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Abstract 
The theory of comparative literature is a new theory, because its philosophy is based on the 

study of literature beyond the boundaries of language, culture and interdisciplinary. 

Comparative literature first appeared in France and other Western countries, and entered the 

Third World Universities from the second half of the twentieth century. Dr. Ghonaimi 

(1968) is the founder of comparative literature in Arab countries. Later in the field of 

comparative literature, many scholars such as Tahir Maki, Saeed Allush, Ezzedin al-

Muna'sra, Hesam al-Khataib and others emerged. Hesam al-Khataib can be considered the 

largest and most accomplished Arab matchmaker. He follows the developments of the 

comparative literature more than other compatriots and has the most information and 

documentation on comparative literature in international and Arabic arenas. This article, by 

a descriptive-analytical and critical method, is attempting to discuss briefly the comparative 

literature and Hesam al-Khataib and introduces one of Hesam al-Khataib's most important 

books entitled as Afag Aladab Almogaran Arabian va Alemian. This book addresses the 

international and Arab worldviews of comparative literature. In this book, Khatib offers an 

evolved approach based on personal expertise and experience in teaching, writing, and 

attending Arabic and international conferences. He also corrects issues related to the history 

of comparative literature in Arab countries and he seeks to establish a link between Arabic 

comparative literature and world experiences. He introduces the scientific and cognitive 

experience of the Arabs from this knowledge, from the mid-thirties of the last century to the 

early nineties, and tries to give an Arab perspective in this field; a vision that includes a 

diligent and sincere effort to promote comparative Arabic literature. In conclusion, he 

reviews and critiques some books of Arabic theory. Therefore, this book is one of the best 

Arabic works in the field of comparative literature. 
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 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 333-372، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

 الّنقد يف مراای عربیّاً وعاملیّاً آفاق األدب املقارن 

 1هادي نظري منظم
 هران، إیرانجامعة تربیت مدّرس، طکّلّیة العلوم اإلنسانیة، وآداهبا،   العربّیةيف قسم الّلغة  أستاذ مشارك

 94/7/9339 القبول:  5/9/9349 الوصول:

 صامللخّ 
راسة األدب خارج حدوده اللغویةة والثقافیةة نظریة األدب املقارن نظریة حدیثة من حیث کونه لوانً من البحث األديب تقوم فلسفته علی د

املتةةوفی هةة )  غلی ةةم  یعتةةرو  وف ةةاعداً لعشةةرین األدب املقةةارن العل ةةم جامعةةامل العةةا  الثالةةث ملةةن ملت ةة  القةةرن ادخةة  قةةد واملعرفیةةةو و 
الطةاهر ميةم  مةث ابحثة  کبةاراً مةلهم  اآلن حلةدّ شةهدمل املقارنةة العربیةة ک ةا رن العل م يف األقطار العربیةة،  ( مؤسس األدب املقا9991

لتطةور األدب العةاملم  متابعةةً طاً و أکةر املقةارن  العةرب وأوفةرهم نشةا مةنوسعید علةو  وعاالةدین امللاةةرح وحسةام ا،طیةذ، وهةنا األخة  
وهةةةنا املقةةةةا) ابعت ةةةاد املةةةةله  العةةةةريبو املقةةةةارن علةةةی ال ةةةةعیدین العةةةاملم و  ة ابألدبتعّلقةةةالواثئةةةة  املاملقةةةارن، وأکثةةةرهم حیةةةةامًح لل علومةةةامل و 

ویقةةّدم  وابلدراسةةة عاملیّةةاً و  اً عربیّةةآفةةاا األدب املقةةارن ه کتابةة  یتلةةاو)ي ابجلةةانب  الشةةيلم وامل ةة و  الّلقةةد التحلیلةةم واتهت ةةام -الوةةةفم
 ةّح  فیةه وی ألی  وح ةور املةؤارامل العربیةة والدولیةة،التةد علی خرته يف جماتمل التةدریس و يف هنا اليتاب نظرًح متياملًة تعت  طیذ،ا

یُقةّدم قةارن والتبربةة العاملیةة، و يب املاو) أن ی ة  بة  األدب العةر یةک ا   لعربیةة بتاریخ الدراسامل املقارنة يف البلدان اتعّلقبعض الق ااي امل
 ةیاغة وجهةة نظةر عربیةة يف ل سةعییو ابشرها املقارنون العرب ملةن ملت ة  الث نیلیةامل إلةی مطلةس التسةعیلیامل اّليت َعرضاً للتبربة املعرفیة 

اللقةد عةدداً مةن اليتةذ لةدرس و یتلاو) ابويف ا،تام رتقا  ابألدب املقارن العريب، خملص ،دمة اتدب املقارن تلطوي علی سعم جاّد و األ
 امل العربیة يف جمالهوؤّلففاليتاب من أف   امل ُعلیت ابجلانذ اللظري لألدب املقارنواّليت العربیة 

 وعاملّیاً و  عربّیاً آفاا األدب املقارن األدب املقارن، حسام ا،طیذ، : املفردات الّرئیسیة

                                                                                                                                                          
 hadi.nazari@modares.ac.ir                  :ليرتو العلوان اإل و1

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


 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  371
 

 ةقّدمامل. 3
   إشکالیة البحث. 3-3

ت ةس األسةس العل یةة  ةنا الفةةر  الّةيت حة  ههةرمل بعةض اليتةذ و الدراسةامل  ،القةرن العشةرینإلةی  العل ةم املقةارن ترجةس نشةأح األدب
 ووو و  و 3ماري کاریه وجان 2ابلدنسرجر وفرانن 1) فان تییغمو الفرنسیون ُرّواد هنا اللون من البحث، ملهم بکان األديب احلدیثو و 

ن طلةو  الةدین اإلسة مم وانتشةاره يف الشةرا األوسةه، ليةلهم بدراسةاجم السةاذجة وغة  و  یين العرب مبعةا) عةن املقارنةة ملة 
 (59-55: 9494 غاو)،  امللهبیة آنناك کانوا یرمون إلی معرفة الشعر األف   أو الشاعر األشعر وحسذو

لةة مةن ُعلُةوا ابلتةألی  فیةه وملن ملت   القرن العشرین دخ  األدب املقارن جامعامل العةا  الثالةث أی ةا، وکةان العةرب مةن م 
 طخطةةیه عل ةةم تع ةةه فلسةةفة واضةةحة و دون أن َتد علةةی ال ةةعیدین اللظةةري والتطبیقةةم، واهت ةةوا بتدریسةةه أی ةةاً يف جامعةةاجم ليةةن

 ،نشةةةةأته   تيةةةةن نتیبةةةةة حلرکةةةةة فيریةةةةة» :عةةةةن بةةةةداايمل دخةةةةو) األدب املقةةةةارن يف اجلامعةةةةامل العربیةةةةة غلی ةةةةم هةةةة )ةةةةةحی و یقةةةةو) 
ک ا کةان دعوامل نظریة یؤمن أةحاهبا أن هنا العلم ضرورح ُملّحةووو،  ومله  نقدي ع ی ، و  ،و ملحی عل م ،ةاجتاهامل فلسفیو 

س يف مةله  اجلامعةامل دون اسةتعداد لةه أن یوضَ  كإمنا أرید ابألدب املقارن آنناشأنه لدی کّتاب الغرب وف سفتهم ومفيریهمووو و 
ا لیست من األدب املقارن يف شم ، أسا  هبا أةحاهب -یها أةحاهباا ُیس ّ ک   - أو وقوف علی حقیقته؛ فقامت دراسامل مقارنة

 (و19 -15ات: و ه )، ت« إلی مفهوم األدب املقارن
عةةةن نظریةةةة  أو) کتةةةاب ملهبةةةم هةةةنا اليتةةابو مةةة األدب املقةةةارن لفةةةان تیةةةیغم، يف أواخةةر ملت ةةة  القةةةرن العشةةةرین ههةةةرمل تر و  

ط بةةه يف ن و اتيةأ علیهةةا معظةم مدرسةةم األدب املقةار  تشةيی  الةةنهن املقةار  العةةريب و يف کةان  ةةا أوسةس  نةة »قةةد، و األدب املقةارن
ن من أع م األدب الفرنسم املقارن التدریس ابجلامعامل امل ةریة يف اانل ک ا تولی (و999 :9999ا،طیذ،   «اجلامعامل العربیة

يف جامعةة القةاهرح لسةلوامل الثانیةة أسةتاذا لةألدب الفرنسةم  ع ة  قبة  احلةرب العاملیةة»الّةنيح، أحدمها جةان مةاري کاریةه، هنه الفرت 
نشةةر غةةة الفرنسةةیة ةامعةةة اإلسةةيلدریة و قةةام ابلتةةدریس يف قسةةم الل الّةةنيالثةةا  هةةو ریلیةةه اتیامبةة ، ( و 77: 9917ميةةم، «  طویلةةة
الطالبةامل ليثة  مةن الطلبةة و  ةا بعةد مق ةداً قد أةب  األستاذان فیالياتذ امل ري، و قارن يف جملة حو) األدب املاملقاتمل بعض 

 و(15: 9919عامر،   أشرفا علی رسائلهم اجلامعیةابریس للتخ ص يف األدب املقارن و ممن غادروا م ر إلی 
 داری تدریس األدب املقارن يف ، و تولّ ج حم د غلی م ه ) من جامعة السوربونطخرّ يف أوائ  ا، سیلیامل من القرن املاضم و  

ئیةةة کاملةةةة إبلغابتأکیةةةدامل طخ  ةةیة عری ةةةة، و األدب املقةةةارن مشةةفوعاً   أةةةةدر کتابةةه» نفسةةه العةةةام يفو ، 9954العلةةوم ملةةةن عةةام 
 (و443: 9999ا،طیةذ،   «جةان مةاري کاریةهیةیغم وغةواير و دروس أسةاتنته الفرنسةی  مثة  فةان ت ملتامةاً سةبقته، و اّليت للتبارب 

) أوّ » إبمةا  اآلرا  غلی ةم هة )ف ؛ت غةروه اليبة ح؛ و مؤّلفةيتةاب وم اسةة ر هبةنا الطن العريب قد  نّةاليث ین يف الو  أنّ  من احل ّ و 
، بةةد) ن کةةانوا یعت ةةدون علةةی رةةةیدهم الثقةةايف العةةامالّةةنیيف الةةدرس املقةةارن، علةةی خةة ف سةةابقیه،  -مبعلةةی اليل ةةة -متخ ةةص
، 9957قةةارن العةةريب إلةةی عةةام امل هةةو املتخ ةةص الوحیةةد يف األدب قةةد هةة ّ ؛ و (499: 9917علةةو ، «  قةةايف ا،ةةا الرةةةید الث

