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  الملخص
القسم األول من هذه املقالة يتطرق إىل تاريخ نشأة األدب املقـارن وتطـوره يف العـامل العـريب 

لربيع العريب أو الربيع لألحدث التطورات يف العامل العربيكا مسلطاً الضوء على قراءة جديدة
بتني العربية واإلسالمية يف الدرس املقارن لألدب. أما القسم الثاين اإلسالمي يف ضوء التجر 

فيتتبــع كيفيــة خــروج األدب املقــارن العــريب مــن هــامش األدب املقــارن الغــريب واحتاللــه مركــز 
مــدى تــأثري األدب املقــارن العــريب يف كيفيــة و األدب املقــارن يف العــامل اإلســالمي، كمــا يبــني  

. املقالــة تنتهــي بنظــرة نقديــةحول الكتــب يف األدب الفارســي نشــأة األدب املقــارن وتطــوره
النظرية والتطبيقيـة العربيـة املرتمجـة إىل الفارسـية وكـذلك أهـم النتـائج الـيت وصـل إليهـا املؤلـف 

بكثـرة املؤلفـات واملرتمجـات األدب املقـارن العـريب متيز من خالل قرائته هلذه املصادر. منها: 
ب، وبســـعيه احلثيـــث لتأســـيس مدرســـة عربيـــة أو إســـالمية يف يف جمـــال الـــدرس املقـــارن لـــألد

بلعـــب دور الوســـيط الـــذي أداه بـــني حمافـــل األدب املقـــارن  كـــذلكجمـــاالت البحـــث فيـــه، و 
لـــدور املـــؤثر الـــذي أداه يف نشـــأة األدب املقـــارن واألدب املقـــارن الفارســـي، وأخـــريا ا الغـــريب
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  المقدمة .1
إذا تتبعنــا مســرية نشــأة األدب املقــارن وتطــوره يف العــامل العــريب نالحــظ حضــور ثــالث حمطــات 
رئيســة كانــت هلــا أمهيتهــا البالغــة يف تعــرف العــرب إىل األدب املقــارن. احملطــة األوىل كانــت بــني 

ــ  1903- 1902ســنيت  تـــاريخ علـــم األدب عنـــد عنـــدما نُشـــر كتـــاب روحـــي اخلالــدي املعنـــون بـــ
، وطُبعـت يف القـاهرة بصورة مقاالت متسلسلة يف جملـة (اهلـالل)عرب وفيكتور هوكو اإلفرنج وال

عنـــدما تعـــرف العـــامل العـــريب إىل مصـــطلح  1936. والثانيـــة كانـــت عـــام 1904يف كتـــاب عـــام 
األدب املقــارن بوصــفه مصــطلحاً وفرعــاً أكادمييــاً مــن خــالل مقالــة خلليــل هنــداوي حتــت عنــوان 

يف اجمللـة الرسـالة "Littérature Comparéeاملقارن أو ما يـدعوه الفرجنـة "اشتغال العرب باألدب 
عنــدما نشــر حممــد غنيمــي هــالل أول كتــاب  1953وأمــا الثالثــة فكانــت عــام بالقــاهرة أيضــا، 

، كـــــذلك يف األدب املقـــــارنأكـــــادميي يف جمـــــال الـــــدرس املقـــــارن لـــــألدب، والـــــذي محـــــل عنـــــوان 
إىل يومنــا هــذا، شــاهد األدب املقــارن يف العــامل العــريب القــاهرة. فمنــذ منتصــف القــرن العشــرين 

التــأليف الــيت عــز نظريهــا يف اآلداب العامليــة األخــرى، كمــا قطــع و  جتربــة فــذة يف اجملــالني الرتمجــة
 (املدرســة العربيــة) أشــواطا مهمــة منــذ مثانينــات القــرن املنصــرم يف جمــال التنظــري يف البعــدين العــريب

العشـــرين ســـعى و  مية) للـــدرس املقـــارن لـــألدب. فمنـــذ قـــرن الواحـــداإلســـالمي (املدرســـة اإلســـالو 
تــأثر بوضــوح يف نشــأة األدب و  اجلغرافيــةو  األدب املقــارن العــريب لالنطــالق وراء حــدوده اللغويــة

غريهـا. و  الكرديـةو  األرديـةو  الرتكيةو  السيما اآلداب الفارسيةو  تطورهو  املقارن يف العامل اإلسالمي
قالـــة يتطـــرق إىل تـــاريخ نشـــأة األدب املقـــارن وتطـــوره يف العـــامل العـــريب القســـم األول مـــن هـــذه امل

لربيع العــريب أو الربيــع لألحــدث التطــورات يف العــامل العربيكــا مســلطاً الضــوء علــى قــراءة جديــدة
اإلســالمي يف ضــوء التجــربتني العربيــة واإلســالمية يف الــدرس املقــارن لــألدب. أمــا القســم الثــاين 

دب املقــــارن العــــريب مـــن هــــامش األدب املقــــارن الغـــريب واحتاللــــه مركــــز فيتتبـــع كيفيــــة خـــروج األ
مـدى تـأثري األدب املقـارن العـريب يف نشـأة و  كيفيةاألدب املقارن يف العامل اإلسالمي، كما يبني  
بيبليوغرافيـــــة حـــــول و  . املقالـــــة تنتهـــــي بنظـــــرة نقديـــــةاألدب املقـــــارن وتطـــــوره يف األدب الفارســـــي

كـــذلك أهـــم النتـــائج الـــيت وصـــل إليهـــا و  يـــة العربيـــة املرتمجـــة إىل الفارســـيةالتطبيقو  الكتـــب النظريـــة
  املؤلف من خالل قرائته هلذه املصادر.
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 مسئلة البحث 1.1

 العــامل العــريب يعــّد مــن الفــروع املســتوردة يف القــرن العشــرين مــن الغــرب،و  األدب املقــارن يف إيــران
كـــذلك و  العـــامل العـــريب مقارنـــة بـــإيران،الســـيما فرنســـا. مـــع هـــذا، أســـبقية نشـــأة هـــذا الفـــرع يف و 

كـذلك يف حمافـل األدب و  احلضارة اإلسـالمية يف إيـرانو  انتشار اللغة العربية، بوصفها لغة القرآن
املقارن، أدت إىل تأثري قوي لألدب املقارن العريب يف حركة تطور األدب املقارن يف إيـران. هـذه 

  اإليراين لألدب املقارن العريب.املقالة حتاول أن تبّني مدى هذا االستقبال 
  

 أسئلة البحث 2.1

مــا هــي عالقــة األدب املقــارن و  مــا هــي أهــم ميــزات األدب املقــارن يف إيــران والعــامل العــريب؟ - 
 بأحدث التطورات يف العامل اإلسالمي كالربيع العريب والربيع اإلسالمي؟

هـو واقـع اسـتقبال األدب  مـاو  ما هي أهم مظاهر استقبال األدب املقـارن العـريب يف إيـران؟ - 
 املقارن العريب يف إيران؟

 

 خلفية البحث 3.1

تطـوره يف األدبـني العـريب و  العـامل العـريب حـول نشـأة األدب املقـارنو  مثة دراسات مهمـة يف إيـران
ال دراســـة واحـــدة حـــول اســـتقبال األدب املقـــارن يف و  والفارســـي. حســـب معـــرفيت ليســـت هنـــاك

ــذقــدمت حبثــإيــران.  حتــت عنــوان: "مــن اهلــامش إىل املركــز: األدب املقــارن يف  ه املقالــةا مرتبطــا 
العامل العـريب" إىل املـؤمتر الـدويل السـابع لـألدب املقـارن يف العـامل العريب،"املقـارنون العـرب اليـوم" 

يف الربـــاط. تابعـــت املوضـــوع بنشـــر حبـــث حتـــت عنـــوان  2013أبريـــل  30- 29الـــذي أقـــيم يف 
ألـــف: مجلـــة البالغـــة قتـــه باجملـــال األديب يف غـــرب آســـيا"يف جملـــة "األدب املقـــارن العـــريب وعال

 (اجلامعـة األمريكيـة بالقـاهرة) ، نماذج معرفية جديدة لدراسة آداب الشرق األوسطالمقارنة
  .2015يف عام 
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 هيكلية البحث .2

  1نحو والدة األدب المقارن في العالم العربي 1.2
العــريب رقابــة قويــة مــن قبــل األوســاط السياســية العثمانيــة رافقــت والدة األدب املقــارن يف العــامل 

ديـدا ملركزيتهـا السياسـية، إضـافة  اليت كانت تعّد أي نوع من االتصال من قبل العـرب بـالغرب 
إىل رقابة حثيثة من قبل األوساط الدينية احملافظـة الـيت كانـت تعـّد هـذا النـوع مـن العالقـات بـني 

ديدا ملركزيتها وقداستها الدينيـة، فضـال عـن الرقابـة العرب (دار اإلسالم) والغرب (د ار الكفر) 
الشديدة اليت كانت متارسها األوسـاط األدبيـة العربيـة الكالسـيكية الـيت كانـت ال تـرى للشـعوب 
األعجميــة الشــرقية والغربيـــة األخــرى آدابـــا ثريــة وتــرى يف عمليـــة املقارنــة اعرتافـــا بــاآلخر ومـــن مث 

ـــا لنفســـها علـــى مـــدى العصـــور.ديـــدا ملركزيتهـــا األد  ٢بيـــة العربيـــة الـــيت كانـــت قـــد احتفظـــت 
حالــة َحــذر وقلــق عنــد األوســاط املقارنــة  - السياســية، والدينيــة، واألدبيــة- ســببت هــذه الرقابــة 

العربيــة حالــت دون إقامــة صــالت مــع نظائرهــا الغربيــة العدوانيــة الكــافرة واإلســالمية األعجميــة 
ت يف إطارها النظري واألكادميي املقارن وإحلاقهـا مبنـاهج وحالت كذلك دون وضع هذه الصال

اجلامعــات بوصــفها فرعــا أكادمييــا جديــدا ومســتوردا. ولقــد كــان هــذا القلــق قويــا إىل درجــة أننــا 
نالحــظ أن أول نــص عــريب مقــارن يف العــامل العــريب انتشــر يف شــكل مقــاالت متسلســلة يف جملــة 

بعتــــــــه األوىل يف قالــــــــب كتــــــــاب عــــــــام وكــــــــذلك يف ط 1903- 1902اهلــــــــالل خــــــــالل عــــــــامي 
ــــــــب 1904 ) مبــــــــا أن 170، 169: 1999؛ 1985دون أن حيمــــــــل اســــــــم مؤلفــــــــه؛ (اخلطي

اآلراء التجديديـــــة يف تلـــــك الفـــــرتة كانـــــت جتلـــــب النقمـــــة الرمسيـــــة علـــــى االتصـــــال بالفرجنـــــة و"
) ولعــل الســبب 18: 1984". (اخلطيــب صــاحبها حــىت لــو ظلــت يف إطــار الثقافــة واألدب

ة أو  -نفســه  يكمــن وراء أول ترمجــة عربيــة لكتــاب أجنــيب حــول األدب  -األســباب املتشــا
فنتيجــــة هلــــذه الرقابــــة وحتــــت هــــذه اهليمنــــة  ٣املقــــارن، إذ ظهــــر دون أن حيمــــل اســــم املــــرتجم.

السياســـية والدينيـــة واألدبيــــة، شـــاهدنا تـــأخرا ملحوظــــا مـــن قبـــل األوســــاط الثقافيـــة العربيـــة حنــــو 
ه؛ إذ مل يتطرق اجليل األول من العـرب املوفـدين إىل البلـدان األجنبيـة األدب املقارن واالهتمام ب

م مـــن بعثـــتهم.و األمـــر نفســـه بالنســـبة إىل  وال ســـيما فرنســـا إىل هـــذا احلقـــل املعـــريف عنـــد عـــود
األدب املقارن يف األوسـاط الثقافيـة اإليرانيـة، إذ مل يتطـرق اجليـل األول مـن الفـرس املوفـدين إىل 
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م مــن بعثــتهم. فضــال عــن  البلــدان األجنبيــة وال ســيما فرنســا إىل هــذا احلقــل املعــريف عنــد عــود
هـــذا، نالحـــظ بـــأن أول كتـــاب حيمـــل عنـــوان "األدب املقـــارن" يف إيـــران، كـــان ترمجـــة حـــرة مـــن  

كــان الكتــاب حيمــل إســم مجشــيد  ،. مــع هــذا)Maurice Francois Guyard( كتــاب جويــار
نام  نام فقط، دون أن يشري إىل جويار ال من   )1332قريب وال من بعيد. (

حتت هذه اهليمنة السائدة وهذا التـأخري الـزمين َوضـع األدب املقـارن العـريب والفارسـي أوىل 
مـــا حنـــو الوجـــود، مرتاوحـــا بـــني فهمـــني؛ بـــني فهـــم جديـــد وأجنـــيب وأكـــادميي وصـــحيح  خطوا

مــــا كانــــا ينشــــدان لــــألدب املقــــارن، والــــذي كــــان الزمــــاً لــــألدب املقــــارن العــــريب والفارســــي أل
الكمــال بــأن يســتوعبا هــذا الفهــم اجلديــد الغريــب عليهمــا بلحمــه وشــحمه ليتمكنــا مــن تأديــة 
رســـــالتهما العامليـــــة، وفهـــــم الـــــنمط القـــــدمي والكالســـــيكي واملقـــــدس واملختلـــــف ملفهـــــوم األدب 

اإلسـالمي،  -  الفارسـي – والسيما املقارن منه الذي كان له جذوره العميقة يف الـرتاث العـريب
والذي كان ال بد لـألدب املقـارن العـريب والفارسـي يف عاملهمـا املقـارن اجلديـد أن يتخلصـا مـن 
ذلـــك املفهـــوم أو أن يصـــححاه. فُولـــد األدب املقـــارن العـــريب والفارســـي ونشـــئا يف هـــذا املنـــاخ، 

الفارســي  متصــفا منــذ خطواتــه األوىل باهلامشــية يف اجملــال النظــري؛ كــون األدب املقــارن العــريب و 
مـــا  كائنـــا مســـتوردا مقلـــدا للنظريـــات املقارنـــة الغربيـــة، وكـــذلك باهلامشـــية يف اجملـــال الـــزمين؛ كو
ــــة  ــــأخراً ملحوظــــاً يف التطــــرق إىل األدب املقــــارن وميــــادين البحــــث فيــــه مقارن ــــاً ت متــــأخران زمني

رن الثـريني يف بنظرائهما الغربية وحىت الشرقية وكذلك متأخرا زمنيا مقارنة مبفهومي األدب واملقا
وأخـــرياً باهلامشـــية يف اجملـــال املكـــاين،   ٤اإلســـالمي الكالســـيكي، - الفارســـي  -  الـــرتاث العـــريب

ما يقعان على هامش دائرة اهتمـام األدب املقـارن الغـريب وجغرافيـة األدب املقـارن العـاملي  كو
  يف ذلك احلني ال بل وخارجها.

