)، 1989شــکری، حممــدحييی معتــز، (
  .1ثري للطباة و النشر، ط

طليعـة للطباعـة والنشـر، بـريوت: دار ال اهللا في رحلة نجيب محفـوظ الرمزيـة،م)، 1988طرابيشي، جـورج، (
  .3ط

  .6، بريوت: داراآلداب، طاوالد حارتنام)، 1986حمفوظ، جنيب، (
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ترمجـه جنمـه رجـايی، مشـهد: ، سمبوليسم در آثـار نجيـب محفـوظش)، 1378الزهراء، ( حممدسعيد، فاطمة
  .1دانشگاه فردوسی، چ

  

 المجالت
، پـاييز و زمسـتان لسان مبين، »مقايسه ميان اوالد حارتنا و سنگ صبور«ش)، 1388ابويساين، حسني، (
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، آفــــاق الحضــــارة اإلســــالمية، »اوالد حارتنــــا نظــــرة دينيــــة و اجتماعيــــة«ق) 1429ابويســــانی، حســــني، (
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  طروحاتالرسائل و األ
ــز روايــة (أوشــام بربريــة) لجميلــة زنيــر بــوداود، الميــة، (ال تــا)  تحليــل الخطــاب المينــي روائــي فــي الجزائ

، مـــذکرة مکملـــة لنيـــل درجـــة املاجســـرت يف األدب العـــريب احلـــديث، جامعـــة منتـــوري، اجلمهوريـــة أنموذجـــا
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