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Abstract 

Comparative literature is the study of literature beyond the boundaries of a specific 

country. It is the study of relationships between literature on the one hand and other 

fields of knowledge and wisdom like arts, philosophy, history, social studies, 

sciences, religion etc on the other hand. Generally, comparative literature is the 

comparison of one literature to one or several other literatures and also, it is the 

comparison of literature to another fields of human expression. The foundation of 

the comparative literature in Arabic countries, primarily established by Mohammad 

Ghanimi Helal. However, it is necessary to consider the introduction of the Islamic 

comparative literature theory by authors like Eghbal Lahoori, Taher Ahmad Makki, 

Taha Neda, Hossein Mojib Almesri and etc, the theory which is very important in 

this situation The theory which is considered as a new way in arena of the literature 

and critic which makes the Islamic nations close to each other through the study of 

their literary works relations. Taher Ahmad Makki who is the greatest theorist in 

this arena played a remarkable role to introduce The School through his precious 

works and view points. He also established a new era about comparative literature 

studies and he didn't accept survey only on the basis of French school and he also 

noticed other comparative literature schools including American ones.This study 

introduces Taher Ahmad Makki through his works in a descriptive-analytical 

method. It introduces his works and views on comparative literature generally and 

Islamic comparative literature specifically. 

Keywords: Arabic Comparative Literature, Islamic Comparative Literature, Taher 

Ahmad Makki, French School, American School. 
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 28-8، صص. 8331پاییز  ،(33)پیاپی  3دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

 عربی تطبیقی ادبیّاتو جایگاه او در  مکّیاحمد  طاهر

 5رضا پاشازاده
 ، ایرانهمدان ،دانشگاه بوعلی سیناعلوم انسانی،  دانشکدۀ ،عربی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و  ،ارشد تربیت مدرسآموختۀ کارشناسیدانش

 6خلیل پروینی

 س، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدر، علوم انسانی دانشکدۀ ،عربی ادبیّاتاستاد گروه زبان و 

 62/5/5631 پذیرش:  66/6/5635 دریافت:

 چکیده
سوو و سوایر ملمروهوای دانوش و معرفوت      از یک ادبیّاتروابط میان  خاص و مطالعۀ یکشور وی مرزهایفراس ادبیّات مطالعۀ ،تطبیقی ادبیّات

ا یوک یوا   بو  یادبیّوات  تطبیقی مقایسۀ ادبیّاتی طور کلّبه سوی دیگر است.ها ازاجتماعی، علوم، دین و جز اینمانند هنرها، فلسفه، تاریخ، علوم 

 غنیموی  محمّود تطبیقوی در کشوورهای عربوی بوا      ادبیّاتتأسیس اصول  .با سایر ملمروهای بیان انسان است ادبیّات دیگر و مقایسۀ ادبیّاتچند 

امبوال ههووری،   چوون   ،نویسوندگانی  ازسووی تطبیقی اسوالمی   ادبیّاتدن اندیشۀ شمهم است، مطرحمیان  نچه در اینآ صورت گرفت. هالل

هوای  و ملّوت  شوود  و نقود محسووم موی    ادبیّوات  ای که رهیوافتی نووین در عرصوۀ    هریّ؛ نظاست مکّیطه ندا، مجیب مصری و بعد طاهر احمد 

پورداز در ایون    هترین نظریّبزرگ مثابۀکه به مکّی طاهر احمد .سازد تر مینزدیکدیگر سی مناسبات آثار ادبی آنان، به یکبرر اسالمی را ازراه

وی همچنوین بوام نووینی     داشوته اسوت.  های ارزشمند خود  آثار و دیدگاه ازراهفی آن معرّای در  شناخته شده است، نقش مابل مالحظهزمینه 

ا براسواس مکتوب فرانسوه مقبوول ندانسوته و بوه       تنهو  تطبیقی را ادبیّاتپژوهش در حوزه  وگذاری کرد پایهتطبیقی  ادبیّاتمطالعات  زمینۀرا در

طواهر   فوی پوی معرّ تحلیلوی در  -ش توصویفی  با روحاضر پژوهش  .پرداخته استنیز  ،جمله مکتب آمریکاییاز ،تطبیقی ادبیّاتدیگر مکاتب 

 .است طور خاصبه تطبیقی اسالمی ادبیّاتو  یطور کلّبه تطبیقی ادبیّات دربارۀ وی فی آثار و دیدگاهمعرّ با مکّیاحمد 

 .مکتب فرانسه، مکتب آمریکا ،مکّیاسالمی، طاهر احمد  تطبیقی ادبیّات، عربی تطبیقی ادبیّات کلیدی: واژگان
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 .پیشگفتار  8

 تعریف موضوع.8-8

 ،غنیموی هوالل  نوزدهم و اوایول مورن بیسوتم رواا یافوت :ر. :     تطبیقی در اروپا در اواخر مرن  ادبیّات  اندیشۀ

کشوورهای فرانسوه و آلموان،     ،میوان کشوورهای اروپوایی   شود. در زمین مطورح  ( و بعدها در مشرق506 :5316

تطبیقوی   ی، روشکلّو  طوور هنخست باید گفوت کوه بو    ،این علم . در تعریفعلم نمودند به اینرا  توجّهبیشترین 

هوای   چنود شواخه از دانوش   ها میوان دو یوا    ها و تفاوت اند: یافتن شباهت فی کردهرا چنین معرّ مطالعه و پژوهش

   .(603: 5630:منوچهریان،  بشری

و در آن از  کنود بررسی موی دیگر ملت و یا ملل  ادبیّاتبا را  یتملّ ادبیّاتتطبیقی روابط  ادبیّاتطور کلّی به 

اسوت و گواه در   ات ها و موضووع  هواژ ادبی گاه در حوزۀ شود. انتقال آثار انتقال آثار ادبی سخن گفته می نحوۀ

احسواس   نامه و امثال آن و گواه در حووزۀ  شنمای ،مانند مطعه، مصیده ؛های مختلف بیانیتصاویر و مالب حوزۀ

 .(60 :5335، ندار. : : و عواطف
هوا و   فراز و نشویب  ،ای نوپا در مطالعات ادبی است و در طول دو مرن عمر کوتاه خود رشته ،تطبیقی ادبیّات 

منسجم که موورد مبوول    های فراوانی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاده است. یافتن تعریفی واحد و بحران

 ت ایون همواره بر سر نام و ماهیّو  ،نظران این رشته . صاحباست ناممکن حدّ تا سر و کاری دشوار ،همگان باشد

وجوو   تطبیقوی جسوت   ادبیّوات های نظری  ا باید در چارچومنظرها ر این اختالف اند. ریشۀ باهم بحث داشتهآن 

تطبیقی را گواه مقایسوه،    ادبیّاتها شکل گرفته است. ، براساس آنیهای متفاوت و گاه متنامض کرد که تعریف

گورفتن هویم معیواری،    های ظاهری دو اثر ادبی در دو زبوان مختلوف و گواه بودون درنظر     گاه بررسی مشابهت

 .(5 :5630 ،انوشیروانیر. : : اند پنداشتهای  بینارشته

سوو و  کاز یو  ادبیّاتط میان رواب خاص و مطالعۀ یوی مرزهای کشورفراس ادبیّات مطالعۀ ،تطبیقی ادبیّات

سوازی، معمواری، موسویقی(، فلسوفه،      مهت ماننود هنرهوا :ازجملوه نقاشوی، مجسّو     سایر ملمروهای دانش و معرف

ها ازسووی دیگور اسوت.    شناسی(، علوم، دین و جز این سیاست، امتصاد، جامعه:ازجمله:  تاریخ، علوم اجتماعی

بوا سوایر ملمروهوای     ادبیّوات  دیگر و مقایسۀ ادبیّاتیک یا چند  با یادبیّات تطبیقی مقایسۀ ادبیّاتطور خالصه، به

 (6 : 5635رما ،ر. : : بیان انسان است.

و اختالف نظر بسویار اسوت و    ءآن، آرا تطبیقی و تحدید حیطه و گسترۀ ادبیّاتناگفته نماند که در تعریف  

بورای   هموه بحوث و اخوتالف نظور در تعریوف و تحدیود آن باشود.       ای از علم باشود کوه ایون    شاید کمتر شاخه

تطبیقوی، بررسوی روابوط     ادبیّوات  شوده دربوارۀ  ارائوه  هوای تعریوف  آوری باید گفت که وجه مشتر  هموۀ یاد
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تردیود  ، بوی داده شوود تطبیقوی مورار    ادبیّوات ست، اگر همین وجه مشتر  مال  ا ها تملّ ادبیّاتموجود میان 

 ، اگرچه ممکن است اشکاهت جزئی بر این استنباط وارد باشد.داشت  دنخواه وجوداشکال چندانی 

 ت و هدفیّضرورت، اهمّ .8-2

غنیموی   محمّود نظران این علم ازجمله  صاحب تطبیقی و نیز دربارۀ ادبیّاتهایی که در حوزۀ  به پژوهش توجّهبا 

تورین  بوزرگ  – مکّوی طواهر احمود    توان گفت که دربارۀ جرأت میههالل، طه ندا و... صورت گرفته است، ب

بورای   نوشوتار پویش رو   نگوارش بنوابراین،   ؛پژوهشی انجوام نگرفتوه اسوت    -تطبیقی اسالمی  ادبیّاتپرداز هنظریّ

تطبیقوی   ادبیّوات ه ویوژ هتطبیقوی بو   ادبیّوات  ۀدرزمینو  های وی و دیدگاههی آثار از هبه مکّیفی طاهر احمد معرّ

بورخالف   ،مکّوی شوود کوه طواهر احمود      ی پررنو  موی  این پژوهش ومتنماید. ضرورت  اسالمی ضروری می

 براسواس  را های خوود  دیدگاه -سنجند  براساس مکتب فرانسوی می تنهای را که آثار ادب - برخی از تطبیقگران

   کند. یعنی مکتب فرانسوی و آمریکایی بیان می ،تطبیقی ادبیّاتمشهور  مکتب هردو

 های پژوهش . پرسش8-3

 چیست؟ مکّیتطبیقی ازمنظر طاهر احمد  ادبیّاتهای پژوهش در  شاخصه -

 غنیمی هالل چیست؟ محمّدسایر تطبیقگران عربی ازجمله  از مکّیوجه تمایز طاهر احمد  -

 ند؟ا کند، کدام فی مییقی اسالمی معرّتطب ادبیّاتپرداز  هترین نظریّبزرگ مثابۀههایی که وی را ب دیدگاه -

 . پیشینة پژوهش8-4

هوای   یعنوی مکتوب فرانسوه و آمریکوا بررسوی      ،هوای مشوهور آن   تطبیقی و مکتوب  ادبیّاتپژوهشگران درمورد 