بدايـة القـرن العشـرين إىل منتصـفه، واكتسـب  استغرقت فرتة والدة األدب املقارن العريب منذ
) 1984األدب املقارن العريب من خالل هذه الفرتة أول نـص عـريب مقـارن تطبيقـي، (اخلالـدي 

وأول مقالــة اشــتملت علــى مصــطلح األدب املقــارن يف مفهومــه األكــادميي واحلــديث (هنــداوي 
) وكــــــــــــــــــــــــــــــذلك أول  1061- 1060؛ 1016- 1015؛ 980- 978؛ 940- 938: 1936

)  1953احلديثـة. (هـالل  -  تاب أكادميي تطرق إىل األدب املقارن وفـق مفاهيمـه األكادمييـةك
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كما نالحظ يف هذه املرحلة مـن تـاريخ والدة األدب املقـارن العـريب، أيضـا دخـول مـواد جديـدة 
ها يف برنـــامج الطـــالب يف اجلامعـــات املصـــرية،  حتـــت عنـــوان دراســـة األدب املقـــارن أو مـــا شـــا

املوفـــدين إىل اخلـــارج، وظهـــور املرتمجـــني واملـــؤلفني األوائـــل للدراســـات املقارنـــة،  وكـــذلك إســـهام
الـــذين أســـهم كـــل واحـــد مـــنهم فيمـــا بعـــد يف بنـــاء نظريـــات األدب املقـــارن والتطـــرق إىل جماالتـــه 
التطبيقيــة.فعلى الــرغم ممــا شــاهدناه مــن تــاريخ األدب املقــارن العــريب يف ســتينات القــرن العشــرين 

يناته مـن حتديـد أكثـر ملصـطلح األدب املقـارن وتوضـيحه يف العـامل العـريب وكـذلك وفرتة من سـبع
ظهور بعض الدراسات النظرية والتطبيقية املقارنة األخرى، مع هذا استمر وضـع األدب املقـارن 

ايـــة الســـبعينات بشـــكل عـــام علـــى مـــا كـــان عليـــه يف مرحلـــة والدتـــه، " فحـــىت أواخـــر العـــريب إىل 
حممــــد غنيمــــي هــــالل هــــو املصــــدر الوحيــــد يف األدب املقــــارن، وإنــــين  الســــبعينات،كان كتــــاب

". أحتــدى أي كتــاب يكــون قــد أتــى بنقطــة، أو بصــفحة زائــدة عمــا قدمــه حممــد غنيمــي هــالل
  )54: 1990(اخلطيب 

و األمـــر كـــذاك بالنســـبة إىل األدب املقـــارن الفارســـي، إذ اكتســـب األدب املقـــارن الفارســـي 
بعنــــوان "روميــــو وجولييــــت لوليــــام شكســــبري ومقارنتــــه بليلــــى أول نــــص فارســــي مقــــارن تطبيقــــي 

) 1980- 1893) ملؤلفــه علــى أصــغر حكمــت (1940- 1938واجملنــون لنظــامي كنجــوي" (
، 1947- 1938وكــذلك إحلــاق األدب املقــارن باملنــاهج الدراســية يف جامعــة طهــران خــالل أعــوام 

املقــارن)   (األدب سنجشــي") بتــدريس مــادة "أدبيــات 197 - 1902حــني قامــت فاطمــة ســياح (
وكـــذلك أول مقالـــة اشـــتملت علـــى مصـــطلح األدب املقـــارن يف مفهومـــه األكـــادميي واحلـــديث 

نــام:   ) وأخــريا أول كتــاب أكــادميي تطــرق إىل األدب املقــارن وفــق مفاهيمــه األكادمييــة1331(
نـــام:  -  دب ).فضـــال عـــن هـــذا نالحـــظ يف هـــذه املرحلـــة مـــن تـــاريخ والدة األ1332احلديثـــة (

ه يف برنـامج  املقارن الفارسي، أيضا دخـول مـواد جديـدة حتـت عنـوان األدب املقـارن أو مـا شـا
الطــــالب يف جامعــــة طهــــران، جامعــــة فردوســــي مبشــــهد، وجامعــــة أصــــفهان. فعلــــى الــــرغم ممــــا 
شــاهدناه مــن تــاريخ األدب املقــارن الفارســي يف ســتينات القــرن العشــرين وســبعيناته مــن اهتمــام 

العراقيــة عرقلــت حركــة  - دب املقــارن وتوضــيحه يف إيــران، إال أن احلــرب اإليرانيــة أكثــر حنــو األ
  تطور األدب املقارن يف إيران بشكل كامل بعد الثورة اإلسالمية إىل منتصف التسعينات.
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  حو الخروج من الهامشن 2.2
لالنتبــاه،  مل يتصــف األدب املقــارن العــريب منــذ والدتــه إىل ســبعينات القــرن العشــرين مبيــزة مثــرية

م لفهـم أكثـر أكادمييـا لـألدب املقـارن  فجهود األدباء املقارنني العرب كانت تنحصر يف حمـاوال
وكــذلك إقنــاع الشــرائح السياســية والدينيــة واألدبيــة الكالســيكية واحملافظــة العربيــة بأمهيــة األدب 

افيـــة آداب املقــارن وصــبغه بصـــبغة شــرعية مــن خـــالل إقامــة دراســات مقارنـــة تطبيقيــة علــى جغر 
ــــا مــــع أثــــر األدب العــــريب يف آداب هــــذه  البلــــدان الغربيــــة واإلســــالمية تتناســــق يف معظــــم حاال
البلدان ومن مث بيان فائدة األدب املقارن يف اسـرتجاع املركزيـة السياسـية والدينيـة واألدبيـة العربيـة 

املدرســة األمريكيــة املفقــودة وقدرتــه علــى احملافظــة عليهــا. ومــع أننــا الحظنــا إشــارات بســيطة إىل 
يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب، إالّ أن األدب املقــارن العــريب بقــي يف اجملــال النظــري مســتوردا 
  حبتا ومقلدا تاما جلزء من األدب املقارن الغريب وهو املفهوم الفرنسي التقليدي لألدب املقارن.

تغريت قواعد اللعبـة علـى سـاحة  - وال سيما منذ مثانيناته  -  فمنذ سبعينات القرن العشرين
األدب املقارن العريب بشكل الفت للنظر، إذ الحظنا توسعاً ملحوظا يف اجملـال النظـري والـزمين 
وكذلك املكاين بدءا مـن ذلـك احلـني. ففيمـا يـرتبط باجملـال النظـري، خرجـت الدراسـات املقارنـة 

د األوائـــل للدراســـات املقارنـــة علـــى أســـاس املدرســـة الفرنســـية مـــن اإلطـــار العـــام الـــذي رمســـه الـــروا
التقليدية والسيما حممد غنيمي هالل والحظنا توجه األدب املقارن العـريب منـذ ذلـك احلـني إىل 
نظريات جديدة كاملدرسة األمريكية والتجربة السـالفية ودراسـات الصـورة ودراسـات االسـتقبالية 

ة. ومبــا يــرتبط باجملــال الــزمين أيضــا خرجــت الدراســات املقارنــة وأخــرياً دراســات مابعــد االســتعماري
من اإلطار الزمين الكالسـيكي الـذي كـان يسـتند يف معظـم حاالتـه علـى موضـوع التـأثر والتـأثري 
ايـــة  بـــني األدب العـــريب وآداب العـــامل اإلســـالمي بـــدءا مـــن العصـــور الكالســـيكية ووصـــوال إىل 

ي هــــالل دور بــــارز يف تضــــييق هــــذا اإلطــــار الــــزمين العصــــر العباســــي. ولقــــد كــــان حملمــــد غنيمــــ
للدراسات املقارنة العربية اليت كانت قد تقيدت بعالقة األدب العريب بآداب البلـدان اإلسـالمية 
يف العصـــور الكالســـيكية وبعالقـــة األدب العـــريب بـــاآلداب الغربيـــة يف العصـــور احلديثـــة، فيقـــول 

فمـــثالً يـــدرس يف قســـم اللغـــة املقارنـــة العربيـــة: " هـــالل رامســـا هلـــذه اجلغرافيـــة الضـــيقة للدراســـات
الفارســــية صــــالت األدب العــــريب بــــاألدب الفارســــي القــــدمي تــــأثرياً [...] وحــــني يــــدرس العصــــر 
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العباســــي نشــــرح كــــذلك الصــــالت بــــني األدب اإليــــراين واألدب العــــريب. ويف األدب احلــــديث 
".  اآلداب األوروبيــــــةتــــــدرس دراســــــة مقارنــــــة الصــــــالت بــــــني أدبنــــــا يف أجناســــــه األدبيــــــة وبــــــني

) ولقــد انتقــد ســعيد علــوش هــذا التضــييق املوضــوعي والــزمين لالجتــاه 76- 75: 2001  (هــالل
ــــذه العبــــارات:" -  العــــريب واملتأمــــل يف حقــــل الدراســــات اإلســــالمي يف األدب املقــــارن العــــريب 

ا قطعت شوطاً كبـرياً يف حبثهـا، مـع احنصـا - املقارنة (العربية  ر موضـوعات هـذا اإليرانية) جيد أ
البحـــث يف (قصـــة املعـــراج/ اجملنـــون/ املقامـــات/ قصـــص احليـــوان/ الشـــاهنامه)، ألن كـــل الـــذين 

ـــــوع مـــــن الدراســـــات، انصـــــب اهتمـــــامهم علـــــى نفـــــس املوضـــــوعات تقريبـــــاً  ". تعرضـــــوا هلـــــذا الن
ايــــة الســــبعينات وبدايــــة الثمانينــــات بــــدأت الدراســــات 621: الــــف 1987  (علــــوش ) فمنــــذ 

اإلســـالمية ختـــرج مـــن هـــذا اإلطـــار الـــزمين الكالســـيكي بتوجهـــه حنـــو العصـــرين  - ة املقارنـــة العربيـــ
) كما نرى تنوعا خاصـا للموضـوعات وكـذلك 313- 283: 1978  احلديث واملعاصر. (مجعة

اإلطـــار الــــزمين لعالقـــة األدب املقــــارن العـــريب بنظــــريه الغــــريب. فضـــال عــــن هـــذا التوســــع النظــــري 
نشــاهد توســعاً جغرافيــاً بــارزا لــألدب املقــارن العــريب، فخــرج وكــذلك التوســع املوضــوعي والــزمين، 

فــإىل  ٥األدب املقــارن العــريب مــن القطــر املصــري ودخــل إىل اجلامعــات الرمسيــة يف ســورية ولبنــان،
كمـــا دخلـــت البلـــدان العربيـــة األخـــرى مثـــل ســـورية ولبنـــان يف   ٦ســـائر البلـــدان العربيـــة األخـــرى.

ــا يف التوجــه إىل الدراســات املقارنــة بــني األدب العــريب وآداب  حلبــة املســابقة مــع مصــر وجامعا
هـذا فضـال عـن انتقـال مركـز الثقـل يف صـناعة النشـر يف جمـال األدب املقـارن  ٧العامل اإلسالمي.

وممــــا يلفــــت النظــــر مــــن الناحيــــة اجلغرافيــــة اســــتمرار قصــــب الســــبق إىل لبنــــان يف الســــبعينات، "
الل النشــاط التدريســي والتــأليفي يف بــريوت. ومــن للدارســني املصــريني، ولكــن هــذه املــرة مــن خــ

املعـــــروف أن الســـــبعينات شـــــهدت انتقـــــال مركـــــز الثقـــــل يف صـــــناعة النشـــــر بالدرجـــــة األوىل ويف 
النشـــاط الثقـــايف أيضـــاً إىل لبنـــان. والكتـــب األربعـــة الـــيت حتمـــل عنوانـــات مقارنيـــة يف هـــذه الفـــرتة 

) فضــال عــن هــذا التوســع 252: 1999".(اخلطيــب طبعــت يف لبنــان، واخلــامس طبــع يف بغــداد
النظــــري والــــزمين واملكــــاين امللحــــوظ يف األدب املقـــــارن العــــريب منــــذ ســــبعينات القــــرن العشـــــرين 
ومثانيناته، الحظنا إيفاد عدد ال بأس به من الباحثني العـرب منـذ هـذه الفـرتة إىل بلـدان خمتلفـة، 

ـــــاللغتني الفرنســـــية  كأملانيـــــا، وإســـــبانيا، وروســـــيا ...إخل، وذلـــــك فضـــــالً عـــــن البلـــــدان الناطقـــــة ب
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واإلجنليزيــــــة كمــــــا الحظنــــــا يف مثانينيــــــات القــــــرن العشــــــرين تنوعــــــاً خاصــــــاً يف الــــــدوريات العربيــــــة 
وبـدء  ٨املتخصصة باألدب، اليت تطرقت إىل الدرس املقارن لألدب يف بعـض أعـدادها اخلاصـة،

ولـو  –بـاألدب املقـارن واالهتمام  ١٠وروابط، ٩تنظيم أعمال املقارنني العرب يف صورة مؤمترات،
ا  - نســبياً  يف وســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة، وأخــرياً يف حركــة الرتمجــة والتــأليف الــيت شــهد

) يف تطــورات أكثــر وضــوحا، 283- 265: املصــدر نفســه مثانينــات القــرن العشــرين. (اخلطيــب
احلثيـث يف جمـال التنظـري متيز األدب املقارن يف العامل العريب منذ مثانينات القـرن العشـرين بسـعيه 

تقريب املنـاهج النظريـة الغربيـة يف األدب املقـارن إىل احلضـارة والثقافـة العربيـة واإلسـالمية وذلك ل
الســائدتني يف العــامل العــريب، أو تأســيس جتربــة أخــرى أو مدرســة أخــرى يف األدب املقــارن تبــني 

بـراز وجهـة نظـرهم علـى السـاحة مدى اهتمام األدباء املقارنني العـرب مبجـاالت البحـث فيـه، وإ
العامليــــة لــــألدب املقــــارن. فأنتجــــت هــــذه احملــــاوالت دخــــول مصــــطلحات جديــــدة إىل الســــاحة 
النقديــة املقارنــة العربيــة وكــذلك اإلســالمية، وإن مل تتجــاوز هــذه املصــطلحات احلــدود اجلغرافيــة 

ور خلــل منهجـــي للبلــدان العربيــة واإلســـالمية، بســبب افتقارهـــا إىل جمــال تنظـــريي جديــد، وظهـــ
واضح أو افتقار املنهج على اإلطالق، ومن مث عدم إضافة جديد علـى جمـاالت األدب املقـارن 
العــاملي يف ذلــك احلــني. وقــد بــرز مــن بــني هــذه املصــطلحات، مصــطلح املدرســة العربيةبوصــفه 

التنظــري أول حماولــة لألدبــاء املقــارنني العــرب يف هــذا اجملــال، املصــطلح الــذي افتقــر إىل املــنهج، و 
افتقاراً كامالً، واستغرقه َهمُّ تأسيس األدب املقـارن علـى املنـاهج الغربيـة املعروفـة يف تلـك الفـرتة، 
والدعايــة لــه، وصــبغه بصــبغة عربيــة بــدل التنظــري فيــه وتبنيــه. كمــا اعتمــد املقــارنون العــرب علــى 

 جمـــال الـــدرس تأســـيس هـــذا املصـــطلح بالفضـــاء اجلغـــرايف الـــذي امتـــدت فيـــه التجربـــة العربيـــة يف
ــــاملعىن  ــــدا ب ــــة مل يقــــدم شــــيئا جدي ــــرغم مــــن أن مصــــطلح املدرســــة العربي املقــــارن لألدب.علــــى ال
األكــادميي يف جمــال التنظــري إىل ســاحات األدب املقــارن العــريب والعــاملي، ولكنــه بوصــفه حماولــة 