امر، عةة«  خ ةعا لتةأن ه اليبة ي کاریةه و عطیةةة عةامر مةن السةوربون إلةی م ةةر بعةد أن تتل ةنا علةی جةان مةةار عةاد أنةور لوقةا و » فیةهو 
 (و14: 9919

مل بةةدأ املفهةةوم األمریيةةم یظهةةر إلةةی جانةةذ املفهةةوم الفرنسةةم لتخةةرّج أسةةاتنح مةةن جامعةةا»ويف السةةبعیلیامل مةةن القةةرن العشةةرین 
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امل أمریيیة يف األدب املقارن عرفت شهرح واسعةووو ولين املفهوم الفرنسم بقةم اثبتةا تعت ةاد مؤّلفإجنلیایة أو أمریيیة، مث لظهور 
 (و45: 9913حلون، «  ن ألفوا کتبا يف هنه املرحلة علی کتاب حم د غلی م ه )اّلنیاليث  من 

آفةاا  هکتابة نتلةاو) اّلني، (9 ا،طیذحسام   األقطار العربیة یعود إلیيف ناملفهوم األمریيم لألدب املقار  إدخا) الف   يفو  
 ابللقد والتقومي يف ما یلم: األدب املقارن عربیّاً وعاملیّاً 

 واهلدفالّضرورة، األمّهّیة . 3-7
وسةلبیة ولنةن إجيابیةة  لیقاملتعتلطوي عادح على اّليت ع لیة تقدمي آرا  ةحیحة ووجیهة حو) ع   اآلخرین، و هو البّلا   الّلقد إنّ 

 أداح قی ةة ل رتقةا  مبعةای  األدا  واظافظةة علیهةاو الّلقةد ما ینون هنا اللو  مةن بطریقة لیست جارحةو ويف األع ا) األدبیة، غالباً 
وتقةةتحم   طر علةةى رفةةوف املنتبةةاملتلتشةةر لةةالفالّةةيت دیئةةة الرّ ی لألع ةةا)  ةةة، ک ةةا یت ةةدّ ى لألع ةةا) األدبیةةة القیّ واللقةةد البلةةا  یت ةةدّ 

لةةرايمل معةةارك النتةةذ العربیةةة أو انبةةا أحیةةاان منانةةة مرموقةةة  ةةا يف الفعالیةةامل الثقافیةةة ال ةةخ ة، هةةنا إن   تشةةّ  طریقهةةا  ةةو 
فيارنةةة األع ةةا) الردیئةةة سةةتهدد نقافتلةةا، وجةة  ترانلةةا األديب والفنةةري،  الّلقةةد وإذا ما)و اجلةوائا األدبیةةة ذامل الطةةابس وا ویةةة العةةاملی  

 یلبم عن غیاب التحدي العل م احلقیقم واظاسبة والتقییمو  اّلني ظهر اإلحباطُ ویَ 
عةدم وجةود حرلةة نقدیةة قویةة تقة   ةا ابملرةةاد وتغربة   ائدح يف نقافتلا املعاةةرح يف هة ّ اهرح السّ یئة هم الظّ هاهرح النتذ السّ  

املقةارن العةريب يف حاجةة  بعامةة واألدب األدبف امرئ حقهواجلید من الردي  وتل   املبد  احلقیقم وتنش  الاائ ، وتويّف ک   
 التقییم والتسآ) واللقد البلا  کم یت ين من التغلذ علی العراقی  وال عوابمل وميهد الطری  للفسه  و الرقم والتطورو ی ماسة إل

علةی « ومهلة دنیویة یومیة ةیغة ق یة ُع ر رفیعة ولیس جمرد طخ ص أکادميم»األدب املقارن قد أخن علد حسام ا،طیذ و  
لوا م حظامل عیلیة علی کتبه املختلفة يف جما) األدب املقارن، وهنا مةا قولهو ف ن واجذ الدارس  أن یراجعوا أع اله ویسبّ  حدّ 

 یهدف إلیه کاتذ هنه السطور يف هنا املقا)و 
 أسئلة البحث. 3-3
 الشيلم وامل  و ؟ انب اجل يفروس اإلجيابیامل املوجودح يف اليتاب املداملآخن و ما هم أهم  -
 ما هم ميانة اليتاب املدروس يف قائ ة اليتذ اللظریة العربیة يف م  ار األدب املقارن؟ -
 ة البحثخلفیّ . 3-3
 تلةةةاو) الّةةةنيالوحیةةةد املقةةا) و  ،يف األقطةةةار العربیةةةة عاملیّةةةاً و  عربیّةةاً آفةةةاا األدب املقةةةارن کتةةةاب خاةةةةة عةةن   لبةةا لغایةةةة اآلن دراسةةةةت  

هو  يف جملةة  1331مس روژین اندري واملقا) قد نشر سلة  هو ما کتبه تورج میين وند ابتشرتاكأع ا) ا،طیذ املقارنیة ابلدرس 
تطبیقةةةی جهةةةةان  ادبیّةةةةاملجایگةةةاه حسةةةةام ا،طیةةةذ در »جم ةةةةس اللغةةةة الفارسةةةةیة ابیةةةران وعلوانةةةةه:  ای ةةةدرهالّةةةةيت  «متطبیقةةة ادبیّةةةامل»

ک ةةةا انةةةد    يف م ةةة ار األدب املقةةةارن وبیةةةان میااجةةةاو  ؤلّةةة بةةةبعض اآلاثر املقارنةةةة للتعریةةة  و واملقةةةا) حماولةةةة جیةةةدح لل(2 «عةةةرب
  عبدالليب اةطی  عن ميانة ا،طیذ وأشاد ببعض أع اله املقارنة، يف ةفحامل من کتابه العرب واألدب املقارنو 

 منهجیة البحث واإلطار نظري. 3-5
     اجلانب  الشيلم وامل  و و  علیليتاب ا ی بلقدلَ عالتحلیلم ویُ  - یعت د البحث املله  الوةفم

 عرض املوضوع .7
  آفاق األدب املقارنکتاب نبذة عن   .7-3

رًح ملتطّلبةةةامل هةةة ) تلبیةةةًة مباشةةةلغلی ةةةم کةةةان مسلسةةة  التةةةألی  فةةةی األدب العةةةريب املقةةةارن الةةةنی تَةةةواَلی بعةةةد ههةةةور األدب املقةةةارن 
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 نا األفة  ابلتطةورامل العاملیةة نشةرربةه هةتوسةیس أفة  املقارنةة العربیةة و و  اولة للشر الوعم املقةار حم ويف ومقت یاتهو التدریس اجلامعم
املعرفیةةة خةةن التطةةورامل العل یةةة و أي إلةةی م ةةدر األکةةادميی  العةةربو  تلبیةةًة حلاجةةة الدارسةة  «آفةةاا األدب املقةةارن»ا،طیةةذ کتةةاب 

الغایةة مةن مسةعی ا،طیةذ هةنا يف »فةة واً أو جائیاً يف اليتذ العربیةة السةابقةیغّطم حقوتً نظریًة أغفلت کلیو  ،اجلدیدح يف احلسبان
امل ارسةةةامل التطبیقیةةةة العربیةةةة يف هةةةنا رتقةةةا  ابلتفيةةة  اللظةةةري العةةةريب و التعریةةة  بتبةةةارب األمةةةم األخةةةری يف األدب املقةةةارن کةةةان ات

 (و977: 4557اةطی ، «  املیدان، حیث یستقیم مساره يف الثقافة العربیة
 -ةقّدمةيف امل ؤلّة ک ةا یشة  امل  -وقةد أتةی ،9994سةلة  ب وملو  نا اليتاب عن دار الفير بدمش   مل الطبعة األولیةدر و  

اللظریةة،  9رن: ج األدب املقةا :( بعلةوان9919التةاریخ   سبقه قب  عشةر سةلوامل مةن ذلة  اّلنيب ر عن اليتاتطوّ  جدیداً  کتاابً 
أةةةدره واسةةتدراکامل وإضةافامل حمةةدودح علیةه، و  تعةدی مل   ؤلّة مث أجةةری املو (4 قةدميب  تيةن إعةةادح طباعةة ليتةةاالتطبیة ، و  4ج 

م حظاته علد أوائة  التسةعیلیامل علی أن یق  اليتاب يف  شدیداً  حرةاً  ؤّل قد حر  امليف الدار املنکورحو و  9999سلة اثنیة 
 ت یتباومهاوو 
 ؤلّة وردي ويف الوسةه یقةس اسةم اليتةاب وامل الةون الغة ف فیهة األويلن عةن دار الفيةر، اتان ةةادر تةبعلليتاب علةی األقة  ط 

یقةس يف اجلةا  العلةوي، تلیةه ةةورح اليةرح  ؤلّة فاسةم امل حاجلدیةد ةبعةا الطّ تلیه ةةورح اليةرح األرضةیة علةی اجلانةذ األميةن أّمة ،يف أسفله
نةةذ األیسةةر،  والغةة ف مةةای  مةةن خمتلةة  اسةةم اليتةةاب ابللةةون األمرا واسةةم اللاشةةر علةةی اجلا ملهةةا األرضةةیة وعلةةی اجلانةةذ األیسةةر

( 9957 سیسةةةه  یت ةةة ن معلومةةةامل عامةةةة عةةةن دار الفيةةةر وسةةةلة والغةةة ف ا،لفةةةم األلةةةوان کالرتقالیةةةة واللةةةون األةةةةفر واألمراو 
م الةرقم اتةةط حفتشةت   علةی طاقةة اليتةاب ا بأّمةورسالتها وملهاجها وخدماجا وملشةوراجا ويف األسةف  یقةس علةوان دار الفيةرو 

بةاعم وعةدد ال ةفحامل وقیةاس ال ةفحة املوضوعم واملوضو  والعلوان والتألی  وال ة  الت ةویري والتلفیةن الطّ الرقم والرقم الدويل و 
 449یقةس اليتةاب يف ة الطبعةة األولةیو مقّدمةة الطبعة الثانیة مث مقّدممث فهرس اظتوی و  یلیها اسم اللاشر وعلوانه،  ،وعدد اللسخ

 فیةه عةاجيف أربعةة أبةواب و  ضعهو  ؛أي إنه من املقاس املتوسه سم 45*97وقیاس ال فحة  نسخة 9555ا عدُد ُنَسخهةفحة و 
ة بلظریةةةة املقارنةةةة،  تعّلقةةة آخةةةر تطوراجةةةا يف التسةةةعیلیاملو انةةةد  يف البةةةاب األو) عةةةن أهةةةم الق ةةةااي املمع ةةةلة األدب املقةةةارن، رمبةةةا يف
لطةةة  ا،ةةا  لةةةألدب املقةةارن، و اندیةةةد امللطقةةة اللوعیةةةة والوهیفةةة اللوعیةةةة لةةةه، لةةة يف البحةةةث عةةن املک ع ةةلة األدب املقةةةارن، املت ثّ 

