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 2علّوشسعيد اثر  مدارس األدب المقارننقد و بررسی کتاب 

 2حسين کيانی
 ، ایراندانشگاه شيراز ،عربی ادبيّاتزبان و  گروهدانشيار 

 چکيده
ن نشا آثاراین  شناسانةبررسی جریانشد.  آغازعربی  ادبيّاتدر  8491سال تطبيقی از  ادبيّاتدر موضوع  نگارش کتاب

سعيد  ةنوشت ، بدراسة منهجيةبد  اقمارر مدارس األ کتاب را تجربه کرده است. یهاینشيبها فراز و این نگارش که دهدیم

بد  انت األکو  منویسنده پس از نگارش کتاب  است. تطبيقی ادبيّات هاینگارش خیدر تار گذارثيرأت هایاز کتاب علّوش
 وم خود قرار داد را در کتاب دوّ آن مطالب ،کتابآن مطالب گفته شده در  اهمّيّتبه دليل  (8411) يف العرمل العريب اقمارر 

يه بر روش و با تکصوری و ابعاد محتوایی  جامعيّت یهاهمؤلّف تبيين هدف بااین نوشتار  به چاپ رساند. 8411سال  در

 ،خوددر زمان  ،راین اثکه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی پرداخته است. کتابو تحليل به نقد  تحليل محتوای کيفی

 مبانی را با تطبيقی دبيّاتا نپژوهشگرا ،کتاب .تطبيقی گشود ادبيّاتروی ی به اهتاز و افققی بوده و موفّ رگذاريتأثکتاب 

در  علّوشروش . تطبيقی را فراهم آورد ادبيّاتپژوهش جدید در  و زمينة آشنا کردهر مکتب  نظری هایبو چهارچو

روشن و  سيارب در کتابا دو اشکال امّ ؛ نيست ی خاصمکتب ، پيرونقدی است و در پژوهش خود - تحليلی این کتاب،

 چاپ رسيده هب این از پيش سال کیکه  است نویسنده ل اینکه تمام کتاب، تکرار مطالب کتاب دیگراوّ :واضح است

ونگی پژوهش به روش و چگ و پردازدیمهر مکتب  نظرانصاحب نظریّةبيشتر به بررسی نویسنده  ،اینکه و دیگر است

 ده است.کردر پژوهش تطبيقی اشاره ن آن یهاهمؤلّفو مکتب  هر

 .علّوشتطبيقی، سعيد  ادبيّات یهامکتبتطبيقی،  ادبيّات نقد کتاب، واژگان کليدی:
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 پيشگفتار
 تعريف موضوع. 2-2

اپ یک های چجامعه دارد. از نخستين هدف ةدر رشد و توسع بسزایی کتاب به عنوان کاالی فرهنگی، نقش

ات کافی طاّلعابه منظور دستيابی به  .مندان یک موضوع خاص استبرقراری ارتباط با خوانندگان و عالقه ،اثر

ب الزم نقد مکتو ،در ميان مخاطبان هر کتابت و ضعف و جایگاه و روزآمد و آگاهی نویسندگان به نقاط قوّ 

 و ضروری است.

اه پژوهشگران قرار گرفته است. خاستگ توجّهاست که در جهان مورد  هاییدانشتطبيقی از جمله  ادبيّات 

گسترش  ارد.تطبيقی نيز به این کشور اختصاص د ادبيّاتترین مکتب قدیمی کهکشور فرانسه است  ،آن اصلی

ای خود را به هیافته ،تا پژوهشگران این عرصه ه استتطبيقی در جهان سبب شد ادبّياتبه  توجّهروزافزون 

های کتاب ،کنون تا 8491از سال عربی  ادبّياتدر  مندان ارائه دهند.رانی به عالقهنمقاله و یا سخ شکل کتاب،

