
Print ISSN: 2676-6515 

Online ISSN: 2676-6523 

Journal of Research in Comparative Literature 
https://jccl.razi.ac.ir/  

 
 

Research article 

Research in Comparative Literature (Arabic and Persian Literature) 

Razi University, Vol. 11, Issue 3 (43), Autumn 2021, pp. 85-101 

Iranian-Iraqi Intelligentsia in Dear Uncle Napoleon by Iraj Pezeshkzad 

and Papa Sartre by Ali Badr (a Comparative Study) 

Hossein Torfi Alivi
1 

PhD Student of Arabic Language and Literature in Persian Gulf University, Bushehr, Iran 

Ali Asghar Ghahramani Moghbel
2 

Associate Professor of Arabic Language and Literature in Shahid Beheshti. Tehran, Iran
 

Ali Khezri
3 

Associate professor of Arabic Language and Literature in Persian Gulf University, Bushehr, Iran 

Received: 02/05/2019  Accepted: 04/20/2020 

Abstract  
There have been various studies regarding the concept of intelligentsia in Arabic literature. 

The present study tries to present the Iranian and Iraqi intelligentsia through the comparative 

study of two novels; namely: My Dear Uncle Napoleon by the Iranian novelist Iraj 

Pezeshkzad, and Papa Sartre by the Iraqi novelist Ali Badr. The focus here is on the 

definition of intelligentsia as a concept different from the thinker, by which we mean the 

classical intellectualism which some intellectuals claim to possess, but in fact, they don't. 

Then the study proceeds to determine the common cultural grounds between the two 

countries to give an image of the Iranian and Iraqi societies in an era ruled by the so-called 

“Fokolism” in Iran and the “Effendiyya” (wearing customs) in Arabic. The present study 

applies the American approach to find the common literary grounds between the two novels 

and tries to focus on different themes respecting the concept of intelligentsia based on each 

novelist's view about intellectuals. The study also investigates different issues, which, one 

way or another, are connected with the intelligentsia of the countries. Among these issues 

are the sense of alienation, both from oneself and one's family; reality versus illusion; the 

shallow intellectualism and intelligentsia; and Sanchoism, a term coined by the writer to 

signify characteristics similar to those of Don Quixote's Sancho Panza. Meanwhile, the 

study will shed lights on the concepts of the intellectuals and the thinker to draw a picture of 

the intellectualism in Iran and Iraq by suggesting examples from both novels and analyzing 

them. The examples focus mainly on the alienated intellectuals who live in their ivory tower 

and claim their superiority over the rest of the society. Finally, the study tries to show that 

both novelists want to draw a picture of the cultural aura which was in vogue in the 50s and 

the 60s to better understand the intelligentsia of Iran and Iraq.  
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 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 303-58، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد عشرةاحلادیة جامعة رازي، الّسنة 

لعلي  «اباب سارتر»إلیرج بزشكزاد وروایة  «خايل العزیز انبليون»العراقية يف روایة  -اإلنتلجينسيا اإلیرانية 
 )دراسة مقارنة( بدر

 1حسنی طريف عليوي
 ، إیرانجامعة خلیج فارس، بوشهر سانیة،ة اآلداب والعلوم اإلنی  كل  فرع الل غة العربی ة وآداهبا،   يفکتوراه طالب الد  

 2علي اصغر قهرماين مقبل
 ، إیرانهرانجامعة شهید هبشيت، ط ة اآلداب والعلوم اإلنسانیة،ی  كل  ،  وآداهبا العربی ة الل غة قسميف  كأستاذ مشار 

 3علي خضري
 ، إیرانامعة خلیج فارس، بوشهرج ة اآلداب والعلوم اإلنسانیة،ی  كل   ،وآداهبا العربی ة الل غة قسم يفك مشار أستاذ 

 92/8/4114 القبول:  92/5/4114 الوصول:

 امللّخص
ة تعددد دا الدراسدداا اددول اإلنتل ی سددیا يف الراویددة العربیددة وادداول تددّه اإلنالددة أن تنددد م اإلنتل ی سددیا اإلیرانیددة والعراقیددة مدد  خدد ل دراسدد

للكاتددب العراقددي بلددي بدددري مدد  تعریدد  بدد   «اباب سددارتر»بزشددكزاد وروایددة  للكاتددب اإلیددرار إیددر  «خدداا العزیددز وبلیددون»روایتددو و ددا 
ددددر ومددددا نن ددددده ال نافددددة  یددددد بیها بعدددد  اإل ننددددو دون امت كهددددا، ویددددتم  ت یددددو ال دددديت التنلیدیددددة اإلنتل ی سددددیا ختتددددا متلدددد  بدددد  منهددددوم اإلنك 
كاند  النكولیسدم، كمدا یندال يف النارسدیة،   ال دّ لعراقدي يف الدزم  االشرتاكاا ال نافیة بو ال لدی  إلبطاء صورة ب  اجملتمعو اإلیدرار وا

تكدون تدّه الدراسدة منارندة وفنداک للمألتدب األمریكدي لكشد  اإلشدرتكاا األدبیدة بدو  كما ینال ابلعربیة، تطغیان بلى اجملتمد يواألف دیة،  
س  االغدرتا:  كداالغرتاب بد  الدّاا واالغدرتاب بد  العا لدة الراویتو وتتطر ق إىل موضوباا خمتلنة هلا صلة إبنتل ی سیا ال لدی ، م ل احل

 والزیدد  واحلنینددة وال نافددة السددطفی ة الشددنهی ة وإنتل ی سددیا األو واآلخددر والس شددوی ة يف الددراویتو، مدد  تسددلیّ ال ددوء بلددى منهددوم اإل ن دد 
لیدل اداذ  مد  ندل  الدراویتو والتعكیدد بلدى اإل ن د  اإلغدرتب واإلنك ر، إلبطاء صورة ب  اإل ن نو يف اجملتمعو اإلیرار والعر:، م  ذكر وا

ک م  الدروا یو  یریدد أن ی دو  الدزم  ال ندايف  كدان سدا داک يف اسمسدی ی اا والسدتی ی اا وكدم كاند    ال دّ اىت الوصول إىل تّه النكرة ختن ك  
وغري م اشرة، البطاء صورة واضفة ب  إنتل ی سدیا ال لددی  شخ یاا الروایتو متطابنة وكم تي ال نافاا قری ة وخمتلنة، ب ورة م اشرة 

 ياإلیرار والعراقي

 اإلنتل ی سیا، خاا العزیز وبلیون، اباب سارتر، إیر  بزشكزاد، بلي بدري :املفردات الّرئيسية
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 مةاملقدّ . 1
 إشکالية البحث. 1-1

اإلجنلیزیددة  الل غددةإذ ت دداك خلددّ وتددج بدد  ال نددل مدد  ق ددل اسددود يف دراسددة الددروایتو البددد  مدد  تعریدد  بدد  اإلنتل ی سددیا، 
والشددددددص ختن م ددددددطل   “intellectual”و  “intelligentsia”لدددددددّ الكت دددددداب العددددددرب، السددددددیما بددددددو م ددددددطلفي 

intellectual”“   مشتق م”intellect“  تكدون يف النرنسدیة ال ديت ویعطي معىن العنل والنكر، بل یعطدي معدىن ال نافدة
Culture”“ أيخدّ معدىن  ال دّ  الن اة وتربیة ال  اا وتعطي معىن اإلعار  اإلكتس ة وال ت س م م  منهدوم  وتي مبعىن

 (22-22  2112ال شاط النكر  والعنليي )اإلشلب، 
فهدددو إشدددارة إىل األوسددداط اإل ن ندددة يف اجملتمددد ، أو أن تدددّه الشدددر ة تدددي    دددل صدددنوة  “intelligentsia”أمدددا م دددطل  

غاا األخّر كدّلص، هلدّا مد  خد ل “intellectual”العربیة ففسب، بل يف الل الل غةیك  يف  ال خ ة، وتّا اسلّ مل
ین دددتا اإلنددال لیسدد  سددّو ال دديت تددّا التعریدد  الددوجیز یریددد ال فددم أن ی ددو  مدد  خدد ل تددّه الدراسددة ختن اإلنتل ی سددیا 

تمددابي وتشددمل األط دداء وأصددفاب الرتددب ادداول أن ترفدد  مدد  اإلسددتّو االجال دديت ال فددم بدد  الط نددة ال خ ددة أو الشددر ة 
العسدكریة واإلب میددو والن سدنةن ومدد  یهددتم بشدؤون ال شدداطاا ال نافیدة واالجتمابیددة، ومكدد  الندول ختن  منهددوم اإل ن دد  

intelligentsia”“  دة یهتم هبّه احملاور  اإلعار  الّت یة اجملردة وال نافة الكلیة واإل ن   التنلید  وتدشو ال نافة السدا
یهتم  هبّه احملاور  اإلعار  اإلتعلنة ب ند الدّت  وال نافدة اهلامشدیة خدار   “intellectual”وثنافة ال خ ةن ومنهوم اإلنك ر 

ددر مدد  خدد ل  اإلركددز والنكددر الع ددو  واجملتمدد  السددا د والط ندداا ال نافیددةي ومكدد  أن ن ددو  االخددت   بددو اإل ن دد  واإلنك 
 اجلدول التاا 

 intellectualاإلنك ر  intelligentsiaاإل ن   
 اإلشخ ل «نند الّت »معر   معار  ذت ی ة جمر دة

 ثنافة تتفر ك خار  اإلركز ثنافة مركزی ة
 منك ر )ب و ( م ن   تنلید 

 ی ش ر ب نافة خطرية بلى معار  اجملتم  السا دة ی    ال نافة السا دة
 ثنافة الط ناا ثنافة ال خ ة
 ال  منك ر فیه -فكر هثنافة للمنك ر فی

 )اإل در ننسه(
ا اإلختلنددة، بددل   ددر ومع ا ددا اسددب ال  ددر   مل یكدد  مبندددور اإلنددال أن یتطددر ق إىل كددل مددا جدداء يف ملدداور اإل ن دد  واإلنك 

دری  العدرب  ال دّ ی فم ب  اإل ن   التنلیدد   دز بلیده الروا ی دان إیدر  بزشدكزاد وبلدي بددر، مد  ذكدر بعد  اآلراء للمنك  رك 
ی دیب  ال دّ ل معىن اإل ن   واإلنك ر يف الیل الروایتو، كما یسل ّ ال دوء بلدى الزید  االجتمدابي واحلدس  االغدرتا: او 

مددال إلیدده كددل مدد  الددروا یو ، ألن بطلددي الددروایتو یعیشددان يف  ال ددّ الشددخل اإلغددرتب بدد  جمتمعدده، وفددق السددیاق السددرد  
   يبزلة ب  اجملتم 
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 واهلدفالّضرورة، األمّهّية . 1-2
هتد  تدّه الدراسدة إىل إبطداء صدورة واضدفة بد  اجملتمد  اإلیدرار واجملتمد  العراقدي يف اسمسدی یاا والسدتی یاا مد  ذكدر 

وأ یددة  نارنددة لكشدد  االیدداا الدد ل  السددرد النددروق واإلشددرتكاا، وت ددو  أسددالیب كتابددة الروایددة ب ددد الددروا یو، بدراسددة م
 ان إىل فرتة زم یة مشرتكةياإلنارنة األدبیة بو ن  و یتطر ق