وتعةةرك لل فهومةةامل الرئیسةةة لةةألدب املقةةارن، واللظةةرامل األمریيیةةة للخةةروج مةةن املع ةةلة ابجتةةاه اتنفتةةا ؛ والف ةة  األخةة  مةةن هةةنا 
للتبربةة  رضةاً م عَ یقةدّ  و مثالتبربةة العاملیةةقةارن و ی   ب  األدب العةريب امل حاو) أنو الباب خّ  ه لألدب املقارن يف ملظور عريب 

یُعةةرّج علةةی و  يف نشةةأح األدب العةةريب املقةةارن جوهریةةةً  یلةةبو وقةةائسَ العةةرب ملةةن ملت ةة  الث نیلیةةامل، و  یباشةةرها املقةةارنونالّةةيت املعرفیةةة 
اللقةد العل ةم املل ة ، مث ابلةدرس و العربیة یة یتلاو) کث اً من اليتذ اللظر و التطبیقم اللظري و   اترخيه ی حّ و  اتریخ املقارنة العربیة

امل األدب املقةارن قائ ةة عةن ترمةلعةريب املقةارن، و امل اللظریةة يف األدب ا ؤّلفةلحة  واثئقةم یتةوي ببلیوغرافیةا حولیةة للیةاّود کتابةه مبُ 
أمسةا  تح ة ي لل قةارن  العةرب، و تقةی التوةةیامل املل، و فهرس العدد األو) من جملة دفاتر جاائریةة يف األدب املقةارنإلی العربیة، و 

يف جملةةةة  «ایتامبةةة »مقةةةا)  کةةةنل و تقةةةی األو) لل قةةةارن  العةةةرب توةةةةیامل امللللرابطةةةة العربیةةةة لةةةألدب املقةةةارن و املؤسسةةة   األع ةةةا 
ن اليتةةاب ملةةو  وتقةةاریره العل یةةةو  مراجعةةة أمانةةه اللظریةةةرا ح هةةنا اليتةةاب و عةةن قةة دارس فةة  غلةةی أليّ  (؛9931امل ةةري  الياتةةذ 

شةةارامل رمل اإلقةةد کثُةةيف األوسةةاط األدبیةةة واجلامعةةامل العربیةةة، و  واسةةعاً  ی إجيابیةةاً ةةةدً و  ملحوهةةاً  ةةةدوره حتةةی الیةةوم تقةةی اهت امةةاً 
یُةَعّد م  أف ة  » یقو) اةطی  عن هنا اليتاب: وعاملیاً و  عربّیاً آفاقه مرجعا أساسیا عن األدب املقارن و ابعتباره اإلحاتمل إلیه و 

أکثةَر التةواریخا العربیةة تسةامیاً للي ةا) لةألدب للقةارئ العةريب حتةی یوملةا هةنا، و  مریيیةة يف األدب املقةارن تَیس ةرمدخ  لل درسة األ
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خملةةص ،دمةةة دب املقةةارن تلطةةوي علةةی سةةعم جةةاد و العةةريب املقةةارن يف القةةرن العشةةرین، ف ةة  عةةن ةةةیاغة وجهةةة نظةةر عربیةةة يف األ
ةة ً ابلث ةةر الطیةةذ اجلةةيّن  الّةةنيا،طیةةذ  ،ة ع ةةر الباحةةثق ةةیة األدب املقةةارن يف الةةوطن العةةريب، ق ةةی نرجةةو أن یيةةون مدیةةدا، حُم  

 (و971: 4557اةطی ،   «وا إلیه األجیا) العربیة دوماً تت اّلني
 دراسة اجلوانب الشکلیة للکتاب. 7-7
 اإلجيابیات. 7-7-3
 فعدد ةفحاته یبدو ملاسباو   احلبم امللاسذ لليتاب: اليتاب قد مود بيث  مما سب  ذکره رغم هنا کله -
  قلة األخطا  اليتابیة واإلم ئیة وس مة الطباعة ملها إت يف القلی  اللادرو -
 ووترقیم العلاوین الفرعیة ذکر أقسام أي ابب يف بدایته -
 وة ابألدب املقارنتعّلقللعدید من امل ادر امل ؤّل مراجعة امل -
امل اللظریةةة يف األدب العةةريب املقةةارن، وقائ ةةة عةةن ترمةةامل األدب  ؤّلفةةحولیةةة للیوغرافیةةا مبُلحةة  واثئقةةم یتةةوي ببلتاویةةد اليتةةاب  -

املقارن إلی العربیة، وفهرس العدد األو) من جملة دفاتر جاائریةة يف األدب املقةارن، وتوةةیامل امللتقةی التح ة ي لل قةارن  العةرب، 
يف جملة  «ایتامب »وتوةیامل امللتقی األو) لل قارن  العرب وکنل  مقا) وأمسا  األع ا  املؤسس  للرابطة العربیة لألدب املقارن 

 و(9931امل ري  الياتذ 
 الشکلیة املآخذ .7-7-7

فیه مث  من ملظور إشيايل، علی خ ف معظةم  ؤّل کانط ا امل  «آفاا األدب املقارن»یت   هبا کتاب اّليت رغم املاااي اليب ح 
 ( فةةةان املةةةر  قةةةد جيةةةد فیهةةةا بعةةةض املآخةةةن أو ا فةةةوامل915: 9493ونةةةد واندري، میةةةيناملقةةةارن  ب الدارسةةة  العةةةرب يف جمةةةا) األد

 ، ملها ما یلم: جودح يف ک  حماولة إنسانیةمث  هنه املآخن البسیطة مو و ، الشيلیة أو امل  ونیة
بين علیه ا،طوامل ال حقة، ت اّلنيإن ع لیة اندید األهداف هم حبر األساس د ا دف العام من  لی  اليتاب: عدم اندی -

اليةةرمي قةد أمهةة  احلةدیث عةةن ذکةةر  ؤلّةة مةن انقیقهةةا بسةهولة ویسةةرو ليةن امل ؤلّةة وکل ةا کانةةت األهةداف حمةةددح وواضةحة ايةةن امل
 األهداف العامة من  لی  اليتابو  

 (AILC)هو ال حی  و  (ICLA): 999ال فحة  عدم س مة الطباعة من بعض األخطا  املطبعیة: ملها مث   ما  ورد يف -
ماریل ةاریوس ملهةا أی ةا: و و 945قةد تيةرر نفةس ا،طةأ املطبعةم يف ال ةفحة رابطة الدولیة لألدب املقةارن(و و  الع مة املخت رح لل

، «للدراسةةة »السةةةطر الرابةةةس(:   454يف ال ةةةفحة ال ةةةحی : مةةةاریوسو و هةةةو خطةةةأ مطبعةةةم آخةةةر و ( و 994 :9999ا،طیةةةذ،  
مثةةةا)  ةةةنه  خةةة »قولةةةه: و  «توقیفیةةة ووو ؤلّةةة یسةةةتع  امل» ، يف قولةةةه:495ن حظةةه يف ال ةةةفحة مةةةا ملهةةةا ؛ و ال ةةحی : للدارسةةة و 

 ال حی : توفیقیة!و « اظاولة التوقیفیة
تسةةاعد الّةةيت عةةدد مةةن امل ةةادر إلةةی  ؤلّةة : وکةةان مةةن األف ةة  أن یشةة  امل«وم ةةادر مسةةاعدحقةةرا امل »بةةة تاویةةد اليتةةاب عةةدم  -

   يم یتحق  ا دف من استیعاب األبواب والف و) ب ورح أف  و أخری وذل  ل ، وتاودهم مبعلوماملالدارس 
 وقومي النايتعدم تاوید اليتاب ابللشاطامل املت لة ابلبحث وأسئلة الت -
هةةو الف ةة  مةةن هةةنا احليةةم واتسةةتثلا  الوحیةةد  التالیةةة: عةةدم تقةةدمي خ ةةةة عل یةةة يف ابایةةة کةة  ابب وظةةة مسةةبقة عةةن األبةةواب -

 الباب األو) وقد موده خب ةة عل یة انفعةو الرابس من
 امل ةدرمةث   نظام اإلحاتمل قةد یعةا  بعةض اتضةطراب أو یفتقةر إلةی بعةض الدقةة، کقولةه و بعض اتضطراب يف اإلحاتمل:  -
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ال ةةةةفحة هلةةةةاك إمهةةةةا) يف ذکةةةةر رقةةةةم معةةةةرف ابلةةةة م(و و السةةةةاب   امل ةةةةدر  األةةةةة :وووو(: سةةةةاب ، و  459، 433، 995 :نفسةةةةه
 (و4، ا امو 459 :نفسه رامل د 
ورده هيةنا أاألدب املقةارن(، و هةنا اليتةاب  (: و يف 454 :نفسه امل دریقو)  لدی حدیثه عن کتاب عبدالس م کفايف، و  

ههةةر فیهةا کتةةاب بةدیس حم ةةد معةةة الّةةيت أی ةةا ا،طةأ يف ذکةةر السةلة  ومثةةة و«يف األدب املقةارن»األةةة : يف فهةرس املراجةةس العربیةة؛ و 
هنا هو ال حی (، بیل ا وردمل سلة الطبس فةی و  9971ورد عام  495و ففی ا امو من ال فحة «يف األدب املقارندراسامل »

 و9917عام  499السطر األخ  من ال فحة 
 املضمونیة بناجلوا .7-3
 اإلجيابیات .7-3-3
وانط قةةه مةةن امللظةةور اإلشةةيايل يف ادح، اجلةةو  علیةةه، وروحةةه اللاقةةدح مقةةّدملغتُةةه العل یةةة، ووعیُةةه التةةاّم ملةةا هةةو  هةةم عدیةةدح ملهةةا:و  -
ومثةةة  هةةةنه املةةةاااي تتبلةةةی بوضةةةو   وحدیثةةةه الةةةدقی  عةةةن ميةةةامن ال ةةةع  والق ةةةور يف األوسةةةاط األدبیةةةة والعل یةةةة،دب املقةةةارن األ

  لل تابع  ألع ا) ا،طیذ وتسی ا لليتاب املدروسو
 املفهةوم األمریيةم لةألدب املقةارن، وليلةه یةاو) أن یقةّدم وا،طیذ ت یظهر مبظهةر املةدافس عةن املفهةوم الفرنسةم التقلیةدي وت 

حّ ً مبدئیاً یتلاسذ مس اجتاهامل التفي  املقار  احلدیث علد العرب وعلی املستوی العاملمو فاملعروف أن الفرنسی  کانوا ُی ّرون 
(و أي إابةم کةانوا 75: 9917علةو ، «   یةامةن کة  دتلةة فلیةة وَنُ ةّذ فیهةا معلةی عل «مقارنةة»یلبغةم أن نُفةراک کل ةة »علی أنلةا 