تطبیقوی در   ادبیّوات از موضووعاتی چوون    (66-5 :5613: پرانودوجی  پروینوی و جمله از ؛اندانجام دادهدی متعدّ

ازجملوه   ؛انود  تطبیقوی پرداختوه   ادبیّاتاز وی به پیش  که نیایغنیمی هالل و ادب محمّدکشورهای عربی پیش از 

 األدموآثوار غنیموی هوالل، جایگواه کتوام        ناموه عبدالرزاق حمیده، نجیب العقیقی و ابراهیم سوالمه، زنودگی  
تطبیقوی پوس از خوود،     ادبیّوات هوای   تالیّو وی، اثرپذیری غنیمی هالل از دیگران و نیز تأثیر وی بور فعّ  المقارن

تطبیقوی و ککور اهوداف و     ادبیّوات تعریفی ساده و جامع از  ضمن ارائۀ (10-66 :5613: پروینی .اندکردهبحث 

 ؛تطبیقوی اسوالمی داشوتند    ادبیّوات  شودن نظریوۀ  ی در مطورح که نقش مهمّ ای برجسته نایادبفی فوائد آن به معرّ

می بوه  تطبیقوی اسوال   ادبیّات یب المصری پرداخته و نیز دربارۀامبال ههوری، طه ندا و حسین مج محمّدازجمله 

 پردازد.   توضیح و تحلیل می

، انتقادهوا  نقد مکتب تطبیقوی فرانسوه و ردّ   با ،تطبیقی ادبیّات( ضمن تعریف 666-665 :5613نظری منظم : 

 ۀبورای پوژوهش درزمینو    های جدیدی حوزهنیز کند و  فی میارتباط با این مکتب معرّهای جدیدی در  گرایش
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 تووان بوه   تطبیقوی موی   ادبیّوات  هوا در حووزۀ   پوژوهش دیگور  از  دهود. تطبیقی در اختیار مخاطب مرار می ادبیّات

 .اشواره کورد  ( 503-13: 5636:ونود و همکواران   زینوی و نیوز  ( 63-5: 5630خضری : ،(56-1 :5635:حسینی 

داه ومد ج وان  د»و  «يمک دمحداوأاه وفکد وان  دوقداوياإلبداا واان  و» هوای  عنوان با هایی پژوهش مکّیطاهر احمد  بارۀدر ويمک 
طوور  هموان  (5:انجام پذیرفته است. عین شمس در دانشگاه:یمنی رجب ابراهیم(  «ت بیقدا وت ظداا واووةراساتواملقارنانا ووي

تطبیقوی   ادبیّوات در  -معاصور   ۀمشوهور دور  نویسوندۀ  - مکّیطاهر احمد  جایگاه دربارۀ پژوهشی شد،بیان  که

هی مشوهور از هبوه   شخصویّت فوی ایون   برای معرّنوشتار پیش رو نگارش بنابراین،  صورت نگرفته است؛عربی 

   نماید.تطبیقی ضروری می ادبیّات های او درزمینۀو بیان دیدگاه وی آثار

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-3

تطبیقوی   ادبیّوات ابتدا نگواهی اجموالی بوه موضوو       ،تحلیلی –ای و توصیفی  صورت کتابخانهبهپژوهش حاضر 

هوای وی  تفصویلی دیودگاه  طور، آنگاه بهفی آثار وی پرداختهو معرّ مکّیداشته سپس به شرح حال طاهر احمد 

 است. کردهبررسی را تطبیقی اسالمی  ادبیّاتتطبیقی عربی و  ادبیّاتدربام 

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 (6:مکّیآثار طاهر احمد . 2-8

 ره و مناهجهلمقارن: أصوله و تطوّاألدب ا .2-8-8

طبیقوی عربوی نوشوته شوده     ت ادبیّوات ترین پژوهشی است کوه دربوام    ترین و کاملن کتام ارزشمند، بزرگای

از زمان پیدایش آن کوه بور موازنوه و معارضوه اسوتوار      را تطبیقی  ادبیّاتدر این کتام،  مکّیطاهر احمد است. 

مختلوف و   ادبیّوات هت آن در و تحووّ  کنود بررسوی موی  یوک علوم    مثابوۀ در اروپا به شدنشبود، سپس مستقل

مکتوب فرانسووی و    کنود و بوه تبیوین دو    یوری موی  ها و مکاتب مختلوف آن را پیگ  روش بزرگ دنیا و همچنین

و   عموومی  ادبیّوات تطبیقوی و   ادبیّوات همچنوین اخوتالف بوین     ؛پردازد آمریکایی و اختالفات این دو مکتب می

 صفحه است. 600کند. این کتام حدود  جهان را بررسی می ادبیّاتاختالف این دو با 

 (3)ةتطبیقی  ة و األدب املقارن، دراسات نظری   يف .2-8-2

چوون  همتودوین کورده اسوت و در آن بوه مسوائلی      گفتوه  پویش  کتوام  این کتام را به شویوۀ  مکّیر احمد طاه

ع خوارجی موی   مورگ، منواب   ه لورکا و ناز  المالئکوه دربوارۀ  تطبیقی، تاهرهای ادبی، دیدگا ادبیّات جاحظ و

 های عربی به اروپا و... پرداخته است. زیاده، ماجرای ورود داستان

 املقارن ياألدب اإلسالم دمة يفقم .2-8-3

عربوی   ادبیّوات زبوان و   کند و نیز دربوارۀ  ایران بحث می ف در این کتام از انتشار اسالم در اروپا و آفریقا ومؤلّ

اسوالمی   ادبیّوات ترکی و فارسوی،   ادبیّاتهای اسالمی، زبان و  عربی میان زبان های مختلف، سیر خطّ در دوره
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 ادبیّوات و داسوتان لیلوی و مجنوون در     ادبیّوات  دینی مشتر ، داد و سوتد درزمینوۀ  در اندونزی و آلبانی، میراث 

 گوید.   سخن می شب کی و هزارعربی و فارسی و داستان 

قداواألد وم داه وان  وو؛(ادبیّوات :پژوهشوی در منوابع   يومصادرواألدبوودراسةند از: اعبارت مکّیدیگر آثار طاهر احمد 
 ضدا ان  وعدار وابدوواوواببلد ونداادا و؛شوعر او(  :امروالقیس؛ زنودگی و  انقیس:وحیاتد واعده  ام ؤوو؛های نقد ادبی( :روش

ابون حوزم و    ۀهوایی دربوار   :پوژوهش  کتابد وود اوابمامدةرد وابد وحدو واوودراسداتو؛:پابلو نرودا؛ شاعر عشق و مبوارزه( 

و تواریخ و   ادبیّوات هوای اندلسوی در    :پوژوهش وانفلسدفةاریخواودراساتوأنانسیةويواألدبواانت وو؛کتابش طوق الحمامه(

 ۀ:حماسو  دراسدةملحمدةوانسدی اتوت  دةواوو؛هوا(  کوتاه؛ پژوهش و برگزیوده  ۀ:مصّ خمتداراتة ودراسدةواوةوانقصاوانقص وو؛فلسفه(

ن :تمودّ وةويوإسدبانیابضدارةوانه بی داو؛ی(:شواعران انودلس و متنبّو   ومد وعده ااواألندانسوااملت د  وو؛د، ترجمه و پوژوهش( سیّ

رصد ويوويه واألنانسدانش دو؛سیسویل(  ۀ:هنور عربوی در اسوپانیا و جزیور    صدقلیةوانهد  ويوإسدبانیاواوو  وانفدو عربی در اسپانیا(
و.طوائف( :شعر اندلس در دروۀ ائفوان  و
 (4)مکّیتطبیقی از نگاه طاهر احمد  ادبیّاتهای پژوهش در  فه. مؤل2-2ّ

ی مختلف وجوود دارد و بوه   های ملّ ادبیّاتبه بررسی روابطی که میان  تطبیقی ادبیّات، مکّیاز نگاه طاهر احمد 

و ایون   پوردازد  چه ممکن است در آینوده منجور شوود، موی    ی به آنحتّ و گذشته و حال منجر شده زمان چه درآن

 رسد. نظر میچنین بهل اینطور که در نگاه اوّگیرد، همان آسانی صورت نمیبهبررسی 

، انتقوال  چگوونگی و عوامول  ، (6:شوده  منتقول  اثور ازجملوه   ،هوایی  ی مقولوه به بررسدر چارچوم این تعریف  

ف و پیراموون منوابع مؤلّو   پوژوهش   (، مخاطوب و مشخّص:نویسنده یا کتام و شهرت آن در کشوری  فرستنده

 توام یوا هرنوو  نوشوتۀ    ک ممکن اسوت  ،این واسطه شود. پرداخته میای که روند انتقال را تسهیل نموده،  واسطه

   .باشد ...و ف یا ادیب یا اثرگذاری و اثرپذیریلّدیگر یا مؤ

 ها و مطبوعات کتاب .2-2- 8

 طوور  هوا گواهی بوه    کتوام این . های مختلف دارند زبان  میاندرآن  ی در انتقال افکار و اشاعۀش مهمّنق ها کتام

بررسوی  شووند. در   هوایی منتشور موی    صورت گزیدهاصالحی و گاهی تلخیصی و برخی اومات بهکامل، گاهی 

شوود و موورد نقود     توجّوه دیگر  فرهن  کشوری و  و اثرپذیری از نویسنده فلّبه فرهن  مؤ ها باید این کتام

ی جهوانی  ا یسونده نو که دیگران او راکند ادّعایی لیفش ف ممکن است در تألّ؛ مؤمرار گیرد و روشمند اصولی

در ایون نوو  شوعر از     کوه  کردنود  گمان موی  تاریخکه بسیاری از پیروان شعر نو در طول طورهمان ،ر کنندتصوّ

عوای  ادّموورد   ی در آثار یوا زبوان شواعر   ویژگی خاصّ اند بدون اینکه اثر پذیرفته 5الیوت .اس.شاعر انگلیسی تی

                                                                                                                                                          
1. Thomas Stearns Eliot 
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 .یید کندتأ ایشان را

 ؛اسوت  از دیگوری اثور نپذیرفتوه    له به این معنی نیسوت کوه نویسونده   ئزسوی دیگر، سکوت درمبال این مسا 

ه بگیورد. مثول اینکوه    له را نادیود ئادانوه ایون مسو   بر دهیول شخصوی یوا نقّ   دهود بنوا   مخاطب تورجیح موی  رو ازاین

ن اسوت  مثوال ممکو  برای  .استاصیل ر شود که اثر ابداعی وی کامالً وّبزرگ و مشهور بوده یا تصای   نویسنده