 . أسئلة البحث1-3
 م  خ ل ال فم حناول اإلجابة ب  تّه األسئلة 

 ؟ «اباب سارتر»وروایة  «خاا العزیز وبلیون»تي اإلنتل ی سیا يف روایة  ما -
 ؟«سارتراباب »وروایة  «خاا العزیز وبلیون»ما االشرتاكاا والنروق ال نافیة بو إیران والعراق يف روایة  -
 ؟ «اباب سارتر»وروایة  «خاا العزیز وبلیون»ال ابم بلى الزی  االجتمابي للط ناا اإل ن نة يف روایة  ما -
 ة البحثخلفيّ . 1-3

وتي دراسدة للد  روا ا بلدي بددر بدراسدة متعن یدة مد   «اإلنتل ی سیا العراقیة»ت اك كتاب حملمد فاضل اإلشلب بع وان 
مه اإلشلب واد ث اإلؤل  ب  اإلنتل ی سدیا والسدلطة والدرتاث واإلدرأة والسدلطة ال یوقراطیدة، كمدا مهاد ن ر  لكل  حبم قد  

ددري ومل یتطددر ق اددول روایددة اباب  ددد لل  ددر ا وأشددار إىل ماتی ددة اإل ن دد  يف النكددر الغددر: واالخددت   بددو اإل ن دد  واإلنك  مه 
 سارتر ك فم مستنل وأشار إىل بع  ال ماذ  م  نل  الراویةي

إلیددر  بزشددكزادي وقددد ا اختیددار الكتدداب كم دددر يف الدراسددةي  «خدداا العزیددز وبلیددون»تددرجم أ ددد ایدددر  كتدداب  
 ي2112صدر الكتاب ب  دار اإلدّ بام 

 لل غددددةوتددددي دراسددددة منارنددددة، إلیلمددددريا دادور، اب «دون كیخوتدددده»و «خدددداا العزیددددز وبلیددددون»ت ددداك دراسددددة اددددول روایددددة  
السداخرة يف  الل غدةالیسم انتزابى در دون كیشدوا ودا  جدان وئلئدون( وقدد تسدل ّ األضدواء ادول النارسیة بع وان  )ایده 
 یت عها كل بطل إلایاء اترخيه وماضیه ایم یؤد  كل ذلص حنو الیعسيال يت الروایتو وال مل العلیا 

یدة، وت داك دراسداا ادول روا ا مل تك  ت اك الك ري مد  الدراسداا ادول اإلنتل ی یسدیا يف الدراو ا اإلیرانیدة والعرب 
 إیر  بزشكزاد وروا ا بلي بدر بشكل مستنل، إذ ال یسع ا أن نشري إلیها يف تّا اإلنالي

 منهجية البحث واإلطار نظري. 1-5
اإلدرسدة التوصیني، بدراسة منارنة بدو الد ل  النارسدي والد ل  العدر:، بلدى أسداس -یكون ال فم وفناک للم هج التفلیلي

 ةياإلمریكی
 حليلالبحث و التّ . 2
  «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون»ملّخص عن روایة  .2-1
 . روایة خايل العزیز انبليون2-1-1

كاندد  ال دديت  ، للكاتددب اإلیددرار إیددر  بزشددكزاد، وتددي هتددزا ابلشخ ددی اا األرسددتنراطی ة 1721روایددة سدداخرة صدددرا بددام 
وتدو شداب یعشدق  «سدعید»الستی ی اا ويف فرتة االستعمار اإلجنلیز ، یرو  الن ة تعیش يف فرتة اسمسی ی اا اىت تایة 
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دده ننددده للنددرتة  «اسددال»اب ددة خالدده، و دداول الروا ددي مدد  خدد ل وصدد  بطددل الن  ددة  ددم ال دديت أن یوج  یت ددو ر اإلقطددابی ون أت 
الد سعید، مما یعتندد اسدال أنده یكون و  الّ  أبلى وأش   م  اآلخری ، وت اك   ل خ   بو اسال وبلیون وصهره 

یسدردتا بطدل الروایدة لل داس مبعوندة ال ديت أبلى ثنافة وبراقة واآلخر  اول أن ی و  زی  اسال ب  طریق كشد  األكاذیدب 
، ختن دده شددارك يف احلددروب ضددد  الویطددانیو واسددتطاع أن ینتددل الك ددري مدد هم لیلعددب دور دون كیخوتدده «مددش قاسددم»خادمدده 

وبلیدون »روایةي ت اك مؤامراا بدیدة بو الشخ یتو لإلیناع ابآلخري یكون بطل الروایة ذا  اک يف شخ دیة اإلیرار يف ال
وی نه ختنه أش   شخل يف العامل وال یسم  ألادد أن ی تندد وبلیدون، ویعتدو تدّا األمدر أكدو إتاندة لدهي تدو   «بووبرا

فددراد أسددرته يف ن ددام أبددو  دیكتدداتور ي كيت دد  الراویددة ب ددورة ك ددري األسددرة وال أاددد بوسددعه أن یرفدد  صددوته بلیدده، ویعددیش أ
 واقعی ة و تاز احل كة ابلسرد الطنوا اإلنعم ابلسخریة وترسم الشخ یاا إبتناني

 . روایة اباب سارتر2-1-2
 ، للكاتب العراقي بلي بدر، وتي ختسلوب ساخر هتزا بنرتة اسمسی ی اا والسدتی ی اا2111روایة ساخرة صدرا بام 

ددز الروا ددي ننددده اددول بطددل الراویددة  ددر،  «ب دددالر  »ويف فددرتة االسددتعمار اإلجنلیددز ، ویرك  اإلشددغو  بشخ ددیة سددارتر اإلنك 
ددر وم ن دد  يف العددامل، ویعتنددد أن دده وأسددرته ی تمددون إىل تددّه األسددرة اإل ن نددة فكددر ک، وال ینددل  مسددتواه  ویعتددو سددارتر أكددو منك 

  اولدده يف اجملتمدد  العراقدديي درس ب دددالر   يف فرنسددا وبدداد مدد  زوجددة ال ددّیوال دداس  مدد هم، ویددّر ننسدده أبلددى مدد  اجملتمدد 
فرنسیة ب  شدهادة قدا  ک إن الشدهادة ال تعدئ شدیئاک يف جمتمد  بد  وبدي وفكدر، ورافنده صددینه اثابیدل ال اادم بد  اإلدال 

ومتداخلددة إذ ی فددم الددراو  بدد  شخ ددیة یریددد أن یعددیش ب ددل  غددريهي الراویددة تكددون واقعی ددة لكدد   ا كتهددا خمتلنددة  ال ددّ و 
ی فددم فیهددا بدد  التدداریمم اإلاضددي ممددا تشددك ل روایددة ال دديت ویسددردتا وتتشددابص أاددداث ال طددل مدد  األاددداث  «ب دددالر  »

 خمتلنة، ولكي نرسم االشرتاكاا اإلوجودة بو ال طلو اسال وبلیون وب دالر   إلیكم اجلدول التاا 

 ب دالر  شخ یة  شخ یة اسال وبلیون
 یيلن ب ابلنیلسو  وسارتر العرب یيلن ب ابلسی د واسال ووبلیون

 م ن   تنلید 
 متنابد ب  شهادة ضابّ متنابد 

 یعشق فرنسا وأفكار سارتر ویّم  الویطانی و یعشق فرنسا ووبلیون ب وابرا ویّم  الویطانی و
 أف د  فكوا

 یتم  ل ابل   اتة یتم  ل ابلش  ابة
ّكاء یّر ننسه أبلى م  اجملتم  يف اإلال والندرة  یّر ننسه أبلى م  اجملتم  يف النكر وال

 . نظرة إىل مفهوم اإلنتلجينسيا والفكولية واملثّقف املزّیف 2-2
  ال دّییعتدو مد  الكت داب الد  ث األساسدی و  الّ  أو ل م  طرح م طل  النكوا يف إیران تو سید فخر الدی  شادمان 

ر قددوا إىل منهددوم الغددزو ال نددايف بعددد احلددرب العاإلیددة ال انیددة جانددب أ ددد فردیددد وجدد ل آل أ ددد إذ كددان شددادمان ی تنددد تط
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لك  ده  «ت اویدد»و «روفعدي»اإل شغنو ابلغرب بشكل الذع، ویوج ه خطابده لشخ دیتو خلنهمدا مد  نسدیج خیالده ابسدم 
 “foux-col”ا مد  النكلیدو وتدو م دطل  منتد س مد  النرنسدیة وابتو د «دیوانده»و «یعنور»ل ستهزاء كان یسم یهما 

  یدرسدددون يف الغدددرب ویرتددددون تدددّه الربطدددةي ال دددّیأ  ربطدددة الع دددق أو الكرفددداا، وكدددان رجدددال الددددی  یهدددز ون ابإلیدددرانیو 
ّكاء واإلخ ار والتوبیة وقد یستخدم يف اإلعلوماا السری ة كّلص، و »و تعرینده األصدلي منهوم اإلنتل ی سیا مبعىن النهم وال

ّكاء واألفكدار والسدلوكیاا اإل طنیدة والعن نیدة ویعتدو مد  ال فدوث ال دع ة لل ندا  بدو موضدوبو  تو اإلندرة النكریدة والد
وفدددربو ویكدددون اإل دددطل  م طراددداک يف ال فدددوث النلسدددنیة واالجتمابیدددة والسیاسدددیة واألدبیدددة وكدددّلص مدددا خيدددل  اإلنسدددان 

األمور مما تشمل ب قة اإلنسان ابلكا  اا األخّر ومنهوم الوجدود وغدري ذلدص ممدا جعدل واستدالالته الت ریدیة، وتتعن د 
ّكیددة، وقدددد أخددّ آفاقدداک شاسددعة كدددّلص يف األجهددزة والتن یدداا احلدی دددة،  مدد  بلمدداء االجتمدداع يف خلدددق موضددوع التن یددة ال

السددددلوكی اا اساصددددة ولدددددرك احلددددواس  ومك  ددددا النددددول إن  تددددّا اإلنهددددوم أخددددّ ای ددددزاک ك ددددرياک يف الدراسدددداا اإلختلنددددة لتفلیددددل
ّكر ا والن دددا  اسیالیدددة والت دددو راا واإلسدددا ل الت ریدیدددة واحلددددس وال  دددون والتخمدددو واإلراق دددة والع قدددة مددد  اآلخدددر  والددد

یرثهدا الشدخل ل نسدهن وب دورة ال ديت والوجمة والت سیق وابطاء اجلهة، وقد ت فم میول النرد خاصة فیما یتعل ق ابألق عة 
)أ دددد ، « زة أن منهدددوم اإلنتل ی سدددیا تددو قدددراءة وابیدددة إلدددا يفددر  ب دددورة بی ی دددة يف ال شدداطاا والسدددلوكی اا اإلختلندددةوجیدد

 (ي  22-23  1322
ی دد  لددو وردا احلددرو  ال تی یددة  ال ددّ النكددوا تددو اإلیددرار الغافددل اجلاتددل »وینددول شددادمان بدد  تددّه النكددولیو   

ضدف وا بندیمهم  (1)النارسدیة وفیلسدوفاک وت داك فئدة أخدّر بسد ب ال زبدة الناوسدتیة الل غدةبدل النارسیة ألمسى اإلیرار متن داک 
تو إیرار جداتلي غدري »( ویستطرد شادمان قا  ک ب  الشخل النكوا  79-73  1321)بروجرد ،  «ي وآداهبم ييي

إلتیددار لیعطددي صددورة مّتلددة بدد  دی دده یریددد أن یعددر   اإلسدد م بدددی  الع دد یة والدددمار وا ال ددّ بددامل ب ددوا  اإل ل دديب الغددر: 
یكددون األبددداء النكولیددون »قددا  ک   اإل ننددون اإلیرانیددون والغددرب)اإل دددر ننسدده( ویشددري بروجددرد  يف كتابدده  «اإلسددیفيييي