مةن »یرةدون ال  مل الواقعیة والع قامل التارخيیة ب  اآلداب ویُه لون اتهت ام ة الیامل األنر األديبو غ  أن ا،طیذ یری أنه
ين والبحةةةث يف خةة ) نظةةةرح مرنةةةة غةة  ُمتامتةةةة ت شةةةم  ميلةةس مةةةن دخةةةو) األدب املقةةارن يف حةةةدائ  التةةةنوا اجل ةةايل واتسةةةت تا  الفةةة

ال ورح األدبیة وا،یةا) واألسةلوب واملعبةم اللغةوي للياتةذ وموسةیقا الةلص ومةا قةد یوجةد مةن أومان عروضةیة أو أنسةاا خاةةة يف 
 الق  ةةیة ويف کةة  مةةا مَيُةةّت إلةةی ذلةةة البحةةث يف الشخ ةةیة الروائیةةة ويف قی هةةا ويف البلةةةا  الفةةين لألع ةةا)   ترتیةةذ اليةة م وکةةنل

 (و19: 9999ا،طیذ، «  األديب الّلقد ّ  األدب املقارن حم ب لةووو بشرط أت یَُ 
أن یسةةتطیس األدب املقةةارن اظافظةةَة علةةی ااسةةيه الةةداخلم »ومه ةةا یيةةن مةةن أمةةر ا،ةة ف بةة  املقةةارن ، فةةاملهم علةةد ا،طیةةذ 

 «لثقافةة اإلنسةانیة املشةرتکةبوةفه نسقاً معرفیاً ذا شخ یة خاةة تظهر مؤشرامل واضحة ابجتاه التباوب مةس رو  الع ةر وملةا  ا
(و فاحتفةا  األدب املقةارن بت اسةيه الةداخلم واهت امةه ابلق ةااي اإلنسةانیة اليةری مهةا الشةغ  الشةاغ  علةةد 11نفسةه: امل ةدر  

 ا،طیذو
ی  إلةةنشةة  -ت احل ةةر- علةةی سةةبی  املثةةا) ویُطلقهةةاالّةةيت يف األحيةةام وتدقیقةةه وشةةدح إن ةةافه  إخ ةةةه التةةام للحقیقةةة العل یةةة، -

علةةی أن اإلن ةةاف »قولةةه يف هةةنا: ومةةن کرتکیةةاهم علةةی اآلداب األوروبیةةة هم  وترئةةتهم مةةن بعةةض الةةتُ  ان ةةافه لةةرواد املقارنةةة الفرنسةةی 
  کةةنل یقت ةةم أن یعةةرتف املةةر  أن املقةةارن  الفرنسةةی  األوائةة  کةةانوا رواد علةةم أديب جدیةةد وکانةةت  ةةم  اسةةتهم املشةةروعة أی ةةاو و 

لث غارا يف التخلة ، و  یيةن نشأ تفي هم املقار  يف إطارها مرحلة سیادح کاملة ألوربة علی عا  اثاّليت ارخيیة کانت املرحلة الت
یعرفوابةةا قبةة  غ هةةاو الّةةيت ويف أبسةةه األحةةوا) کةةان مةةن الطبیعةةم أن یبةةدأ هةةؤت  مبقةةارانمل آداهبةةم  أي أسةةاس للتبةةاد) الثقةةايفو هلةةاك

یة اللظریة علی األق    یيونوا غافل  عةن رسةالة األدب املقةارن يف اتنفتةا  اإلنسةا  ويف تبدیةد ما یش  إلی أابم من اللاح هلاكو 
                                                                                                                                                   (و33 امل در نفسه:  «وتسیطر علی أذهان اللاس يف ک  بلد وأذواقهم -ومامالت–کانت اّليت   سحذ اللرجسیة القومیة واظلیة

فرنسةةا، بریطانیةةا، األوربیةةة   -مةةا کةةان ذا أولویةةة خاةةةة  ةةم، و تسةةی ا مةةن انحیةةة الع قةةامل األوربیةةة»ویقةةو) أی ةةا إابةةم عةةاجلوا  
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هت امةا ابحلاضةر، ألن التبةادتمل يف ع ةران احلاضةر تيتسةذ أمهیةة خاةةة يف تشةي  أملانیا، إسةبانیا، الیةوانن إ.ووو( وکةانوا أکثةر ا
 (و13 امل در نفسه:  «اآلداب القومیة

واحل  أن مث  هنا التعاط  مس ُرّواد املقارنة ومؤسسیها یياد یيون معدوما يف أکثر اليتذ والدراسامل املقارنة، العربیة ملها  
انقةد حملة  ومقةاران رفیةس التخ ةص یُةَقةّدر الظةروَف التارخيیةة للشةأح املدرسةة الفرنسةیة التقلیدیةة علی األق و و مرّد ذلة  أن ا،طیةذ 

وت یُغةةَری بشةةعارامل کانةةت َتعةةين ضةة لیاً إلغةةاً  لفيةةرح األدب املقةةارن، مث إنةةه تیظهةةر مبظهةةر املةةدافس عةةن نظریةةة دون أخةةری، و ليلةةه 
 الرو  العل یة البارمحویتقب  اتعرتاضامل و امل حظامل بشم  من اتقتلا ، و 

احلقیقةةة أن املقةةةارن  : »یقةةو) الّةةةني (م 4554املقةةةارن اإلیةةرا  املةةرم جةةةواد حدیةةدي  املتةةوفی ومةةا أشةةبه هةةةنا املوقةة  مبوقةة  
القةةدما  کةةانوا جَيهلةةون اللغةةامل غةة  األوربیةةة وکةةان اعت ةةادهم الةةرئیس يف التعةةرف إلةةی آداب تلةة  اللغةةامل علةةی الرتمةةاملو إذاً ف ةةن 

 (و995: 9459 حدیدي،  «یعرفوابا قب  غ هااّليت عم أن یرّکا هؤت  علی دراسة اآلداب األوربیة الطبی
یبةدو »قةارن بقولةه: یعةا  ملةه املفهةوم األمریيةم لةألدب امل الّةنيمسةؤولیَة اتضةطراب اليبة   «ولة »اللاقةد  ا،طیذ، ویّ   

ةةةه ليةةة  مفهومةةةامل األدب املقةةةارن اأن انفسةةةاحیَة  لسةةةابقة لةةةه واملعاةةةةرح هةةةم املسةةةؤولة عةةةن أن األدب املقةةةارن يف الثقافةةةة فيةةةره ونق ا
األنيلوسيسونیة ه  إلی عهد قریةذ َرجراجةاً غةامَض احلةدود وتلطةوي انةت امسةه دراسةاملو أدبیةة و أمةا  نقدیةة ت یيةاد جي عهةا 

 (و39 :9999ا،طیذ،   «جامسو وهنا ما یفسر ُعاوَف اجلامعامل الریطانیة عن طخ ص األدب املقارن
وإذا أردان أن نتبةاوم » من جید أقوا) ا،طیذ يف احلفا  علی فيرح األدب املقارن و تبی  أمهیةة البحةث يف التةأن امل قولةه:و  

اللظةةةرح ال ةةةیقة التقلیدیةةةة، فانلةةةا ت نتباومهةةةا اب،ةةةروج عةةةن نظریةةةة األدب املقةةةارن أو إلغائهةةةا، وليةةةن بتوسةةةیس ملطقةةةة البحةةةث اترخيیةةةا 
 (و13 امل در نفسه:«  کانت فیها أوربة مستوردح لألفيار األدبیة والعل یة علی السوا اّليت  ملاضیة لتش   الع ور ا

و وقفةه مةن املقةارن  الفرنسةی  األوائة مل (9999املتةوفی نةدا  امل ري طه  ؤّل ابمل من األمثلة علی ما سب  أن ذکرانه إشادتهو  
حثون العرب هنا امللحی بتقدمي وجهامل نظر أو إسهامامل درسةیة مقابلةة بةدت مةن ولطاملا الی املر  أن یلحو البا» :یقو) ا،طیذ
 (9، ا امو 455 امل در نفسه:  «واتجام والسلبیة

یتحةةةد  يف کتابةةةه عةةةن  الّةةةنيولةةةدی حدیثةةةه عةةةن األدب املقةةةارن يف أوراب الشةةةرقیة یوّجةةةه انتقةةةادا لامیلةةةه املغةةةريب سةةةعید علةةةو   
(و یقةو) ا،طیةةذ: 934 -947: 9917ارن ویُلظّةر  ةا وميلحهةةا شةرعیَة مدرسةة  انظةر: علةو ، يف األدب املقة «مدرسةة سة فیة»
وت نعتقد إت أن املق ودین هبنه املدرسة خيبلون مةن هةنا التفخةیمو وهةم میعةا جةادون وليةلهم یتعرضةون ل ةعوابمل فيریةة غة  »

الدرس املقارن: ه  ترسخ بب س مقةاتمل وبسةلة واحةدح هةم یس ح يف مثهم امل ين عن طریقهم ا،ا و ویتسا ) املر  عن تقالید 
 (و995: 9999ا،طیذ، «  ؟!9973سلة 

أن   وأيخن ا،طیةذ علةی علةو  انبهةاَره بب ةس مقةاتمل اشةرتاکیة وقولَةه بوجةود مدرسةة سة فیة فةی األدب املقةارن، ومةرّد ذلة 
م مة  مدرسةة، مةس أنةه لةو اسةتع   التعةاط  نفسةه الةنی  ا عربیا و  جيد فیهةامؤّلفتلاو) ابستخفاف  حوايل عشرین »علو  هنا 

اسةةتعان هبةةا ألميلةه إقامةةة بلیةةان مدرسةةة عربیةةة ممانلةةة يف أقةة  تقةةدیر للبلیةةان الّةةيت أضةفاه علةةی املقةةاتمل اتشةةرتاکیة األربةةس أو ا، ةةس 
 (و4ا امو ، 999-995امل در نفسه: «  اتشرتاکیةالنی أقامه لل درسة 

 ا اإلن اف والتدقی  العل مو واليتاب حاف  مبث  هن
مل ومبةا یقتبسةه أحیةاان مةن عبةارامل ابإلحةات ؤلّة التاامه التام ابألمانة العل یةة ورعایةة حقةوا اآلخةرین: ویتبلةی هةنا يف علایةة امل -