های نجیب محفوو  و یوا فرانسووا     فرانسوی و داستان 5های بالزا  داستانبرخی در برخی ساختارهای داستانی 

فاق باشد؛ نکاتی کوه در  و اتّتصادف  که فراتر از برده شوداز تشابه پی  وس به نکاتیو احسان عبدالقدّ 6انساگ

کوه از  انود   صوراحت بیوان نکورده    به عربی ۀهرچند این دو نویسند ؛بررسی هستندتطبیقی مابل  ادبیّاتارچوم چ

 اند. کسی اثر پذیرفته

از شوواهد  او تووان بوه اثرپوذیری     ، موی نکنود  از دیگوری اکعوان   ای بوه اثرپوذیری   صورتی کوه نویسونده  در  

. مثل اینکه برخی از تألیفاتش را به زبان خارجی نگاشته باشد کوه ایون خوود دلیلوی بور      کردفرهنگش استدهل 

هوو(   366ی :متووفّ  «اشرف منصوه الغووری »نمونه سلطان مصر برای  است؛آن زبان خارجی  ادبیّاتاثرپذیری از 

پنودار  »تعودادی از شواعران فارسوی ماننود      نیوز حات و اشعارش را به زبان ترکی سوروده اسوت و   برخی از موشّ

 کردند.فارسی و دیلمی تنظیم می ،ی عربیها هو( اشعارشان را به زبان 205ی :متوفّ« رازی

آنگواه کوه از   ؛ دارنود  غیور مابول انکواری    نقوش  ،تطبیقوی  ادبیّوات در ی نیوز  صو هوای تخصّ  هنشریات و مجلّو  

تد ا و» ۀپردازنود. مجلّو   کردهای ایشوان موی  ها و روی ن دیدگاهنویسند و به تبیی شاعران خارجی مینویسندگان و 
از  پویش کورد و   زمینه ایفا میف نقش درخشانی در ایناز تومی پیشدر مصر  60و  50های  که در دهه «ةاإلنسدانی و

 ...و املقت ف، اهلال ، قافةانث و، انةسان  و، انبالغواألسب ري: جملهی ازمجالّتآن نیز 

 ادبیّوات کوه گویوا    طووری بپوردازد. بوه   ،کننود  ایفا می مجالّتپژوهشگر عربی باید به بررسی نقشی که این 

طلبود   این بررسی بیشتر صوبر موی   -کند  دیگر تدریس و تحلیل می یا هر نو  مجلۀ «اایةان  و»ۀ خارجی را در مجلّ

 تبیین نماید.  ایی برای تطبیقگران و تسهیل وظیفه ایشان شگراه ها را درو نیز نقش آن -تا نبوغ 

 فاننویسندگان و مؤلّ. 2-2-2

 ؛پوردازد  تطبیقوی بوه آن موی    ادبیّوات کوه   اسوت  مسوائلی  تورین  رایو  دیگر از  ۀای بر نویسند اثرگذاری نویسنده

یوا یکوی از    هوردو طورف   ه. چو آید؛ یکی نویسنده و دیگری مخاطب مقوله در این بحث پیش میدو  ،ور ایناز

ممکون اسوت    باشود.  مشوخّص یا یک مکتب  تیک ملّ ادبیّاتها یک نویسنده یا یک مجموعه باشد و چه آن

چوبشوان  رچا ،هور حوال بوا وجوود حجوم زیواد      ا بوه امّو  ؛زیاد باشد شوند،میحجم متونی نیز که بحث و بررسی 
                                                                                                                                                          
1. Honoré de Balzac 

2. Françoise Sagan 
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مسوتقیم انجوام    طوور  هاثرگذاری گاه ب .استپذیر  محتوای متون امکان اشراف بر کلّکمابیش است و  مشخّص

ی در تمهیود و  هوا و نقدهایشوان نقشوی مهمّو     هوایی کوه از رهگوذر دیودگاه     ؛ واسوطه هوا  واسطهبا پذیرد و گاه می

 اثرگذاری دارند.

و  ادبیّوات محدود بوه   توجّهکانون  ،بنابراین ؛است بودهپژوهش حاضر نظر  ای ادبی مدّه ازآنجاکه پژوهش 

د کوه ارتبواطی   نو نک ر را در مخاطوب ایجواد موی   وجوهی که این تصوّ ؛است ها متون ادبی و وجوه تشابه در آن

تطبیقووی بایوود ضوومن  ادبیّوواتق یافتووه اسووت. اینجاسووت کووه پژوهشووگر حقّووتا نویسووندگان میووان دو نویسوونده یوو

گواهی   تبوادل دسوت یابود.    توا بوه شاخصوۀ    بررسوی کنود   نیزرا  هاآن کانزمان و م ،ها رمزگشایی از این ارتباط

ای بوه   معنوی کوه نویسونده   بودین  ؛نیاز شد و بررسی بیپژوهش توان با اعتراف صریح ازسوی اثرپذیر از این  می

اعتوراف   5چخووف  حمود تیمور که بوه پیوروی از شویوۀ   مانند م ای خارجی اکعان کند؛ قلید نویسندهتحسین و ت

 کرده است.

صوورت   یمشخّصو یا ژانر ادبوی  ادبی یا مکتب  بزرگ بر مجموعۀ ۀازطرف یک نویسندگاهی اثرگذاری  

در شواعران رمانتیوک    6عربوی یوا اثرگوذاری شوللی     ۀگرایانو  واموع  ۀدر مصّ 6مانند اثرگذاری موپاسان پذیرد؛ می

 ؛گوذارد  خوارجی موی   یکشوور  ی پس از آن، تأثیر بزرگی درو حتّ زندگیطی دوران  ،یادیب عرم. گاهی نیز

در آن ایجواد  پردازد و اثور مثبوت و واضوحی     ا میآنگاه که به موشکافی مسائل ادبی و هنری در برخی کشوره

دانموارکی لودویو     نویسوندۀ  در شوعر معاصور عربوی یوا اثرگوذاری      الیووت  .اس.کند مانند اثرگذاری تی می

 ( در کمدی آلمانی در مرن هجدهم.5662-5512: 2هولبرگ

ی طوور کلّو  هتطبیقی آنگاه که به بررسی اثرگذاری نویسنده یا کتوام یوا ژانور ادبوی یوا بو       ادبیّاتپژوهشگر  

کشوور   در هوا  ایون نوشوته   تر میوزان انتشوار   میقمیزان شناخت یا به تعبیر دپردازد، به در کشور خارجی می ادبیّات

گیوری ارتبواط میوان دو نویسونده یوا       به تبیین عوواملی کوه منجور بوه شوکل      ،روند؛ ازاینک می توجّهنیز  خارجی

پوردازد؛   ها و نیوز عوواملی کوه منجور بوه ایون مرابوت ادبوی و برخوورد فکوری شوده، موی             ادبیّاتنویسندگان یا 

عربوی و   ادبیّوات میان  مانند آنچه ؛شود می از برخورد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی اغلبهایی که  ارتباط

 .(656الف:  5316، مکّیر. : : رخ داد های صلیبی در فلسطین های اروپایی طی جن  ادبیّات

 و انواع آن اثرگذاری .2-2-3

دارد دربور  معوانی مختلفوی   ،شود. این اصوطالح  تطبیقی محسوم می ادبیّات  در اثرگذاری از اصطالحات رای
                                                                                                                                                          
1. Chekhov  

2. Guy de Maupassant 

3. Shelley 

4. Ludvig Holberg 
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، اشواره  است میان نویسونده و مخاطوب رخ دهود   ممکن  مستقیم از هرنو  و نیز آنچه به رابطۀترین آن  که رای 

او بوه زبوان    شودۀ ی بررسوی آثوار ترجموه   امعنو ی بهگذاری الیوت در شعر معاصر عرببررسی اثر ،روایناز ؛دارد

 اسوت؛ هوا   او در میان عرم منتشرشدۀهای پژوهش و و روابط شخصی میان او و پیروانش پیروان او آثار، عربی

 کند. عرم برابری می ادبیّاتاثرگذاری او با روابط مستقیم میان وی و  ،عبارت دیگربه

نظور   مودّ شوده   ِ منتقل اثر ادبی ۀگان ابعاد پن  ،طبیعت اثر منقول یا نو  آن استوار است پایۀکه بر ای در اثرگذاری

 از:ند اعبارت این ابعاد که گیرند مرار می

 های آن. ها و ویژگی شخصیّتبا ساختار و جزئیات و رویدادها و  همراه محتوای اثر ادبییا  موضو  -

   محتوای اثرپذیر مربوط است. به که ای یا الگوی ادبی یا همان نو  ادبی شکل -

 اثر.های ادبی  عبارت دیگر آرایهمنابع اسلوم و تصویرهای ادبی، بهتعبیر و  -

 های مختلف. دیدگاهافکار و احساسات و  -

را تشوکیل  نویسوندگان بوزرگ هنوری     شخصویّت   بوارز  ۀمشخّصو  کوه  های مخصووص  ترانهت فراگیر و شهر -

 دهد. می

 -وامعوی یوا خیوالی     سوپس باصوورت   ،فکری و روحی خود شخصیّتل با اوّ برخی از نویسندگان در وهلۀ 

این وجوه از اثرگوذاری   شاید بتوان گفت که . گذارند می دیگران اثر ر ب -شود  می برداشتهایشان  نوشته که از

ابون   ۀصوادمان  ، عاطفوۀ 5ولتور  ماننود افکوار طنزگونوۀ    ؛مرار نگرفته است توجّه مورد و آیندگان درنظر معاصرین

 ، لهو و لعب ابونواس و...6رت بودلزیدون، لذّ

کننود   شود که دیگران به آن امتودا موی   میشناخته  یمشخّصیک اصل  مثابۀگذاری برخی نویسندگان بهاثر 

ثیر توأ  م بون معوافی کوه   مقودّ با  حاتمانند ابدا  موشّ ؛گزینند الگویی برمی منزلۀهآیندگان آن را ب معاصرین وو 

مان همذانی و ابن دریود در ایجواد   الزّ ، نیز نقش بدیعرسید از آنپس  میانه و ۀدر طول دورآن به شرق و غرم 

   های ادبی گشودند. تالیّبرای فعّ یجدید های افقنامه و دیگرانی که در نمایش 6و شکسپیر مقامه فنّ

تووان   نووعی موی   به پذیرد؛ صورت میباورها و اعتقادات براساس  ،یگرای دثیر نویسنده در نویسندهتأگاهی  

برخووردار  ت شوایانی  یّو بووده و در عوین حوال از اهمّ   گفتوه  پیش دو نو مستقل از  ،ثیرگونه تأعی شد که اینمدّ