 «لشدددادمان يف ثددد ث فئددداا  أدابء أتدددل فرت كسدددتان واإلت ن ندددون العا ددددون مددد  الغدددرب وتدددواة الشدددعر النارسدددي احلددددیمي
ست د   الن دوة بدو ال شدر ك درية »قدا  ک   اغدرتاب االنسدان احلددیم( وینول فریتس ابب هام يف كتابده 71)اإل در ننسه  

لدرجة مسي كدل فدرد وایدداک بشدكل م دزوي ونتی دة تدّا االندزواء تشددید وتدرية التشدت  وال زابداا وت هدر العدداوة واحلدروب 
 ( يف احلنینة ما ینوم به بطد  الدروایتو مل یكد  موافنداک 71  1322، اپئ هام« )يابلنوة وهتیم  بلى الع قاا االجتمابیة

ددداک   ومت اسددناک مدد  مددا ینددوم بدده اإل ننددون احلنینی ددون وال مكدد  تشدد یه سددلوكی اهتما ابإل ن نددو اإلددزی نو إذ ینددول بدد هم سددارتر مؤك 
وال جتد  ننعاک وغدري بمیندة، لكدي  إتم مل  مون ختق عة اإل ننو ویواجهون احلكومة، لك  مواجهاهتم مزی نة وغري انینیة»

م دددل  «ال»ی ی دددوا لل ددداس ختن األیدولوجیدددة احلاكمدددة أقدددّو مددد  اإلواجهدددة، ويف احلنیندددة اإل ن ددد  اإلزی ددد  ال یسدددتخدم مندددردة 
اإل ن نددو احلنینی ددو بددل یسددتخدمون بلددى الدددوام تددّه الع ددارة )ال، ولكدد ييي( أو )أبددر ، لكدد ييي( وتددّا مددا ی ددري غ ددب 

(ي 22  1321)سددارتر، « حلنینیددو، ألتددم یننددون ابل دد ّ أمددام العمددل اإلصدد اي ویسددريون حنددو الرادیكالیددةاإل ن نددو ا
و دداول تددّا اإلنددال أن ینددوم بشددرح تددّه اإلندداتیم مدد  خدد ل قددراءة نددل  الددروایتو ودراسددة مددا نددّو إلیدده كددل روا ددي دراسددة 
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 «اباب سارتر»ایة ورو  «خايل العزیز انبليون». املقارنة بنی روایة 2-3
 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». اإلنتلجينسيا واحلّس االغرتايب يف روایة 2-3-1

تددد بي ال دديت ل غددرتاب تعدداری  بدیدددة، وال نریددد احلدددیم ب دده ت ددا، ألن اإلنددال  دداول أن یشددري للط نددة اإل ن نددة والشددر ة 
بد  الدّاا كدّلص، ومدا نن دده ابإلنتل ی سدیا كمدا جداء يف اإلندمدة تدي ال نافدة ال نافة مما يفعلها مغرتبة ب  اجملتم ، بدل 

 دداول بعدد  ال خ ددة التم  ددل هبددان وال یریددد اإلنددال ال فددم بدد  اسلددّ ال دداتج بدد  منهددوم ال دديت السددا دة أو ال نافددة التنلیدیددة 
مكدد  أن تندد  غربددة اإل ددطل  بددو »  ن ریددة اإل ددطل  ال نددد اإلنتل ی سددیا ك ددرياک، وكمددا ینددول بددزا ملمددد جدداد يف كتابدده 

 (ي111  2112)جاد، « ذاتیة اإلنهوم وبیئة االغرتاب، معتمدة األصل اجلدا ذاته ضم  ق ا  اإلعرتك ال یئي وال نايف
ندددّر ختن  «اباب سدددارتر» دددس  ابالغدددرتاب يف روایدددة  «ب ددددالر  »أمدددا ابل سددد ة إىل إنتل ی سدددیا االغدددرتاب، فددد ذا كدددان  
 ددس ابالغددرتاب كددّلص، وإذا كاندد  النكولیسددم م ددطلفاک يف فددرتة السددتی ی اا را  ددة يف إیددران نددّر أن  «اسددال وبلیددون»

أخدّ ب ددالر   یرتدد  م بسده »الكاتب بلي بدر ی   ل ا بطدل روایتده يف ال دایدة ختنده یرتدد  ربطدة ب دق زرقداء قدا  ک  
دافئددة، وبعددد أن بنددد ربطددة ب ندده ال فینددة الزرقدداء، ارتدددّ بلددى مهددل أمددام اإلددرآة الطویلددة اإل  تددة بلددى اسددوان يف ا رتدده ال

 (ي32  2112)بدر، « ال  ارة الربعة ذاا اإلطار ال  ستیكي األسود
ت ددا یرسددم ل ددا السددارد صددورة ال طددل ختندده مبعددزل بدد  جمتمعدده، یرتددد  م بددس غددري م بسددهم الشددع یة، و دداول أن یرسددم  

نددّر ختن ب دددالر   یتمددىن  أن یكددون شدد یهاک بسددارتر اددىت يف اهلیئددة كمددا ل نسدده شخ ددیة خمتلنددةي وقددد ی دددأ ال ددراع اددو 
أخّ ی ندل بی یده بدو صدورته اإل عكسدة بلدى اإلدرآة وبدو صدورة جدان بدول سدارتر اإلعل ندة بلدى اجلددار، فشدعر حبدزن »ینول  

 )اإل در ننسه(ي« ب یم واجتاح كیانه كله  )ماذا لو كان أبور؟( ماذا لو كان أبور لتتطابق ال وراتن ملمفاک؟
مل یكد  ب دددالر   مبعددزل بدد  جمتمعدده يف مل سدده وتیئتدده بددل تدو ی تعددد بدد  شخ ددیته الّاتیددة، وتددو يف احلنینددة مغددرتب  

ب  ننسه، یعیش ال یاع بد  األو احلنیندة، یتلد  س شخ دیة زا ندة مل یعدر  ب هدا الك دريي یسدعى جاتدداک بدو الشدكل أن 
شاربه م ل سارتر، وما ی ن ه م  سارتر تو العور، وكم  ىن  لو یكدون أبدور وابتدوه یوز ننسه، فهو ی ن   شعره و ل ق 

تددّا بددّاابک وجددود  ک قددد ره الددرب لددهي ویددّر ب دددالر   ختن للعددور أی دداک میددزة سددارتری ة بلددى كددل أبددور أن یعددر  قیمتهددا م ددل 
(ي مل ینت دددر االغدددرتاب ب دددد 121ننسددده  ال یددددرك ب نریدددة بی ددده السدددارتریة )اإل دددر  ال ددّ جاسددب األبدددور اب ددد  اس دددرة 

ب دددالر   ابإللدد س واهلیئددة ففسددب، بددل إندده تددزو   مدد  امددرأة فرنسددیة ومل یتددزو   مدد  ب دداا جمتمعدده، و دداول أن ینددرتب إىل 
ي وی ل احلس  االغرتا: لدرجة ی سى اإلرء اثه احلنیندي، بدل ال داس خيتدارون لده «جرمو»سارتر أك ر ویتزو   م  مواط ته 

حندد  فنددّ لدددی ا احلددق يف قددول )خدداا العزیددز(، لكدد  »ینددول الددراو    «خدداا العزیددز وبلیددون»اک آخددر كمددا نددّر يف روایددة اثدد
اتددا  إىل تنطیدد  ال دديت ایدد  األصدددقاء واإلعددار  وأتددل احلددي یدبوندده ابلسددی د اإلطلددقي وأاددد ألندداب خدداا العزیددز )السدد  ( 

 آخددره وتغلندده مددر اا اددىت تعطیدده ان ددهي كددان لوالددد خدداا ن ددیب يف ت ددا ي، والتنطیدد  السدد ابي، تددو أن تنددت  فمددص إىل
(ي وتكّا ميسي للمرء أایداوک لن داک مل یكدم مطابنداک 13  2112)بزشكزاد،  «السیادة اإلطلنة ولك  ال اس نسوا اثه وييي

 لواقعه وی    مغرتابک ب  جمتمعهي
 «اباب سارتر»وروایة  «بليونخايل العزیز ان». إنتلجينسيا األان واآلخر يف روایة 2-3-2

  ال ددّییتمی ددز اإلعددىن بدد  ابقددي اإلعددار بكوندده ی طددو  بلددى شددعور النددرد ابنن دداله بدد  ذاتددهي وی تنددد قددیس ال ددور  ال دداا و 
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ثوا بددد  االغدددرتاب بددد  الددد نس مل  دددد دوا الكینی دددة ال دددّیإن ال ددداا و »تطر قدددوا إىل اغدددرتاب األو قدددا  ک   یدددتم  فیهدددا ال ددديت   ادددد 
(ي ومدا يفعدل 12  1727)ال دور ، « نن ال اإلنسان ب  ننسهي وی دو بلدى األرجد  بلدى التع دري م  دل أسدلوابک تشد یهی اک ا

تددّا ال فددم أن یتطددر ق إىل تددّا اإلوضددوع تددو اغددرتاب بطلددي الددروایتو بدد  الدد نس ب ددورة م اشددرة وغددري م اشددرة، إذ جنددد 
مدددا مل  ینط دددا يف نندددس اجملتمددد  بدددل یعیشدددان مبعدددزل ب ددده وكمدددا یندددول ال دددور   اغدددرتاابک ننسدددیاک ب دددد كدددل واادددد م همدددا، وكعت 

یؤدیده اإلنسدان، ومدا ی داا ه مد  شدعور ابلنخدر  ال دّ االغرتاب ب  ال نس، تو افتناد اإلغدّز الدّاو واجلدوتر  للعمدل »
س، وقدد دفد  تدّا والرضاي وبدیهي أن اختناء تّه اإلدزا  مد  العمدل احلددیم تدو اآلخدر خيلدق شدعوراک ابالغدرتاب بد  الد ن

التنسري بع  ال اا و إىل بند منداروا بدو اجملتمد  ال د ابي اإلتندد م، واجملتمد  التنلیدد  ال سدیّ، ایدم یسدود العمدل 
(ي وكدل 17)اإل ددر ننسده  « التلنا ي والع قاا ال فی ة نتی ة إلا یتفن ق للنرد م  رضا وارتیاح مما ینوم به مد  أبمدال

فددالكوجیتو »ی تمددي إلیدده أ  انتمدداء،  ال ددّ ر   سددارتر العددرب یریددد أن يفددر د ننسدده بدد  اجملتمدد  مدد  اسددال وبلیددون وب دددال
ین  ب د تّه ال یغة یشري إىل جتربة واادة لیس فیها أ  جمال للتمییز بو فعل الوجود وبو ممارسة التنكدريي إنده یشدري 

وتدو ال ینعددل  -یكدارا ال یندد  ب دد تدّه ال ددیغةإىل انیندة وااددة تددي انیندة مدا یكوندده األو ومدا ی ددو بلیددهي لكد  د
ددري لددّا فدد ن دیكددارا  ذلددص ألن تددّه ال ددیغة وادددتا ال ت تهددي إىل مددا یریددد أن ی تهددي إلیدده مدد  تنریددر الدد نس ك ددوتر منك 

در »ی تندل ضدم اک وصدرااة إىل صدیغة أخدّر یت  د  فیهدا اغدرتاب األو بد  ذاتدهي إنده ی تندل ضدم اک ألنده ب ددما یندول  أو أفك 
ددر»إاددا یعددئ  «أو موجددود إذن  «أو موجددود»ی  تدده يف قولدده  ال ددّ ي وبددّلص ی دد   الوجددود «أو أفكددر إذن أو جددوتر منك 