( 45 :امل ةدر نفسةه«  التبةارح ا،ارجیةة لةبداب»سائر الدارس و فعلی سبی  املثا) ت احل ةر جنةد أنةه لةدی اسةتخدامه مل ةطل  
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 و «حقوا هنه التس یة حمفوهة لریلیه ول  وأوسنت وارین»أييت يف ا امو علی ذکر ةاحبه بقوله: 
  العرب لإلحاتمل هاهرح مه ة وخطة ح للغایةةو مةن هلةا یوجةه نقةدا بلةا  إلةی الطةاهر ميةم ومةن ؤّلفویعتر ا،طیذ إمها) امل 

الةةدکتور ميةم قةةّرر ملةن البةةد  التخلةم عةةن ادعةا امل اإلحالةةة واملرجعیةةة، کلةه واألخطةةر أن    واألهةةم مةن ذلةة»یلهبةون اببةةه بقولةه: 
یتدف  کالسی  مارّاً ببلدان وقارامل وهواهر وآرا   إنه یقدمهاواّليت ومن اللادر أن جتد فیه إحالة إلی م ادر املعلومامل الغایرح الغلیة 

 مث (و494 امل ةةدر نفسةةه:  «غریبةةة إلةةی م ةةادر معلوماتةةه وتعریفةةامل وأقةةوا) مقبوسةةة مرفیتهةةا دون أن یشةة  إت اندراً ويف حةةاتمل
نؤّکد التقدیر العايل لل بهود املبنو) يف هنا اليتاب؛ ولين نُعّر عن خشیة من أن تيون املؤسسة األکادميیة »ی ی  ا،طیذ: 

قطعهةا البحةث األديب لّةيت ااألشةواط  و  إلی الطرا اجلاحظیة بعد کة  تلة ذامل التخ ص األديب علی األق ( تفّ   الرجالعربیة  
 البالغ علی التونی  واإلحاتمل وتدقیقه يف املادح العل یة املعروضةو ؤّل وهنا إن دّ) علی شم  فعلی حر  امل «والعريب

، بیل ةةا انةةّد  معظةةم 1یتلةةاو) األدب األمریيةةم املقةةارن مةةن خةة ) حبةةة األدب املقةةارن يف أمریيةةا وشةةیخه هلةةري رمةةاك ؤلّةة امل -
والتةاریخ األديب، و  یيةن متخ  ةا  الّلقةد کةان متخ  ةا يف  الّةني، 2لعرب عن اللظریة األمریيیة من خ ) ریلیه ول الدارس  ا

 يف األدب املقارن کلظ ه رماكو
 وقوفه علد رّواد الله ة العربیة األوائ  واليش  عن دورهم الرايدي يف املقارنة العربیة: -

وقةد توقّة  ا،طیةذ علةد األو) وعبةدالوهاب عةاام، ومن هؤت  مث  سلی ان البستا  مرتجم اإللیاذح وشارحها، وروحةم ا،الةدي، 
 :امل ةدر نفسةه«  أو) حماولةة جةادح متخ  ةة يف األدب العةريب احلةدیث ل ت ةا) ابآلداب األوربیةة»تهامقةّدمواعتر ترمته هةنه و 

 میةةس مقارانتةةه اکتفةةی ابإلشةةارح إلةةی أوجةةه التشةةابه بةة  الشةةعرین العةةريب والیةةوان  وحةةاو) إرجةةا  يف»( ليلةةه یةةری أن البسةةتا  955
هةنه املشةةابه إلةی تشةةابه اإلقلی ةة  العةريب والیةةوان  ومراحةة  التطةور لةةدی اوت عةة ، وليةن   یُةةو ا أبةةداً بوجةود أي تبةةاد) أو  نةةر أو 

امل ةدر «  أحيام متعسفة   یَلُ  ملها بعُض من أتی بعده مةن البةاحث  األدبیة  وّفر علی نفسه الدخو) يف   ن  بیله ا، وبنل
 (و 995-959نفسه: 

یسةتح  أن یعتةر الرائةد  الّةنيجمةرد بةواکَ  واهیةدامل مبدئیةة لظهةور الع ة  األو) »أو خلفةه ویعتر جهةده وجهةود مةن عاةةره  
اتریةةةخ علةةةم »(و واملةةةراد هبةةةنا اليتةةةاب 997 امل ةةةدر نفسةةةه: « الةةةدياألو) لةةةألدب العربةةةی املقةةةارن التطبیقةةةی وهةةةو کتةةةاب روحةةةم ا،

ابعتباره رائَد البحث التطبیقم املقارن يف  يا،طیذ وقفة مطولة مس ا،الد ویتوق  و«األدب علد اإلفرن  والعرب و فیيتور هوکو
 «املقةةارن رائةةد األدب العةةريب يا،الةةد مروحةة» ویوفیةةه حقةةه مةةن العلایةةة يف هةةنا اليتةةاب املةةدروس ويف کتابةةه املعلةةون: األدب العةةريب

 (و9915 ع ان، 
لفخةةري أرخةةت لةةألدب العةةريب أن تلسةةذ الّةةيت مراجعةةة دور الةةرايدح لفخةةري ابوالسةةعود وت ةةحی  هةةنه اللسةةبة: اعتةةادمل امل ةةادر  -

 ةادر املقارنیةة مةن رايدح کتابه املةدروس هلةا، مةا ذکرتةه امل  املقارنو غ  أن ا،طیذ قد ةح  يف يف األدب العريب الرايدحَ ابوالسعود 
خ فاً لي  ما نشر سابقا »لرايدح إلی خلی  هلداوي بقوله: نسذ ااستخدام م طل  األدب املقارن، و  فخري أبوالسعود يف جما)

 يف هنا املوضو ، یتب  من مراجعة الةدورايمل العربیةة ذامل اتجتةاه األديب ملةن أوائة  القةرن العشةرین إلةی ملت ةفه، أن أو) اسةتع ا)
/ 9/ 1سةةوریة( علةةی ةةةفحامل جملةةة الرسةةالة امل ةةریة بتةةاریخ  -حلةةذهلةةداوي  ههةةر بقلةةم خلیةة   «األدب املقةةارن»حمةةدد مل ةةطل  

 «اشةةةتغا) العةةةرب ابألدب املقةةةارنووو» ضةةةو  جدیةةةد علةةةی انحیةةةة مةةةن األدب العةةةريب:» :مةةةن خةةة ) العلةةةوان الطویةةة  التةةةايل 9949
 (و991 -997 امل در نفسه: 

                                                                                                                                                          
1. Remak 

2. Wellek 
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 هنا احليمو مراجعة عدد کب  من الدورايمل العربیة املختلفة للتأکد من ةحة ا،طیذ تيبد علا  و 
علایتةةه نظةةراي علةةی األقةة  ابألدب اإلسةة مم: واتهت ةةام ابألدب اإلسةة مم املقةةارن جدیةةد، یعةةود إلةةی ملت ةة  القةةرن العشةةرین،  -

ویعتةر طةه نةدا  جمیةذ امل ةري والطةاهر ميةموطةه نةدا وحسة  تسی ا ومن ُرّواده وأع مه عبدالوهاب عاام وحم د غلی م ه )، و 
أو) من اندی ابألدب اإلس مم املقارن وأبدی ان سا شدیدا له مت لیا أن یتم التواة  ب  الشعوب املسةل ة ابلوةة  بة  لغةاجم 

یعاب مفهةةةةةوم األدب اإلسةةةة مم املقةةةةةارن علةةةةی  ةةةةو یت یةةةةةا ابلدقةةةةة واتسةةةةةت -وألو) مةةةةرح-یرسةةةةم»وآداهبةةةةمو و ةةةةنا یةةةةةری الةةةةبعض أنةةةةةه
   (9495وند، ؛ میين15-55: 4595 رویين،پ؛ للتف ی  انظر: 39 :9911 علا  ورم ان،  «وواملوضوعیة

من أغلةی التبةارب يف اتریةخ »ویدعو ا،طیذ إلی األدب اإلس مم ویعتر جتربة األدب اإلس مم أو آداب الدو) اإلس میة 
ثقافةةة العربیةةة ونقافةةامل البلةةدان اآلسةةیویة واإلفریقیةةة املسةةل ة آدااب جدیةةدح مادوجةةة التفةةاع مل األدبیةةة العاملیةةة، إذ ولّةةد الةةت ق  بةة  ال

الشخ ةیة کانةت ب ة امل األدب العةريب فیهةا شةدیدح الوضةو  مةن انحیةة املوقة  الفيةري واللفسةم وا،یةا) األديب والشةي  الفةين 
وو وإن البحث املقار  هو اليفی  إبضةا ح کة  هةنه واتستع ا) اللغوي مما یوفر تربة خ بة شدیدح الغلی لدارسم األدب املقارنو

 (و 15: 9999ا،طیذ، «  اجلوانذ امل تلئة ابلدروس الغلیة يف جما) الت ق  والتفاع  ب  األدب العريب واآلداب اواورح
واير: یةری ا،طیةذ أن غة یةنه إشارته العل یة الطریفة إلی السر ورا  اإلقبا) العريب ا ائ  علی املقارن الفرنسم فان تییغم دون تل -

کةةان  ةةا أوسةةس  نةة  يف تشةةيی  الةةنهن املقةةار  العةةريب واتيةةأ علیهةةا معظةةم مدّرسةةم »ه فةةان تیةةیغم ؤّلفةةترمةةة کتةةاب األدب املقةةارن مل
عةن (و وهنا الي م ذو أمهیة کب ح؛ إذ إنه یيش  إلی حةد مةا 999 امل در نفسه:  «األدب املقارن وط به يف اجلامعامل العربیة

أسةةبااب أخةةری ورا  هةةةنا  كأن هلةةا  وت شةةة سةةّر انبهةةار الدارسةة  واملقةةارن  العةةةرب فی ةةا بعةةد ابملدرسةةة الفرنسةةةیة حتةةی یوملةةا هةةناو
اتنبهةةةار، ملهةةةا علةةةی سةةةبی  املثةةةا) أسةةةبقیة املدرسةةةة الفرنسةةةیة، وتواجةةةد بعةةةض املقةةةارن  الفرنسةةةی  يف م ةةةر لتةةةدریس األدب املقةةةارن 

ی کاریةةةةةه واتیامبةةةةة  وووو(، وإرسةةةةةا) البعثةةةةةامل اجلامعیةةةةةة إلةةةةةی فرنسةةةةةا للتخ ةةةةةص يف األدب املقةةةةةارن، جةةةةةان مةةةةةار الفرنسةةةةةم  واألدب 
واتستع ار الفرنسم لةبعض األقطةار العربیةة وابلتةايل اهت ةام املسةتع رامل ابألدب الفرنسةم ولغتةه وکة  مةا یظهةر يف فرنسةا مةن ألةوان 

الّةيت قةد طخّرجةوا يف اجلامعةامل الفرنسةیة أو اجلامعةامل اظلیةة  - و معةروفک ةا هة  -املعرفة األدبیة واللظرايمل، ومعظم املقةارن  العةرب
 اجلامعاملو  اننو حنو تل