 علّوشسعيد  به وسيلة 8411در سال  هایکی از این کتاب عربی به چاپ رسيده است.تطبيقی  ادبيّاتفراوانی در 

 د.يچاپ رس به صفحه 999در  یيالعر  اريفاقمرکز الث  در انتشارات  مدارس األبد  اقمارر عنوان با 

تاب را بر تطبيقی، در پی آن است تا ک ادبّياتبه پژوهشگران  و نقد این کتاب معّرفی هدف بااین نوشتار  

 .صوری و ابعاد محتوایی آن بررسی نماید جامعيّت یهاهمؤلّفاساس 

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف2-1

تواند راهگشرای پژوهشگران در حوزة مباح  نظری پژوهش، بيشرتر از آن جهت اسرت که میضررورت این 

 قمادرر مددارس األبد  اهای علّوش در کتاب ادبيّات تطبيقی عربی باشرررد. هدف اسررراسررری آن نيز، تحليل دیدگاه

 است. 

 پژوهش هایپرسش .2-9

 های شکلی و محتوایی این اثر کدامند؟های مثبت و کاستیویژگی

 . پيشينة پژوهش2-3

األبد  اقمارر  عبده عبود در کتاب  ( و8444) آفدر  األبد  اقمادرر  برايرو ابرقميرو                     حسرررام الخطيرب در کتراب       هرچنرد
ند، امّا اپرداخته ، بدراسددددددة منهجيةمدارس األبد  اقمارر کتاب (، خيلی کوتاه به معرّفی و نقد 8444) مشددددددکفت اا فر 

ی هاکتاب . در زمينة نقد و تحليله استنشد مسرتقل انجام یپژوهشراین کتاب،  ليدر زمينة نقد و تحل تا کنون

 ی زیر انجام شده است:هاپژوهشمهمّ ادبيّات تطبيقی عربی در ایران تا کنون 
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نقش و جرایگراه محمّرد غنيمی هالل در ادبيّات تطبيقی عربی  ( بره8914پرانردوجی )نعيمره پروینی، خليرل و  -

 هالل در تأسرريس و تبيين مفاهيم نظری و عملیمحمّد غنيمی نشرران دادن نقش پی ان در نویسررندگ .دانپرداخته

این علم  گذارانيهایی که پيش از وی صرررورت گرفته، او بنکه با وجود تالش هسرررتنرد ادبيّرات تطبيقی عربی

 های پس از خود را در این زمينه سمت و سو داده است.گردیده و فعّاليّت

علّوش  های سعيدای خيلی کوتاه، به نقد و تحليل نوشته( به گونه8942خود ) در کتابو نيز ( 8948خضری ) -

 در عرصة ادبيّات تطبيقی پرداخته است.

ألبد  ای ادبيّات تطبيقی در جهان عرب، نقدی بر کتاب شرناسبيآسر»عنوان ( در مقالة خود با 8949) یپروین -
 ه نقد شرکلی و محتوایی اثر پرداخته اسرت. نویسنده بر این باور استنوشرتة عبده عبود ب اقمارر ، مشدکفت اآفر 

 که مباح  مطرح شده در این کتاب، به بومی شدن ادبيّات تطبيقی عربی کمک فروانی کرده است.

 نالّدیجمالبررسی نقش و جایگاه محّمد سعيد »عنوان ارشد خود با ة کارشرناسری( در رسرال8949ور )پرش -

 ن باور اسررت کهبر ای های نویسررنده پرداخته اسررت. نویسررندهبه نقد و تحليل دیدگاه« قی عربیدر ادبيّات تطبي

 نقش بزرگی در معرّفی نظریّة ادبيّات تطبيقی اسالمی داشته است. الدّینجمالسعيد 

 و چارچوب نظری پژوهش روش .2-1

طریق  های کيفی ازداده ،اس روش تحليل محتوای کيفی انجام گرفته است. در این روشاین پژوهش بر اس