در إذن أو موجدود»ي ومعدىن تدّا تدو أن يف الدد «أو أفكدر»ی  تده يف قولده  الّ  خيتل  كل االخت   ب  الوجود   «أو أفك 
إندده م ددي إىل الدد نس يف  –م ددي خلسددة إىل ذاا مل تعددد تددي ذاو  انتنددال ضددمئ مدد  أو إىل أو آخددر، أ  أن دیكددارا

 (ي21  1727)الشارور، « النرد اإلتافیزیني، وتي لیس  األو يف جتربته اساصة ب  ذاته
ادداول كددل  مدد  بزشددكزاد وبلددي بدددر أن  دددا شددرخاک يف ال نافددة السددا دة آنددّاك ویوجهددا ننددد ا للم ن نددو اإلشددغوفو  

ت داك ث ثدة تیداراا يف ال ندد »ن ت داك كت داابک رهدروا لیشدك لوا مرالدة الع دور قدا  ک  إ وینول ب ددالعزیز  دودة ابلنكر الغر:
یریددد  ال ددّ یریددد العددودة للددرتاث والتیددار  ال ددّ یددرف  الددرتاث حبددد ة مدد  االن هددار ابلنكددر الغددر: والتیددار  ال ددّ العددر:  التیددار 

(ي وك  الروا ی و یوج هان نند ا للط نة اإل  هرة ابلنكدر الغدر: أ   162  2111) ودة، « اإلمساك ابلع ا م  الوسّ
ابإلنتل ی سدیة اإلیرانیدة ومد  خد ل  «خداا العزیدز وبلیدون»ان هاري لك  يف تایة اإلطا  سدو  نتعدر   مد  خد ل روایدة 

مكدد  نسدددیاتا، لك  هددا ابقیدددة مدد  النكدددر  ابإلنتل ی سدددیة العراقیددة إذ اكدددي كددل روایدددة بدد  زمدد  وثنافدددة «اباب سددارتر»روایددة 
إن زمد  ال نافدة، أیدة ثنافدة، »احلدیم يف اجملتم ، كمدا یندول ملمدد بابدد اجلدابر  بد  الدزم  ال ندايف العدر: والتندد م قدا  ک  

 لددیس تددو ابل ددرورة زمدد  الدددول واحلددوادث السیاسددیة واالجتمابیددة وإن الددزم  ال نددايف ال خي دد  إلندداییس الوقدد  والتوقیدد 
مدا ی ندى بعدد أن یدتم   -فعد ک –الط یعي والسیاسي واالجتمابي، ألن له مناییسه اساص ةي ذلص ألنه إلا كان  ال نافدة تدي 

(ي ومدا جداء يف الدراویتو كدّلص 37  1772)اجلدابر ، « نسیان كل  شيء، ف ن ما ی نى م  ال نافة وما می زتدا تدو زم هدا
الجتمابیة بل تو كدامريا تتسدل ّ ادول اإلنتل ی سدیة السدا دة آندّاك والعنلیدة مل یك  تو إی اح ب  احلوادث السیاسیة وا

 ت نىيال يت 
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 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». إنتلجينسيا العائلة يف روایة 2-3-3
ة وت داك روا ا بدیددة تلعب العا لة دوراک أساسیاک يف الروایة الشرقیةن النارسدیة والعربیدة وقدد ارتكدزا بلیهدا الروایدة اإلعاصدر 

تطر ق  إىل العا لة وصو را ل ا الوض  اإلجتمابي وغريه، كما نّر يف الراویتو أن بطل الراویة مل یك  موافنداک مد  العا لدة، 
خاصددة ابل سدد ة إىل اسددال وبلیددون، إذ یكددون متزم تدداک ومتسددل طاک ویلعددب دور األب التنلیددد  يف العا لددة، كمددا ینددول الددراو  

ان خاا العزیدز أكدو األب داء وقدد ورث لندب السدی د، وقدد تكدون العل دة يف التنالیدد أو العا لدة وتعاملهدا مد  تدّا ك»سعید  
(ي كلمدا یشددد د الشددخل 13  2112)بزشددكزاد،  «الوضد  ب ددورة غری دة جددداک، ففددىت اإلداء يفددب شدربه بعددد أخددّ موافنتده

مد  ك درة »كما یندول الدراو  يف روایدة خداا العزیدز وبلیدون  بلى العا لة ویتزم   سو  ی    وایداک، ویهرب م ه ال اس،  
)اإل دددر « تددخ ل خداا العزیدز يف خ وصدی اا إخوتده وأخواتده قدام أك ددرتم إمدا مبدد  أسدوار ادول بیدوهتم أو بیعهدا    اهلدرب

 (ي11ننسه  
  احلدس اإلغدرتا: الشص إن موضوباا تدّه الدراسدة مرت طدة مد  بعد ، إذ ندّر دراسدة العا لدة ال تكدون م نطعدة بد 

دم ا اإلوضددوباا هبددّه ال دورة كددي تيعطددى  ومدا یشددكل ه الشدخل مدد  مواندد  بی ده وبددو أسدرتهي ولكددي یت  دد  األمدر أك ددر قس 
صددورة واضددفة بدد  اجملتمدد  اإلیددرار واجملتمدد  العراقددي يف اسمیسدد یاان ایددم مل یكدد  تددّا األمددر معلوفدداک يف اجملتمدد  اإلیددرار 

یت نددق ال دداا ون بلددى أن ب یددة العا لددة العربیددة، تددي »و اک مددا تددي موجددودة يف اجملتمعدداا العربیددةففسدب، بددل تددّه احلالددة ك ددري 
ب یة أبوی ة بطریركیة، یتفل ى فیها األب رأس اهلرم، ویكون تنسدیم العمدل وتوزید  األدوار بلدى أسداس اجلد س والعمدري األب 

ة أفدراد العا لدة بیداالک، فیشدغل مركدز السدلطة واإلسدؤولی ة يف بدامل یتوىل  دور اإل تج اإلعیل واإلالص السی د، ویكون بنی الّ  تو 
مدددزدو   العدددامل العدددام اإلخ  دددل للرجدددال یكددداففون فیددده يف صمدددو الدددرزق، والعدددامل اسدددا  داخدددل ال یددد   دددارس فیددده ال سددداء 

ید  ک م  العیدب بلدى الرجدال مهم اا م زلی ة شدیدة الت و عي وكما جّر ت ییق بلى مشاركة اإلرأة يف العامل العام، ابتو تنل
 (ي112  2116)بركاا، « أن ینوموا ختبمال م زلیة

ددرون م لدده، م لمددا جدداء يف روایددة   خدداا » داول كددل شددخل مغددرتب بدد  العا لددة أن یددور ط األتددل ختفكدداره ويفعلهددم ینك 
ون ب دددوابرا كددعكو فیلسدددو  وصددل األمدددر إىل التددعثري بلددى كدددل  العا لددة لیعدددر   وبلیدد»ف ندددرأ تددّا الددد ل   «العزیددز وبلیددون

(ي وسدی تنل تدّا الت دو ر الشدص  12  2112 )بزشدكزاد،« ور ضي وسیاسي وأدیب بل اىت أنه أكو شدابر برفده العدامل
یندوم بده اإلغرتبدون بد  العا لدة وبد  ثنافدة اجملتمد ن وأادل صدورة  ال دّ إىل األسرة ختكمل ويفعل األطندال ی دد قون الزید  

إهلدي دع خداا العزیدز ینددت  طریدق اإلداء ل یت دا، واجعددل »روایتده إذ ینددول بلدى لسدان السدارد ال ددغري  رثهدا ل دا بزشدكزاد يف 
أ: مر ره إل زل خاا العزیز العنیدي إهلي دع أ: یؤم  ب  دو  وبلیدونييي إهلدي اجعدل أ: ی دد ق أن خداا العزیدز ضدف ى يف 

 (ي217)اإل در ننسه   «ان يف ج وب ال  ديييس یل ال ورة الدستوریة ویعود الن ل له يف استنرار األم
یتم هدددر اإل ن ددد  االغدددرتا: يف روایدددة اباب سدددارتر مددد  خددد ل   »«اباب سدددارتر»یندددول ملمدددد فاضدددل اإلشدددلب بددد  روایدددة  

شخ ددیة )ب دددالر  ( إذ یشددعر بعدددم توافندده واندماجدده مدد  ملیطدده العددا لي واجملتمعددو والشددعور احلدداد ابل نددی  والتهمددیش 
(ي وی ددی  اإلشددلب يف كتابده اددول روایددة اباب سددارتر 191  2112)اإلشددلب، « قی اک وبدددم التطددابق إزاء اآلخدربوصدنه شددر 

آمد  هبدا وتن  د  بواسدطتها بن دداع »ال ديت تطدر ق إلیهدا الروا دي بلدى بددر يف روایتده يف احلنیندة تدي ال ديت ختن النلسدنة الوجودیدة 



 83 )دراسة مقارنة( لعلي بدر «اباب سارتر»إلیرج بزشكزاد وروایة  «خايل العزیز انبليون»العراقية يف روایة  -اإلنتلجينسيا اإلیرانية 
 

  أشددداروا إىل دور العا لدددة يف ال دددّیإذ ت ددداك العدیدددد مددد  الدددروا یو  (ي191)اإل ددددر ننسددده  « النیلسدددو  السدددتیئ العراقدددي
وروا ا فارسدیة أل دد ملمدود وصدادق جوبدص ومع دم كت داب فدرتة  «زو  السدیدة آتدو» اجملتمعاا اإلیرانیة والعربیة كروایدة

لروا یدان بزشدكزاد وبلددي اسمیسدی یاا والسدتی یاان ويف العربیدة ت داك روا ا ل  یدب ملندوي ك  ثیتده كمدا أشدرو واداول ا
بدددر أن یعطیددا صددوراک بدد  واقدد  العا لددة يف تلددص النددرتة، وقددد اقت ددرو الدراسددة اددول انتل ی سددیا العا لددة ففسددب إذ مكدد  

 م اقشة الك ري م  اإلواضی  اإلجتمابیة وغريتاي
 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». الفكوليسم أو األفندیة يف روایة 2-3-3
، لكدد  ب ددورة «اباب سددارتر»وروایددة  «خدداا العزیددز وبلیددون»ك م مدد  للنكولیسددم اإلیرانیددة أو األف دیددة العربیددة يف روایددة ت ددا

 كدي  ال دّ غري ملسوسة، أایاوک یعو  ب ها كل سارد بو إادّ الشخ یاا ال انوی ة، م  األخّ بعو االبت دار اإلكدان 
للمكددان »یددران وبدد  زمد  خيتلدد  بمددا تدو يف العددراق وینددول  سدو ال  ددري  ب ده كددل روا دي، ألن بزشددكزاد یتفددد ث بد  إ

 تدو  بلدى خ صدة التنابدل بدو اإلنسدان وجمتمعده، ولدّا  ال دّ ب د  منهدوم واضد ، یدتلخ ل ختن ده الكیدان االجتمدابي 
احلاضددر كددان شددعن أ  نتددا  اجتمددابي آخددر  مددل جددزءاک مدد  أخ قی ددة وأفكددار ووبددي سدداك یهي وم ددّ الندددم واددىت الوقدد  

س  ل اإلنسان بلیه ثنافته وفكره وف ونده وخماوفده وآمالده وأسدراره وكدل  مدا یت  دل  الّ  اإلكان تو النرطاس اإلر ي والنریب 
به وما وصل إلیه م  ماضیه لیورثه إىل اإلستن لي وم  خ ل األماك  نستطی  قدراءة سدایكولوجی ة سداك یه وطریندة ایداهتم 