مـن رسـالة أدبية مقارنية مهمة من قبل األوساط املقارنة العربية، تكشـف لنـا زوايـا مهمـة وخفيـة 
األدب املقـــارن العـــريب ويكشـــف لنـــا نوافـــذ جديـــدة نطـــل منهـــا علـــى مشـــهد األدب املقـــارن يف 
العـــامل العـــريب. يـــرتبط ظهـــور املدرســـة العربيـــة يف الـــدرس املقـــارن لـــألدب باألســـاس بتلـــك النزعـــة 

ــا يف عصــر مــا قبــل اإلســال م يف العربيــة املتمركــزة حــول الــذات يف الــرتاث العــريب الــيت رأينــا جتليا



  هـ.ق 1440صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    114

 

القبيلــة املختــارة وكــذلك يف مفهــوم األمــة العربيــة يف مواجهــة ســاير الشــعوب األعجميــة األخــرى 
يف العصــور الكالســيكية بعــد ظهــور اإلســالم. وكــذلك اقــرتن املصــطلح مبفــاهيم كالعــامل العــريب 

بـالربيع والوحدة العربية والكتلة العربية يف العصر احلـديث واليـوم نـرى جتلياتـه فيمـا أصـبح معروفـا 
ـــه املقـــارين وقـــدر اســـتطاعته أن ينضـــم إىل  العـــريب. وحيـــاول مفهـــوم املدرســـة العربيـــة يف جمـــال حبث
العناصر السياسية والثقافية واالجتماعية واجلغرافية واالقتصادية والعرقية واللغوية األخـرى يف فـرتة 

عــوامل عربيــة خمتلفــة  مــا بعــد الكولونياليــة لضــم مشــل العــامل العــريب الــذي جعلــت الكولونياليــة منــه
ومرتاميـــة األطـــراف ولكـــي يقـــف يف وجهـــة مصـــطلحات اســـتعمارية كـــاألدب العـــريب يف املشـــرق 
العـــريب ويف املغـــرب العـــريب، أو مـــن إضـــافة األدب العـــريب إىل حـــدود جغرافيـــة وسياســـية أنتجهـــا 
االســـــــتعمار يف حقبتـــــــه االســـــــتعمارية، كـــــــاألدب العـــــــريب يف مصـــــــر واألدب العـــــــريب يف لبنـــــــان 

فما االستقالل السياسي الـذي يكـون أساسـاً الخـتالف اآلداب؟ وهـل نعتـرب الكيانـات غريه."و 
السياســية املنفصــلة للــدول العربيــة مــثالً مصــدراً خلالفــات جوهريــة بــني آداب العــرب يف خمتلــف 
الـــدول العربيـــة؟ هـــل نعتـــرب مـــن موضـــوعات األدب املقـــارن أيـــة دراســـة تـــوازن بـــني الشـــعر العـــريب 

مصـــر والشـــعر العـــريب احلـــديث يف لبنـــان؟ الواقـــع أن احلـــدود السياســـية ال ميكـــن أن احلـــديث يف 
تكون اعتباراً كافياً للقول خبالفات جوهرية بني اآلداب، جتعل منها آداباً خمتلفـة، تـدرس دراسـة 

ومصـطلح املدرسـة ) 24: 1972كفـايف ." (مقارنة كما هو احلال بني اآلداب املختلفة اللغات
يكشـــف قســـما كبـــريا مـــن أســـرار ذلـــك االهتمـــام املنقطـــع النظـــري مـــن قبـــل األدب العربيـــة وحـــده 

كمـا يفّسـر لنـا ذلـك احلمـاس والشـوق  ١١املقارن العريب باملدرسة الفرنسية دون نظائرهـا األخـرى،
من قبل بعض أعالم الدرس املقارن لألدب يف العامل العريب يف استخدام املصطلح والرتويج له يف 

م ودراسـا ) فضـال عـن هـذه الرؤيـة املسـتقبلية ومـا بعـد 93- 59: ب1987م. (علـوش، مؤلفا
الكولونيالية نرى ملصطلح املدرسة العربية حنينـا وشـوقا إىل املاضـي وإىل فـرتة مـا قبـل الكولونياليـة، 
حيث كان العامل العريب يتمتع إىل حد ما بوحدة مثالية واألدب العريب كان إىل حد مـا يف القمـة 

  ط أنظار العامل، عربه وعجمه، شرقه وغربه، مشاله وجنوبه.واملركز وحم
ـــا حضـــور األدب  فضـــالً عـــن مصـــطلح املدرســـة العربيـــة يف الـــدرس املقـــارن لـــألدب، الحظن
اإلســالمي املقــارن أو املدرســة اإلســالمية يف الــدرس املقــارن لــألدب، الــذي عــرض نفســه علــى 
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ورة عامــة، والعــامل العــريب علــى وجــه ســاحات الــدرس املقــارن لــألدب يف البلــدان اإلســالمية بصــ
التحديد. وظهـور املصـطلح كـان نتيجـة لـذلك التعسـكر القـوي للنزعـات الدينيـة علـى سـاحات 
آداب البلدان اإلسالمية بشكل عام واألدبني العريب والفارسي على وجه التحديـد، ونتيجـة ردة 

ة وشــرقية لكــي تكــون فعــل بعــض مــن األدبــاء أمــام الغــرب، وتصــبيغ هــذا الفــرع بصــبغة إســالمي
متطابقة لواقع البلدان الشرقية واإلسالمية. فضالً عـن أنـه يعـرب عـن تلـك النزعـة التمركزيـة العربيـة 

  حول الذات، اليت ترى لنفسها أثراً بالغاً يف آداب سائر البلدان اإلسالمية األخرى.
ـــا يف العصـــور تـــرتبط جـــذور األدب اإلســـالمي املقـــارن باملركزيـــة اإلســـالمية الـــيت نـــرى متثال

الكالســيكية يف األمــة اإلســالمية الــيت كانــت تتصــف بتلــك النزعــة الدينيــة التفوقيــة يف مواجهــة 
وكــذلك يــرتبط  ١٢ســاير الشــعوب غــري املســلمة والــيت أُطلــق عليهــا وجــه تســمية األمــة املختــارة.

األدب اإلســـــالمي املقــــــارن يف العصــــــر احلــــــديث بقضــــــية الوحــــــدة اإلســــــالمية والكتلــــــة الثالثــــــة، 
) والتقريـــب بـــني املـــذاهب وأخـــرياً ويف العصـــر 1952؛ عطيفـــة 1952؛ الزيـــات 1952  (قطـــب

فاألمــــة  ١٣املعاصــــر نــــرى متثالتــــه يف الربيــــع اإلســــالمي أو مــــا يعــــربون عنــــه باليقظــــة اإلســــالمية.
مية املختـــارة يف أبســـط أشـــكاهلا كانـــت حباجـــة إىل أدب إســـالمي خمتـــار،وأدب إســـالمي اإلســـال

 ١٤خمتـــار، كـــان حباجـــة إىل أدب مقـــارن خمتـــار والـــذي يعـــربون عنـــه بـــاألدب اإلســـالمي املقـــارن.
 خالفا للمدرسة العربية يف الدرس املقارن لألدب الـذي اسـتخدم منـذ البدايـة النمـوذج التعـددي

عة للعالقات املولدة بني اآلداب الشرقية والغربية، مال األدب اإلسـالمي األفقي وشبكة وسي - 
العمــودي يف اجملــال النظــري - إىل اســتخدام النمــوذج الثنــائي ١٥املقــارن منــذ أوىل دراســاته املقارنــة

والـــزمين واملكاين.ففيمـــا يـــرتبط بالنظريـــة قّســـم األدب إىل أديب ملتـــزم وغـــري ملتـــزم، وفيمـــا يـــرتبط 
ين، قّسم الزمان إىل عصري اجلاهلي واإلسالمي، وفيمـا يـرتبط باجملـال املكـاين، قّسـم باجملال الزم

العــامل إىل دار اإلســالم ودار الكفــر. وقــام بتضــييق دائــرة الــدرس املقــارن لــألدب يف أدب ملتــزم 
ويف العصر اإلسالمي ويف جغرافية دار اإلسالم. فألقى طه ندا من هـذا املنظـار بدعوتـه حلـذف 

لـــدان الغربيـــة عـــن دائـــرة اهتمـــام األدب املقـــارن العـــريب، ووضـــع يف مقدمـــة كتابـــه حـــداً آداب الب
منـــا   -  بـــني اإلعـــالم والوطنيـــات األدبيـــة -  فالتـــأثريات األوربيـــةفاصـــالً بـــني خصوصـــيتني: " ال 

أي إيــران وتركيــا  -  كعــرب، بينمــا يقابــل ذلــك، ضــرورة تركيزنــا علــى حقــل اجملتمعــات اإلســالمية
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ن الـــدرس املقـــارن العـــريب، عليـــه أن حيمـــل مســـات اخلريطـــة، الـــيت ترمسهـــا التـــأثريات أي أ -  مـــثالً 
لتتحقــــق ) ومل تــــك غايــــة طــــه نــــدا مــــن دعوتــــه هــــذه "255: ب1987". (علــــوش، اإلســــالمية

) بقــدر مــا كــان مييــل إليــه مــن 95، 94: 1991" (نــدا العنايــة بــاألدب القــومي وتنميــة الــذات
واهلــدف مــن دعوتنــا هــو أن نتوجــه إىل سياســية ودينيــة " تطويــع الــدرس املقــارن لــألدب لغايــات

ــا تنميــة لشخصــيتنا وأخــذاً باألســباب املؤديــة إىل زيــادة التقــارب  آدابنــا اإلســالمية فنزيــد العنايــة 
) فطـه نـدا يف سـبيل 98: 1991". (نـدا بني شعوبنا اإلسالمية تقارباً أعتقد أنّه األدوم واألبقى

عــن بــديل آخــر للنشــاطات السياســية، واالقتصــادية، ومــؤمترات الوصــول إىل هــذه الغايــة يبحــث 
التقريب بـني املـذاهب اإلسـالمية الـيت ظلّـت دائـرة مفعوهلـا علـى الصـفحات والبيانـات اخلتاميـة، 

والواقــع أن حـال املســلمني يف ومل تسـتطع أن تتقــّدم بواقـع األمــة العربيـة واإلســالمية إىل األمـام، "
رب بينهم حال يرثى هلا، فهم إذا أحسوا بالعزلة مثًال فيمـا بيـنهم أو اختاذ أسباب التفاهم والتقا

بضغوط الدول الكربى عليهم عمدوا إىل احلركـة والنشـاط يف دائـرة السياسـة وحـدها. والسياسـة 
وحــدها جمــال مؤقــت ومتقلــب. وقــد يعمــدون إىل احلركــة والتقــارب داخــل اجملــال االقتصــادي يف 

خطـة دائمـة ومسـتقرة يف هـذا اجملـال. فهـو أيضـاً جمـال مؤقـت  بعض األوقات. ولكـين مل أر هلـم
وغـــري ثابـــت. أمـــا األدب فمجـــال ميكـــن أن يكـــون بـــني هـــذه األمـــة جمـــاالً دائمـــاً ومســـتقراً بعـــد 

) ومــــــن مثــــــة مصــــــطلح األدب اإلســــــالمي املقــــــارن أو املدرســــــة 97: 1991." (نــــــدا اإلســــــالم
يــــة، تــــرتبط يف األســــاس مبــــا يعانيــــه اإلســــالمية يف األدب املقــــارن، يعــــاين مــــن مشــــكالت جوهر 

"األدب اإلســالمي" مــن فقــر يف املــنهج، وحتديــد يف اهلويــة، واالتســاع يف احلــدود، مــع اخلضــوع 
للظروف الزمانية واملكانية. والتقيد مبنهج األدب اإلسـالمي املقـارن يسـبب تضـييق دائـرة األدب 

ه ال يسمح لنـا أن نقـارن بـني آداب املقارن، إذ إّن منهج األدب اإلسالمي املقارن فضالً عن أن
املسلمني وغريهم من أبناء الديانات األخرى؛ يضيق دائرة املقارنة يف آداب املسـلمني أنفسـهم، 
بتقيــده بــاألدب امللتــزم، ومــن مث خــروج قســم كبــري مــن آداب الشــعوب اإلســالمية الــيت ال تتفــق 

إسـالمية وجهـة نظرهـا اخلاصـة  مع األخـالق واملبـادئ اإلسـالمية. هـذا فضـًال عـن أن لكـل فرقـة
ــا جتــاه األعمــال األدبيــة للفــرق اإلســالمية األخــرى. فضــالً  الــيت تكــون متناقضــة يف معظــم حاال
عــن هــذه األمــور، فهــل يعــرتف هــذا املــنهج بإنتــاج األدبــاء والبــاحثني املســيحيني، أو اليهــود، أو 
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أم خيرجهـــا مـــن دائـــرة األدب أتبـــاع ســـائر الـــديانات األخـــرى القـــاطنني يف البلـــدان اإلســـالمية؟ 
اإلســـالمي؟ فضـــالً عـــن هـــذه األمـــور هنـــاك مشـــاكل كثـــرية أخـــرى، تـــدل علـــى أن يف اســـتخدام 
اصــطالح "األدب اإلســالمي املقــارن" تضــييقاً، وحصــراً ال مــربر لــه للدراســات املقارنــة. (انظــر: 

 ) واألدب اإلســـالمي املقـــارن وحـــده يكشـــف لنـــا عـــن الســـر الكـــائن17- 15: 2008هريـــدي 
خلــــف حمــــاوالت بعــــض مــــن املقــــارنني العــــرب والفــــرس يف إرجــــاع رائــــد البحــــث العــــريب املقــــارن 

اإلســالمي ولــيس إىل - التطبيقــي وكــذلك رائــد البحــث العــريب املقــارن النظــري إىل االجتــاه العــريب
و   )41- 1: 1391؛ 56- 46: 2011؛ خضــري 19: 2004الغريب،(بكــار - االجتــاه العــريب

اإلســالمي  -  األدب املقــارن العــريب يف الــرتاث الكالســيكي العــريبكــذلك البحــث عــن جــذور 
لنــــزع هــــذا الفضــــل وأخــــذه مــــن األدب غــــري امللتــــزم وكــــذلك مــــن دار الكفــــر يف جاهليــــة القــــرن 

وكـــذلك عـــن ســـر اســـتقبال أوســـاط األدب املقـــارن يف العـــامل  )13: 1988العشـــرين، (مكـــي 
م دون االهتمـام بــأبرز اإلسـالمي، والسـيما يف إيـران بعضـاً مـن األدبــاء امل قـارنني العـرب ومؤلفـا

  ١٦أعالم الدرس املقارن لألدب يف العامل العريب.
ــا األدب املقـــارن يف العـــامل العــريب هـــي كثـــرة الكتــب املرتمجـــة وكـــذلك  ميــزة أخـــرى يتصـــف 
الكتــب املؤلفــة يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب، الــيت قلمــا جنــد هلــا نظــريا لــه يف اآلداب الشــرقية 

الغربية األخـرى. ففـي معـرض حديثـه عـن واقـع التـأليف والرتمجـة يف األدب املقـارن عنـد العـرب و 
کتابـــــاً،   48يبلـــــغ عـــــدد الکتـــــب املؤلَّفـــــة يف األدب املقـــــارن : "1995يقـــــول علـــــي شـــــلش عـــــام 