کانت  ن ها حمدودا، و  العربّیةاملقارنة  دبّیاملللفرنسم غواير   جتد قبوت عاّما  يف ات «األدب املقارن»ترمة  الطری  أن لين 
 -مةن جهةة أخةری -ألن الرتمةةاملدرسةة الفرنسةیة مةن جهةة، و تلد األو) علةد أتبةا  فان تییغم هةّ  املسة»ا،طیذ أن علد  مرّد ذلو 

 (و994 امل در نفسه:  «مفتقرح إلی أیة مسحة شيلیة مقبولةابألغ ط املطبعیة و  أتت مشحونةً 
ی ا،طیةذ ، ویةر 9954: واليتةاب ههةر عةام  ومقالته عن ذلة لغلی م ه ) «األدب املقارن»إشارته امله ة إلی ميانة کتاب  -

مييةةةن أن یُعةةةّد فةةةی ةةةةدارح قائ ةةةة أکثةةةر اليتةةةذ العربیةةةة املعاةةةةرح  نةةة ا فةةةی الفيةةةر العةةةريبو ولةةةو اقت ةةةر اليةةة م علةةةی اليتةةةذ »أنةةةه 
 (و449 امل در نفسه:«  املتخ  ة ذامل املوضو  املفرد ليان کتاب غلی م ه )، األو) أو الثا  يف القائ ة

السةر ورا  امدهةار املفهةوم الفرنسةم لةألدب املقةارن يف  كجتعللةا نةدر  -نةذ مةا سةب  ذکةرهإلةی جا-وهنه اإلشارح العل یة امله ةة  
 الوطن العريبو 

مشرقم علةی األقة  کتةذ عةن األدب العةريب املقةارن بلغةة أجلبیةةو  -أو) عريب»ومن املعلومامل القی ة يف اليتاب هو أن ه ) 
ُت ةةدره  الّةةنيوحیةةدًح يف اليتةةاب السةةلوي لةةألدب املقةةارن  «ة املتحةةدحدراسةةامل األدب املقةةارن يف اجل هوریةةة العربیةة»وتقةة  مقالتةةه 

حتةی » (؛ ک ةا یةری ا،طیةذ أنةه434 امل ةدر نفسةه:  «9959الرابطة األمریيیة لألدب املقةارنو وهةم مقالةة ق ة ح نشةرمل عةام 
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إلیهةا دح غلی ةم هة ) املشةار وابتدا  من ا، سیلامل ت یَرد يف اليتاب السةلوي أیةة مةادح عةن األدب العةريب سةوی مةا 9911عام 
 امل ةةةدر نفسةةةه:«  ( ومةةةادح أخةةةری للتةةةوتلبم ق ةةة ح تت ةةة ن بشةةةي  رئیسةةةم عرضةةةاً جلهةةةود غلی ةةةم هةةة ) نفسةةةه ت أکثةةةر9959 

 (و9، ا امو 434
 التقدیر اليايف يف م ر:  «ه )غلی م »إشارته الطریفة إلی عدم تلقم  -

رمبةةةا بسةةةببه تةةةداخ  اللاعةةةامل اإلیدیولوجیةةةة واملوقفیةةةة »يةةةايف يف موطلةةةه م ةةةر، هةةة )   یتلةةة   التقةةةدیر الغلی ةةةم یةةةنکر ا،طیةةةذ أن 
 امل ةدر نفسةه:«  ُشةّلت علةی املدرسةة الفرنسةیة مةن جهةة أخةریالّةيت والشخ یة مةن جهةة، وبسةبذ احل لةة  العقائدیةة السیاسةیة( 

 (و4، ا امو 434
  وله:إشاراته الدقیقة إلی بعض اندايمل األدب املقارن العريب: وملها ق -
یةةلبم عةةن غیةةاب التحةةدي العل ةةم احلقیقةةم يف وجةةه الباحةةث  الّةةنيیةةوّد املةةر  أن یشةة  إلةةی عامةة  ُمثةةّبه، بةة  قاتةة ، هةةو اإلحبةةاط »

 (و93ة الطبعة األولی: مقّدم«  من اظاسبة أو التقییم أو التسآ) -ولو أدنی -العريب؛ فلیس يف الوسه الثقايف العريب أيُّ حد
هلةاك خشةیة مةن أن تلقلةذ طاولةة األدب » اتهت ام املتااید ابألدب املقارن يف البلدان العربیة یقو):يف معرك احلدیث عن و  

املقارن علی أةحاهبا مثل ا انقلبت طاوتمل أخری کث ح يف احلیةاح العربیةة بسةبذ اإلسةراف يف مراک ةة األطبةاا وعةرك الع ة مل 
َقّب ملووو و وتشهد الساحة اجلامعیة الیوم 

ُ
مقارن  ُجةُددا یلوحةون بسةی  اتخت ةا و مةلهم مةن تعةذ وع ة  واجتهةد، وخله امل

وملهم من عاد من إیفاده خالی الوفاك حتی من لغة أجلبیة یتقلها، وملهم من وعد وابشر اإلنتاج، وملهم من أنير وأرجأ، وإابم 
 بةة  ابحةةث وت ُعةةّدحو نریةةد أت نةةدفس للبحةةث لیظلّةةون میعةةاً معقةةد األمةة و وهلةةاك أی ةةا علةةة العلةة  وهةةم أنلةةا میعةةا نریةةد أداب مقةةاران

 (و95 امل در نفسه:«  ضریبته وترید مؤسساتلا للا أت نيلفها أیة تيلفة معلویة أو مادیة
إلةةةةی ومشةةةةيلة األدب املقةةةةارن أنةةةةه یتةةةةاج إلةةةةی السةةةةقم ت »وهةةةةو یُعةةةةّدد بعةةةةض مشةةةةي مل األدب املقةةةةارن:  ؤلّةةةة وانظةةةةر إلةةةةی امل 
  أبعةةَد کةة   تلةةات ةةا) حةةّم ابلعةةا  ا،ةةارجم، وملةةر مفتةةو  للحةةوارو ومةةا رايمل وتسةةهی مل مثیةةة، و ، ویتةةاج إلةةی کتةةذ ودو «البعةة »

ويف ما یت   ب  ور الدراسامل املقارنة يف األدب العريب القدمي یری ا،طیذ أن اعتةداد  (و99-95ةص « جامعاتلااألمور عن 
ديب أقةةةةّ  مةةةةن نشةةةةاطهم يف احلقةةةةو) املعرفیةةةةة األخةةةةری کةةةةالعلوم العةةةةرب الشةةةةدید بلغةةةةتهم وأدهبةةةةم جعةةةة  نشةةةةاطهم يف حقةةةة  التبةةةةاد) األ

(و وابلطبةةس مثةة  هةةنه 79 امل ةةدر نفسةةه:  «خيشةةاه األداب  وأهةة  اللغةةة الّةةنيکةةان الةةدخی  لغةةًة وأدابً هةةو اظةةنور »والفلسةةفة، بةة 
اتعتةداد ابللغةة و األدب علةد املواق  تؤّدي إلی عدم نشو  الدراسامل األدبیة املقارنةو ولیس هةنا وحسةذ، إذ إن هةنا التیةار مةن 

وحتةةی الیةةوم جنةةد رأاي عاّمةةا ت یسةةرتی  إط قةةاً لل قةةارانمل مةةس اآلداب األخةةری »العةرب مةةا ما) مسةةت را  وفةةاع  يف الع ةةر احلاضةةر: 
تقّویةه  نيالّةاللغوي  –ویلير موضو  التأنر العريب ابآلداب الغربیة أو یاو) التقلی  من شأنه أو ط سه بدافس من اتعتداد األديب 

 (و19 امل در نفسه:  «عادًح ناعة اظافظة الدیلیة أو القومیة
قد عاد من اإلیفاد يف الل   الثا  من الث انیلةامل متخ  ةون ُشةّبان مةن خمتلة  اجلامعةامل األجلبیةة و لةوا » ویقو) أی ا: 

امعةةامل غةة  الفرنسةةیة واکتفةةا  کثةة ین مةةلهم درسةةوه يف اجل الّةةنيمعهةةم تبایلةةامل واجتاهةةامل مت ةةاربة، بسةةبذ ضةةآلة الةةرانم  اللظةةري 
 (و434 امل در نفسه:  «ابلرسائ  التطبیقیة دون ان   جامعم ملاسذ

خيلةةه بةة  وجةةود مةةادح  ؤلّةة امل» أبن العةةرب أو) مةةن درس األدب املقةةارن: الّةةنيوملهةةا نقةةده تعتقةةاد العراقةةم ةةةفا  خلوةةةم  
لعةرب أوَ) مةن درس األدب املقةارنووو ومةن املؤسة  أن اليتابةة العربیةة حتةی الیةوم خ بة للدراسة املقارنة يف الرتا  العةريب وکةونا ا

 (و431 امل در نفسه:«  ت ترید أن تتخلص من سیيلوجیة املفاخرامل الرتانیة
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ويف معةرك ک مةةه علةی معةةاانح الةروابه العربیةةة لةألدب املقةةارن وغیةاب الةةدعم احليةومم  ةةا یقةو) يف شةةباعة عل یةة ملحوهةةة:  
دو أن معاانح هةنه الةروابه واحةدح وهةم ضةع  اإلميةاانمل وغیةاُب الةدعم مةن احليومةامل واملؤسسةامل الُقطریةة والقومیةة لعةدح ویب»

 «تسةتدّر التأییةد والةةدعمالّةيت أسةباب يف ةةدارجا الطبیعةة العل یةةة ا،ال ةة  ةنه الةروابه وبُعةةدها عةن اجلوانةذ السیاسةیة واإلع میةةة 
 (و479 امل در نفسه: 
للطةةاهر ميةةم یطةةر  ا،طیةةُذ ق ةةااي هامةةة تفیةةد میةةس الدارسةة  يف حقةة  األدب  «األدب املقةةارن»دیثةةه عةةن کتةةاب ولةةدی ح 

ةفر امللةم  ابملعلومةامل یُةریُ  امل» عامًة واألدب املقارن خاةة، ملها قوله: نفَسةه مةن کة  األومار؛ فية  مةا ت  ؤلّة ويف ابایة هةنا السا
ا) إلةی األدب العةام وتسةی ا دراسةة الظةواهر األدبیةة العامةة و املشةاهبامل غة  املسةتلدح إلةی ميين إدخاله يف ابب األدب املقةارن ُیة

یسد) الستار علی ح  سعید لل ع لةو و یبدو هنا اتجتاه غایة ما تستطیس املؤسسة األکادميیة العربیة تقدميه   الع قاملو وبنل
 (و499 امل در نفسه:  «ومن إسهام يف حّ  مع لة األدب املقارن