أن  جاسددب األبددور اب دد   «اباب سددارتر»(، وتكددّا نددّر يف روایددة 21  2111)ال  ددري،  « یعددةيييوكینی ددة تعدداملهم مدد  الط
يف الواقدد  مل یكدد  جاسددب األبددور »اس ددرة یشددتم ب دددالر   بشددكل جمدداز  وی ددنه خت: سددهیل إدریددس وینددول السددارد  

ال، أن تدددّا الشدددخل تدددو یعدددر  مددد  یكدددون السدددی د سدددهیل إدریدددس بلدددى اإلطددد ق، إال  أنددده كدددان یعدددر  وتدددّا واقددد  احلددد
 (ي  11  2112)بدر، « اإلسؤول بما أصاب األف دیة يف تلص النرتة م  ج ون وضیاع وال م االة

تكددّا سی دد   الشدد ار بددو ب دددالر  ، مدد  كددل شددخل یهددو سددارتر بكلمددة، أو یتنددو ل بلیدده، وكددعن  سددارتر أصدد    
إذ تكدون ت داك خ دومة بدو اسدال، مد   «خاا العزیز وبلیدون»أتم م  أفراد العا لة، واجملتم ، كما یكون األمر يف روایة 

أقدرب ال داس لده، جملدر د أتددم أبطدوا رأ ک خمالنداک لرأیده ادول وبلیددون ب دوابرا، كمدا ی د  ل دا الددراو  ابد  أخد  اسدال قددا  ک  
أختده مد  أ:، ألنده یدؤم  ختن  قام  بو أ: وخاا قدمة، أوالک ألن خداا العزیدز مل یكد  موافنداک بلدى زوا ال يت الكراتیة »

بندرد قدرو  ال يفدوز، ولدو مل یدتم  زوا  أ: مد  أم دي  -بلى اد  قولده–با لته م  العا  ا العرینة، وارت اط فرد ارستنراطي 
ّكر  م حب ددوره وأمددا–يف ایدداة جددد  ، إلددا ا  أبددداک، انیدداک، مل یكدد  أ:  ددرتم خدداا العزیددز كمددا ینعددل ال نی ددة، وال یتددوا  أن یدد

أن وبلیون إنسان مغامر، وقد جر  الشعب النرنسي إىل تاوی ةي أبتند أن تدّا أكدو خطدع قدام بده أ:، وتدو أی داک  -ال اس
 (ي 22  2112)بزشكزاد، « الس ب الر یس يف خ فهما

سدددو  إن السددی د والدددد سدددارتر یشدد ه السدددی د أمدددو شددوك  والدددد النیل»ننددرأ يف روایدددة اباب سدددارتر كددّلص یندددول الدددراو    
 امدداک، مددا خدد  السدددارة والع ددا والن ددوط، كمددا أن السددی دة والدددة النیلسددو  العراقددي السددی دة م ددرية احلدداف ،   «ب دددالر  »

كان  تش ه والدة سارتر كلی اک واىت خدال سدارتر ف نده یشد ه خالده ب دالواادد شد ه الغدراب للغدرابي لندد صدعق ب ددالر   
كددان يفلددس بلیدده يف شددن ته ال اریسددیة، ألندده أدرك مبددا ال ین ددل   ال ددّ هلددّا احلدددث وأصددابه الدددو ار وسددنّ مدد  بلددى الكرسددي 
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الشص اإلهمة اإلوك لة إلیه، لند أدرك أنه م  با لة الن سنة ال م  بام ة ال اس، وأنه جم دول بلدى األفكدار ال بلدى العمدل، 
 (ي  121  2112)بدر، « سیفمل تّا النكر إىل وط ه الّ  وأنه تو ال غريه 

تو أن ب دددالر   ك ددرياک مددا  دداور سددارتر ب ددورة ذت یددة وكعن دده یعددود للماضددي وجنددد  ددة اددواراک شدد ه إذن نددّر يف الددراوی 
انیندي كمددا تددو بددو اسددال العزیددز وبلیددون ووبلیددون ب دوابرا ننسدده، یریددد ب دددالر   أن یكددون فیلسددوفاک ب نددر  ک يف جمتمعدده 

ددة إىل ب دداقرة وف سددنة ممددا صددد قوه وق لددوه ال ددّ  ل ددع  ثنددافتهم واسددال العزیددز وبلیددون یریددد أن یكددون شدد اباک  حباجددة ماس 
دددة إىل مدد  یسدددابدتم يف مواجهدددة األبدددداء واألزمددداا  ال دددّ وجریئدداک يف جمتمعددده  ت دددی هم مددد  اآلخدددري كمدددا ال دديت حباجدددة ماس 
ویعددر   ننسدده یریددد الددتخل ل خت  صددورة ممك ددة مدد  احلیدداة العامددة وخت   وسددیلة كاندد ،  «اباب سددارتر»ب دددالر   يف روایددة 

 ي «أيكل ب رس مل خيلق»ختن ه أبلى م هم وتو م  ط نة الن سنة وتو یرید أن 
تكّا جند ب دالر    اول اهلرب م  جمتمعه خت  صورة كان  لیتم  ل ابلنیلسو  الوجدود  سدارتر، فیتدزو   فرنسدیة  

اىل بلددى أب دداء جمتمعدده لی هددر ننسدده أندده ویلعددب دور الن سددنة بلددى اسدداب ال دداس العامددةي و دداول اسددال وبلیددون أن یتعدد
األقددّو واألف ددل ویعددیش ایدداة مبعددزل بدد  واقعدده اإلعددا  وتددّه النكولیددة واألف دیددة جعلتددا مدد  أصددفاهبما أن ی تعدددوا بدد  

دددددر اإلشددددارة أن دراسددددة ال دددديت ال دددداس ویعیشددددون يف أوتددددامهم ومددددی  هتم الزا نددددة  تددددؤد  إىل ا ددددول شددددرُت يف اجملتمدددد ي وجتي
م فم وااد رمبا ال تكون متطابنة إلدّ اخت   اإل دطلفو، إذ لكدل م دطل  ملل یتده ومع داه اسدا ،  اإل طلفو يف

 لك  دراستهما معاک تكون م اس ة للروایتو إذ جند م م  كل م طل  يف روایة م هماي
 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». الزیف واحلقيقة يف روایة 2-3-5

الروایتو تو الزی ، ایم بىن كل بطل يف الروایة كیاوک وتویة وشخ یة موتومة، وكدل مدا قدام بده مل  أاد أتم موضوباا
مل تكددد  ال ددديت یكددد  ط نددداک لواقعددده بدددل ب دددورة مزی ندددة  الشخ دددیة، التدددعریمم، الشددد ابة، ال نافدددة وت ددداك العدیدددد مددد  اإل ددداتر 

ت ددو احلنیندة مب ابدة اشدتغال بلدى »یندة والدّاا قدا  ک  اول الوجدود واحلن نند احلنینةانینیةي ینول بلي ارب يف كتابه 
اإلواد، أو استخدام اإلعایري، أو ب اء لل مداذ ، أو صدو  للوقدا  ، أو انتدا  للموضدوباا، أو تشدكیل للخطداابا، أو خلد  

ارتر (ي ويف روایددة خدداا العزیددز وبلیددون واباب سدد71  2111)اددرب، « للدددالالا، أو ممارسددة للددّاا، نعددئ ذاا الدد نس
یكدون التسدا ل ادول احلنیندة أم الزید ، وی ددأ  «اباب سدارتر»جند ممارسة لّاا ال نس، إلعرفة الواقد  احلنینديي فندي روایدة 

یواجهاندده صدداا ا ال ديت يف الن دل األول ويف ال ددنفاا األوىل مد  الراویددة، وقددد یتناجدع ال ااددم بد  النیلسددو  ابلطرینددة 
، بدددر) «مل یكتددب كتدداابک وااددداک يف ایاتدده الييي ال تددّا األربدد »مددا ینددوالن لدده  اإلشددروع إذ یسددعهلما بدد  النیلسددو  لك ه

(ن فیرتك الكاتب النارَا أمام شخ دیة جمازیدة تتدعرج  بدو كلمديت )النیلسدو  واألربد (، أ  ت داك م بسدة، 2  2112
لت یددو تددّه  الل غددةسددّو تددّه  أم ت دداك منارقددة، وتددّه اإلنارقددة  دداول الكاتددب أن یسددردتا بلغتدده السدداخرة، فدد  سدد یل لدیدده

ختتدا مل تكد  ملتشدمة وبلیده أن یكتدب بد  شخ دیة مزی ندة، كمدا ندّر  «ل ونو هبار»الشخ ی ة، ومه د للنارا بو وصنه 
إال بلغددة سدداخرة  «اسددال العزیددز وبلیددون»مل یددتمك   مدد  وصدد   «خدداا العزیددز وبلیددون»ختن الكاتددب بزشددكزاد يف روایتدده 

 ریق لغة اإلراتق سعیدي ومه د للنارا ب  ط
إن اإل ن د  احلنیندي ابا ضدا عاک يف اجملتمد  وی دعب »يف احلنینة ما یرید قوله كل م  الدروا یو بزشدكزاد وبلدي بددر   
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تعددد دا تعریندداا اإل ن دد  وتناطعدد ي ولعددل  »أایدداوک  ییددزه بدد  اإل ن دد  اإلزی دد  وتددّا مددا قددال ب دده ب سددامل  ددیش قددا  ک  
لیه واجب الوفاء جملموبدة سیاسدیة ن ریة جون بول سارتر اإلتعل نة اباللتزام ومنادتا أن اإل ن   تو م  ب أقرهباييي ی و  يف

أو أنددده مددد  یتددددخل يف مدددا ال یع یددده مددد  اسدددتیناء شدددرط اسدددوة والدرایدددةييي إن ة، مددد  ممارسدددة ان ددده يف انتنادتدددا، واجتمابیددد
ته اإلعرفی ة والنكری   ة إىل اینداي اهلمدم وال دما ر واریدص سدواك  الغنلدة والتله دي بد  ق دا  اإل ن   تو م  یسعى جاد اک بعد 

(ن وتدّا مددا وجددوه يف فكددر الدروا یو  إذ یریددان إیندداي اآلخدری  ابل سدد ة 11  2112) دیش، « وأوضداع خطدرة جسددیمة
مدد  الكت دداب  ل لددون  اإلددزی نو، لكشدد  احلنینددةي ألندده مدد  ال ددعب ادیدددتم وأخددّ الك ددري كدداإل ن نو  إىل الن ددا  اسطددرة 

 ویكت ون ب  معىن اإل ن   أو اإلنك ر ودورهي 
در مدا وض دفه ل دا إدوارد سدعید بد  الكت داب إذ یندول    ندّر أن أنطونیدو جرامشديييي »أف ل تعری  وجیدز ادول اإلنك 

ّكراا الس   قا  ک  إن  ای  ال اس منك رون، وم     نستطی  أن ننول  لك  وری ندة اإل ن د  أو یكتب فیما كتب يف م
دددر يف اجملتمددد  ال یندددوم هبدددا كدددل  ال ددداس ومكددد  تنسدددیمهم إىل ندددوبو  األول ی دددم  اإل ن ندددو التنلیددددی و م دددل اإلعل مدددو  اإلنك 

ددنوييي ال دّیوالكه دة واإلداریدو، وتددم    یسددتمر ون يف أداء ذلدص العمدل ننسدده جدی ک بعددد جیدل، وال دار ی ددم  اإل ن ندو اإل س 
ند أن اإل ن نو اإل س دنو یشداركون مشداركة إيفابی دة يف ال شداط االجتمدابي مبعدىن إتدم ی اضدلون دا مداک يف وكان جرامشي یعت