واملرتمجة مخسة. وکـان األوىل أن تزيـد الرتمجـة علـى التـأليف، أو يتعـادال علـى األقـل. بـل إنَّ رقـم 
يف ذاتــه يثــري الدهشــة والعجــب، ألنَّ نظــريه يف الفرنســية أو اإلجنليزيــة أقــل منــه بکثــري. ولــو التــأل

رآه مقــــارن فرنســــي أو إجنليــــزي أو أملــــاين حلســــبنا ســــادة األدب املقــــارن يف العــــامل، أو شــــک يف 
منا باللهو والسـرقة. وليتـه يـرى أحجـام هـذه املؤلَّفـات أيضـاً. فبعضـها يصـل  صحة العدد، أو ا

 830صفحة (کتاب العقيقـي املکـون مـن ثالثـة أجـزاء ) وبعضـها يتواضـع فينــزل إىل 1225 إىل
صـــــفحة ( کتـــــاب الطـــــاهر مکـــــي عـــــن األصـــــول والتطـــــور  690صـــــفحة (کتـــــاب علـــــوش ) أو 

) ولـــو قـــارن هـــذا املقـــارن األجنـــيب مثـــل هـــذه األحجـــام بنظائرهـــا يف لغتـــه الزداد دهشـــة املنـــاهجو 
إىل اليــوم فضــالً عــن أنــه مل تتوقــف حركــة  1995ذ عــام ) ومنــ124: 1995" (شــلش وعجبــاً!
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ـــأليف والرتمجـــة يف جمـــال الـــدرس املقـــارن لـــألدب يف العـــامل العـــريب، بـــل  عـــدد الكتـــب بـــات "الت
النظرية [املقارنة] املؤلفة بالعربية يتجـاوز أعـدادها يف أيـة لغـة حيـة مبـا فيهـا اإلنكليزيـة والفرنسـية، 

الكتــــب النظريــــة الــــيت وضــــعت يف فرنســــة وبريطانيــــة  بــــل إن عــــدد هــــذه الكتــــب يتجــــاوز عــــدد
وهــــذا االهتمــــام يف  ١٧)13، 12: 2008." (اصــــطيف والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة جمتمعــــة

جمايل الرتمجة والتأليف املنقطع النظري والسري الصعودي حبد ذاته يعـّد ميـزة قيمـة وتبّشـر مبسـتقبل 
أكثر ازدهارا يف جمال األدب املقارن العريب وال سيما أن الدراسات النسـوية والدراسـات مـا بعـد 

ريب، يف حــني نالحــظ بــأن حركــة االســتعمارية هــي الــيت تقــود اليــوم األدب املقــارن يف العــامل العــ
ا وأن األدب التأليف والرتمجة يف جمال الدرس املقارن لألدب يف العامل الغريب أخـذت سـريا نزوليـ
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اإليرانيـة عرقلـت حركـة تطـور األدب املقـارن يف إيـران ألكثـر مـن  - مع أن احلـرب العراقيـة

الغريب سـامهوا  - العريب والفارسي - قد، إال أن األدباء املقارنني الفرس يف اجملالني الفارسيع
يف تطــــوير األدب املقــــارن منــــذ تســــعينيات القــــرن العشــــرين، حيــــث أن هــــذه الفــــرتة تعــــّد أول 
اســتقبال جــدير باالهتمــام لــألدب املقــارن العــريب مــن قبــل األوســاط الثقافيــة الفارســية. فقــد 

د مرتضــى آيــت اهللا زاده شــريازى كتــاب "األدب املقــارن" حملمــد غنيمــي هــالل عــام تــرجم ســي
، ومنذ ذلك احلني إىل يومنا هذا، تعّد هذه الرتمجة من أكثـر الكتـب تـأثريا يف األدب 1994

املقـــارن الفارســـي. فضـــال عـــن هـــذا كلـــه، أن هـــذه الرتمجـــة مهـــدت الطريـــق الســـتقبال منقطـــع 
 مــن قبــل احملافــل الثقافيــة الفارســية الــيت تؤيــد جــدارة وقــوة األدب النظــري لــألدب املقــارن العــريب

املقــارن العــريب مــاوراء حــدوده اجلغرافيــة واللغويــة مــن جانــب وقــوة األدب الفارســي الســتيعاب 
واســــتقبال األدب املقــــارن العــــريب. فمــــن جــــانبهم أيضــــا، اســــتقبل األدبــــاء املقــــارنون الفــــرس، 

، النظـــريتني املدرســـة العربيـــة واملدرســـة اإلســـالمية للـــدرس العـــريب - والســـيما االجتـــاه الفارســـي
) يف تطـور 1395زينـی ونـد املقارن لـألدب وقـاموا بـرتويج املصـطلحني يف احملافـل الفارسـية. (

مثري لالنتباه، تأثر األدباء املقارنون الفرس تأثرا عكسـيا باملدرسـة العربيـة وأسسـوا مصـطلحهم 
 - املقــارن. علــى الــرغم مــن أن مصــطلح املدرســة اإليرانيــة اجلديــد، املدرســة اإليرانيــة لــألدب

مل يقـدم شـيئا جديـدا بـاملعىن األكـادميي يف جمـال التنظـري إىل سـاحات  - مثل املدرسـة العربيـة
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األدب املقارن العاملي، إال أن املصطلح يبـني مـدى اهتمـام األدبـاء املقـارنني الفـرس مبجـاالت 
البحــث فيــه، ونتيجــة ردة فعــل بعــض مــن األدبــاء املقــارنني الفــرس أمــام الغــرب وكــذلك ســعيهم 

فارسـية  ة السباق ألمام منافسيهم العرب وتصـبيغ هـذا الفـرع بصـبغةال خيسروا عجلاحلثيث لكي 
الفارسـية حـول  لكي تكون متطابقـة لواقـع إيـران. فضـالً عـن أنـه يعـرب عـن تلـك النزعـة التمركزيـة
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ــا األدب املقــارن العــريب، مكنتــه مــن اخلــروج مــن دائــرة التبعيــة والتقليــد  إن امليــزات الــيت يتمتــع 
التــام لــألدب املقــارن الغــريب وأعطتــه هويــة عربيــة مســتقلة، فحمــل األدب املقــارن العــريب مســات 

ــذه امليــزات، خريطــة العــامل العــريب.  ولكــن األدب املقــارن العــريب يف مســريه التقدميــة مل يكتــف 
بل خرج من حدوده اجلغرافية واللغوية العربية وقام بتأثري واضح ومتنوع وعميـق يف نشـأة األدب 
املقـــارن وتطـــوره يف احملافـــل األدبيـــة للبلـــدان اإلســـالمية والســـيما الفارســـية والكرديـــة وإىل حـــد مـــا 

يـــة، فحمـــل األدب املقـــارن العـــريب مســـات خريطـــة العـــامل اإلســـالمي. فمـــن جانـــب الرتكيـــة واألرد
لعـــب دور الوســـيط بـــني األدب املقـــارن الغـــريب واألدب املقـــارن يف العـــامل اإلســـالمي، فنقـــل إىل 
هذه اآلداب جتارب األوسـاط الغربيـة يف األدب املقـارن؛ ومـن جانـب آخـر أدى األدب املقـارن 

اإلنسانية واستطاع أن ينقل إىل األدب املقـارن يف العـامل اإلسـالمي قسـما العريب رسالته العربية و 
  مما متيز به عنه نظريه الغريب، ليمنَح بذلك األدب املقارن العريب مسات العاملية.

تكمــــــن عمليــــــة تــــــأثري األدب املقــــــارن العــــــريب يف نشــــــأة األدب املقــــــارن وتطــــــوره يف العــــــامل 
جــه التحديــد، عــن طــرق عــدة ويف جمــاالت خمتلفــة. اإلســالمي بشــكل عــام وغــرب آســيا علــى و 

فعـــاش عـــدد ال بـــأس بـــه مـــن املقـــارنني العـــرب لعقـــود مـــن الـــزمن يف بلـــدان غـــرب آســـيا والســـيما 
إيران، وقام هؤالء األدباء فرتة بقائهم بانتشـار مقـاالت وكتـب باللغـة الفارسـية والكرديـة والرتكيـة 

تطـوير حركـة األدب املقـارن لألدب. فشاركوا يف  وغريها وكذلك بالعربية يف جمال الدرس املقارن
يف آداب هــذه البلــدان. علــى ســبيل املثــال وال احلصــر وفيمــا خيــص اللغــة الفارســية نســتطيع أن 
نشــــري إىل أمســــاء كــــل مــــن حامــــد عبــــد القــــادر، حســــني علــــى حمفــــوظ، فكتــــور الكــــك، فــــارس 
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 ســام علــي الربابعــة،بابراهيمــى حريــرى، يوســف بكــار، صــالح الصــاوي، عبــد الكــرمي جرادات،
 أمحد موسى وغـريهم الـذين قـاموا بنشـر مقـاالت وكتـب فارسـية يف جمـال الـدرس املقـارن لـألدب

يف إرهاصــاته األوىل لــألدب املقــارن يف إيــران. مــن أهــم هــذه  -  وال ســيما اجلانــب التطبيقــي - 
"متنــــىب وســــعدى وماخــــذ مضــــامني ســــعدى در ادبيــــات الكتـــب نســــتطيع أن نشــــري إىل كتــــاب 

) حلســــني علــــى حمفــــوظ العراقــــي وكــــذلك كتــــاب "مقامــــه نويســــی در 1336" (حمفــــوظ، عــــرىب
) إلبـــــراهيم فـــــارس حريـــــري 1346ادبيـــــات فارســـــی وتـــــأثري مقامـــــات عربـــــی در آن" (حريـــــرى، 

) لفكتــور 1971املصــري وكتــاب "تــأثري فرهنــك عــرب در أشــعار منــوجهرى دامغــاىن" (الکــک، 
الكك اللبناين. فضال عـن هـذا نشـر عـدد مـن األدبـاء العـرب القـاطنني يف إيـران مؤلفـات باللغـة 
العربيـــة يف إيـــران مـــن أمههـــا نســـتطيع أن نشـــري إىل كتـــاب "قطـــاع يف تّيـــار التفاعـــل بـــني األدبـــني 

) لصــــالح الصــــاوي وكتــــاب 1990الفارســــي والعــــريب؛ بــــني الفردوســــي واهلمــــذاين" (الصــــاوي، 
) لقــيس آل قــيس. فــأتى تــاثري بعــض مــن هــذه 1982يرانيــون واألدب العــريب" (آل قــيس، "اإل

الكتــب علــى األوســاط األدبيــة املقارنــة اإليرانيــة قويــا جــدا. علــى ســبيل املثــال تــأثرت األوســاط 
األدبيـــة املقارنـــة اإليرانيـــة تـــأثرا عكســـيا بكتـــاب "متنـــىب وســـعدى وماخـــذ مضـــامني ســـعدى در 

علــى حمفــوظ العراقــي، الــذي بــالغ فيــه يف ميــزان تــأثر الســعدي الشــريازي  ادبيــات عــرىب" حلســني
باملتنيب. فجاءت ردة فعل األدباء املقارنني اإليرانيني يف دراسـات ومقـاالت وكتـب كثـرية رجحـوا 
فيها كفة الفضل للسعدي الشريازي علـى املتنـيب حيـث نشـر كـل مـن امـري حممـود انـوار ومهـدي 

بيان فضل السعدي الشريازي علـى املتنـيب، ومـرة أخـرى ويف عـام مقاالت يف  1958حمقق عام 
نشر أنوار كتابا آخر حول هذا املوضوع وبالغ يف ميزان فضـل السـعدي الشـريازي علـى  2001

ـــوار  ـــة املطـــاف دراســـة أمـــل حممـــد عـــام 1380املتنـــيب. (ان اي وكـــذلك  1998) لكـــي تـــأيت يف 
كـــن هـــذه املـــرة لوضـــع حـــد وســـط يف الســـياق نفســـه ول 2008دراســـة صـــادق عســـكري عـــام 

).مل يقتصـــر 1387؛ عســـكري 2000ومنطقـــي لعالقـــة الســـعدي الشـــريازي بـــاملتنيب. (حممـــد 
تـــأثري األدبـــاء املقـــارنني العـــرب القـــاطنني والزائـــرين لبلـــدان غـــرب آســـيا يف هـــذا اجملـــال التـــأليفي 

ملقارنـة املوجـودة فقط، بل مثة أثر واضح من قبل هؤالء األدبـاء املقـارنني العـرب يف األوسـاط ا
وكــــذلك مــــؤمترات ومقــــابالت أجريــــت معهــــم.  ١٨يف غــــرب آســــيا مــــن خــــالل ورشــــات عمــــل
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فضــالً عــن هــذا األمــر نســتطيع أن نشــري إىل تــأثر حمافــل األدب املقــارن يف العــامل اإلســالمي 
األدبـــاء املقـــارنني هلـــذه البلـــدان  والســـيما الفارســـي والكـــردي بـــاألدب املقـــارن العـــريب عـــن طريـــق

املوفـــدين إىل اجلامعـــات العربيـــة واملتخـــرجني مـــن أوســـاطها املقارنـــة. وبـــال شـــك هـــؤالء املقـــارنون  
كـــانوا حيملـــون معهـــم األفكـــار واملعلومـــات الـــيت قـــد تلقوهـــا مـــن األوســـاط املقارنـــة العربيـــة فـــرتة 

ري إىل مرتضــى شــريازى الــذي ختــرج بقــائهم يف البلــدان العربيــة. مــن أشــهر هــؤالء نســتطيع أن نشــ
على يد حممد غنيمي هالل وترجم كتابه األدب املقارن إىل الفارسية، الرتمجة الـيت تعـد بوصـفها 

). أو علــى 1373أول اســتقبال ترمجــي لكتــاب عــريب يف األوســاط املقارنــة اإليرانيــة. (شــريازى، 
دي؛ دراسـة مقارنـة" الـذي سبيل املثال صادق عسكري مؤلف كتاب "احلكمة بني املتنـيب وسـع

) وكــذلك عــدد ال بــأس بــه مــن األدبــاء املقــارنني 1387ختـرج يف اجلامعــات اللبنانيــة. (عســكرى 
  الرتك والكرد الذين خترجوا من اجلامعات العربية والسيما السورية والعراقية.