 در فلسفه. 5ثیر ولتر و روسودر سیاست و نیز تأ 6و مونتسکیو 2ثیر نیکولو ماکیاولیمانند تأ است؛
                                                                                                                                                          
1. Voltaire 
2. Charles Pierre Baudelaire 
3. William Shakespeare 
4. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli 
5. Baron de Montesquieu 
6. Jean-Jacques Rousseau 
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  ترجمه و مترجم .2-2-4

بررسوی آن   ،روشوود؛ ازایون   خارجی در کشورهای دیگر محسوم می ادبیّاتگام برای انتشار نخستین ،ترجمه

طلبود و شایسوته نیسوت در هور دوره و هور      توری موی   تطبیقی مجال گسوترده  ادبیّاتهای پژوهش ارچومدر چ

 فایده ملمداد کرد.ای  آن را بیت و نتیّاهمّکشوری آن را از مسائل کم

نظر اسوت و ایون مهوم     ، معنی دمیق آن مدّآید میان میتطبیقی از ترجمه سخن به ادبیّات آنگاه که در حوزۀ 

 شورایط ؛ ایون  داند، فراهم شده باشد م ضروری میشرایطی که جاحظ برای مترجیابد که  ق میدرصورتی تحقّ

و ایون   هور دو زبوان اشوراف کامول داشوته     بایود بور   و مقصد  بر آگاهی از زبان مبدأافزون  ترجمم :ند ازاعبارت

 آگواه شوود؛   اصوطالحات و واژگوان آن   توا بوا  باشود  شود،  می نیز ترجمه شامل موضو  ،بر زبانافزون  اشراف

 عالم باشد. ،یلسوف و متن علمیف ،متن فلسفی مترجم متن ادبی باید ادیب، مترجم ،عبارت دیگر به

و  کامول  یوا ترجموۀ   انتقال»خود گرفته است و آن ی بهمشخّصی دمیق و معن ،معاصر مفهوم ترجمه در دورۀ 

ترجموه را از آغواز   کسوی کوه جنوبش     (636الوف:   5316 ،مکّوی : اسوت.  «متن از زبانی به زبان دیگور  ۀمنصفان

ی را مّو مبادهت فرهنگوی نقوش مه  در حوزۀ  که هایی ترجمهیابد که  درمی روشنیبه ،پیدایش آن پیگیری کند

شووند.   ترجموه نموی  از زبوان اصولی   هوا   هسوتند. بسویاری از ایون ترجموه    یادشوده   عاری از شرایط ؛اند کردهایفا 

روزگواران مودیم و توا حودودی     نمونه جهان عرم در طول برای  ؛شوند ترجمه محسوم می درحقیقت ترجمۀ

ایون  . های انگیسی یوا فرانسووی آشونایی نداشوت     ترجمه واسطۀروسی و اروپایی جز به ادبیّاتمعاصر با  تا دورۀ

 کند. ژاپنی صدق می ادبیّاتبه  اسپانیایی و ایتالیایی نسبت ادبیّات دربارۀ سخن

خوارجی   یکتواب  ترجموۀ زیرا  به ظواهر است؛تطبیقی  ادبیّاتپژوهشگر  یتوجّهبی ،در این میانمسئلۀ مهم   

اشوراف دارد. راوی فرانسووی    کامول طور به آن ادیب به زبان مقصد بدین معنی نیست که ،ازسوی یک ادیب

-5153: 6سووکینابعضووی آثوار ادیوب و ناموود انگلیسوی ر    ترجموۀ  بوواوجودم(  5366-5165: 5ل پروسوت مارسو 

از اسوپانیایی بوه عربوی کوه     « حسین مونس» های آشنایی نداشت. نیز ترجمهجز اندکی با زبان انگلیسی م( 5300

 .است وی از زبان اسپانیایی پر از اشتباهات فاحشالعات اند  اطّ دلیلبه
 با غنیمی هالل همقایس درتطبیقی  ادبیّاتدر  مکّی. جایگاه طاهر احمد 2-3

کند و به بررسوی   می مشخّصهای آن را  تطبیقی و رویکردها و تاریخ و زمینه ادبیّاتماهیت  ،مکّیطاهر احمد 

و موضووعات و   ادبیّوات روزکوردن  هوا و ژانرهوای ادبوی و بوه     و نمونوه  پوذیری ثرا واثرگذاری همچون  مسائلی

 کنود.  همگوانی و جهوانی را فرامووش نموی     ادبیّوات پوردازد و   های پژوهشی دیگر می ها و زمینه مواضع و انگیزه
                                                                                                                                                          
1. Marcel Proust 

2. John Ruskin 
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را بررسوی  توأثیرات موجوود میوان هنرهوا      طوور ویوژه  این اسوت کوه بوه    ،کند آنچه او را در این زمینه متمایز می

 :الوف 5316، مکّوی ر. : : غور در اصول آن در فرانسه و حقیقت آن در آمریکوا پرداختوه اسوت    و بهکند  می

502) 

اسووت بووین مکتووب  یروشوو کنوود: گونووه تعریووف موویتطبیقووی را ایوون ادبیّوواتماهیووت  ،مکّوویطوواهر احموود 

 کوشود موی  ،هوا  هوا و آمریکوایی   نظورات فرانسووی   بررسوی از  پوس  . ویفرانسه و مکتب آمریکا ۀکاران محافظه

 ادبیّوات تطبیقی بررسوی روابوط میوان دو     ادبیّات» کند: حد جمع هماهن  و متّ یمالب های مختلف را در دیدگاه

هوای  پوژوهش و بوا  قبوول هموه بووده    ایون تعریوف م  » کنود:  موی و بر این تعریف تأکید  «.باشد ی و یا بیشتر میملّ

 (536 ::همان «.است اهن تطبیقی هم ادبیّات ۀمختلف درزمین

رده و این است که بین یک اثر ادبی با اثر ادبوی دیگور پیونود ایجواد کو     »تطبیقی  ادبیّاتهدف باور وی، به  

شودن  هوای هنوری را بوا سوپری     هوا و شوکل   آشوکار سوازد و مسویر اندیشوه     ها رااثرپذیری و اثرگذاری میان آن

 ::هموان  «.ادبی مشابه دیگر تفسیر کند ۀپدید وسیلۀهبادبی را  ۀصورت کامل دنبال کند و یک پدیداش به دوره

 .استهای مختلف  اثرگذاری و اثرپذیری شامل رویکرد این عبارت با حفظ اصل مقولۀ (625-626

کنود؛   هوا ککور موی   هوای اصولی را هموراه بوا متوون آن      ها و تعریف دیدگاه مکّیشایان ککر است که طاهر  

و  6و رینیوه ولوک   5رو دیودگاه رموا   ازایون  ؛متوون اصولی بوه مکتوب آمریکوایی روی آورد     با  طور کههمان

و  2هوایی از وان تویگم   تعریوف کوار بورد و   مکتب فرانسوی نیز به ۀکند. وی این رویه را دربار را نقل می 6لدراا

 آورد. 6ویارگ

هوای   ازجملوه بررسوی پدیوده    تطبیقی مرار گیرد؛ ادبیّاتدربام آنچه را که ممکن نیست  مکّیطاهر احمد  

-532 :هموان ر. : : گنجانود  عمومی موی  ادبیّات امربوط در مقام مقایسه، در حوزۀو نقاط تشابه ن ادبیّاتی کلّ

536). 

رسود ایون    ینظور مو   دارد و بوه  می تطبیقی بر ادبیّاتمشکل برای  یمناسب حلّ راه رای ایجادمانع را براه  از این 

ر. : : تطبیقی سوهیم باشود   ادبیّاتمشکل  آن در حلّبا  تواند میآکادمیک عربی  سۀسّؤرویکردی است که م

تطبیقوی   ادبیّوات سیس اصول تأ باید اکعان کرد که ،غنیمی هالل محمّدا در ارتباط با امّ ؛(635 :5333 ،الخطیب

مواعود نظوری و عملوی ایون      المقوارن  األدمدر کشورهای عربی با وی آغاز شد. غنیمی هالل با تألیف کتام 
                                                                                                                                                          
1. Henry Remak 

2. Rene Wellek 

3. Aldridge 

4. Ph.van Tieghem 

5. Guyard 
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ت ی در خارا از مرزهای زبان آن ملّو ملّ ادبیّاتتطبیقی را بررسی روابط  ادبیّات است. وی را تبیین کردهرشته 

های خود را براساس این اصول بنیوان نهواده اسوت.     ده و پژوهشکرها تعریف  ارتباط تاریخی میان آن ۀو مطالع

 (.5: 5613است:پروینی و پراندوجی، اش اثر پذیرفته  هالل در تألیف این کتام از استادان فرانسوی

 ،و از ایون رهگوذر   را تبیوین کورد  مفواهیم ایون علوم     ،های مصور  تطبیقی در دانشگاه ادبیّاتهالل با تدریس  

هوا بوا آثوار    آنآثوار   ن زمینه توألیف کردنود. بوا مقایسوۀ    شاگردان بسیاری تربیت نمود که آثار ارزشمندی در ای

 د کوه بیوانگر  شوو  مشاهده مینظری و تطبیقی  ۀهایشان در دو حیط های زیادی میان مباحث کتام هالل، شباهت

المعارفی است کوه شوامل    ةغنیمی هالل چون دائر المقارن األدمکتام  ست.ها های آن تأثیر هالل بر پژوهش

هوای گونواگون    کشورهای مختلف و دوره ادبیّاتتطبیقی و کاربرد عملی آن در  ادبیّاتاصول و مواعد نظری 

 تاریخ است و تاکنون کتام جامع و کاملی با این سبک و سیاق نوشته نشده است.