دي عةن أسةفه ملةا بةکتابه بي م دقی  عن الوضس الةراهن للبامعةامل العربیةة وحةا) التةألی  يف األقطةار العربیةة، وی  ؤّل وخيتم امل 
امل ایةة  کةة  املیةة   ةةو التبسةةیطیة الشةةدیدح وتقلةةس إبعةةداد أدب مقةةارن خةةا) مةةن أي انةةد مؤّلفةةجيةةد يف السةةاحة املقارنیةةة العربیةةة مةةن 

إذا کان الدرس العربی املقارن يف اجلامعامل قد أقلس نفسه بعةد جتةارب حةوايل ن ة  قةرن، أبن » :ي الرفیسعل م ومن األدب اللظر 
التعقیةدامل ص، بعیةدا عةن امل ةطلحامل الغام ةة واملعةاه مل الي میةة و یتحسس الطری  خطوًح خطوًح بعقلیة الدارس غة  املتخ ة

ة غة  الله ةة، فةان هةنا املوقة  املتيیّة  املبةين علةی واقعیةة مشةوبة ابملةرارح یشة  الفيریة، و قَلاس بتقدمي وجبة ُملط فة للعقةو) اجلامعیة
آلةةةت إلیةةه الدراسةةةامل  الّةةنيأخةةن یلخةةرط يف امل ةةة  نفسةةه اإلدهةةةا ، و ح و بوضةةو  إلةةی أن الةةةدرس املقةةارن بةةدأ یفقةةةد انةةدايمل اجلةةدّ 

هلةةا یةدور حةةو) الظةاهرح التبسةةیطیة العامةة يف التةةألی  احلةدیث و بةة  دفّةيت اليتةةاب املقةررووو و اجلامعیةة األخةری يف قاعةةة اظاضةرامل 
 (و497 امل در نفسه:  «األديب العريب املعاةر

 املآخذ. 7-3-7
 قلیلة جدا ملها: املآخن علی اليتابو 
 بسطه الوايف  ا، علی حساب غ ه من املقارن  األمریيی وعلی آرا  األمریيم هلری رماك و  ؤّل امل ترکیا -
نفسةه یؤکةد  ؤلّة رغةم أن امليب و الفارسم ملةن قةدمي الامةان، و ألدب الفارسم املقارنو فرغم تفاع  األدب  العر عن ا ؤّل غفلة امل -

( إت أنةةه   ُیشةةر إلةةی 455 امل ةةدر نفسةةه:«  املقارنیةةة هةةو اآلداب اإلسةة میةأقةةرب شةةم  إلةةی األدب العةةريب مةةن اللاحیةةة »علةةی أن
 ههور األدب املقارن يف إیرانو

(، بةةةدتً مةةةن التسةةة یة األةةةةلیة 497 امل ةةةدر نفسةةةه:«  ا،لةةةی  العةةةريب»قةةةة اترخيیةةةة تت ثةةة  يف اسةةةتخدامه مل ةةةطل  تشةةةویهه حلقی -
ن ةةبه العل ةةم ت یتفةة  مةةس  الّةةني! وکةةان ابألحةةری اب،طیةةذ أن یبتعةةد عةةن مثةة  هةةنا التعبةة  «ا،لةةی  الفارسةةم» اترخيیةةا: ال ةةائبة

 وحیاده العل م وإخ ةهو
الدراسةةامل اجلامعیةةة العربیةةة يف األدب املقةةارن تتهةةرب »: ووفقةةا لعاالةةدین امللاةةةرح فةةان «املثاقفةةة»و «عیةةةالتب»إمهةةا) احلةةدیث عةةن  -

 (57: 9999امللاةرح،   «ومث مقارن امل أساسیة أليّ  قّدمک  «املثاقفة»و «التبعیة»عادح من دراسة فرعم 
 یجةالنت .3

من أکثر الباحث  العرب  ک ا أنهيف البلدان العربیة؛   ح األدب املقارنمن الع مامل البارمح يف مس  حسام ا،طیذ من کبار اللقاد و 
) األدب املقةةارن يف فقةةد أسةةهم يف إدخةةا؛ العةةاملیاملقةةارن علةةی ال ةةعیدین العربةةی و  بدة ابألتعّلقةةمتابعةةًة للوقةةائس املو  إنتاجةةاً و  نشةةاطاً 
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ه ابلتعریة  ابملدرسةة وّسةس آفةاا البحةث فیةلتطبیقةم، و وألة  يف جانبیةه اللظةري واعدد آخر مةن اجلامعةامل العربیةة، جامعة دمش  و 
 اإلخ   العل م اليب و اسة و تت   ابحل طخ  یةً  ق یة األدب املقارن متابعةً  سَ اتبَ األمریيیة و 

 واً آفةةةاا األدب املقةةةارن عربیّةةةاً وعاملیّةةة، ملهةةةا کتابةةةه املعلةةةون: األدبیةةةة العربیةةةة کثةةة ح جةةةداً يف احلرکةةةة الثقافیةةةة و  ا،طیةةةذ مسةةةامهامل 
التةةألی  وح ةةور املةةؤارامل العربیةةة والدولیةةة، د علةةی خرتةةه يف جمةةاتمل التةةدریس و قةةّدم يف هةةنا اليتةةاب نظةةرًح متياملةةًة تعت ةة ؤلّةة املو 
مةن أف ة   هنا اليتاب نة بتاریخ الدراسامل املقارنة يف البلدان العربیةو إذاً ف ن احل  أن یقا): إتعّلقةّح  فیه بعض الق ااي املو 

ةمُ و  ،ملاهبةهو  ،مدارسةهو  ،الواسةس بلظریةة األدب املقةارن ؤّل علی شم  فعلی إملام امل ربیة يف جمالهو فهو إن د)ّ اليتذ الع  ، تهع ا
ابشةةرها الّةةيت رضةةاً للتبربةةة املعرفیةةة یُقةةّدم عَ و  ،التبربةةة العاملیةةةی ةة  بةة  األدب العةةريب املقةةارن و  یةةاو) أن ک ةةا أنةةه  ،، و ووومؤاراتةةهو 

اترخيةةه اللظةةةری  ی ةةةّح إلةةةی املقارنةةة األدبیةةةة العربیةةة و  یع ةةد ؛ مثإلةةی مطلةةةس التسةةعیلیامل ملةةةن ملت ةة  الث نیلیةةةاملاملقةةارنون العةةرب 
خملةةص ،دمةةة اترتقةةا  ابألدب املقةةةارن دب املقةةارن تلطةةوي علةةی سةةعم جةةاّد و یةةاو) ةةةیاغة وجهةةة نظةةر عربیةةة يف األو  ،التطبیقةةمو 

یيشة  اليتةاب و  وابجلانةذ اللظةري لةألدب املقةارن تیةلعُ الّةيت مةن اليتةذ العربیةة  عةدداً غة  قلیة  اللقدویتلاو) ابلدرس و  العريب،
 هتواضةةعیُطلقهةةا، و الّةةيت ه يف األحيةةام شةةدح إن ةةافو  اسةةتق لیة شخ ةةیته،و  ،روحةةه اللاقةةدحو  ،عةةن لغةةة التخ ةةص علةةد ةةةاحبهأی ةةا 
 وووو و تقاریره يفالشخ یة املباشرح  تهشهادالبالغ و  هتدقیقو  ،إخ ةه للحقیقة العل یةو  ،العل م

التحلیةةة  مةةةن اللةةةاحیت  اليّ یةةةة الدراسةةةة و  ة العربیةةةة بلةةةغ مقةةةداراً یسةةةتح ّ املقارنةةة رةةةةید أنیسةةةتفاد مةةةن مراجعةةةة هةةةنا اليتةةةاب و  
 طبیعیةةً   ُتؤملا الث ار املرجوح ملها نتیبةةً و حمدودح إلی اآلن  ،اظ ودحو  مث  هنه اظاوتمل اجلادح ه ميين القو) إن، غ  أناليیفیةو 

املةدی تقةوم الع یقة يف هنا اوةا) تقت ةم برانجمةا بعیةد ، تسی ا أن الدراسة الشاملة و يف البلدان العربیة الشروط السائدحللظروف و 
 وفاَراو مثیةو عدیدحو علی تلفینه مؤسساملو و 
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ملةةا هةا ُم ةطراً مةةس أسةرته إلةی دمشة ، و   علارانة»ليلةهطةراي بفلسةةط  و  يف 9944ولةد عةام مقةارن عربةةی مرمةواو و حسةام ا،طیةذ انقةد  (9 

 ووویق : طریةة و دمشة هيةنا امتاجةت يف فتوتةه املبيةرح رو  ميةان  عةر و و 9931يبةة العةرب يف فلسةط  عةام یبلغ السابعَة عشرح بسةبذ ن
 قسم اللغة اإلنيلیایة، مث دبلوم (و مث طخرّج ا،طیذ يف جامعة دمش  من قسم اللغة العربیة، مثalkanani.comأبوشاور «  التاریخالیامس  و 

موضةةو  مقةةار  عةةام  قةةدم رسةةالة دکتةةوراه يفو  (http://arabswata.org)جامعةةة کةةامردج  الرتبیةةة، وأخةة ا ان) الةةدکتوراح يفاتخت ةةا  يف 
ا يف عامةةة 43لةة  بعةةد خدمةةة ذمةةة يف اولةةةس الةةوطين للثقافةةة والفلةةون يف الدوحةةةة، و مسةةةؤوتً عةةن مرکةةا الرت و یع ةة  اآلن خبةة اً نقافیةةاً  و9999

األدبیةة العربیةة، مةس نشةاطاته  احلرکةة الثقافیةة و ت اُنَ ةی يفالتدریس اجلامعم ب  دمش  وب ومل وةةلعا  و الدوحةة وغ هةاو مسةامهاته ت تعةّد و 
 و 4554عاملیة عام قد تُةّوجت جهوده م وله علی جائاح املل  فی   الهبا يف جما) الرتمة األدبیةو و  قاماّليت غ  اتحرتافیة 

  واحلقیقةة أن أهةم مةا ميیةا جهةد الةدکتور ا،طیةذ سةعیه الةدائذ لتطةویر أدائةه البحثةمو فهةو ابحةث حمّية»یقو) عله عبدالليب اةطی :  
قلةةة  ت یثلیةةه عةةن ذلةة  بریةة  اتسةةم أو غةةرور الُسةة عة أو اتط ئلةةان إلةةیه ابلتلقةةی  والتعةةدی  والت ةةحی ، و یعةةود علیةةیعیةةد اللظةةر فی ةةا یيتةةذ و 