فضــال عــن هــذه األمــور، نــرى أقــوى طريــق للتــأثر بــاألدب املقــارن العــريب يف حمافــل الــدرس 
املقارن لألدب يف بلدان غرب آسيا هو االسـتقبال الرتمجـي منقطـع النظـري مـن قبـل هـذه احملافـل 
املقارنـــة غـــري العربيـــة علـــى كتـــب األدب املقـــارن العـــريب ومقاالتـــه. فحركـــة الرتمجـــة هـــذه يف جمـــال 
ــا الــدرس املقــارن لــألدب مــن العربيــة إىل اللغــات الفارســية والكرديــة مثــرية لالهتمــام إىل درجــة أ

أكثــر وأنشــط مــن أي حركــة ترمجيــة أخــرى إىل الفارســية والكرديــة مــن اللغــات الغربيــة والشــرقية 
تــأثري احلكــم ، وكتــاب 1994حملمــد غنيمــي هــالل عــام  األدب املقــارناألخــرى. فــُرتجم كتــاب 

لعيســى  الفارســية يف األدب العــريب يف العصــر العباســي األول: دراســة تطبيقيــة يف األدب املقــارن
ملكـارم الغمـري عـام  مـؤثرات عربيـة وإسـالمية يف األدب الروسـي، وكتـاب 1995كوب عام العا 

يف ، وكتـــاب 2005، و2004، و2001لطـــه نـــدا يف األعـــوام  األدب املقـــارن، وكتـــاب 1999
ــارن؛ دراســـات يف نظريــة األدب والشــعر القصصــي ، حملمــد عبــد الســالم كفــايف عــام األدب املقـ

، 2004ليوســف بكــار عــام  العربيــة لرباعيــات اخليــام: دراســة نقديــةالرتمجــات ، وكتــاب 2003
، وكتــــاب 2006ملمــــدوح أبــــو الــــوي عــــام  تولســــتوي ودوستيفســــكي يف األدب العــــريبوكتــــاب 

حملمــد الســعيد مجــال الــدين عــام  األدب املقــارن؛ دراســات تطبيقيــة يف األدبــني العــريب والفارســي
مقـــــاالت يف الفكـــــر اإلســـــالمي واألدب نقـــــوش فارســـــية علـــــى لوحـــــة عربيـــــة؛ ، وكتـــــاب 2010
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 مقاربــات تطبيقيــة يف األدب املقــارن، وكتــاب 2010، حملمــد الســعيد مجــال الــدين عــام املقــارن
، وكتـــاب ليلـــى واجملنـــون  يف األدبـــني العـــريب والفارســـي حملمـــد غنيمـــي 2012ملاجـــدة محـــود عـــام 

وكتـاب العـرب واألدب  ،2015، وكتاب اآلداب املقارنة حملمـد ألتـوجني عـام 2014هالل عام 
، وأخـــريا كتـــاب مـــدارس األدب املقـــارن لســـعيد علـــوش 2016املقـــارن لعبـــدالنيب اصـــطيف عـــام 

يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب مــن العربيــة إىل الفارســية. فضــال عــن هــذه الكتــب  2016عــام 
 يفالعربيــــة يف جمــــال الــــدرس املقــــارن لــــألدب الــــيت تُرمجــــت إىل الفارســــية، نالحــــظ بــــأن كتــــاب: 

، ملؤلفــه حممــد عبــد الســالم كفــايف األدب املقـــارن؛ دراســـات يف نظريــة األدب والشــعر القصصــي
) وهذه الرتمجة تعـد بوصـفها 2011تُرجم إىل اللغة الكردية عن طريق اللغة الفارسية. (كه فايف 

أول اســـتقبال ترمجـــي مـــن قبـــل األوســـاط املقارنـــة الكرديـــة لـــألدب املقـــارن العـــريب. فحصـــة اللغـــة 
لعربية من مثانيـة عشـرة كتابـا نظريـا مرتمجـا إىل اللغـة الفارسـية، هـي ثالثـة عشـرة كتابـا. والكتـاب ا

الوحيد املرتجم إىل اللغة الكردية إىل اآلن أيضا هو من نصيب اللغة العربية. وإذا نضـيف قائمـة 
فتـــزداد هـــذه الكتـــب التطبيقيـــة العربيـــة املرتمجـــة إىل هـــذه اللغـــات والـــيت هلـــا صـــلة بـــاألدب املقـــارن 

القائمة ازديـادا ملحوظـا. هـذا كلـه فضـال عـن عـدد ال بـأس بـه مـن املقـاالت املرتمجـة مـن العربيـة 
 ؛124- 111: 1381إىل هذه اللغات يف اجملايل النظري والتطبيقي للدرس املقارن لألدب (بكار 

ـــــــــــب  ـــــــــــدين  ؛89- 83: 1381اخلطي ) وكـــــــــــذلك رســـــــــــاالت 156- 131: 1382مجـــــــــــال ال
 هـذه البلـدان حـول واقـع الـدرس املقـارن لـألدب يف البلـدان العربيـة وكــذلك وأطروحـات كثـرية يف
  ).1380؛ 1380؛ ندا 1383؛ موسوى 1387أعالمه. (براندوجى 

ذا االســتقبال امللحــوظ لــألدب املقــارن العــريب مــن قبــل حمافــل الــدرس املقــارن لــألدب نــرى هلــ
التلقـــــي العـــــادي والنقـــــدي يف بلـــــدان غـــــرب آســـــيا ظـــــواهر ملفتـــــة للنظـــــر، ظهـــــرت يف أشـــــكال 

واألكادميي لألدب املقارن العريب، وكذلك يف إجياد االجتـاه العـريب يف الـدرس املقـارن لـألدب يف 
ـا علـى سـاحة  هذه البلدان وصـبغ األدب املقـارن فيهـا بصـبغة عربيـة، نـرى أبـرز مظاهرهـا ومتثال

ـــــدان يف مصـــــطلح "األدب املقـــــارن" نفســـــه،  وكـــــذلك يف أشـــــكال األدب املقـــــارن يف هـــــذه البل
املؤلفات املقارنة ومضامينها يف هذه البلدان،وأخرياً يف املكانة املهمة اليت ُخصصت للغة العربيـة 

ا وأقسام األدب املقارن فيها.  يف عملية املقارنة يف هذه البلدان وجامعا
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ـــر واضـــح لـــألدب املقـــارن العـــريب يف نشـــأة  ففيمـــا يـــرتبط مبصـــطلح "األدب املقـــارن"، مثـــة أث
املصــطلح وتطــوره يف آداب هــذه البلــدان والســيما األدب الفارســي والرتكــي والكــردي واألردي. 
فمصــطلحات "ادبيــات سنجشــى"، و"ادبيــات مقايســه اى"، و"ادبيــات تطبيقــى" يف الفارســية 

) و"موكايســـلي ادبيـــات" karşılaştırmalı Edebiyatومصـــطلحي "كارشالشـــرتماىل ادبيـــات"(
)Mukayeseli Edebiyatده بيـــاتى بـــه راوه ردكـــارى" يف الكرديـــة و"تقـــابلى   الرتكيـــة و"ئـــه) يف

" اإلنكليـزي و"األدب Comparative Literatureادب" يف األرديّـة ُتسـتخدم مقـابال ملصـطلح "
املقـــــارن" العـــــريب. هـــــذه املصـــــطلحات بوصـــــفها متشـــــكلة مـــــن كلمـــــات مســـــتوردة يف العصـــــور 

حصة كبرية من مفاهيم عربية مـن الـرتاث العـريب  الكالسيكية من اللغة العربية، حتمل يف نفسها
الكالســيكي فيمــا خيــص مفهــوم "املقارنــة". فضــال عــن هــذا، أن مصــطلح "ادبيــات موازنــه اى" 
الــذي يســتخدم يف الفارســية للتعبــري عــن املقارنــات واملوازنــات الــيت جتــري داخــل اللغــة نفســها، 

دب املقـارن العــريب بـدوره مـن الــرتاث ُأخـذ مباشـرة مــن األدب املقـارن العـريب والــذي أخـذه األ
الكالســــيكي والــــذي نــــرى جتلياتــــه يف املوازنــــات الــــيت كانــــت جتــــري داخــــل الثقافــــة  - العــــريب

"موكايسلي ادبيـات" (مقايسـه يل ادبيـات) يف الرتكيـة، أخـذ كلمـة "مقايسـه" العربية.مصطلح 
 مع نفسه مفهومـا عربيـاالعصور الكالسيكية من العربية بواسطة الفارسية، فيحمل املصطلح  يف
"تقــابلى فارسـيا عــن عمليــة "املقارنــة". واألمـر نفســه بالنســبة إىل اللغــة األرديّـة حيــث مصــطلح - 

مــن العربيــة عــن طريــق الفارســية، فيحمــل ادب"، أخــذ كلمــة "تقابــل" يف العصــور الكالســيكية 
ر أكثـر وضـوحا فارسيا عن عملية "املقارنة". هـذا األمـ- املصطلح كذلك مع نفسه مفهوما عربيا

ــ بالنســـــــبة إىل األدب الكـــــــردي، إذ مصـــــــطلح " ئـــــــه ده بيـــــــاتى بـــــــه راوه ردكـــــــارى" واملـــــــرتادف لــــــ
"Comparative Literature اإلنكليـزي، مل يـرتجم مــن اإلنكليزيـة وال مـن الفرنســية، بـل تُــرجم "

هــذا املصــطلح مباشــرة مــن مصــطلح "األدب املقــارن" العــريب، كمــا أشــار إىل هــذا املوضــوع أول 
مــن اســتخدم املصــطلح يف األدب الكــردي يف مقدمــة أول كتــاب كــردي حــول األدب املقــارن. 

) فضــالً عــن هــذا التــأثري املباشــر وغــري املباشــر لــألدب املقــارن العــريب يف 5: 1978(كــه ردى 
مفهــــوم "املقارنــــة" يف آداب البلــــدان اإلســــالمية، نالحــــظ تــــأثريا قويــــا للثقافــــة العربيــــة يف مفهــــوم 

ومـــن مث يف  - ظريتـــه يف هـــذه البلـــدان، حيـــث أن مفهـــوم "األدب" يف هـــذه اآلداب "األدب" ون
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حيمــل معــه حصــة كبــرية مــن الــرتاث الكالســيكي العــريب. إن تعدديــة  -  مصــطلح األدب املقــارن
اإلســــالمي الكالســــيكي مــــن  -  فــــالرتاث العــــريب -  املصــــادر يف مفهــــومي "األدب" و"املقارنــــة"

أحـدثت رؤيـة خمتلفـة يف هـذه اآلداب عـن  -  مـن جانـب آخـرجانب، والرتاث الغـريب احلـديث 
اآلداب الغربية حول األدب املقارن.هذا وفضـال عـن مصـطلح األدب املقـارن، مثـة مصـطلحات 
أخــــرى ُأحــــدثت يف هــــذه اآلداب نتيجــــة تــــأثري قــــوي لــــألدب املقــــارن العــــريب يف حمافــــل الــــدرس 

ربيـــة واملدرســـة اإلســـالمية وموازنـــة املقـــارن لـــألدب يف هـــذه البلـــدان. مصـــطلحات كاملدرســـة الع
اآلداب (أو ادبيات موازنه اى) وصورولوجي، ودراسات االستقبال، واملدرسة السـالفية إخل الـيت 

؛ 1388اقتبســـــــتها هـــــــذه اآلداب مباشـــــــرة مـــــــن األدب املقـــــــارن العـــــــريب. (بـــــــرويين، كنجوريـــــــان 
  )1390مريقادرى؛ كياين

اهر تـأثري األدب املقـارن العـريب يف آداب فضًال عن مصطلح األدب املقارن نفسه، نرى مظ
البلـــدان اإلســـالمية وال ســـيما الفارســـية والكرديـــة يف أشـــكال املؤلفـــات واملنشـــورات ومضـــامينها. 
فـــالكم األكـــرب مـــن اجملـــالت الـــيت حتمـــل عنـــاوين "مقارنـــة" يف إيـــران، يـــدور حمورهـــا الـــرئيس علـــى 

العربيـة. فمـن اجملـالت  -  لصـالت الفارسـيةاالجتاه العريب لألدب املقارن يف إيران وكذلك علـى ا
ـــران، ُخصـــص ثـــالث منهـــا حصـــريا  الســـت التخصصـــية يف جمـــال الـــدرس املقـــارن لـــألدب يف إي

الفارسـي، كمـا تقتصـر لغـة هـذه اجملـالت  -  الفارسية ولألدب املقارن العـريب -  للصالت العربية
ألخــرى مــع أننــا نالحــظ أن لغــة علــى اللغتــني الفارســية والعربيــة. وبالنســبة إىل اجملــالت الــثالث ا

الفارسـية تشـكل كـذلك حصـة كبـرية  -  هذه اجملالت هي اللغة الفارسية ولكن الصالت العربية
من املقاالت املنشورة على صفحات هذه اجملـالت. فبشـکل عـام تضـع هـذه اجملـالت حصـة ال 

ا حول واقع الـدرس املقـارن لـألدب يف العـامل العـ ا وصفحا ا من مقاال  ١٩ريب وأعالمـه،بأس 
ونقــد هــذه الدراســات وكــذلك عمليــة املقارنــة بــني العربيــة والفارســية، كمــا يُكتــب كــم هائــل مــن 
هــذه املقــاالت باللغــة العربيــة ومــن مث جتعــل مــن املصــادر العربيــة يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب 

ري األدب مصــدرا أساســياً هلــا. فضــال عــن اجملـــالت واملقــاالت،نرى واحــدا مــن أبــرز مظــاهر تـــأث
املقــــارن العــــريب يف آداب البلــــدان اإلســــالمية يف عمليــــة تــــأليف كتــــب نظريــــة وتطبيقيــــة يف جمــــال 
الــدرس املقــارن لــألدب يف هــذه البلــدان. فمــن الكتــب الســبع املنشــورة يف إيــران يف جمــال نظريــة 
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 شــــيخى؛ 1386صــــابرى األدب املقــــارن، نالحــــظ بــــأن مخــــس منهــــا مكتوبــــة باللغــــة العربيــــة، (
) فنصـــــل إىل هـــــذه النتيجـــــة أن 1392؛ زيـــــىن ونـــــد 1392؛ خضـــــرى 1391بـــــرويين  ؛1387

أكثــر مــن ســبعني باملئــة مــن الكتــب النظريـــة اإليرانيــة يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب مكتـــوب 
باللغــة العربيــة وأن أكثــر مــن ســبع ومثــانني باملئــة مــن هــذه الكتــب تــرتبط ارتباطــا مباشــرا بــاألدب 

تســتند يف جمــايل  -  والســيما املكتوبــة باللغــة العربيــة -  الفارســي. هــذه الكتــب -  املقــارن العــريب
الشــكل واملضــمون إىل حــد كبــري جــداً علــى الكتــب العربيــة يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب وال 

آفــــاق األدب املقــــارن عربيــــا وعامليــــا حملمــــد غنيمــــي هــــالل وكتــــاب  األدب املقــــارنســــيما كتــــاب 
لسـعيد علـوش. ففـي أغلـب األحيـان ال جنـد يف  األدب املقـارن مـدارسحلسام اخلطيـب وكتـاب 

قائمــة مصــادر ومراجــع هــذه الكتــب، إال مصــادر عربيــة. سيصــل هــذا االســتناد علــى املصــادر 
العربيــة يف عــدد مــن هــذه الكتــب إىل تقليــد حبــت بــل حتريــف بــل ســرقة أدبيــة. (انظر:خضــرى 

األدب املقـــارن عربيـــة وال ســـيما ) نالحـــظ هـــذا االســـتناد علـــى املصـــادر ال128- 126: 2011
لغنيمـــي هـــالل يف املؤلـــف الوحيـــد الـــذي نُشـــر حـــىت اآلن باللغـــة الكرديـــة، فالكتـــاب يف جمـــايل 

) فضـالً 1978الشكل واملضمون يستند على كتـاب األدب املقـارن لغنيمـي هـالل. (كـه ردى 
قـارن لـألدب يف إيـران، عن املقاالت واجملالت والكتب املكتوبة باللغة العربية يف جمال الـدرس امل

إن اللغــة العربيـــة ختـــتص لنفســها كـــذلك حصـــة كبــرية يف عـــدد ملحـــوظ مــن املـــؤمترات "الوطنيـــة" 
إن أغفلنـــا النظـــر عـــن القســـم املســـتقل لـــألدب املقـــارن يف  ٢١و تركيـــا ٢٠وورش العمـــل يف إيـــران،