تواریخی اسوت، از   تورین آن اثبوات ارتبواط     ای که مهوم  شیوهبسیاری از پژوهشگران در انتخام موضو  و  

، طوه نودا و کتوام    المقارن األدم: حسن جاد حسن و کتام هاآن ازجملۀ ؛اند های هالل استفاده کرده پژوهش

 یفو  دراسوات ، داوود سولوم و کتوام   المقوارن  األدم یفو  دراساتجمعه و کتام  محمّد، بدیع المقارن األدم
 هستند. و... یقیطبالتّ المقارن األدم

نود  همان ،انود  ارائوه داده تطبیقی  ادبیّاتجمعه، حسن جاد حسن و... از  محمّدتعاریفی که امثال طه ندا، بدیع 

هوایی   ازسوی دیگر، این پژوهشگران با الهام از مثوال  ؛استوی ها از  اثرپذیری آن که نشانۀ استتعریف هالل 

 ادبیّوات د در ، بوه توألیف آثوار متعودّ    کرده ها برای توضیح و تطبیق بخش تئوری کتابش استفاده که هالل از آن

، «ةاآلدابوانهاملی دوقصد وابید افوي»تووان توأثیر طوه نودا در بررسوی موضوو        هوا موی   آن  تطبیقی پرداخنتد. از بوین 
وقصد وابید افوي»جمعوه در بررسوی موضوو      محمّود ، تأثیر بودیع  «ةاآلدابوانغ بی دملقاماتويواألدبوانفارسيواوا»تأثیر

 د.کر... اشاره و «انه  واانفارسياألدبنیو

 -تطبیقوی در زبوان عربوی     ادبیّوات  لیف کتوام پایوۀ  سال از تأ 66 گذشتاز  پسشد و  ککراساس آنچه بر 

ی هوای  در عرصوه  ،عربوی همگوام بوا رشود و نووآوری      ادبیّوات تاریخ  -غنیمی هالل  محمّد األدم المقارنیعنی 

األدم المقوارن، أصووله و   ظهوور کتوام    ،لاین تغییر وتحوّ هیهبهنهاد؛ در  مدم تطبیقی ادبیّات زمینۀجدید در
ف تطبیقی ایجواد کورد. مؤلّو    ادبیّاتبرای پژوهشگر  جدیدیهای  چالش ،مکّیاز طاهر احمد  ره و مناهجهتطوّ

لیف ایون کتوام، اسواس    از توأ  پویش  .اسوت تطبیقوی در مصور    ادبیّوات پژوهشوگران  رهبر نسل دوم  ،این کتام

 ؛هوای غنیموی هوالل    همحوور دیودگا   بور  ،عملی حوزۀ نظری و چه در حوزۀچه در تطبیقی  ادبیّاتهای  پژوهش

یوا  د ایون اسوت کوه پوژوهش     مؤیّ ،مکّیهای طاهر احمد  ه آراء و دیدگاا امّ ،نسوی بودیعنی براساس مکتب فرا
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  ادبیّوات  اثرگوذاری و اثرپوذیری  د که کرتی مکتب فرانسه محدود سنّ نباید به شاخۀ را تطبیقی ادبیّاتتألیف در 

را صواحب جایگواه    مکّوی ایی که طاهر احمود  ه ه ؛ دیدگاداند ها میتاریخی میان آن ابطۀوجود رمشروط به  را

نووعی بیوانگر نگورش     هوا کوه بوه    این دیدگاهجملۀ از ؛تطبیقی عربی مرار داده است ادبیّاتعات ای در مطال ویژه

 توان به موارد زیر پرداخت: ، مینسبت به غنیمی هالل است مکّیمتفاوت طاهر 

 های فراوان. سختی ، با وجودتطبیقی در سراسر جهان ادبیّاتالمعارفی به  ةنگاه دائر -

 ،اسوت برخالف غنیمی هالل که محدود به مکتب اثرگذاری و اثرپذیری فرانسوه   ،مکّیدیدگاه طاهر احمد  -

 .است ها دیدگاهی تکاملی و متناسب با تمامی جریان

کوه غنیموی هوالل    پردازد، درحالیتطبیقی می ادبیّات ۀلئبا دیدی چندجانبه و گسترده به مس مکّیطاهر احمد  -

 .گوید ی در این زمینه سخن میمشخّصاصل  با تکیه بر

کوه  ت، درحوالی اسو «   و گسوتردگی تنووّ » لۀئمنوط به مسو  ،تطبیقی ادبیّات بینی آیندۀ پیش ،مکّیازنظر طاهر  -

 گرایشی انحصاری دارد. صی محدود وغنیمی هالل، دیدگاه تخصّ

جهوان را فراگرفتوه    اسپانیایی و ایتالیوایی هموۀ   ادبیّاتویژه هاروپایی ب ادبیّاتادبی با تکیه بر  -  زبانی بستر تنوّ -

 ها در کشورهای عربی بازخورد چندانی ندارند.ادبیّاتدر حالی که این نو   ،است
وی با تکیه بر دیودگاه غنیموی    ،عبارت دیگربه ؛است یبرآمده از منبع مهمّ مکّینگرش تکاملی طاهر احمد  -

 تطبیقی دارد. ادبیّاتهالل سعی در بسط مسائل مربوط به 

 ةابمامدوود او تطبیوق آن در آثواری چوون     کندرا بررسی میان که آثار جاود  جهانی ادبیّات ئولوژیایدیید تأ -
عمومی یا پوژوهش براسواس مکتوب نقودی      ادبیّاتیید ی و نیز تأاز شعر متنبّ مکّیهای احمد  ابن حزم و ترجمه

ی هوالل بور   آنکوه غنیمو  مرگ، حال شعر ناز  المالئکه و لورکا دربارۀمیان  ۀآمریکایی و تطبیق آن در مقایس

 کند. کید میتطبیقی صرف تأ ادبیّاتمندی از  ضرورت بهره

زیورا   هوا پرداخوت؛   تطبیقوی نوزد عورم    ادبیّوات های  بارمهوجود نخستین کسی است که به ،مکّیطاهر احمد  -

عورم برگردانود و موازنوات و نقوائن و نیوز       ادبیّوات هوای مودیمی آن در    تطبیقوی را بوه ریشوه    ادبیّوات اصول 

هانی، ابون متیبوه،   طور که برخی از آثار جاحظ، ابووالفرا اصوف  همان معارضات را نوعی از انوا  تطبیق مرار داد.

و نقود   ادبیّوات تطبیقوی در   ادبیّوات هایی از  بیانگر وجود نشانه ،ی و بیرونیمتنبّ ثیر و شروح دیوانابن ندیم، ابن ا

  .(5: 5636، رکعتی یمحمّد:پروینی و  استعربی مدیم 

خوتالف  ا لۀئک بوه مسو  سّو ممیان مکتب فرانسوی و آمریکایی پرداخت و ضمن ت ۀبه مقایس مکّیطاهر احمد  -

تطبیوق و مقایسوه    ،بیوانی دیگور  بوه  ؛این عامل را شرط تطبیق مورار نوداد  ا امّ ،کید کردزبان بر عامل تاریخی نیز تأ
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 پذیرد. ازنگاه وی براساس توازی یا روح زمان صورت می

اشوی، موسویقی، سوینما و...    ازجمله نقّ -از نخستین کسانی است که از تأثیرات متقابل میان هنرها  مکّیاحمد  -

 ادبیّوات و بررسی این نوو  توأثیرات را موضوو  جدیودی در      ها سخن گفت تطبیقی در میان عرم ادبیّاتدر  -

 شمار آورد.تطبیقی به

بوه   توجّوه کوه تالشوی اسوت بورای     بل و غنیمی هوالل نیسوت،   مکّیمیان احمد  ۀمقایس ،شدبیان  مواردی که 

 ای مقایسوه  ،درواموع ایجاد شده است. «   و گستردگیتنوّ»مانند رویکرد  ؛تطبیقی ادبیّاتدر حوزۀ  هتی کهتحوّ

آن را بوا   مکّوی   کوه طواهر احمود    تنووّ  و مرحلۀ -الل نمایندۀ آن بود که غنیمی ه -تأسیس  ست میان مرحلۀا

 د.مطرح کر اللهای ه استفاده از دیدگاه

 مکّیطاهر احمد  نگاه انتقادی بر. 2-4

 مکّوی ، انتقواد طواهر احمود    شودلحا  علمی و ساختاری بررسی از مکّیطاهر احمد  تطبیقی ادبیّاتاگر کتام 

خوود گنجانوده اسوت، در     تطبیقوی  ادبیّوات  مسائل مربوط به نقد ادبوی را در کتوام   ،مبنی بر اینکه غنیمی هالل

: آیوا طواهر   شوود  مطورح موی   کتابش زیاد شده است. حوال ایون پرسوش   شود، از این رو حجم  کهن تداعی می

زیورا خوود    ه است؟! فراموش کرد -کند  هالل وارد می خودش بر غنیمیکه  -سازنده را  این انتقاد مکّیاحمد 

که ضورورتی نودارد   درحالیشود،  نظر کرده و از موضوعی به موضو  دیگر منتقل می ای اظهار لهاو در هر مسئ

رای نمونوه  بو  کنود؛  بواره بیوان  ای ادبی را به یوک مشکالت اساسیِ پدیده کند همۀ کتابی تألیف می مؤلّفومتی 

 ای پوانزده  موه کنود، مقدّ  بحث موی « تطبیقی در شوروی سابق ادبیّاتجایگاه » دربارۀ - مکّید طاهر احم -ومتی 

تر و کاترین، رویکردهوای اجتمواعی و   و فرهن  روسیه، پادشاهی پطرس بزرگ ادبیّاتای از تاریخ و  صفحه

:ر. :  آورد موی و نیوز اسوتالین    5356اختالفات عقایدی و حزبی، سپس انقالم بزرگ سوسیالیستی در سوال  

ای که ککر شد، برای شناخت جایگواه و نقوش    مهمقدّ»گوید:  مه میاز این مقدّ ( وی پس636 :5333 ،الخطیب

 (  556-526 :الف5316 ،مکّی: «شوروی سابق ضروری بود. تطبیقی در ادبیّات

نودرت   بوه  شآثاروی در ؛ استمطالب  ندادنارجا  ،مکّیطاهر  تألیفات هایافزون بر این، یکی از کاستی 

ی روانو  ماننود سویل   ،مکّوی کند. سخن طواهر   ها نقل کرده، اشاره میی از آنمهمّ العات غنی وبه منابعی که اطّ

 ،کنود  طوور کامول عبوور موی    ها و سخنان امتباسوی بوه   ها، تعریف ها، دیدگاه ها، پدیده ه، مارّاست که از کشورها

   العاتش اشاره کند.به منابع اطّ ،یاندک در موارد جز ،بدون اینکه

«   و گسوتردگی تنووّ » تورین تصوویرگر رویکورد    دمیوق  األدم المقارن کتامویژه به مکّیآثار طاهر احمد  

فرهنگی عربوی محسووم   تطبیقی در محافل  ادبیّات رۀباالمللی دربین -ی عربی منبع مثابۀاین کتام که به است.
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در ایون کتوام بوه برتوری یوا       مکّیاحمد  .است های مختلف رویکردها و دیدگاه ها، از اندیشه سرشارشود،  می

دیودگاه   های متفاوت با هودف ایجواد   گرایشها و  آوری انگیزه بلکه در پی جمع ،کندای حکم نمی هاندیش ردّ

معناسوت کوه مشوکالت گذشوته و حوال،      بودین  ،ایون سوخن   .استبا گذشته و آینده  یال و هماهنگتطبیقی فعّ