یس یل تغیري األفكار واآلراء وتوسی  األسواق وتكّا بلى العكس م  اإلعل مو والكه ة    ی ل دون فیمدا یددور دا مداک يف الّ 
ددنون ابحلركددة الدا مددةمكدداتم وینومددون يف العمددل ننسدده بامدداک بعددد بددام،  -32  2116)سددعید، « ویتمی ددز اإل ن نددون اإل س 

 (ي31
إذن بوسع ا النول إن منهوم اإل ن   ابا مللی اک، وله معىن خدا  يف كدل مكدان، خيتلد  بد  اإلكدان اآلخدر، ویشدرتك   

خ وصداک يف »فاک  كّلص يف بع  ال لدان وكما ینول إدوارد سعید ختن ما ینوله جرامشي یكون أقرب إىل احلنینة موض د
دددد صدددفة ر یدددة جرامشدددي، م دددل العددداملو ابإلذابدددة واإله ی دددو  آخدددر الندددرن العشدددری ، ایدددم نشدددهد مه ددداک جدیددددة ك دددرية تؤك 
واألكدددادمی و وملللدددي الكم یدددوتر واحملدددامو العددداملو يف جمدددال الر ضدددة ال دنیدددة وأجهدددزة اإلبددد م ومستشدددار  اإلدارة وخدددواء 

 (ي11ه  )اإل در ننس «السیاسااييي
ا شددیئاک مدد  النكددر التنلیددد  النددد ، واددىت فلسددنة التنكددري   إذن نددّر ختن الددروا یو  بزشددكزاد وبلددي بدددر یریدددان أن یغددري 

تریدد أن ت تندل بشدكل ندوبي قدا  ک  ال يت اول تّه األفكار  اإلاتیة والع قةالسا د سابناکن ویتفد ث بلي ارب يف كتابه 
، ألنده مل يفدد جمدرد امتدداد للفداثدة بلدى «مدا بعدد احلداثدة»الد ع  تسدمیته ف داء  یيدؤثر ة ف اء فكر  جدیدد یتشدك ل، »

ال ددعید الوجددود ، أو جمددرد صویددل هلددا بلددى ال ددعید اإلعددريف، وإاددا تددو اخددرتاق لن ددا ها، وتنكیددص إل طنهددا، وخددرو  بلددى 
ود واحلیدداة ت   ددق م هددا إمكدداوا جدیدددة، ااذجهددا يف الر یددة والع ددارة أو يف األسددلوب واإلعاملددةي إتددا م طنددة جدیدددة للوجدد

  1772)ادرب، « خمتلنة وم ابنة للتنكري، تتغري  معها ب قة اإلنسان بّاتده وفكدره، ابلواقد  واحلنیندة، ابلعدامل واألشدیاء
 دا (، كما نّر أن ا أمام تغیري يف كلتا الدراویتو ل ندد الدّاا ومعرفدة الواقد  الدرات  للوصدول إىل م طندة آم دة تكشد  ل229

أصدد ا  ال  ریددة احلنددا ق ویؤكدددان ل ددا ختن ال خ ویددة واألف دیددة والنكولی ددة قددد وىل  زماتددا، كمددا ینددول بلددي اددرب يف كتابدده 
ممارسددة الوصددایة ال خ وی ددة أو الوكالددة ال  وی ددة مدد  جانددب اإل ن نددو بلددى »بدد  دور اإل ن دد  احلنینددي قددا  ک   وأطیددا  احلریددة
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لعدالة، قد وىل  زم هاي م ل تّه اإلهمة ال  الیة قد است ندا ننسدها وفنددا مشدروبیتهاي ال اس، ابسم احلنینة واحلریة وا
بعد قرن م  والدة اإل ن   احلددیم، ت هدار اإلشداری  اإلیدولوجیدة والددبواا الطواب یدة لتغیدري العدامل واریدر ال شدر مد  النهدر 

ا والددبواا الناشدلة لتفنیدق جمتمد  الرفداه والتسل ّ واإلستغ ل والتهمیش واإلق اء، ف  ک ب  احلراسداا اهل دة للهدو   ش 
(ي وهلددّا جنددد مددا ینددوم بدده بطدد  الددروایتو سدداخراک، ألن اركدداهتم اإلتم  لددة ابل نافددة لیسدد  61  2111)اددرب  « والسدد م

الد ط ن ال ت دني السدخریة يف ال   دو، ألن، مدا یندوم بده ال يت صادقة ومل تك  م  ع ة م  أرد الواق ، وتّه اإلنارقة تي 
 یكون جمد ک لل لد وال یغري  شیئاک حنو األف ل كي نلن ب أاد ا ابإل ن  ي

 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». الثقافة السطحّية الشفهّية يف روایة 2-3-6
، وك ددرياک مددا  دداول أن ی ددئ ل نسدده شخ ددیة مزی نددة، غددري انینی ددة ال ددّ یددؤد  ال ددع  إىل الكددّب ب ددد الشددخل اإلغددرتب 

خدداا العزیددز »نددراه یل ددع إىل ق ددا  غددري واقعی ددة، یتهددر ب بشددكل وآخددر مدد  مواجهددة احلنددا ق، وقددد ك ددر الكددّب يف روایددة 
يف سدرد ادروب قدام هبدا اسدال العزیدز لیسد  هلدا انیندةي إذ یتد   ج اسدال وبلیدون  «مدش قاسدم»وشد  مدا دبمده  «وبلیون

الشددنهیة،  الل غددةك مدده بلددى الدددوام بددل ی ددی  شددیئاک مدد  ننسدده، وكددل ذلددص یددتم بددو حبروبدده وانت دداراته ومددش قاسددم یؤی ددد  
 اول كل وااد م هما أن یت اسدى الواقد ، یتهدر ابن مد  واقعهمدا الدرات ، ویكدون اهلدرب بطدرق خمتلندة  يف روایدة اباب سدارتر  

عه، ملاف داک بلدى الشخ دی ة النلسدنی ة كّلص جند أن ب دالر   یتهر ب م  مواجهة احلنینة لكی  یكتشنه ال اس يف جمتم
خلنها هلم، وادو صدد قهم بعد  الكت داب وأصدفاب اجملد ا طل دوا مد  ب ددالر   أن یكتدب هلدم كمدا طلدب ال يت العالیة 

ددر فلسددنی اک اب النرنسددیة  لل غددةمدد  سددهیل ادریددس أن یكتددب منالددة جمللددة اآلداب، لكدد   ب دددالر   رفدد  ذلددص حب ددة أندده ینك 
ر بلیه  ّ  (ي12  2112العربیة )بدر،  لل غةالكتابة اب ویتع

الشددنهی ة ولیسدد  اإلكتوبدددة، وقددد یسددنّ كدددل مددا ب ددوه ألننسدددهم  لل غدددةتكددّا یل ددع تددؤالء الندددوم إىل إبددراز ب دد هتم اب 
  باصددروه ال ددّیمبمدداهتم ومل ی ددق هلددم أ   أثددري م لمددا ادداول السددارد أن يفمدد  اإلعلومدداا بدد  ب دددالر   مدد  ال دداس األایدداء 

يف الواقدد ، م لمددا كددان ب دددالر   غددري قددادر بلددى الكتابددة ابلنرنسددیة، كددان غددري »وه ولددیس بدد  طریددق الكتددبي وینددول  ورأ
العربیددة أی دداکي م لمددا كددان غددري قددادر بلددى التنكددري ب ددورة م ت مددةي أو ننددل أااسیسدده وبواطندده  لل غددةقددادر بلددى الكتابددة اب

« العربیددة، إاددا كاندد  ثنافتدده شددناتیة لل غددةبلددى كتابددة تددّه األفكددار اب النرنسددیة، كددان ب دددالر   غددري قددادر الل غددةبواسددطة 
 (ي12)اإل در ننسه  

ال یسددتوب ها ال دداس ال دديت  دداول ب دددالر   مدد  خدد ل أفكدداره أن یددرف  بنا ددد اآلخددری  لی ددل إىل الغ یددان والع  ی ددة  
قدا  ک   «هدوم األرثوذكسدیة والعنلیدة الدوغما ی دةبدو من»العادی ون ختفكار دوغما یة فینول تاشم صدا  يف مندال لده بع دوان 

ی ة ادداد ة تددي  ن ددام مدد  اإلمددان أو العنا ددد / ون ددام مدد  ال إمددان » ددز أساسدداک بلددى ث ا ی ددة ضددد  إن العنلیددة الدوغما ی ددة ترك 
نا دیددة وتددرف  وال بنا دددي بكلمددة أك ددر وضددوااک فدد ن العنلیددة الدوغما ی ددة تددرت ّ بشددد ة وب ددرامة مب موبددة مدد  اإل ددادا الع

ب نس الشد ة جمموبة أخّر وتعتوتدا الغیدة ال معدىن هلدا، ولدّلص فهدي تددخل يف دا درة اإلم دوع التنكدري فیده، أو اإلسدتفیل 
 (ي6-9  1776)أركون، « التنكري فیه وترتاكم مبرور الزم  واالجیال ب  تیئة ال منك ر فیه

يف احلنیندة لدیس ت داك  »د بطل الراویة، إذ ینول الدراو  سدعید  م  أمی ة ب  «خاا العزیز وبلیون»ونشاتده يف روایة  
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تت داول )وبلیدون( فد  مكد  أل  كتداب بلمدي، أو أد: أو اترخيدي، قدانور أو فلسدني ال ديت كتاب يف مكت تده غدري الكتدب 
 (ي  16  2112)بزشكزاد، « أن ال  مل الة وبلیون

ّكر دا ماک ب اراا   أبددك ختن »مد  وبلیدون لیكدون اإل دل األبلدى لده كمدا جداء يف الراویدة  لك  نّر ختن اسال العزیز ی
ال مس ص سوء ولك  يفب أال ی رب ا تّا اس یم م  اسل ، دع تّه الن یة ت تهي، وإذا مل أطل ق أخديت م ده فلد  أذكدر 

)اإل دددر ننسدده   «ةييياثدده أبددداک، بلددى اددد قددول وبلیددون، أایدداوک الرتاجدد  واهلددروب مدد  سددااة اإلعركددة أف ددل اسددرتاتی ی
صد قئ أو ال أفك ر ب نسي، أو بش  األتوال، بش  اسطر، بدل باننتده »(ي أو يف مكان آخر م  الراویة ینول  122

 (ي  319-311)اإل در ننسه   «بلى اد  تع ري وبلیون  الرجال الع ماء أب اء اسطرييي
تعدددد بددد  الكتابدددة وال یت دددرأ ابالقدددرتاب إلیهدددا، كمدددا وصدددنه وتكدددّا ابل سددد ة لع ددددالر   يف روایدددة اباب سدددارتر، ایدددم ی  

السارد وال یر ه شيء سّو الك م، خاصة لدو تكل دم تدو، ألن يف الكد م مدا یوافدق اركاتده واننعاالتده، وبوسدعه أن ی ندل 
ا   اللغویدة تواجسه برااهي الشص  ختن بلي بدر یعلم  اماک ما یرید اسود فیه اول منهوم الك م، إذ یددخل ا يف الورد

إن اإلدتكل م ینك در يف اللف دة »مكد  أن ت ندل بدو الكد م وال تسدتطی  الكتابدة انینده كمدا يف یؤكدد يف الروایدة قدا  ک  ال ديت 
، صددورة خمالنددة ال دديت ذاهتددا  ددر أو يففددد أو یشددصي بیددد أن الكتابددة شدديء آخددر، الكتابددة صددورة أخددّر یددتفم س فیهددا أو ینك 