بـــاألدب جممـــع اللغـــة الفارســـية يف طهـــران، فـــإن هنـــاك قســـمني يف اجلامعـــات اإليرانيـــة خمتصـــني 
باإلضــافة إىل مــا ســبق فــإن  ٢٢العــريب". -  املقــارن، ومهــا حتــت تســمية "األدب املقــارن الفارســي

ــا وكــذلك  مــادة األدب املقــارن تــدرس بواقــع ســاعتني أســبوعيا يف أقســام اللغــة اإلنكليزيــة وآدا
ــــا يف مرحلــــة البكــــالوريوس يف اجلامعــــات اإليرانيــــة، وباملقابــــل فــــإن  اخلطــــة اللغــــة الفرنســــية وآدا

ــا يف مراحــل البكــالوريوس واملاجســتري والــدكتوراه خاليــة  الدراســية يف أقســام اللغــة الفارســية وآدا
علــى اإلطــالق مــن أي مــادة دراســية حتــت عنــوان األدب املقــارن، يف حــني أن اخلطــة الدراســية 

األدب  يف أقســام اللغــة العربيــة يف مراحــل البكــالوريوس واملاجســتري والــدكتوراه حتتــوي علــى مــادة
املقارن. أكثر املقاالت والكتـب والرسـائل واألطروحـات املرتبطـة بـاألدب املقـارن يف إيـران يـرتبط 
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ا. (بزركجمی  ) وإن دل هذا كلـه علـى شـيء 176 -  146: 1389بأقسام اللغة العربية وآدا
ملقـارن الفارسـي فإمنا يدّل على اقرتان اللغة العربية اقرتانا وثيقاً خارج حدودها اجلغرافية باألدب ا

والكردي وإىل حد ما الرتكي واألردي. فالدخول يف األدب املقارن يف العـامل اإلسـالمي بشـكل 
عـــام وبلـــدان غـــرب آســـيا علـــى وجـــه التحديـــد والبحـــث يف جماالتـــه يتطلـــب معرفـــة اللغـــة العربيـــة 

ــا يف هــذه البلــدان تكــون لوحــدها كافيــة للــدخول ــا؛ ومعرفــة اللغــة العربيــة وآدا يف األدب  وآدا
املقارن وجماالت البحث فيه وهذا يعّد أحـد أهـم مظـاهر تـأثري األدب املقـارن العـريب يف أوسـاط 
األدب املقــارن يف العــامل اإلســالمي واقــرتان اللغــة العربيــة جبانــب اللغــات الفرنســية واإلنكليزيــة يف 

  )Said 1993: 305عملية املقارنة يف عاملنا اليومي. (
  
 النتائج. ٣

مـــا ذكـــر، نســـتطيع أن نرســـم خريطـــة أكثـــر وضـــوحا وأكمـــل لـــألدب املقـــارن يف العـــامل  بعـــد كـــل
  .كذلك واقع االستقبال األدب املقارن العريب يف إيرانو  إيرانو  العريب
عـن نظرائـه يف الغـرب والشـرق بكثـرة املؤلفـات واملرتمجـات متيز األدب املقـارن العـريب  فقد - 

بســــعيه احلثيــــث لتأســــيس مدرســــة عربيــــة أو يف جمــــال الــــدرس املقــــارن لــــألدب، وكــــذلك 
إســــالمية يف جمــــاالت البحــــث فيــــه، وأخــــريا بلعــــب دور الوســــيط الــــذي أداه بــــني حمافــــل 
األدب املقـــارن الغـــريب ونظـــائره يف العـــامل اإلســـالمي وغـــرب آســـيا، وكـــذلك الـــدور املـــؤثر 

العـــامل  الـــذي أداه يف نشـــأة األدب املقـــارن وتطـــوره خـــارج حـــدوده اجلغرافيـــة واللغويـــة يف
 على وجه التحديد. إيرانو  اإلسالمي بشكل عام وبلدان غرب آسيا

 الــدرس يف العربيــة للتجربــة اإليرانيــة الثقافيــة األوســاط مــن قبــل باالهتمــام جــدير اســتقبال - 
اللرتمجـة سـتة عشـر كتابـا عربيـا يف جمـال نظريـة الـدرس  هذامنخ ونالحظ. لألدب املقارن

  بال األدب املقارن الفارسي يف العامل العريب.املقارن لألدب. مثة بوادر الستق
يـــرتبط ظهـــور املدرســـة العربيـــة يف الـــدرس املقـــارن لـــألدب باألســـاس بتلـــك النزعـــة العربيـــة  - 

ــا يف عصــر مــا قبــل اإلســالم يف  املتمركــزة حــول الــذات يف الــرتاث العــريب الــيت رأينــا جتليا
جهـــة ســـاير الشـــعوب األعجميـــة القبيلـــة املختـــارة وكـــذلك يف مفهـــوم األمـــة العربيـــة يف موا
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األخــرى يف العصــور الكالســيكية بعــد ظهــور اإلســالم. وكــذلك اقــرتن املصــطلح مبفــاهيم  
كالعامل العريب والوحدة العربية والكتلة العربية يف العصر احلديث واليوم نـرى جتلياتـه فيمـا 

 أصبح معروفا بالربيع العريب.

ـــا يف األمـــة تـــرتبط جـــذور األدب اإلســـالمي املقـــارن باملركزيـــ -  ة اإلســـالمية الـــيت نـــرى متثال
قضــية الوحــدة اإلســالمية والكتلــة الثالثــة، بو  يف العصــور الكالســيكية املختــارة اإلســالمية

الربيع مــا أصــبح معروفابــمتثالتــه فياليــوم نــرى و  يف العصــر احلــديث والتقريــب بــني املــذاهب
 اإلسالمي أو اليقظة اإلسالمية.

يف أشــــكال التلقــــي العــــادي والنقــــدي  العــــريب يف إيــــران اســــتقبال األدب املقــــارن ظهــــرت - 
ـــا يف مصـــطلح "األدب  واألكـــادميي لـــألدب املقـــارن العـــريب، ونـــرى أبـــرز مظاهرهـــا ومتثال

كـــذلك الرتمجـــات و  ،إيـــراناملقـــارن" نفســـه، ويف أشـــكال املؤلفـــات املقارنـــة ومضـــامينها يف 
وأخـــرياً يف التطبيقيـــة العربيـــة يف جمـــال الـــدرس املقـــارن لـــألدب و  الفارســـية للكتـــب النظريـــة

ــا وأقســام  إيــراناملكانــة املهمــة الــيت ُخصصــت للغــة العربيــة يف عمليــة املقارنــة يف  وجامعا
 األدب املقارن فيها.

ــــدرس املقــــارن لــــألدب خوفــــا مــــن األوســــاط  إذا كــــان أول نــــص تطبيقــــي عــــريب يف جمــــال ال
ة انتشر دون أن حيمل اسم مؤلفه، فخالل قرن من الزمن نالحـظ بـأن السياسية والدينية واألدبي

األدب املقـــارن العـــريب وصـــل مـــن االعتبـــار إىل درجـــة أن عـــددا كبـــريا مـــن املـــؤلفني يف اجملـــاالت  
م وألنفسـهم،   كلها، خارج دائرة الدرس املقارن لألدب وداخله، خيتارون عنـاوين مقارنـة ملؤلفـا

م ال داخـــل العـــامل العـــريب كـــون مســـري األدب املقـــارن أح ســـن مســـارا لـــرتوجيهم وتـــرويج مؤلفـــا
وإذا كان الظهور األول ملصطلح األدب املقـارن يف معنـاه األكـادميي  ٢٣فقط، إّمنا خارجه أيضاً.

يف العـــــامل العـــــريب كـــــان خجـــــوال وضـــــعيفا وغامضـــــا إىل درجـــــة أن هنـــــداوي أول مـــــن اســـــتخدم 
ـــــــة بــــــــ ـــــــه املعنون ـــــــدعوه الفرجنـــــــة اشـــــــتغال العـــــــاملصـــــــطلح يف مقالت ـــــــاألدب املقـــــــارن أو مـــــــا ي رب ب

"LittératureComparée" مل يـك مسـتغنيا عـن ذكـر مرتادفـه يف اللغـة الفرنسـية، اســتطاع األدب
املقــارن العــريب خــالل قــرن مــن الــزمن أن يؤســس لنفســه هويــة واســتقالال خاصــا، بــل وصــل إىل 

وال ســيما الفارســية والكرديــة  درجــة أن األدب املقــارن يف آداب البلــدان اإلســالمية وغــرب آســيا
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وإىل حد ما األرديةوالرتكية يستند إليه يف توضيح مـدلول مصـطلح األدب املقـارن وكـذلك بـاقي 
م املقارنة. وإذا كان األدب املقارن العريب يف بداية والدته كـان مسـتوردا حبتـا لـألدب  مصطلحا

ياً بالنســـبة إىل األدب املقـــارن دوراً هامشـــ - يف أحســـن األحـــوال  - املقـــارن الغـــريب وكـــان يـــؤدي 
الغـــريب، اســـتطاع خـــالل قـــرن مـــن الـــزمن أن يكـــون ُمصـــِدرا لـــألدب املقـــارن إىل خـــارج حـــدوده 
اجلغرافية واللغوية ويؤدي دورا مركزيا يف األدب املقارن يف العـامل اإلسـالمي وغـرب آسـيا ومـن مث 

  ثقال مهما يف األدب املقارن العاملي.
  

  الهوامش
 

أشــكر كــال مــن الــدكتور يوســف بكــار والــدكتور عبــد الكــرمي جــرادات (جامعــة الريمــوك األردنيــة)  .1
والــدكتورة فريــال غــزول (اجلامعــة األمريكيــة بالقــاهرة) ملــراجعتهم الــنص وكــذلك إرجــاعهم املزيــد مــن 

 املصادر للقراءة.

وأن الفــــرس  اجلــــاحظ علــــى ســــبيل املثــــال، كــــان يــــرى أن اليونــــان هــــم أصــــحاب فلســــفة ومنطــــق، .2
أصــحاب تقليــد ونقــل، وأن اهلنــد أصــحاب حكمــة وأخــالق، فأمــا البيــان يف الشــعر والنثــر فحــظ 

) فقـــد كـــان لرتمجـــة ســـليمان البســـتاين لإلليـــاذة 275: 2012 العـــرب وحظهـــم وحـــدهم. (حســـني
وترمجــة عــزام للشــاهنامة دور كبــري يف تصــحيح هــذه النزعــة العربيــة املتمركــزة حــول الــذات. (انظــر: 

  )1932، الفردوسي 2011 ريوسهوم
، [دون مــرتجم] دار الفكــر العــريب، القــاهرة، [دون تــاريخ]. األدب املقـــارنانظــر: بــول فــان تــيجم:  .3

 م، وأنَّ مرتمجه الدكتور سامي الدرويب.1948ويرجِّح أكثر الباحثني صدوره عام 

املقصود من مفهوم "املقارنة" يف الرتاث العريب الكالسيكي هو ذلك املعىن العام للعملية املقارنة اليت  .4
جتلت بشكل عـام يف بعـض النزعـات العامليـة واإلنسـانية لألدبـاء الكالسـيكيني مـن أمثـال اجلـاحظ، 

الرتمجــــة، ) وبعــــض اآلراء النقديــــة لــــذوي اللســــانني حــــول 112(انظــــر: هاللفــــي النقــــد ... د.ت: 
) وفيمـــا 114- 93: 1952- 1951وماهيتهـــا مـــن أمثـــال عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين، (انظـــر: ســـالمة 

 ، اجلرجــاين:1961ورثنــاه مــن املوازنــات الــيت أجريــت داخــل إطــار اللغــة نفســها ( انظــر: اآلمــدي: 
) "وكــذلك دراســة الســرقات األدبيــة الــيت تقــوم علــى تصــيد وجــوه الشــبه بــني شــاعر وشــاعر 1966
 ).48من الشاعر املتأثِر". إخل. (انظر: حممد غنيمي هالل: قضايا معاصرة ... د.ت:  للنيل
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، 1971دخلـــت مـــادة "األدب املقـــارن" إىل اجلامعـــات الرمسيـــة يف ســـورية ولبنـــان ابتـــداء مـــن عـــام  .5
ودخلــت إىل ســائر جامعــات املشــرق العــريب ابتــداء مــن منتصــف الســبعينات، ودخلــت هــذه املــادة 

 .244، 243: 1999يف الستينات والسبعينات إىل جامعات املغرب العريب انظر: اخلطيب: 

، وقـام بتدريسـه أجمـد الطرابلسـي، كمـا 1963دخلت مادة األدب املقارن إىل اجلامعـة املغربيـة عـام  .6
م. انظـر: علـوش، مكونـات ... 1972هذه املادة يف اجلامعات الرمسيـة يف تـونس منـذ عـام  تُدرس

1987 :666 -676. 

بــدأ االهتمــام بالصـــالت والعالقــات األدبيـــة العربيــة الفارســية يف ســـورية بصــورة أكادمييـــة منــذ عـــام  .7
تور ، عنــدما عــاد الــدكتور حممــد عــدنان حســني مــن جامعــة مانشســرت، ويعــد كتــاب الــدك1977

 .1982حممد ألتوجني أول كتاب يف هذا اجملال، انظر: ألتوجني 

منهــا: املعرفــة، واآلداب األجنبيــة، واملوقــف األديب يف ســوريا؛ عــامل الفكــر يف الكويــت؛ ألــف: جملــة  .8
 ، وفصول، يف مصر.Alif: Journal of Comparative Poeticsالشعريات املقارنة 

"ملتقــى دويل حــول األدب  .2)، 1981"مــؤمتر األدب املقــارن" يف جامعــة املنيــا مبصــر ( .1مثـل:  .9
املقارن عند العرب"، ومسي فيمـا بعـد "امللتقـى التحضـريي لـألدب العـريب املقـارن" يف جامعـة عنابـة 

)، 1984"املـــــؤمتر األول للمقـــــارنني العـــــرب" يف جامعـــــة عنابـــــة بـــــاجلزائر ( .3)، 1983بـــــاجلزائر (
"املـؤمتر الثـاين للمقـارنني العـرب" يف جامعـة دمشـق  .4منه "الرابطة العربية لألدب املقـارن"،  وانبثق

 ).1989"املؤمتر الثالث للمقارنني العرب" مراكش ( .5)، 1986بسورية (

) 1985)، و"اجلمعيـــة املصـــرية لـــألدب املقـــارن"(1984مثـــل: "الرابطـــة العربيـــة لـــألدب املقـــارن"( .10
 ، "والرابطة املغربية لألدب املقارن".1991السنوي األول عام وصدر عنها الكتاب 

حظيــت املدرســة الفرنســية بالنصــيب األوفــر جلهــود املقــارنني العــرب، وقــد كــان وراء هــذه الظــاهرة  .11
عوامل كثرية، يرتبط بعضها بأسبقية ظهور هذه املدرسة يف عامل األدب املقارن، ويف البلدان الغربية، 

العربية واإلسالمية، ويرتبط بعضها اآلخـر بالصـالت والعالقـات الثقافيـة بـني البلـدان ومن مث البلدان 
العربيــة مــع فرنســة يف بدايــة عصــر النهضــة الــيت خــرج منهــا اجليــل األول والرائــد للدراســات املقارنــة يف 