ای بوا دیودگاه غنیموی     لحوا  ریشوه  از مکّوی این دیدگاه طاهر احمد  دارد. نمی ف را از پرداختن به آینده بازمؤلّ

العوات و  گوردآوری اطّ  گونوه بوه   المعارف ةبا نگرشی دایر مکّیتفاوت چندانی ندارد؛ زیرا طاهر احمد  ،هالل

هموراه بوا    ،گیورد  نقدی در این حوزه مورار موی  از لحا  ادبی و چه تطبیقی و نیز آن ادبیّاتهای مرتبط با  پژوهش

 پردازد. می عربی ادبیّاتو تاریخ  جهانی ادبیّاتهایی از  ککر نمونه

 و پیشگامان آن تطبیقی اسالمی ادبیّات. 2-3

ن از برخوی  بیانگر این اسوت کوه ایون تمودّ     ،تطبیقی ادبیّاتن اسالمی با محوریت تاریخ، فرهن  و تمدّ مطالعۀ

چوم رزبوانی نبووده و در چوا   هوا، فرا  بهره نبوده است. هرچند که بیشوتر آن پوژوهش   این دانش بی های مصداق

سوی دیگر، غالب نویسوندگان آن روزگواران، بور    گیرند؛ از ملی( مرار می ادبیّاتهای داخل در  موازنه :مقایسه

اصوول و   هوای ایشوان از نبوود    تالیّو میان ادیبان و آثار ادبی پرداختوه و فعّ  به مقایسۀ« ای نقد کومی و سلیقه»بنیاد 

ن، ای، گواه این است کوه ایون فرهنو  و تمودّ     برد. با این وجود، چنین پیشینه مبانی نظری روشمند نیز رن  می

 (23 :5636وند،  زینیر. : . :دتطبیقی دار ادبیّاترا در ملمرو  یمشخّصن و زمینه و استعداد رویکرد معیّ

شوناخته شوده     تطبیقوی اسوالمی   ادبیّوات پرداز در حوزه هترین نظریّبزرگ مثابۀکه به مکّیبر طاهر احمد  افزون

 های ارزشمندی دارند: زمینه دیدگاهنیز در این  حسین مجیب المصریو  طه نداامبال ههوری،  محمّد است،

هوای   معتقد است که روح مورآن بوا تعلیموات یونوانی سوازگاری نودارد و بسویاری از گرفتواری         ،امبال ههوری

دارد و  توجّوه بوه اموور عینوی    که روح مورآن  ها ناشی شده است. ازنظر وی، ازآنجا د به یونانیمسلمانان از اعتما

عوالیم یونوانی، محکووم بوه     منظور ت کوشش مسلمانان برای فهوم مورآن از   پردازد، به امور نظری مییونانی  فلسفۀ

 .(16 :5636، پروینیر. : : شکست است

و  کامول دمیوق،   تطبیقی اسالمی در شویوۀ  ادبیّاتم گذار مفهو زکریا عنانی و همکاران، طه ندا را پایه محمّد 

 مثابوۀ حسین مجیب المصوری کوه بوه    .(25 :5331 رمضان، محمّدعنانی و ر. : : کنند ی میتلقّآن  گرایانۀوامع

 یمسولمان  منزلوۀ و برخوورد علموی بوا مسوائل بوه      منصفانهتطبیقی اسالمی شناخته شده است، با نگاه  ادبیّاتپدر 

هوا بوا    ملل اسالمی و تطبیوق عملوی و مقایسوۀ آن    ادبیّاتخود کوشید که از  مایۀگرا در طول عمر گران وحدت

 ق بووده اسوت  حودودی موفّو  مسیر نیوز تا  ستفاده کند و در اینهای مسلمان ا تهمگرایی ملّ یکدیگر، درراستای

 .(13 :5636، پروینی :ر.  :
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 تطبیقی اسالمی ادبیّاتپرداز هترین نظریّ؛ بزرگمکّیطاهر احمد . 2-6

 کوردن، دیودن و  نگواه »معنوی  به ”theoria“یونان باستان است که از  صی در فلسفۀای تخصّ :تئوری( واژه هنظریّ

هور   پایوۀ  ،راندیشی و تفکّ ت دارد. ژرفل دهلر یا تأمّمشتق شده و بر نظرپردازی یا نظرورزی و تفکّ« نگریستن

هیم علموی پیشورفت نخواهود کورد. مطالعوات ادبوی از ایون ماعوده مسوتثنی           ،هو بدون فکر و نظریّ علمی است

؛ یکوی توصویفی و دیگوری    ندسوت جودا از هوم ه   دو مقولوۀ  ه و نقد ادبیکردند که نظریّ ر مینیست. زمانی تصوّ

شود بوه    موی  پنداشتند کوه بودون آن نیوز    و پیچیده میای فلسفی و انتزاعی  ه را مقولهکاربردی است. برخی نظریّ

یوا آن را   رفتنود  هوای ادبوی طفوره موی     هبهانوه از پورداختن بوه نظریّو    تأویل متون ادبی پرداخوت و بودین  تفسیر و 

ته شود و پژوهشوگران   کسهم شسال پیش، این فرض درا از حدود پنجاهامّ کردند؛ یی ممشغولی نخبگان تلقّ دل

پوذیر   ادبوی امکوان   ی و برمبنای نظریوۀ لب مفاهیم کلّتنها در ما» ادبیّاتتر به این نتیجه رسیدند که شناخت  جوان

 بر هموین اسواس،   (1 :5666، :ولک «تحقیق ادبی امروزه است. ها و نیاز عمدۀ دبی، ارغنون روشا ۀاست. نظریّ

 درستی شناخت.توان به های جدید آن نمی هبه نظریّ توجّهتطبیقی را بدون  ادبیّاتهای اخیر  هت دههتحوّ

فارسوی   -م رویکورد عربوی   حسن ختا مثابۀکه به املقارفووياألدبواإلسالمويومةمقا و کتامدر ، مکّیطاهر احمد  

 نظوران مسوائل شورمی و اسوالمی     که زمینوۀ آن را صواحب  شود؛ رویکردی  محسوم میپردازی  هنظریّ زمینۀدر

 محمّود کفافی، طه ندا، بدیع الم السّعبد محمّدی، محمّد محمّدهالل، غنیمی  محمّدام عزام، جمله: عبدالوهّاز 

 پوژوهش بوا   ؛ین و... فراهم کرده بودنود الدّعید جمالالسّ محمّدیکتور الکک، حسین مجیب المصری، جمعه، و

 پوردازد. وی بوا ردّ   موی نامیده اسوت،    تطبیقی اسالمی ادبیّاتآنچه آن را  پردازی دربارۀ هبه نظریّو تالش فراوان 

 ادبیّوات  هوا، دربوارۀ  آنبوودن  و نادرسوت   اسالمی، دانش اسوالمی، کیمیوای اسوالمی    : طبّچونهم هاییعنوان

هاسوت؛ چراکوه    متفاوت از دیگور مقولوه   شود، کامالً مربوط می ادبیّاتکه به مسائلی »گوید:  سخن می  اسالمی

باشود؛ وجودانی کوه در مسوائل      آن وجدان و روان انسان موی  ی ابدا  و نوآوری است که سرچشمۀنوع ادبیّات

تطبیقوی درسوت نیسوت کوه      ادبیّوات  حودامل در حووزۀ   پوذیرد.  هاست، توأثیر موی  مختلف که دین در رأس آن

داشوته   توجّوه بلکه باید  باشد،  مسائل اسالمی های اعرام دربارۀ هدود به دیدگامح  اسالمی ادبیّاتبرداشت ما از 

اسوالم در منواطق مختلوف     ،روازاین ؛ابدا  و نوآوری پرداختند از هر منطقه و با هر زبانی به باشیم که مسلمانان

میوان آنوان   هوم پیونود داد و   هوای مسولمانان را بوه    ن و فرهن  متفاوت منتشر شد و دلدّو درمیان مردمانی با تم

ای کوه باعوث تفرموه درمیوان     دیگر ایجاد کرد و بسویاری از تضوادهای فکوری    تر از هر رابطۀفکری موی رابطۀ

 (6 :5332، مکّیر. : : فرهن  آنان را تحکیم بخشیدشد، ازبین برد و منابع اصلی  مردم می

 ادبیّوات آورد، بوه   فوراهم موی    اسالمی ادبیّات برای بحث در حوزۀ را هزم مه که زمینۀاز این مقدّپس  مکّی 
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تطبیقوی   ادبیّوات  وجوود دارد کوه در حووزۀ   ای  موضوعات گسوترده » :کند تأکید میپرداخته و   تطبیقی اسالمی

اند و کسوانی کوه در    آن غفلت ورزیدهپژوهشگران هستند، ناآگاهان از  گیرد و منتظر تحقیق و بررسی ر میمرا

 ادبیّوات کننود؛ منظوورم    این موضووعات رهنموون نموی    ما را به تحقیق دربارۀی دارند، دنیای مدرن از آن آگاه

ل نیسوت، فراتور رفتوه و آن را    تطبیقی از هدف زیبایی که هودف اوّ  ادبیّاتپردازان هاست. نظریّ  تطبیقی اسالمی

شورایط  هوا در  ت آنی و کواهش شودّ  ای و ملّو  بات منطقوه بردن تعصّدانند که هدف آن ازبین دانش مفیدی می

را پیونود اسوتواری میوان مسولمانان و رابوط مووی و         ر اسوالمی دینوی اسوت کوه تفکّو     ،باشود. اسوالم   بحرانی می

بوه   توجّوه اسوالم بوا    ،رودهد؛ ازاین مرار میشود،  محسوم می  های حکومت اسالمی عنوان پایهای که به شایسته

یافوت کوه    تطبیقی پیشی گرفت و طبیعی اسوت کوه در آن ابوزار ادبوی مفیودی خواهود       ادبیّاتاهداف خود از 

   (6 :همان: «.شود ق میآن برخی از احساسات انسانی فراتر از رن  و نژاد و زبان، محقّ وسیلۀ به

های عربوی   ای برای وحدت سرزمین را وسیله  تطبیقی اسالمی ادبیّاتاز هر چیزی، پیش  ،مکّیطاهر احمد  

 ها را برحسب زبوانی کوه نوشوته شوده اسوت،     ادبیّاتتطبیقی این است که  ادبیّاتاز بدیهیات »داند:  مختلف می

نوژاد   ، بوا هرنوو   عربی، یعنی هرآنچه به زبان عربی نوشته شده، در هر سورزمینی  ادبیّاتازجمله  ؛کند تقسیم می

اسوت کوه بوا    ی ها منتسب به زبوان که هرکدام از آن ادبیّاتاش میان دو  معنی علمیاش. تطبیق به سیاسی نویسنده