(، 12  2112)بددددر، « مدددا بددد  الكددد مي الكتابدددة بعیددددة بددد  حل دددة اإلننعدددال، مغرتبدددة ب هدددا وم تعددددة، وتدددي غری دددة شدددیئاک 
سیطرا ال نافة السطفیة يف اسمسی یاا والستی یاا وقد استغل ها األف دی ون والنكولیون للسدیطرة بلدى أقدراتم كمدا فعدل 

 مزی نة وغري انینیةي بط  الروایتو لی هرا أتما أك ر بلماء وذكاء وقدرة ب  طریق ب اء مكانة
 «اباب سارتر»وروایة  «خايل العزیز انبليون». السنشویّة يف روایة 2-3-7

واسدم الشخ ددی ة  «دون كیخوتدده»یيطدرح تدّا اإل ددطل  ألو ل مدر ة ت ددا ل دا  الدراویتو وتددو منتد س مدد  شخ دیة يف روایدة 
خوتدده سددر اک أاددد جرياندده، وكددان ف ادداک طی  دداک، اسددتدبى دون كی»أو سانشددو ووصددنه ثددرابنتس يف روایتدده كالتدداا   «س شددو»

لك  ه كان قلیل اإلل  يف اإلمم وراح ینل  بلیه و اول اق ابه وی ّل له الوبود اإلعسولة ادىت قدر ر الرجدل اإلسدكو أخدرياک أن 
 (ي22  2117 )ثرابنتس،« یرال معه وأن یعمل اام ک لس اه

ت   ختن تّه الت عی ة متل  جداک، إذ تكدون الشخ دی ة األصدلی ة حباجدة میل اإلوضوع إىل الت عی ة، لك  م  تّا االخ 
ددة إىل الشخ ددی ة ال انوی ددة، لدددبم أفكارتددا، وت دددیق ك مهددا، ونددّر ال طددل يف روایددة اباب سدداتر، أ  ب دددالر  ،  دداول  ماس 

اا ب ددالر   ویتم  دل بسدلوكیاتهن ویعل مه وملي بلیه أفكاره، وك رياک مدا ینل دد إثابیدل اركداا وسدك  «إثابیل»أن ی هر 
حلیدداة سددّو اإلددرأة اإلددرأة، ال شدديء يف ا»قددال بدد  راق ددة   ال ددّ ويف جانددب مدد  الروایددة ی هددر ب دددالر   صدددینه إثابیددل 

ص راق ددة مددا بل متددص تددل نسددی  الوجودی ددة   كلددبييي تددل أنسددت»لكدد  تددره ب دددالر   وقددال لدده   «وكددعس كونیدداكييي
ال   ب دددالر  ييي ال   »بیددل  دداول أن ینل ددد سددلوك ب دددالر   ویسددتخدم طرینتدده ابلكدد م قددا  ک  وت ددا جنددد إثا «إ ه؟

فیلسدو  ال ددریةييي ال   سدارتر العدربي كددل تدّا وأو أشدعر ابلغ یدان، إن تدّه اإلددرأة تدي الوجدود بّاتده، أمدا أوييي فددعو 
 (ي96  2112)بدر، « الوجود م  أجل ذاته

ّه الع اراا أن يفلب ن ر ب دالر   لیعط  بلیه، وین له كس شو ل نسه، ینل دده يف السدلوكی اا استطاع إثابیل هب 
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جلددع إىل الكددّب كددّلص لیعطدد  بلیدده اسددال  «خدداا العزیددز وبلیددون»يف روایددة  «مددش قاسددم»ويف احلركدداا كمددا نددّر ختن 
اندزبج خداا العزیدز يف »ل دا الدراو  قدا  ک   العزیز، ال یطرده م  ال ی ن وأخّ  كي ب  بطوالا اسال العزیز كما وص 

م ك ددرياک وار غ دد ه، وذلددص بلددى إثددر مددا فعلدده ب رجسددته الك ددرية، إذ كددان یسددنیها وب ددربة خاطئددة  «مددش قاسددم» أاددد األ  
مددز ق سدداق الزتددرة فسددنط ، جدد   ج ددون خدداا العزیددز، ورفدد  یدددده اتركدداک بدددة صددنعاا بلددى رق ددة مددش قاسددم وقددال لددده  

سید  بلیص أن مرجئ م  تدّا ال ید  »ي، مل یعد لص مكان يف تّا ال ی ي أطرق مش قاسم وقال  أغرب ب  وجه»
 (ي29  2112)بزشكزاد،  ««ابلتابوا، ألنص أننّا ایاوييي فما دم  ای اک بلي  أن أخدمص، م  ینوم مبا فعلته؟

زرون فی نلده مد  بدو الرصدا  ت ا أيخّ مش قاسم يف وص  بطوالا اسدال العزیدز ویندول كید  أنندّه يف ادرب كدا 
اإل همر م دل السد   ممدا يفعدل مد  اسدال أن یعددل بد  قدراره، وم دل ذلدص ندراه يف روایدة اباب سدارتر ایدم یندول الدراو  بد  

مل یك  إثابیدل اددوب أرسدتنراطیاک كالنیلسدو  وال مددل   م لده، ومل ی هدر »س شویة إثابیل يف روایة اباب سارتر قا  ک  
 (ي  29  2112)بدر، « بغداد إال م ت   اسمسی ی اا ك ا   لل ور اس بیةإثابیل يف 

إثابیل كان خادمداک يف م دازل ال كدواا واجلل یدة، بدل ك  اسداک ویسدك  يف األمداك    ی و ر ل ا الراو  يف روایة اباب سارتر أن  
ددر إال  ال ددّ شددخل اإلنتهدداز  الندّرة وی یدد  األشددیاء الرخی ددة وتددو شددخل مطددرود مد  شددا ول اإلجنلیددز ، وی ددنه ابل ال ینك 

يف روایدة خداا العزیدز وبلیدون إذ جندده يف مدعم  جاندب سدی ده  «مدش قاسدم»إلرضاء ننسه وشهواته وكما تو احلال ابل س ة لد 
ده نندده للط ندة اإل ن ندة أو  وابل هایة   ل بلدى أرد ومكاندةي يف احلنیندة یریدد بلدي بددر مد  خد ل وصدنه إلثابیدل أن یوج 

كدان إثابیدل م دل »تد بي ال نافة وتي إشدارة للشدعراء وال دفنیو وال اشدطو يف اجملداالا اإلختلندة إذ یندول يف الروایدة  ل يت ا
  الیددرون يف األدب والندد  إال واسددطة، إال وسددیلة للدددخول ال ددّیكددل  األدابء اإل فدددری  مدد  الوسددّ ال ددا س، م ددل كددل  األدابء 

 (ي71)اإل در ننسه   «مل يفدوا ابلن  زی ة یزی  ون هبا ایاهتم ويفم لوتاييييف ال الووا والن ور النخمة و 
ث ی ددداه ت دددا بس شدددو یتلن دددى الك دددري مددد  اإلتددداوا ویكدددون  ال دددّ بدددادة مدددا ندددّر أن الشدددخل الددددابم هلدددّه األفكدددار و  

تل خرفد    مدش » ارا  ی   اسال مش قاسم هبّه الع «خاا العزیز وبلیون»مبستّو أقل  شعوک وكما نّر يف روایة 
أخددرسي وبعددد أن یتلن ددى مددش قاسددم تددّه الع دداراا  -األبلدده -األف ددل أن مددرس -ال هتددّ  -ت  دداک لددص مدد  رجددل -قاسددم

 (ي  31-31  2112)بزشكزاد، « ینول لسی ده  سید  خرس ، أو م  ال بنل له
ددد  ة إىل شددداتد یؤی دددد كلماهتمدددا، ألتمدددا غدددري يف تایدددة األمدددر كدددل  مددد  اسدددال العزیدددز وب ددددالر   يف الدددراویتو حباجدددة ماس 

اس   سدلوك خداا العزیدز يف م دل تدّه »صادقو م  ال اس وكما جاء يف روایة خاا العزیز وبلیون ینول الراو  ال غري  
یيندال، اإلواق  م  مش قاسم ألنه الشخل ال ار بعد أ:، یتاب  احلكایة بدق ة وال ینو ا ارفاک م ها، بل وی هر إمداوک مبدا 

 «سددعد تدو اآلخدر هبددّا الددور اجلدیددد وتزایدد ااتیدا  خدداا العزیدز لشداتد یؤی ددده، ولدیس ت داك أف ددل مد  مددش قاسدم وقدد
(ي وتكّا جند ختن أبطال الروایتو ك رياک ما یكونون غري أبطال بل أبطاالک م دادی  وتدّه مدا تتطل  ده 317)اإل در ننسه  

 طددل، ومددا نن ددده الروایددة اإلعاصددرة تددرف  ب  ددر ال»ا يف كتابدده اإلدددارس األدبیدة  الروایدة احلدی ددة وكمددا ینددول سددريوس لیسدد
فهدو مل یكد  مد  األبطدال النددامى م اضد ک  2ذ یندال لده يف الروایدة التنلیدیدةلیس م  ین  أمام ال طل إ 1م  ال طل اإل اد

                                                                                                                                             
1. anti-hero 

2. antagonist 
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ال بطدل وأقددم اددوذ  يف السدرد مكدد   وشد اباک وجنی داک بددل تدو كال داس العددادیو یرتكدب أخطدداء وی هدزم ومك  دا أن نسددمیه
اإلشدارة إىل روایدة دون كیخوتده وتددّا مدا ا دل يف السدرد بعددد احلدرب العاإلیدة ال انیدة إذ تكددون الشخ دیاا منابدل منهددوم 

 (  212  1373 )لیسا،«ي لل  العاملال يت ال طل لل یاع واهلزمة والیعس 
  أاددداث وق ددا  تددي تراددة لجوضدداع االجتمابیددة والسیاسددیة بدددر مدد وبلددي يف احلنینددة كددل مددا أشددار إلیدده بزشددكزاد 

وال نافدددة أی دداک یكدددون م  ع ددداک مددد  معطیددداا  السددا دة يف اجملتمعدددو اإلیدددرار والعراقدددي وادددىت اختیددار فرنسدددا ك مدددوذ  لل طولدددة
ّكر ل ددا التدداریمم بددو إیددران ووبلیددون وكاندد  إیددران صدددینة فرنسددا بسدد ب  اترخيیددة إذ كاندد  ت دداك اتناقیدداا وبنددود كمددا یدد

( وت اك مدا خيدل معاتددة فدیك  112  1392االنها م  روسیا مما جعل وبلیون یتنق معها وم  دول اجلواري )یزد ، 
( ومددا 123  1321  أثددروا أ  صثددري يف اجملتمدد  اإلیددرار والعددر: بلددى السددواءي )ننیسددي، ال ددّیشددتای  والسددنراء النرنسددیو 

يف روایدة خداا  «مدش قاسدم»جلیة ب  الشخ یة اإلسابدة يف كدل روایدة  شخ دیة أرید يف ال فم تّا تو إبطاء فكرة 
 العزیز وبلیون وشخ یة إثابیل يف روایة اباب سارتر، متم  لو  بشخ یة سانشوي 

 ةجيالنت. 3
مد  الغربدة  توص ل إلیها اإلنال تي ختن اجملتمعاا تكون ش یهة خاصة اجملتمد  الشدرقي إذ یشدعر اإل ن د  بشديءال يت ال تا ج 