اصــات العــاملني العــريب واإلســالمي، الــذي كــان لــه أثــر كبــري يف األوســاط النقديــة واملقارنــة منــذ اإلره
األوىل للدراســات املقارنــة إىل أيامنــا هــذه. ففضــالً عــن هــذه األمــور مثــة عوامــل هلــا أثــر بــارز يف تقيــد 
م املقارنة، من أبرزها: تقيد حممد  األدباء املقارنني العرب مبنهج املدرسة الفرنسية التقليدية يف دراسا

سة الفرنسية التقليدية، وال شـك يف غنيمي هالل مؤسس األدب املقارن يف العامل العريب مبنهج املدر 
أّن غنيمـــي هـــالل كـــان ذا أثـــر بـــارز يف مســـرية األدب املقـــارن يف العـــاملني العـــريب واإلســـالمي منـــذ 
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مخســينيات القــرن العشــرين إىل أيامنــا احلاليــة. فدراســاته النظريــة كانــت املصــدر الوحيــد الــذي قلّــده 
اية ا لسبعينات، ومنذ تلك الفرتة إىل أيامنا احلالية احتفظـت األدباء املقارنون يف العامل العريب حىت 

دراساته النظرية مبكانتها املهمة ملا تشمله من مباحث أكادميية حول املدرسة الفرنسية التقليدية، وملا 
احتفظــت بــه لنفســها مــن أمهيــة تارخييــة يف تــاريخ الــدرس املقــارن لــألدب يف العــامل العــريب. كمــا أن 

صبحت حمط أنظار كثري من األدباء املقارنني يف العامل اإلسالمي منـذ مخسـينات دراساته التطبيقية أ
القرن العشرين إىل أيامنا هذه. فضالً عن هذا ال بد من أن نشري إىل فكرة إجياد هوية عربيـة واحـدة 

اإلســالمية، وطبيعــي أن هــؤالء  - عنــد بعــض األدبــاء املقــارنني العــرب، املهتمــني بالصــالت العربيــة 
اء املقارنني العرب يتجهون إىل املدرسـة الفرنسـية إلجيـاد اهلويـة العربيـة الواحـدة املبنيـة علـى اللغـة األدب

العربية وثقافتها، يف حني أن املدرسـة األمريكيـة تسـتند إىل القوميـة واحلـدود اجلغرافيـة والسياسـية الـيت 
دبــاء املقــارنون العــرب إىل ال تتفــق مــع إجيــاد هويــة عربيــة واحــدة. فمــن الطبيعــي أن يلجــأ هــؤالء األ

املدرسة الفرنسية التقليدية، اليت تسـمح هلـم بـأن يعـربوا عـن العـامل العـريب ككتلـة واحـدة بغـض النظـر 
عن احلدود السياسـية، واجلغرافيـة، وأمنـاط احلكومـات املختلفـة املعارضـة يف بعـض األحيـان. كمـا أن 

ركزيــة العربيــة حــول الــذات، ذات التــأثري البــالغ يف التقيــد مبــنهج املدرســة الفرنســية يتوافــق مــع النزعــة امل
سائر اآلداب اإلسالمية األخرى، اليت قلما جند هلا نظـرياً يف سـائر اآلداب املختلفـة يف العـامل. تلـك 
النزعــة الــيت ال تــرى روائــع مــا وصــل إليــه األدبــاء والشــعراء يف اآلداب اإلســالمية املختلفــة، خاليــة مــن 

ـا، ومـن مث إثبـات أفضـلية - ر بالثقافـة العربيـةتأثر مباشر أو غـري مباشـ اإلسـالمية، واللغـة العربيـة وآدا
األدب العريب على آداب سائر الشعوب اإلسالمية األخرى. ومـن هـذا املنطلـق تـأيت الغايـة الكـربى 
لبعض األدباء املقـارنني يف العـامل اإلسـالمي بالتقيـد مبـنهج املدرسـة الفرنسـية بغيـة عـّد آداب البلـدان 
ة، ويـــأيت هـــذا األمـــر متناســـقاً مـــع  اإلســـالمية املكتوبـــة بلغـــات خمتلفـــة، أدبـــاً واحـــداً وليســـت متشـــا
دعــوات الــداعني الكبــار بوحــدة األمــة اإلســالمية الــيت مــا لبثــت أن ختّلــت عــن مكانتهــا لكــي تفــتح 

ســــة الطريــــق لــــدعوات الــــداعني إىل التقريــــب بــــني املــــذاهب اإلســــالمية. كمــــا أن التقيــــد مبــــنهج املدر 
اإلسالمية أن يعـدوا  - التقليدية الفرنسية، يسمح لألدباء املقارنني العرب املهتمني بالصالت العربية 

ما ُكتب بالعربية يف سائر األقطار اإلسالمية جزءاً من الثقافة العربية، الذي يكّون قسماً عظيماً من 
لكاتــب أو الشــاعر إذا كتــب واحلــدود الفاصــلة بــني اآلداب القوميــة هــي اللغــات، فاتــراث اإلســالم،"

بالعربية عددنا أدبه عربياً مهما كان جنسـه البشـري الـذي احنـدر منـه، ولـذلك يعـّد مـا كتبـه املؤلفـون 
م وآثـــارهم باللغـــة العربيـــة داخـــالً يف دائـــرة األدب العـــريب ال الفارســـي ". الفـــرس الـــذين دّونـــوا مؤلفـــا

 )5: 1989 (مجال الدين
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ـــَر أُمَّـــةٍ ﴿ .12 َهـــْوَن َعـــِن اْلُمْنَكـــِر َوتـُْؤِمنُـــوَن بِاللَّـــهِ  ُكْنـــُتْم َخيـْ  ﴾أُْخرَِجـــْت لِلنَّـــاِس تَـــْأُمُروَن بِـــاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 )110/ عمران (آل

مصــــطلح "الربيــــع اإلســــالمي" أو "اليقظــــة اإلســــالمية" أو مــــا يعــــربون عنــــه يف بعــــض األحيــــان  .13
سخرية باخلريف اإلسالمي أو الشتاء اإلسالمي، هو املصطلح الذي حياول قـراءة مـا حـدث مـن 

يف سـياق إسـالمي.  - والسيما يف العامل اإلسـالمي  -  ثورات يف العامل العريب وخارج العامل العريب
، Israeli 2013، 2012ا املصـــطلح وإشـــكاليته وعالقتـــه بـــالربيع العـــريب أنظـــر: (قيـــدار فحـــول هـــذ
  )Harrison 2013، 2014 الشهايب

دخــل مصــطلح "األدب اإلســالمي" إىل الســاحات األدبيــة، والنقديــة للبلــدان اإلســالمية الســيما  .14
العربيــــة منهــــا، بعــــدما الحظنــــا تطلــــع النقــــاد والدارســــني آلداب الشــــعوب اإلســــالمية "إىل صــــياغة 
مصـطلح نقــدي جديــد يضــم بـني دفتيــه اإلنتــاج اإلبــداعي لــألدب الـذي يصــدر عــن قرحيــة األدبــاء 

) فـــأّدى األمـــر إىل ظهـــور مصـــطلحني، فحينمـــا طـــرح بعضـــهم 15: 2008(هريـــدي املســـلمني"، 
مصـــطلح "األدب اإلســـالمي"، طـــرح اآلخـــرون مصـــطلح "آداب الشـــعوب اإلســـالمية"، أو "أدب 
إسالمي"، ودارت مناقشات حادة بني اجلانبني حبيث قـدم كـل منهمـا مربراتـه وأدلتـه، فعلـى الـرغم 

ل حتديد مفهـوم األدب اإلسـالمي؛ إال أّن مثـة إنتاجـاً أدبيـاً من عدم اتفاقهم حول املصطلح، وحو 
"للشعوب اليت دانـت باإلسـالم وانصـهرت يف بوتقـة احلضـارة اإلسـالمية، وأن هـذا اإلنتـاج مطبـوع 

ــذا  -  يف أساســه -  بثقافــة وتــراث هــذه الشــعوب حبيــث يتميــز عــن غــريه مــن اآلداب اإلنســانية 
) ومــــن أشــــهر الــــذين كتبــــوا يف هــــذا اجملــــال 15الطــــابع الثقــــايف اإلســــالمي." (املصــــدر نفســــه، ص

نستطيع أن نشري إىل سيد قطـب، وحممـد قطـب، وعبـده زايـد، وعبـد الباسـط بـدر، وعمـاد الـدين 
م. ويف الســياق نفســـه خليــل، وجنيــب الكــيالين، وعبــد العزيــز شـــرف، وصــابر عبــد الــدامي، وغــريه

بذل بعض النقاد واألدباء جهوداً لوضع حبوث مقارنة بني آداب الشعوب اإلسـالمية يف مصـطلح 
"األدب اإلســالمي املقــارن"، معللــني هــذا األمــر مبــا جيمــع بــني هــذه اآلداب، ويقــرب بعضــها مــن 

ــاة. يف حــني ذهــب الفر  يــق الثــاين إىل رّد الــنظم واملبــادئ املنبثقــة عــن رؤيــة اإلســالم ومفهومــه للحي
هــــذا املصــــطلح، والتمســــك مبصــــطلحات مثــــل: "األدب املقــــارن وآداب الشــــعوب اإلســـــالمية"، 

) وإىل مـــا شـــابه هـــذه 1998(املصـــدر نفســـه) أو "األدب املقـــارن والـــرتاث اإلســـالمي"، (حســـان 
املصـــطلحات الـــيت تنفـــي البعـــد النظـــري عـــن الدراســـات املقارنـــة بـــني آداب الشـــعوب اإلســـالمية، 

صـــرها يف البعـــد التطبيقـــي. فعلـــى الـــرغم مـــن مســـاعي املنظـــرين ملصـــطلح "األدب اإلســـالمي"، وحت
لتقدمي صـياغة حمـددة هلـذا املفهـوم، لكـنهم مل يتفقـوا عـن مفهـوم جـامع وشـامل ملـا يريـدون التنظـري 
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م علــى إدراك احلــدود الــيت يشــملها هــذا العلــم، وعــدم اتفــاقهم علــى  لــه، وذلــك بســبب عــدم قــدر
 وية النص األديب اإلسالمي وميزاته.حتديد ه

نالحــــظ البــــذور األوىل لــــألدب اإلســــالمي املقــــارن عنــــد كــــل مــــن املهتمــــني بالقضــــايا الشــــرقية،  .15
واإلســالمية مــن أمثــال عبــد الوهــاب عــزام، وحممــد حممــدي يف النصــف االول مــن القــرن العشــرين 

سـني جميـب املصـري، وحممـد وكل من حممد عبد السالم كفايف، وطه نـدا، وبـديع حممـد مجعـة، وح
الســعيد مجــال الـــدين والطــاهر أمحــد مكـــي وغــريهم يف النصـــف الثــاين مــن القـــرن العشــرين. فعلـــي 
الــرغم مــن أن كــال مــن حســني جميــب املصــري، وطــه نــدا، ســبقا الطــاهر أمحــد مكــي يف ختصــيص  

عيد كتـــاب أو فصـــل يف عنـــوان "األدب اإلســـالمي املقـــارن"، وأن كـــال مـــن الكفـــايف، وحممـــد الســـ
ة، ولكـــن يعـــّد  مجـــال الـــدين وغريمهـــا، ســـبقاه بإشـــارات عـــابرة إىل هـــذا العنـــوان، أو عنـــاوين متشـــا
ــاً كــامال هلــذا العنــوان وســعى يف جمــال التنظــري.  الطــاهر أمحــد مكــي بوصــفه أول مــن خصــص كتاب

ـــــه  ـــــألدب اإلســـــالمي يف كتاب ـــــيت مهـــــدت األرضـــــية الالزمـــــة ل ـــــه ال مقدمـــــة يف األدب فبعـــــد مقدمت
، يتطـرق مكـي إىل األدب املقـارن اإلسـالمي بقولـه: "هنـاك جمـال واسـع وعـريض املقارن اإلسالمي

وممكن، ويدخل يف نطاق األدب املقـارن، وينتظـر البـاحثني، نغفلـه غـري واعـني بـه، والواعـون بـه يف 
ن العامل املتقدم ال يهدوننا إليه، وأعين بـه األدب اإلسـالمي املقـارن. وإذا كـان منظـرو األدب املقـار 

يتجـــاوزون الغايـــة اجلماليـــة وهـــي ليســـت هدفـــه األول، ويرونـــه علمـــاً مفيـــداً، يهـــدف إىل اجتثـــاث 
العصــبيات اإلقليميــة والقوميــة، أو التخفيــف مــن غلوائهــا يف أضــعف احلــاالت، فــإن اإلســالم دينــاً 
جيعـل مــن الفكـر اإلســالمي الوشــيجة األقـوى، والرابطــة األقـوى واألمســى الــيت تـنهض عليهــا دعــائم 
ـــذا ســـبق اإلســـالم األدب املقـــارن يف غايتـــه، وســـوف جيـــد فيـــه وســـيلة أدبيـــة  الدولـــة اإلســـالمية، و
ــا بعــض مــا يرنــو إليــه مــن الســمو باملشــاعر اإلنســانية فــوق اللــون واجلــنس واللغــة".  مثمــرة، حيقــق 

 ، حسـان2000، مجـال الـدين 2008، هريدي 1989) للمزيد انظر: (مكي 5: 1994(مكي 
 )1994، املصري 1980 ، املصري1998

لطــــه نــــدا مخــــس مــــرات إىل اللغــــة  األدب املقــــارنعلــــى ســــبيل املثــــال وال احلصــــر، تُــــرجم كتــــاب  .16
الفارســــية، ثــــالث مــــرات يف شــــكل كتــــاب مــــن قبــــل مرتمجــــني خمتلفــــني، ومرتــــان بوصــــفه رســــالة 

؛ نــــدا، ١٣٨٠، ترمجــــه وتوضــــيح عباســــعلى وســــفوند، ادبيــــات تطبيقــــىاملاجســــتري. انظــــر: (نــــدا، 
. ترمجـــه زهـــرا ادبيـــات تطبيقـــى؛ نـــدا، ١٣٨٠. شـــرح وترمجـــه: هـــادى نظـــرى مــنظم. األدب املقــارن

ادبيـــات ؛ نـــدا، ١٣٨٣. ترمجـــه هـــادى نظـــرى مـــنظم. ادبيـــات تطبيقـــى؛ نـــدا، ١٣٨٠خســـروى، 
 ).١٣٨٤. ترمجه حجت رسوىل، تطبيقى
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ا قـــد بلغـــت أعـــداد الكتـــب النظريـــة املرتمجـــة إىل  .17 اللغـــة العربيـــة يف جمـــال يف ببليوغرافيـــة الـــيت أعـــد
واحـــد وعشـــرين كتابـــا، وكـــذلك بلغـــت  2012إىل عـــام  1948الــدرس املقـــارن لـــألدب منـــذ عـــام 

أعــداد الكتــب النظريــة التأليفيــة يف جمــال الــدرس املقــارن لــألدب يف الفــرتة نفســها إىل مئــة وســبعة 
 .2013وأربعني كتابا. انظر: خضري 

ورشــة "مــن النقــد األديب إىل األدب املقــارن" حبضــور كــل علــى ســبيل املثــال وال احلصــر انظــر إىل  .18
 .2006من يوسف بكار وعبد النيب اصطيف يف جامعة الزهراء، صيف 

 )128- 126: 2011انظر بشأن هذا األمر إىل: خضري  .19

"مهـايش ملـى ادبيـات تطبيقـى" (املـؤمتر الـوطين لـألدب انظر على سبيل املثال وال احلصر إىل:  .20
)؛ "مهــــايش ملــــى ادبيــــات تطبيقــــى" (املــــؤمتر الــــوطين لــــألدب املقــــارن) 1390املقــــارن) (بنــــاب 

 کرمانشاه).  1391(

 IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi“انظــر علــى ســبيل املثــال وال احلصــر إىل: .21

Kongresi” ـــا عـــام . 2012(املـــؤمتر الـــدويل الرابـــع لـــألدب املقـــارن) يف جامعـــة كريـــك كلعـــه يف تركي
)Kırıkkale Üniversitesi 2013 :ملشاهدة جمموعة األحباث انظر (  

http://karsilastirmaliedebiyat.kku.edu.tr/arap/index.html 

يف طهـــران وكـــذلك قســـم العـــريب يف جامعـــة عالمـــه طباطبـــاىي  -  قســـم األدب املقـــارن الفارســـي .22
 العريب يف جامعة شهيد باهنر يف كرمان. -  األدب املقارن الفارسي

واملثــري لالنتبــاه أن األوســاط السياســية والدينيــة واألدبيــة العربيــة فقــدت مركزيتهــا، وباملقابــل وجــد  .23
  األدب املقارن العريب لنفسه مركزية أخرى.