گرچوه   ی،ادیوب عربو   هیم تطبیقوی میوان دو   ،همین دلیلگیرد. به دیگر متفاوت است، صورت می ادبیّاتزبان 

   (6 :همان: «.گیرد نمی صورت د،باش مشابه و هماهن ها متفاوت یا نژاد سیاسی آن

عربی براساس یک زبوان و موراردادن آن درمیوان مسولمانان،     های  سرزمینحدکردن از متّپس مبین اسالم،  دین

 زمینه با مشوکالت فراوانوی   ا در اینپردازد؛ امّ آنان می ادبیّاتهای مسلمان دیگر و تهای ملّدر گام دوم به زبان

ملول مسولمان دیگور     ادبیّوات توان به عدم شناخت اعرام از تواریخ و   می هاآنترین شود که از مهم میرو روبه

هوای دینوی اعورام نهادینوه     یوت ها میان برخوی املّ  ی را که غربیساختار، روش و مکّیاشاره کرد. طاهر احمد 

کنود،   له را زیواد موی  ئآنچه که دشواری این مس»است که:  کند و معتقد کرده بودند، به این مشکالت اضافه می

هوای داخلوی آنوان، نسوبت بوه      هوا و جنو    آن و درگیوری ل فرهنگی شناخت متفاوت ما از تاریخ اروپا و تحوّ

تووان گفوت کوه موا از تواریخ ایوران، افغانسوتان،         های مسلمان دیگر می تا دررابطه با ملّامّ ؛است  جهان اسالمی

ن هوا مردموا   ایون سورزمین   کوه هموۀ  درحوالی  ،ریمپاکستان، اندونزی، نیجریه، غنا، ترکیوه آگواهی چنودانی نودا    

، نادانان و کسوانی  عالوه بر این ؛العات اند  و سطحی داریمها اطّآن ادبیّات نین دربارۀمسلمانی دارند، همچ

انود، تواریخ ترکیوه و ایوران را تحریوف کورده و بواوجود عظموت نقوش          تاریخ در غرم مشوغول  که به مطالعۀ

« .کننود  موی شده را بر شیعیان تحمیول  موضوعات تحریف ،و فقهی  ازلحا  نوآوری و تاریخی و علمی  اسالمی
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 (5 :همان:

نیسوت؛    تطبیقوی اسوالمی   ادبیّاتتطبیقی یا  ادبیّاتفقط محدود به  ،است که هدف اصلی این کتام روشن 

هوایی کوه هدفشوان    کند؛ کتوام  زمینه نگاشته شده است، استفاده میهای ارزشمندی که در اینف از کتاممؤلّ

هوای   کنفورانس از آنکوه  ویژه پس به، استمیق طور دبه یی و شیعه و سنّطور کلّبه  حدکردن مذاهب اسالمیمتّ

هوای اسوالمی،    هوای مورتبط بوا سورزمین     آمیزی نداشت. این پوژوهش  تقیّنتای  موفّ  همبستگی مذاهب اسالمی

افکنوی آنوان میوان     هوا و تفرموه   هوای غربوی   آورد کوه دربرابور خواسوته    وجود موی  حدی بهپارچه و متّمردمان یک

افکنوی   حدکردن مسلمانان نوشته شده و از هرنو  تفرموه این کتام با هدف متّ»ایستد:  میهای اسالمی،  سرزمین

ای  ابه و اخوتالف بایود تعامول سوازنده    از یک منبع الهام گرفته و هنگام تش در آن  دور است؛ مذاهب اسالمیبه

بوار  برافکنوی بوه  تبعوات بنیوان  باهم داشته باشند. باید درنظر داشته باشیم که اختالف منجر به تفرمه شده و تفرموه  

نماید که همگی بوه نیکوی روی آورده و همودیگر را بوه بهتورین شوکل بشناسویم و         آورد؛ بنابراین هزم می می

 ادبیّوات شوده و  تفواوت نباشویم و در برابور تواریخ تحریوف     شود، بی نسبت به آنچه که باعث کینه و دشمنی می

 (.36: 5636، روینی:پ «.افکنانه سر تسلیم فرود نیاوریم تفرمه

 ن اسوالمی را در عرصوۀ  فرهنو  و تمودّ  تنهوا،  ، بیانگر این است که ایشان، نهمکّیآثار های عنوان ل درتأمّ

فایی داند، بلکه با یادآوری حضور تواریخی مسولمانان در انودلس، بواروری و شوکو      تطبیقی، منفعل نمی ادبیّات

دانود.   ن اسالمی و آثار اندیشمندان مسلمان میمرهون تمدّ -را یا حدامل بخش عظیمی از آن  -فرهن  غربی 

. 6( 5316:ترجموه:   صدقلیةاسدبانیاواوويوانهد  وانفد  و. 5ف، دلیل روشنی در اثبات این پیش فرض است: این آثار مؤلّ

عدده ااواألنددانسومدد و. 2 (5315:ترجمووه:  األنددانسواإلسددالمی ةويوبیددةانت و. 6( 5316:ترجمووه:  األنددانسوةويمی وابضدارةواإلسددال
 ان سدی وةواإسدالمیةويوانفکد واألرا أصداااور بی د. 5( 5336: ود اوابمامدةوإلبد وحدو واألنانسدي. 6( 5335:ترجموه:   املت   واو

 (66-65: 5636وند،  زینیر. : : (6006:

تطبیقوی در کشوورهای عربوی شوناخته شوده اسوت،        ادبیّوات  گوذاران  پایوه  یکی از مثابۀبه مکّیطاهر احمد 

تطبیقوی   ادبیّوات   و گسوتردگی  گر تنووّ رتورین تصووی   دمیوق  ،ر وام اهجد األدبواملقدارفوأصد ن وات د  و کتام مطورش

تطبیقوی بوا دیودگاه     ادبیّوات  ۀتوا در حووز   کوشدمی املقدارفووياألدبواإلسالمومةويمقا و؛ او در کتام رود شمار می به

ضورورت   تطبیقی و ادبیّاتبر مشکل  موضو  پردازی بپردازد؛ این هبه نظریّ  های اسالمی تملّ ادبیّات و  اسالمی

ی بوه اصوول ایون علوم، دهلوت      با پایبنود   ت دیدگاه اسالمیکه با آن سازگار باشد و ماهیّ یر جدیدیتصو ۀارائ

 .(36 :5636، پروینیر. : : کند می

نقوش پرفروغوی در    املقدارفواإلسدالميواألدبويومدةمقا وبوا توألیف کتوام     مکّوی کوه طواهر   ادّعوا کورد    توان می 
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هرچند که برخی پژوهشگران مائل بوه ایون امور نبووده و      .تطبیقی اسالمی داشته است ادبیّاتشکوفایی رویکرد 

ای بورای وحودت    تطبیقوی را وسویله   ادبیّوات  ،مکّوی طواهر   ،. با ایون وجوود  دانند می م مقدّزمینه طه ندا را در این

ای  اسووالمی و تووروی  مفوواهیم واه و ارزشوومند انسووانی در جهووان موورار داد و فرهنوو  اسووالمی را مجموعووه    

موذهبی   هوای جغرافیوایی و   که فارغ از رن  و نژاد و تفاوت ملل مختلف دانست یافته از حضور اموام و تکامل

 .شوداز وحدت و پیوند میان ایشان س تواند زمینه می

 گیرینتیجه. 3
ا ، امّو اسوت  تأثیر گرفتوه  تطبیقی ادبیّاتمکتب فرانسوی از شک بی تطبیقگران بنام عرم است و از ،مکّیطاهر احمد . 5

تطبیقوی را براسواس    ادبیّوات   کوه مبنوای پوژوهش در حووزۀ     ادیبانی ۀی نبود که بتوان او را در زمراین اثرپذیری در حدّ

 دانند، مرار داد. می المقارن األدماه غنیمی هالل و تکیه بر کتام او؛ دیدگ

بور اینکوه   افوزون   رو،کوا و نتوای  حاصول از آن بواور دارد؛ ازایون     به تلفیق دو مکتب فرانسوه و آمری  مکّیطاهر احمد . 6

بوا   ادبیّوات  دانود، رابطوۀ   مختلوف موی   ادبیّاتیا تاریخی بین دو فرهن   اثبات رابطۀ طبیقی را مشروط بهت هرگونه مطالعۀ

 ادبیّوات  موسیقی را مال  پژوهش درزمینوۀ  هنر وشناسی، علوم انسانی، شناسی، جامعه فلسفه، روان ازجمله ،دیگر علوم

د ایون  مؤیّو  ؛طوور ویوژه  بوه  ةی دت بیقةواواألدبواملقدارفتودراسداتونظ ی دويی و کتوام  طور کلّو دهد. تألیفات وی به تطبیقی مرار می

 است.سخن 

سورزمین   ادبیّاتابزاری برای هماهنگی اعرام و بیان تأثیر آن در  مثابۀرا به  تطبیقی اسالمی ادبیّات، مکّیطاهر احمد . 6

طبیعی است که با تکیه بر مکتب تاریخیِ فرانسوی، جهوان عورم را صورف نظور از      بنابراین، برد؛ کار میای شرمی، بهه

های مختلف که در برخوی مووارد مخوالف هوم هسوتند، توصویف        حکومت سیاسی و جغرافیایی و روش ادارۀ مرزهای

 کند.  

تطبیقوی اسوالمی    ادبیّوات پورداز   هتورین نظریّو  بوزرگ  ،العلوم ماهره دار ادبیّات، استاد نقد و مکّینهایت اینکه طاهر در. 2

 ادبیّوات  تروی  و بسط نظریوۀ راستای گامی ارزشمند و مهم در ؛املقدارفوياألدبواإلسدالمومةويمقا وو کتام  شود محسوم می

 تطبیقی اسالمی است.