« عاةةةةرح؛ فاحلقیقةةةة أولةةةی ابتتبةةةةا غةةة  ذلةةة  ممةةةةا ابمل شةةةائعا علةةةی  ةةةو فةةةاجس يف احلیةةةاح الثقافیةةةةة العربیةةةة املاسةةةبة أو التقیةةةیم أو املسةةةا لة، و اظ
 (و973: 4557اةطی ،  
ب املقةارن علةی ة ابألدتعّلقةومةامل املأکثةرهم متابعةًة للوقةائس و حیةامًح لل علم ا،طیذ أکر املقارن  العةرب و لعّللا ت نبالغ إذا اعتران حساو  

الدويل؛ فقةد اتبَةَس ق ةیة األدب املقةارن متابعةًة طخ  ةیًة تت ة  ابحل اسةة املتوّهبةة، سةوا  مةن خة ) التةدریس اجلةامعم يف ال عیدین العريب و 
ةةلة يف مةؤارامل  ) مشةارکاته املتواقطر، أم من خ ) إسهاماته اللظریةة و التطبیقیةة الغایةرح، أم مةن خةوب ومل وةلعا  وتعا و  جامعامل سوراي

املقةةارن ن التحقةةوا ابلرابطةةة الدولیةةة لةةألدب الّةةنیتسةةی ا يف نشةةاطامل الرابطةةة الدولیةةة لةةألدب املقةةارنو فهةةو مةةن العةةرب األوائةة  األدب املقةةارن، و 
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(AILC) ویعةةرتف »   لةةألدب املقةةارن:و یقةةو) ا،طیةةذ عةةن  اسةةته امللقطعةةة اللظةة9979؛ فقةةد انتسةةذ هةةو مةةس ممیلةة  لةةه إلةةی الرابطةةة عةةام
: 9999 ا،طیةذ،  «أبن األدب املقارن بدأ أيخةن علةده ةةیغة ق ةیة ُع ةر رفیعةة و لةیس جمةرد طخ ةص أکةادميم و مهلةة دنیویةة یومیةة ؤّل امل
 (و93ة: قّدمامل
الغربیةةةة بةةة  الثقةةافت  العربیةةة و  مةةس فیةةه الّةةنيتيویلةةه الثقةةةايف »یةةذ ابلدراسةةة املقارنةةة لةةةألدب إلةةییُرجةةس الةةبعض السةةبَذ يف اهت ةةةام ا،طو  

مشلةت الّةيت کانةت لغتةه الثالثةة، ف ة  عةن أسةفاره العدیةدح الّةيت  للفرنسةیة سةها لغةًة وأدابً، و درّ درسةها و اّليت مبعرفته لإلنيلیایة   مستعیلاً علی ذل
 : نفس ال فحة(و4557اةطی ، «  ك وامتدمل  واً من أربعة عقودمعظم بقا  األر 

مل نقدیةةةة دراسةةةاد امليتبةةة العربیةةةة بعشةةةرامل کتةةةذ و موّ قةةارن ملةةةن أکثةةةر مةةةن  سةةة  عامةةةاً و نفسةةةه علةةةی علةةةم األدب امل قةةد وقةةة  ا،طیةةةذو  
 و(alkanani.comابوشةةاور   «روائیةة شةةّيلت ع مةةامل  فارقةةة، وتبَقةةی مرجعةةا للدارسةة  واللاقةةدین ولل بةةدع  أنفسةةهم قاّةةة  و »مقارنیةةة و 

،طیذ يف معرك حدیثه عن عاملیة األدب کث ا من األفيةار و اآلرا  القی ةة وخلةص إلةی نتةائ  ع لیةة علی سبی  املثا)، ت احل ر، قد أورد ا
 خب و  عاملیة األدب العربی، میث یری الدکتور عبود أن هنه اللتائ  لو أخن العرب هبا لتغ مل ةورح عاملیة أدهبم جنرايو

 يبوميانة حسام ا،طیذ يف األدب املقارن يف العا  العر  (4 
آفةةاا األدب وضةةس لةةه علةةواان جدیةةدا هةةو: ( و 1392دمشةة ، جامعةةة  املقةةارن األدب یةةری  عبةةده عبةةود أن ا،طیةةذ أعةةاد طباعةةة کتابةةه  (3 

 (و و به یُعّرك ا،طیذ يف ک مه املشار إلیه أع هو1، ا امو 22: 1333انظر: عبود،   عاملیّاً و  عربیّاً املقارن 
 املصادر و املراجع

 دمش : ملشورامل ا یئة العامة السوریة لليتابو .األدب املقارنالعرب و  (و4557لليب  عبدااةطی ، 
جملةة اجل عیةة  تطبیقةیو ادبیّةاملتطبیقی اسة می: اةامی مهةم در راسةتای آسةیذ مدایةی ام  ادبّیامل(و نظریه 4595پرویلی، خلی   

  و15-55، (93 ، العل یة اإلیرانیة للغة العربیة وآداهبا
 8، مشادد،  وعلوم انساانی  ادبیّاتمجله دانشکده تطبیقی، پیدايش وگسترش آن.  ادبیّات(. 5665جواد )حديدي، 
(4) ،586-607. 

و اجلاائر: دیوان أع ا) امللتقی األو) لل قارن  العرب(و حماولة لتحدید مفهوم م طل  األدب املقارنو 9913حلون، عبداوید  
 و949-995، املطبوعامل اجلامعیة

 دمش : دارالفيرو والطبعة الثانیة واً عاملیو  عربیاً آفاا األدب املقارن   (و9999حسام  ا،طیذ، 
 يار دانش.  .تطبیقی اسالمی ادبیّاتبه سوي نظريه  (.5676تورج )وند، زينی

 ادبیّاات ة مجلا  .تطبیقای جداان عار     ادبیّات(. جايگاه حسام الخطیب در 5674وند، تورج وروژين نادري )زينی
 .660-580، (55)، فرهنگستان زبان واد  فارسی، تطبیقی

 القاهرح: ميتبة األجنلو امل ریةو ودراسامل فی األدب املقارن (و9919عطیة  عامر، 
 ملشورامل ااناد اليتاب العربو :دمش  وآفاااألدب املقارن مشي مل و  (و9999  عبود، عبدح

 املرکا الثقايف العريبو ب ومل، سوشریس: واملقارنمدارس األدب  (و9917سعید  علو ، 
     القاهرحو ومدخ  لدراسة األدب املقارن (و9911رم ان  ، حم د مکراي وسعیدح حم د علا 

، تطبیقای  ادبیّاات مجلاة   .تطبیقای در جداان عار . ترجساة ساار غ ااري       ادبیّات(. 5676غزول، فِريال جَبوري )

  .54-47، (7)فرهنگستان زبان واد  فارسی، 
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 املعارفو القاهرح: دار وملاهبهاألدب املقارن، أةوله وتطوره و  (و9917أ د  ، الطاهر ممي
 ب ومل: املؤسسة العربیة للدراسامل واللشرو  و«ملظور إشيايل»املثاقفة واللقد املقارن  (و9999عاالدین  امللاةرح، 

 اللشرواب ة م ر للطبس و  القاهرح: دار واألدب املقارن (وات وتغلی ی  ه )، حم د 
 رتونیةاملواقع اإللك

 والتطبیقم اللّقد حسام ا،طیذ على عتبة الث ان : مثق  أةی  ورائد يف رشاد، أبوشاور،
http://rasseen.com/art.php?id=42e5d4526ed84a342bb7754dbb8ab21d75eefe6b   

 وhttp://arabswata.org: حوار مس دوحسام ا،طیذ
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 بررسی نقد و ةدر آین عربیّاً وعالمیّاًآفاق األدب المقارن کتاب 

 5هادي نظري منظم
 يراندران، اتتربیت مدرّس،  دانشگاهدانشکدة علوم انسانی، ، عربی ادبیّات زبان و دانشیار گروه

 58/56/5678 پذیرش:  65/6/5676 دریافت:

 چکیده
فرهنگای و باین    ساوي مرزهااي زباانی،   در آن ادبیّاات  ةاز آن رو کاه فلسا ه آن بار مطال ا    نوينی است  ةنظري ،تطبیقی ادبیّات ةنظري

هااي  قرن بیستم به دانشاگاه  ةهاي غربی پديد آمد؛ آنگاه از نیسو ديگر کشور تطبیقی نخست در فرانسه ادبیّات .اي مبتنی است رشته

در  تطبیقای  ادبیّاات ب ادها   تطبیقای علسای در کشاوهاي عربای اسات.      ادبیّاتگذار ( بنیان5758هالل )د  یسیغن جدان سوم درآمد.

حساام الخطیاب    ين مناصاره، عزالدّ وش،طاهر مکی، س ید عل اند:که از آن جسله عربی پژوهشگران بزرگی را شاهد بود کشورهاي

تطبیقای   ادبیّاات الت دانسات. وي هسنناین تااوّ    زباان  گر عر تطبیق ترينتألیفترين و پرتوان بزرگالخطیب را می حسام و... .

 هااي عرصاه تطبیقی در  ادبیّاتخصوص ارک را درالعات و مدکند و بیشترين اطّرصد می وطنان خويشهم جدان را بیش از ساير

عربیّاا    آفاا  االد  السقاارن  کتاا   کوشد تا می ماتوايی نقد شکلی و تالیلی و - اين مقاله با روش توصی ی دارد.و عربی  جدانی

لیف و أتا  تادري  و  ةزمینشخصی در ةص و تجربمبتنی بر تخصّ يافته وطیب در اين کتا  نگرشی تکاملد. خکنبررسی را  وعالسیّا 

تطبیقی در کشاورهاي   ادبیّات ةبه تصایح مسائل مربوط به تاريخن ه داده است. نیزالسللی ارائبین هاي عربی وحضور در کن ران 

 علسای و  ةفای تجربا  هااي جداانی پیوناد برقارار ساازد. او باه م رّ      تطبیقی عربی و تجرباه  ادبیّاتکوشد تا میان پردازد و میعربی می

تاا ديادگاهی عربای در ايان     کوشاد  پردازد و مید مینو ةتا اوايل ده گذشتهسی قرن  ةاز اواسط ده ،ها از اين دانششناختی عر 

تطبیقای عار . در خاتساه نیاز برخای       ادبیّاات ارتقااي   منظاور هانه و خالصانه با دست دهد؛ ديدگاهی مشتسل بر تالشی مجدّزمینه به

تطبیقای   تادبیّاا  ةزمینا از بدترين آثار عربی در يکیگ ته پیشکتا   براينابن ؛گذاردتئوري عربی را به بررسی و نقد میهاي کتا 

 است. 

 .عالسیّا و  عربیّا تطبیقی، حسام الخطیب، آفا  األد  السقارن  ادبیّات :واژگان کلیدی
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