  
  والمراجع فهرس المصادر

  الكتب
  العربيةالمصادر 

]منشـورات احتـاد :، [دمشـقتولستوي ودوستيفسكي في األدب العربّي؛ دراسـة).1999( أبو الوي، ممدوح
 .الكتاب العرب

اهليئــــة العامــــة الســـــورية  :،الطبعــــة األوىل، دمشــــقالعــــرب واألدب المقـــــارن).2008( اصــــطيف، عبــــد النــــيب
  .للكتاب
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  .مؤسسة البحوث والتحقيقات الثقافية ران: ،اإليرانيون واألدب العربي).ش.1361( آل قيس، قيس
 .منشورات احتاد الكتاب العـربدمشق: ، دراسـات في األدب المقـارن).1982( ألتوجني، حممد

، حتقيـق: السـيد أمحـد الموازنة بين شعر أبـي تّمـام والبحتـري).1961( اآلمدي، أبو القاسم احلسن بن بشر
 .دار املعارف مبصر القاهرة: صقر،

املؤسســة العربيــة للدراســات  :،الطبعــة األوىل، بــريوتجماعــة الــديوان وعمــر الخّيــام).2004( يوســف بكــار،
  .والنشر

ران1اب ج ،األدب المقارن (دراسات نظرية والتطبيقية)ش.). 1391( ، خليلپروينی  .مست :، 

  .دار الفكر العريب :القاهرة ،، دون مرتجماألدب المقـارن(د.ت). تيجم، بول فان
، حتقيـق وشـرح: حممـد أبـو الفضـل الوسـاطة بـين المتنبّـي وخصـومه). 1996( اجلرجاين، علي بن عبـد العزيـز

 .مطبعة عيسى البايب احلليب: إبراهيم؛ علي حممد البجاوي، د.ط، القاهرة

األدب المقـــــــارن دراســـــــات تطبيقيـــــــة فـــــــي األدبـــــــين العربـــــــي ).1989( مجـــــــال الـــــــدين، حممـــــــد الســـــــعيد
  .دار االحتاد للطباعة :انية، القاهرة،الطبعة الثوالفارسي

نقــوش فارســية علــى لوحــة عربيــة؛ مقــاالت فــي الفکــر اإلســالمي  .)2000( مجــال الــدين، حممــد الســعيد
 .القاهرة: الدار الثقافية للنشر ،الطبعة األوىل ،واألدب المقارن

  .دار النهضة العربيةبريوت: ، دراسات في األدب المقارن).1978( مجعة، بديع حممد
األدب المقـــارن والتــراث اإلســالمي؛ دراســة مقارنـــة فــي موضــوع أخــالق . )1998( حسـان، عبــد احلکــيم

 .القاهرة: مکتبة اآلداب ، د.ط،الطبقة الحاکمة في األدبين العربي والفارسي

 .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةالقاهرة: ، في األدب الجاهلي).2012( حسني، طه

، تقــــدمي حســــام اريخ علــــم األدب عنــــد اإلفــــرنج والعــــرب وفيكتــــور هوكــــوتــــ).1984( اخلالــــدي، روحــــي
  .االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني: ، دمشق4اخلطيب، ط.
الطبعــــــــة  ،2012- 1903األدب المقــــــــارن فــــــــي إيــــــــران والعــــــــالم العربــــــــي ).1392( خضـــــــري، حيــــــــدر
ران:   .مست  األوىل،
الطبعــــة الثانيــــة،  ،2012- 1903األدب المقــــارن فــــي إيــــران والعــــالم العربــــي ).2017( خضــــري، حيــــدر

  القاهرة: اجملمع الثقايف العريب.
  .دار الكرملعمان: ، روحي الخالدي رائد األدب العربي المقارن).1985( اخلطيب، حسام
  .دار الفكر: ، دمشق2، ط.آفاق األدب المقارن عربياً وعالمياً ).1999( اخلطيب، حسام

 .ياردانشران: ، األدب المقارن (تعريفه وتطوره وأصوله ومناهجه)).1392( ی وند، تورجزين

تيـــــارات أدبيـــــة بـــــين الشـــــرق والغـــــرب: خطـــــة ودراســـــة فـــــي األدب ).1952- 1951( ســـــالمة، إبـــــراهيم
 .مكتبة األجنلو املصرية:، القاهرة1،ط.المقارن
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دار : ، الطبعـــة األوىل، الريـــاضوالعربيـــة األدب المقـــارن بـــين التجـــربتين األمريكيـــة).1995( شـــلش، علـــي
  .الفيصل الثقافية
رانجاب ، األدب المقارن (ادبيات تطبيقى)ش).1387( شيخى، علريضا   .يام نورگاه پدانش: اول، 
رانجاب ، األدب المقارن؛ دراسات تطبيقية).1386( صابرى، على   .شرح: اول، 

األدبــــين الفارســــي والعربــــي؛ بــــين الفردوســــي  قطــــاع فــــي تيّــــار التفاعــــل بــــين).1990( الصـــاوي، صــــالح
  .دار اهلدى: طهران، 1ط.، والهمذاني

تأثير الحكـم الفارسـية فـي األدب العربـي فـي العصـر العباسـي األول: دراسـة ).2006( العاكوب، عيسـى
  .دار اهلدى: ، الطبعة الثانية، طهرانتطبيقية في األدب المقارن

انتشــارات  :،جــاب اول، مسنــانالمتنبــي وســعدي؛ دراســة مقارنــةالحكمــة بــين ).1387( عســكرى، صــادق
  .دانشگاه مسنان

الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف  ،1ط. ،مــدارس األدب المقــارن؛ دراســة منهجيــة).ب1987( علــوش، ســعيد
  .العريب

ــارن فـــي العـــالم العربـــي).الـــف1987( علـــوش، ســـعيد  ؛سوشـــربيس :بـــريوت، 1ط. ،مكونـــات األدب المقــ
  .الشركة العاملية للكتاب :يضاءالدار الب

 .دارالكتب املصرية ، القاهرة:1ط. ، ترمجة عبدالوهاب عزام،الشاهنامه).1932( الفردوسي، أبوالقاسم

 .إليبس ،1ط. ،الربيع اإلسالمي.. ديمقراطية وشريعة).2012( قيدار، ماتيو

، األدب والشـعر القصصـيفـي األدب المقـارن؛ دراسـات فـي نظريـة ).1972( كفايف، حممد عبد السالم
  .دار النهضة العربية: د.ط، بريوت
الـدار الثقافيـة  :،الطبعـة الثانيـة، القـاهرةاألثر العربي في أدب سعدي الشـيرازي).2000( حممد، أمل إبراهيم

  .للنشر
 .القاهرة: مکتبة األجنلو مصرية ،في األدب الشعبي اإلسالمي المقـارن). 1980( املصري، حسني جميب

. األنــدلس بــين شــوقي وإقبــال؛ دراســة فــي األدب اإلســالمي المقــارن). 1994( ، حســني جميــباملصــري
 .الطبعة األوىل. املنصورة: دار الوفاء

: ، الطبعــــة األوىل، القــــاهرةفــــي األدب المقــــارن دراســــات نظريــــة وتطبيقيــــة).1988( مكــــي، الطــــاهر أمحــــد
  .املعارف  دار

 .. الطبعة األوىل. القاهرة: دار املعارفمقارننحو أدب إسالمي ). 1989( مكي، الطاهر أمحد

ــارن). 1994( مكــــي، الطــــاهر أمحــــد ــة فــــي األدب اإلســــالمي المقـــ القــــاهرة: عــــني  ،الطبعــــة األوىل ،مقدمـــ
 .للدراسات والبحوث اإلنسانيـة واالجتماعيـة
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ة: األدب المقــارن؛ نظريــة وتطبيــق علــى آداب الشــعوب اإلســالمي).2008( هريــدي، حممــد عبــد اللطيــف
  .دار العني :، القاهرة1،ط.األدب التركي نموذجاً 

  القاهرة.، 1، ط.األدب المقارن).1953( هالل، حممد غنيمى
ــــة، القــــاهرةاألدب المقــــارن).2001( هــــالل، حممــــد غنيمــــى ضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر : ، الطبعــــة الثالث

  .والتوزيع
ضـة مصـر للطباعـة والنشـر : القـاهرة، د.ط، في النقد التطبيقـي والمقـارن(د.ت). هالل، حممد غنيمي دار 

 .والتوزيع

ضــة مصــر للطباعــة : ، د.ط، القــاهرةقضــايا معاصــرة فــي األدب والنقــد(د.ت).  هــالل، حممــد غنيمــي دار 
 .والنشر والتوزيع

 .كلمات عربية للرتمجة والنشر: ، ترمجة سليمان البستاين، القاهرةاإللياذة).2011( هومريوس

  المصادر الفارسية
علــى  مرتمجــان:، پــژوهش تطبيقــى تــأثير داستايوســكى در ادبيــات عربــى.)ش. 1385( أبــو الــوي، ممــدوح

  : دانشکاه لرستان.اب اول، لرستانجنظرى، على عزيزى نيا، 
سير شعر وادب از دوره قبل از اسالم عـرب تـا پايـان دوره عباسـى ).ش. 1380( انوار، سيد امري حممود

ـرانداورى ميـان دو شـاعر نـامى پارسـى وتـازىومقايسه افكار سـعدى ومتنبـى و  انـوار  :،جـاب اول، 
 .دانش

بررســى آثــار، افكــار وجايگــاه محمــد غنيمــى هــالل در ادبيــات ). ش.1387شــهريور ( نعيمــه رانــدوجى،ب
پايـان نامـه كارشناسـى ارشـد ، استاد راهنمـا: خليـل پـرويىن؛ اسـتاد مشـاور: حامـد صـدقى، تطبيقى عربى

 .دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساىنزبان وادبيات عرب، 

، ترمجــــه ى علــــى طــــاهرى؛ هــــادى رباعيــــات خيــــام در ضــــيافت شــــعر عربــــى).ش.1383( بكــــار، يوســــف
ران   .روز انديش: خديور، جاب اول، 

ران: چاپخانه مسعود سعد. ادبيات تطبيقى. .)ش1332( نام، مجشيد  .  
ـــر ســـنگ نوشـــته ادب عربـــى: ادبيـــات نگـــاره ش). 1389( مجـــال الـــدين، حممـــد الســـعيد هـــاى فارســـى ب

 ، دكــرت قاســم خمتــارى؛ حممــود شــهبازى، جــاب اول،تطبيقــى؛ تــاثير ادبيــات فارســى بــر ادبيــات عربــى
  .دانشگاه اراك اراك:

، ترمجـه ادبيـات تطبيقـى: بـزوهش تطبيقـى در ادبيـات عربـى وفارسـى).1389( مجال الدين، حممـد السـعيد
  .دانشگاه شرياز شرياز: كياىن، جاب اول،سعيد حسام پور؛ حسني  

ــران، ،مقامــه نويســی در ادبيــات فارســی وتــأثير مقامــات عربــی در آن.)1346( فــارس ابــراهيم ،حريــرى
رانگانتشارات دانش   .اه 
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، ترمجــه ى جمتــىب شاهســوىن، جــاب رويكردهــاى كــاربردى در ادبيــات تطبيقــى).ش.1390( محــود، ماجــده
ران   .روزگار :اول، 
رانبه سوی نظريه ادبيات تطبيقی اسالمی).1395( زينی وند، تورج  .يار دانش :، 

ى  ، ترمجــهتــاثير پنــد پارســى بــر ادب عــرب؛ پژوهشــى در ادبيــات تطبيقــىش). 1374( العــاكوب، عيســى
ران   .انتشارات علمى وفرهنگى :عبداهللا شريفى خجسته،جاب اول، 

جــاب اول،  ، ترمجــه ى موســی بيــدج،بــر ادبيــات روســيه تــأثير فرهنــگ اســالمی).1378( الغمــرى، مکــارم
  .سوره مهر :ران

ادبيـات تطبيقـى؛ پژوهشـى در بـاب نظريـه ادبيـات وشـعر روايـى، ش). 1382( كفاىف، حممد عبـد السـالم
  .به نشر(آستان قدس رضوى): ترمجه سّيدحسني سيدى، جاب اول، مشهد

ـــ).1971( الكـــك، ويكتـــور ـــأثير فرهن ـــو  گت  :بـــريوت، ، الطبعـــة األوىلهري دامغـــانيجعـــرب در أشـــعار من
  .املشرق  دار

، جــاب اول، متنبــى وســعدى وماخــذ مضــامين ســعدى در ادبيــات عربــى).1336( حمفــوظ، حســني علــى
  .روزنه: ران
ترمجــــه وتوضــــيح كتــــاب األدب املقــــارن، عباســــعلى وســــفوند، بــــه  ادبيــــات تطبيقــــى،).ش.1380( نــــدا، طــــه

راهنمــــاىي حممــــود ابراهيمــــى، پايــــان نامــــه کارشناســــى ارشــــد زبــــان وادبيــــات عــــرب، دانشــــگاه كردســــتان، 
  .دانشکده ادبيات وعلوم انساىن

رانادبيات تطبيقى).ش.1380( ندا، طه   .نشر وپژوهش فرزان روز :، ترمجه ى زهرا خسروى،جاب اول، 
رانادبيات تطبيقى).ش.1383( ندا، طه   .نشر ىن: ، ترمجه ى هادى نظرى منظم، جاب اول، 
رانادبيات تطبيقى).ش.1384( ندا، طه   .آوام :، ترمجه ى حجت رسوىل، جاب اول، 

جـاب اول، ، ترمجـه سـيد مرتضـى آيـت اهللا زاده شـريازى، ادبيـات تطبيقـى).ش.1373( هالل، حممد غنيمى
  .امري كبري :ران

  التركيةو  الكرديةو  المصادر األردية
Kırıkkale Üniversitesi (2013). IV. Uluslararası. Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi. Kültürler 

ve Değerler Buluşması, Kırıkkale. 

  .سروش :، اسالم آبادارزش مطالعه تطبيقى در ادبيات). 2006( قزلباش، على كميل
  .مطبوعات اجملمع العلمي الكردي: ، بغدادئه ده بى به راوردكارى).1978( كه ردى، عه زيز
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