فیعیش العزلة و اول أن يفم ل ننسه مبا جاء م  الغرب واإلنتل ی سیا اإلیرانیة والعراقیة تكون قری ة بل متشدابكة وتدّا مدا 
 كشنه ل ا الروا ی ان إیر  بزشكزاد وبلي بدر م  خ ل روایتیهما وإلیكم تّه ال ناط اهلامة  

تدد بي ال نافدة وتكدون مغرتبدة بد  ال ديت نن ده ت ا يف تّه الدراسدة الشدر ة  اإلنتل ی سیا تي مل  الط نة اإل ن نة وما ي1
دددزا روایدددة خددداا العزیدددز وبلیدددون ادددول اإلنتل ی سدددیا اإلیرانیدددة وبددد  ال  دددام األبدددو  واإلرسدددتنراطیو يف  اجملتمددد  والدددّاا رك 

دددددزا روایدددددة اباب سدددددارتر ادددددول اإلنتل ی سدددددیا العراقیدددددة وا ل  دددددام ال خ دددددو  غدددددري احلنیندددددي يف اسمسدددددی ی اا والسدددددتی ی اا ورك 
 اسمسی ی اا والستی ی ااي

ت دداك اشدددرتاكاا بدیدددة يف اإلنتل ی سدددیا اإلیرانیددة والعراقیدددة، فددد ذا كاندد  النكولیسدددم تعددم  إیدددران يف زمدد  مددد  األزمدددان  ي2
ّكور   ایتدده واجملتمدد  وصددنه بزشددكزاد يف رو  ال ددّ فاألف دیدة كددّلص تطغددى بلددى اجملتمدد  العراقددي، وقددس بلددى تدّا اجملتمدد  الدد

 ال خ و  للوصایة بلى اساب ال اسي
أن الزی  ی تاب اجملتمعو اإلیرار والعراقدي بكدل أنوابده لیواجده اإل ن د  السدلطَة والعا لدَة واجملتمدَ  معداک، وأایداوک ی نلدب  ي3

 الر  (ياإل ن نون بلى ذواهتم م لما صو ر ا ل ا الروا ی ان ب  شخ ی تو مزی نتو )اسال العزیز وب د
أایاوک یكون معىن اآلخر تو انن ال الشخل ب  ذاته، السیما يف منهوم االغرتاب ختن الشخ یاا تكدون مغرتبدة  ي1

 ب  ذواهتم بل ب  أرضهم وأسرهتم، ویعیشون يف واد  آخر، بعید ب  جمتمعاهتم وبعید ب  الواق ي
ننسددهم أبلددى مدد  اجملتمدد ، وشددد  مددا یرغ ددون يف قیددادة االاتكدداك ب نافدداا أج  یددة يفعددل مدد  بعدد  اإل ن نددو أن یددروا أ ي9

 شر ة م  شرا   جمتمعاهتمي وتّا ما شاتدوه م  فكولیسم يف إیران وأف دیة يف العامل العر:ي
 ال نافة السطفی ة لدّ اجملتم   ه د األرضیة للمت ن نو أن یتمر دوا وید بوا أشیاء ال انینة هلاي ي2
 . اهلوامش3
 ن ق ن راک ك رياک لك  ه غري راد ب  ذلص ولكدي   دل بلدى معرفدة  ال ّ لیة لن ة أإلانیة م  صلی  یوتان جور  فاوس ، شخ یة خیا (4)
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 وقدرة یند م رواه للشیطان وأمس  تّه الن ة إ اءاک لكت اب ك ريی  وكتب غوته مسرایة فاوس  كّلصي
 املصادر واملراجع
 مرکز. ،تهران .سوم چاپ .کار روشنفکری (.5636) احمدی، بابک

 مركز اإلااء النوميي  بريوا ي عة ال  انیةط  ال يتراة  تاشم صا  يالنكر اإلس مي  قراءة بلمی ة (ي1776) أركون، ملمد
 دار الرافدی ، بريواي الط  عة احلادیة بشرةي ياباب سارتر (ي2112) بدر، بلي

  اإلرکددز ال نددايف بددريوا يالط  عددة األولدد  ياتدداا اإلنسددان بددو احللددم والواقدد االغددرتاب يف ال نافددة العربیددة  مت (ي2116) بركدداا، الددیم
 يالعر:

 فرزان.، تهران .چاپ چهارم .ترجمه جمشید شیرازی .روشنفکران ایرانی وغرب (.5631) بروجردی، مهرزاد

 ار اإلدّيد  بغداد يالط  عة األول  يتراة  أ د ایدر  يخاا العزیز وبلیون (ي2112) بزشكزاد، إیر 
 .تهران: نشر آگه . ترجمة مجید مددی. چاپ اول.از خود بیگانگی انسان مدرن (.5636) پاپنهایم، فریتس

 دار اإلدّي  دمشق يل  ال ةالط  عة ا يدون كیخوته (ي2117میگل ) ثرابنتس،
 الوادة العربیةيمركز دراساا   بريوا يس ابعةالط  عة ال يتكوی  العنل العر: (ي1772) اجلابر ، ملمد بابد
 اهلیئة اإل ریة العامة للكتابي ي الناترة ن ریة اإل طل  ال ند  (ي2112) جاد، بزا ملمد

 اإلركز ال نايف العر:ي  بريوا ي عة األول ط  ال ياإلاتیة والع قة  حنو م طق اویلي (ي1772) ارب، بلي
 ز ال نايف العر:ياإلرك  بريوا  عة ال  انیةيط  ال ينند احلنینة (ي2111) -------
 اإلركز ال نايف العر:ي  بريوا ي عة األول ط  ال يأص ام ال  ریة وأطیا  احلریة  نند بوردیو وتشومسكي (ي2111) -------

 يسلسلة شهریة ی درتا اجمللس الوطئ لل نافة والن ون واآلداب ياإلرا  اإلنع رة  حنو ن ریة نندیة بربیة (ي2111)  ودة، ب دالعزیز
 ، الكوی ي222م رق

 يإبدددداد وت سدددیق  مدددراد د ر يدور اإل ن ددد  يف التفدددو الا التارخيیدددة بددد  اإل ن ندددو وادددوالا اهلی مونیدددا، (ي2112)  دددیش، ب سدددامل
 دار اإلركز العر: لجحباث ودراسة السیاسااي  بريوا يالط  عة األول 

 نیلوفر. :تهران .لچاپ اوّ .سینیرضا سید ح ةترجم .در دفاع از روشنفکران(. 5631) تر، ژان پلرسا

 دار ر یةي  الناترة يالط  عة األول  يتراة  ملمد ب ار ياإل ن   والسلطة (ي2116) سعید، إدوارد
 ي22-13 (،1) 11 ،جملة بامل النكر ياالغرتاب يف الّاا (ي1727) شارور، ا یب
 قطره. :تهران .چاپ ششم .های ادبی مکتب(. 5636)شمیسا، سیروس 

 دار الرافدی ي  بريوا يالط  عة األول  ياإلنتل ی سیا العراقیة يف بامل بلي بدر الروا ي (ي2112) شلب، ملمد فاضلاإل
ي  دمشق ي  انیةالط  عة ال يالروایة واإلكان  دراسة اإلكان الروا ي (ي2111) ال  ري،  سو  دار نی ّو
 نشر آهورا. :تهران .لچاپ اوّ .ه معاصرتاریخ اجتماعی وسیاسی ایران در دور (.5631) نفیسی، سعید

 انتشارات ادبیی و  :تهران .سید ضیاء الدین دهشیری ةترجم .سیاست اروپا در ایران (.5663) یزدی، محمود افشار

 تاریخی دکتر محمود افشار یزدی.



 

 انهم ادبّیات تطبیقيکاوش
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 شاپــای چـاپـی:

 6565-5666 شاپای الکترونیکی:
 

 ء

 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 010-58، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3ازدهم، شمارة دانشگاه رازی، دورة ی

 «دایی جان ناپلئون»های  عراقی در رمان - ایرانی انتلکتوئلیسم تطبیقی بررسی
 علی بدر ةنوشت «بابا سارتر»ایراج پزشکزاد و رمان  ةنوشت

 5حسین طرفی علیوی
 ، ایرانردانشگاه خلیج فارس، بوشه ،عربی ادبیّاترشته زبان و  دانشجوی دکتری

 6علی اصغر قهرمانی مقبل
 ، ایراندانشگاه شهید بهشتی، تهران ،عربی ادبیّاتشیار گروه زبان و دان

 6علی خضری
 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران ،عربی ادبیّاتگروه زبان و دانشیار 

 5/6/5633 پذیرش:  55/55/5636 دریافت:

 چکیده
 انتلکتوئلیسیم تصیویری از   دکوشی میی نییز   نوشیتار پییش رو  عربی انجام شده است.  های در رمان ارزشمندیهای  پژوهش انتلکتوئلیسم ةدربار
. ارائیه دهید  عراقی علیی بیدر    ةنویسند اثر «بابا سارتر» رمان و پزشکزاد ایرج نوشتة «ناپلئون جان دایی»دو رمان  ةعراقی را از راه مطالع -ایرانی 

آنکیه از آن نشیانی    تی اسیت کیه برخیی فرهیختگیان بیی     و منظور فرهنی  سین   دارد تفاوت  شنفکرروبا مفهوم  انتلکتوئلیسم کهبا این تعریف 
 ةتصیویری از دور از ایین رهگی ر    شود تا بررسی می ایران و عراقفرهنگی بین  اتوجوه اشتراکدر این راستا . هستند  عی آنداشته باشند، مدّ
تطبیقیی   پیژوهش ایین   .دائیه شیو  ار ،ایین دو جامعیه حیاکم بیود     گفتار عربی که بر)کت و شلوارپوش( در  ها و افندی قول ایرانیفوکلیسم به
 ةبیا درنظرداشیتن افکیاری کیه هیردو نویسینده دربیار        دکوشی مشترکات ادبی بین دو رمان تهیه شیده و   تبیینمریکایی برای آ مکتببراساس 
و خیانواده،   یشیتن از خو غربیت موضیوعات مختلفیی همنیون    در ایین راسیتا   . نمایید تمرکیز   انتلکتوئلیسمبر مشترکات  ،فرهیخته دارندانسان 

 ةکیه بیا پدیید    گفتیه پییش دیگری و ساننویی در دو رمان  و منتصویرشناسی ، فکری روشننگری شفاهی،  غش، حقیقت، فرهن ، سطحی
تصیویری از فرهیختگیان در    ،رمفهیوم فرهیختیه و متفک ی    همننین با بررسیی  شود؛ ، بررسی و تحلیل میدر دو کشور ارتباط دارد انتلکتوئلیسم
نتیایج  . دشیو  ارائه میی  تر است فرهن  اش با عا دارد از جامعهکند و ادّ که در انزوا زندگی می یگیر گوشه ةفرهیخت و نیزایرانی و عربی  ةجامع
ی واضی  از  را نشیان دهنید تیا تصیویر     مییددی  پنجیاه و شصیت   ةفرهنگیی حیاکم بیر دهی     ةخواهند زمانی  دو نویسنده میکه هر دهد نشان می
 دو کشور ایران و عراق ارائه کنند. انتلکتوئلیسم

 ، دائی جان ناپلئون، بابا سارتر، ایرج پزشکزاد، علی بدر.انتلکتوئلیسم واژگان کلیدی:

                                                                                                                                             
 h.torfi128@gmail.com           : . رایانامه5

 a_ghahramani@sbu.ac.ir                         . رایانامه: 6

 alikhezri@pgu.ac.ir               نویسندة مسئول:   ة. رایانام6

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 