 هانوشت. پی4
اسوت کوه بوا تألیفوات ارزشومندش      « دار العلووم »جملوه نویسوندگان برجسوتۀ     مودر و از  ادیبوی اصویل و گوران    مکّیطاهر احمد ( 5:

ادبوی و نیوز بوا تودریس در      مجالّت، نقد، ترجمه و تحقیق میراث ادبی و با نویسندگی در ادبیّاتهای مختلفی ازجمله تاریخ  درزمینه

 و هنر ادبی خدمت کرده است. ادبیّاتدار العلوم به 

ازجملووه  انودلس و متوورجم و  ادبیّووات ۀزمینو  العلوووم دانشوگاه موواهره و منتقود و پژوهشووگر در   دار ۀدر دانشوکد  ادبیّوواتاسوتاد  او  

 6/2/5362در تواریخ   «الغریوره »در روستای  «اهمصر»در شهرستان او  رود. شمار می معاصر عربی به ادبیّاتشده در های شناخته چهره

، مویالدی دکتوری خوود را دریافوت کورد      5355در سوال   -مادرید  -و فلسفه از دانشگاه مرکزی اسپانیا  ادبیّات تۀدنیا آمد، در رشبه
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 و 5336در سوال   ادبیّوات  ۀی در رشوت افتخوار ملّو   ۀبوه جوایز   مکّوی دسوت یافوت. احمود    علوم و فنون  به نشانِ 5335در سال  همچنین

و   هوای آمووزش عموومی    زمینوه  هوای بسویاری در   لیتئومسو  .یافتدست  6003از دانشگاه ماهره در سال  نشان عالی ۀهمچنین جایز

 ۀزمینو  کتام دردوازده  مشغول به کار بود، 5313های عالی تا سال پژوهش ۀنمایند مثابۀهب؛ او های عالی داشتهدانشگاهی و پژوهش

هوای   زمینوه  بور شورکت در  افوزون   دارد،و فلسفه و تواریخ   ادبیّات ۀزمین های اندلسی درنویسی و پژوهشهعربی معاصر و مصّ ادبیّات

ادبی و زبان عربی، سه کتوام از زبوان فرانسوه و شوش کتوام از       ،هنری ،های مخصوص امور فرهنگی ها و کمیتهپژوهش و نشست

 زبان اسپانیایی ترجمه کرده است.

هوای   ارشود را در دانشوگاه  ناموه در مقطوع کارشناسوی   پایوان  66رسالۀ دکتوری و   66راهنماییِ بیش از  شایان ککر است که وی 

 به عضویت فرهنگستان زبان عربی درآمد. 5333برعهده داشته است. وی همچنین در سال  مختلف مصر

روحوی دارنود و    در تألیفاتش، برخالف بسیاری از ادیبان و نویسندگان دیگر که اسولوم خشوک و بوی    مکّیشیوۀ طاهر احمد  

ای اسوت کوه ناشوران بورای چواپ تألیفوات او بوا هوم بوه رمابوت            گونوه کنند، بهاری میهایشان خودد حتّی ناشران نیز از چاپ نوشته

، حشو و تکرار و مطالب عبوث و بیهووده دیوده    مکّیهای طاهر احمد  در نوشتهاند. ها کردهپرداخته و بارها و بارها امدام به چاپ آن

طووری  کنود، بوه   صورت هماهن  بیوان موی  های خود را به دیدگاهآورد و  صورت موزون و روان میشود. او واژگان خود را به نمی

 .دهد هم ربط میکه مقدّمات و نتای  آن را در استواریِ خاصّی به
 .دست نیامدبهنامه  العاتی از این دو پایانهیم اطّ ،و نزدیکان وی مکّیارتباط از طریق اینترنت با طاهر احمد  باوجود( 6:

 س ترجموه، شورح و  ارشود در دانشوگاه تربیوت مودرّ    ناموۀ کارشناسوی   پایوان  عنوانسوی رضا پاشازاده بهاز 5636این اثر در سال ( 6:

 ه است.شدتحقیق 

نگاشوته شوده    ومناهجه رهوتطوّ صولهأ المقارن دمألا های نویسندگان مقاله از کتام اشتمطالب این بخش از پژوهش طبق برد( 2:

 است.

 یا ژانر ادبی یا ساختاری هنری و... باشد.این اثر ممکن است بیانگر دیدگاه ( 6:

 منابع

(، 6: 5، تطبیقوی(  ادبیّوات : نامۀ نامۀ فرهنگسوتان ویژهتطبیقی در ایران.  ادبیّاتشناسی  (.آسیب5630انوشیروانی، علیرضا :
66-66. 

 .10-66(، 52، :عربی ادبیّاتمجلّۀ انجمن زبان و تطبیقی اسالمی.  ادبیّات(. نظریّۀ 5613: پروینی، خلیل

 ادبیّوات هوای زبوان و    پوژوهش تطبیقوی.   ادبیّوات (. غنیمی هالل و جایگواه او در  5613و نعیمه پراندوجی : ---------
 .66-5(، 2: 5، تطبیقی

 .مست هتران: .ةوتطبیقی   ة، دراسات نظری  األدب املقارن. (2931) ---------
ناموۀ   کواوش مودیم عربوی.    ادبیّاتتطبیقی در  ادبیّاتهای  (. واکاوی ریشه5636و دانش محمّدی رکعتی : ---------
 .63-66، (50: 6 تطبیقی، ادبیّات
 .56-1 (،6: 6تطبیقی(،  ادبیّات: نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه تطبیقی. ادبیّاتیار در (. جایگاه گی5635: حسینی مصطفی
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 ادبیّوات نقود و   انوداز آینوده(.  های تطبیقی بین فارسی و عربوی :گذشوته، حوال و چشوم    (. پژوهش5630خضری حیدر :
 .63-5(، 6: 5تطبیقی، 

 .دار الفکر املعاصر بریوت: انیة،بعة الث  الط   .عاملیا  و  آفاق األدب املقارن عربیا   .(9111) حسام ،اخلطیب
 ادبیّوات فرهنگسوتان : ناموۀ   ۀنامو ویژه زاده.تطبیقی. ترجمۀ فرزانه علوی ادبیّات(. تعریف و عملکرد 5635هنری : ،رما 

 .66-62(، 6: 6 ،تطبیقی(
 .یار دانش تهران، .تطبیقی اسالمی ادبیّات سوی نظریۀبه .(5636: تورا ،وند زینی

مطالعوات   اسوالمی.  ادبیّاتشدن بیقی در جهانیتط ادبیّات(. نقش 5636:حسینی  اصغرامیری و جهانگیر  ؛ ---------
 .503- 13(، 65: 50، تطبیقی ادبیّات

 القاهرة. .مدخل لدراسة األدب املقارن .(9111رمضان ) حمم دزکرای و سعیده  حمم د، عناين
 املعارف. القاهرة: داربعة األولی، الط   .ره ومناهجهتطو  صوله و أاألدب املقارن (. الف 9111محد )أاهر الط   ،يمک  

 الثة، القاهرة: دار املعارف.بعة الث  الط   .الفلسفةاریخ و الت  األدب و  ة يفدراسات أندلسی  (. ب 9111) ----------
 بعة األولی، القاهرة: دار املعارف.الط   .املقارن  ياألدب اإلسالم مة يفمقد  (. 9111) ----------

 .665-601(، 2: 6، تطبیقی ادبیّاتنشریۀ تطبیقی.  ادبیّاترؤیای  (.5630منوچهریان علیرضا :

 ة.هضة العربی  دار الن   :بریوت .األدب املقارن (.9119) طه ،ندا
 نی. ،تهران: نشردومچاپ  .ظمهادی نظری من ترجمۀ  .األدم المقارن. (5616: -----

 .666-665(، 6: 5، تطبیقی ادبیّاتنشریۀ  .های پژوهشتطبیقی: تعریف وزمینه ادبیّات(. 5613: -----

 علمی و فرهنگی. ان:تهر ضیاء موحد و پرویز مهاجر. ترجمۀ .ادبیّات ۀنظریّ. (5666: تن وارانولک، رنه و آوس

 .ةبریوت: دار العود. األدب املقارن(. 9111) يهالل، حمم د غنیم
 

http://www.ensani.ir/fa/35890/magazine.aspx
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 األدب المقارن یبحوث ف 
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 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 رلمی ةمقانةو

وحب  ويواألدبواملقارفو)األدبنیوانه  واانفارسي(
و11-1ص .ووت1441وخ یفوت(33)و3جامهةورازيتوانس  ةوانت اسهةتوانهادو

وواه وأمحاومک يوامکانت ويواألدبوانه  واملقارف

و1رضاواپعازاد 
 کل ی ة العلوم اإلنسانی ة، جامعة بوعلي سینا، مهدان، ایران جامعة تربیت مدر س، طالب الد کتوراه يف فرع الل غة العربیة وآداهبا،   ،املاجستریاخلر یج مبرحلة 

 2پ ایينخلیلو
 إیرانطهران، ، تربیت مدر سجامعة کل یة العلوم اإلنسانی ة، ،  ة وآداهباغة العربی  قسم الل  يف أستاذ 

و91/9/9119وانقب  :و 91/1/9141وان ص  :

وامللخ  
وراء احلندود  .األدب املقارن ال ذي یتعه د دراسة األدب من حیث صلته بسائر العلوم منن الفنن  والفلسنفة والت ن ریخ وعلنم اعجتمناع وعلنوم الند ین و..

نند غنیمنني هننالل. هننذا، وقنند طننر  فیمننا بعنند الز مکانی ننة نظری ننة األدب املقننارن اإلسننالمي أمثننال: إقبننال . ُوضننعت أسسننها يف العننايب العننر  علننی ینند حمم 
اهنا  جدیندا  يف جمنال األدب والن قند ال نذي هنو مبثابنة مهنزة وصنل ّتمن   عهوري وطه ندا وجمیب مصري وأخریا  طاهر أمحد مک ي. تعد  هذه الن ظری ة اّت 

نني کنن کة منظ ننر لنن دب  بننا البلنندان اإلسننالمی ة عننة املقارنننة بننا آورهننا األبی ننة والم کیننز علننی القواسننم ننیاق ذاتننه، أن  ألمحنند مک  املشننمکة فیهننا. ويف الس 
ّ  جدیننن ننني ّ رزا  للت عرینننف مببادئنننه وأصنننوله وذلنننا عنننن طرینننل آوره ورکاه ال نننی أدلنننی هبنننا. لقننند طنننرق مک  دا  يف نطننناق املقنننارن اإلسنننالمي دورا  هام نننا  ّو

اهننه اإلسننالمي. يب تقتصننر  نني للمدرسننة الفرنسننی ة فعسننب بننل تعنند هتا لتشننمل املدرسننة األمریکی ننة أیضننا . الد راسننات لنن دب املقننارن ّّت  دراسننات مک 
نني کعننر اب األدب املقننارن اإلسننالمي وا ور ال ننی خص صنننا هننذا املقننال  اعتمننادا  علننی املنننهج الوصننفي الت علیلنني إلعطنناء صننورة واضننعة عننن أمحنند مک 

 رن اإلسالمي خباص ة.قد مها يف مضمار األدب املقارن بعامة واألدب املقا

 .املدرسة الفرنسی ة، املدرسة األمریکی ة، طاهر أمحد مک ي األدب املقارن اإلسالمي، ،العر  األدب املقارنو:املف داتوان  ئیسیة

                                                                                                                                                          
 Reza.pashazadeh68@gmail.com      العنوان اإللکموين للکاتب املسؤول: .2
 parvini@modares.ac.ir                       العنوان اإللکموين:  .1

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


 

 