 یآورجمع.. ومتون چاپی ها، اد پژوهشی، نامهاسن ها،مصاحبههای ميدانی، مانند یادداشت های گوناگونیروش

گيرد. از به خود می و تفسيریگرایانه اثبات کيفی حاکم است، بيشتر جنبةند. رویکردی که بر پژوهش شومی

ها دشوارترین داده ( تحليل918: 8911دامامی، سيّ) گيرد.آن رویکرد انجام میبه  توجّهها با رو، تحليل دادهاین 

، در به همين دليل، وجود ندارد آنی برای تحليل مشخّصرود؛ زیرا قواعد بخش پژوهش کيفی به شمار می

 (912 همان:) کند.ها را خود ابداع میروش تحليل داده ،بسياری از موارد پژوهشگر

صوری و ابعاد محتوایی اثر انجام گرفته است. منظور از  جامعيّت یهاهمؤلّفبر اساس تحليل  این پژوهش 

 ،ه و فهرست مطالب دارد و از جدولمکتاب پيشگفتار، مقدّاین صوری این است که آیا  جامعيّتهای همؤلّف

بندی ل و جمعفص خالصة آیا ؟نمودار و نقشه استفاده شده است؟ آیا اهداف هر فصل تبيين شده است ،تصویر

 ، موضوع، منابع،اعالم ةنمای سی،بيشتر برای مطالعه دارد؟ آیا کتابشنا منابعِ معّرفیگيری، تمرین و ی و نتيجهکلّ 

 آیات و روایات و اشعار دارد؟
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ظم نو ساختار علمی کتاب،  هیمادرون: گرفته است تحليل قرارمالك  ،این مباح  ،در ابعاد محتوایی 

ات و ارجاع به منابع اطاّلع، نوآوری اثر، روزآمدی در درون هر فصلاثر و  در کلّ  انسجام مطالبمنطقى و 

زان مياصطالحات خارجی،  یسازمعادل، هایريگموضعطرفی در ها و بیمعتبر علمی، رعایت امانت در ارجاع

ب وزارت وّ های مصمطابقت اثر با سرفصل زانيو م سازواری محتوای علمی اثر با مبانی و اصول دینی و اسالمی

 علوم.

 نويسنده معرّفی. 2-2

گاه از دانش یعرب ادبيّات رشتة ةآموختایشان دانشمغرب متولّد شد.  ( در8491سال )در  علّوشد عبدالساّلم يسع

يف العرمل مکو انت األبد  اقمارر  »عنوان دکتری خود با  ةرسال ( از8412سال )در . ( است8412الخامس ) محمّد
 هاینشگاهدا یگرد و مغربالخامس  محمّددانشگاه  در از آنپس  .فرانسه دفاع کردسوربن  دانشگاه در «العريب

 ترجمه و فيتألهای فراوانی کتاب و مقاله ،ت تدریس در دانشگاهایشان در مدّ عربی مشغول تدریس شد.

 :عبارتند از تطبيقی ادبّيات ةعرص درآثار ایشان  .اندهکرد

چاپ شده  رابط در اإلنسرنية االعلوم ا بدا  ةي  كل   ةجلّ مدر  ( که8414) «العريب العرمل يف اقمارر  األبد  ابليوغرافية» ةمقال

های ادبی در این کتاب به بررسی جریان نویسنده( 8411) أثریات األبداية يف الوطن العريبإشكرلية التيررات االت   .است

انت األبد  كو  م کتاب های تطبيقی عربی پرداخته است.در جهان عرب و بررسی مسألة تأثير و تأثّر در پژوهش
های تطبيقی عربی ارائه داده پژوهشنگاهی جامع و عميق از  کتاب این در علّوش( 8411) اقمارر  يف العدرمل العريب

کتاب  ترجمة است. کردهی ارزیاب و نقدا ر فارسى - عربى پيوندهاىة زمينر د تطبيقى وی نظر هاىکتاب و

 جنيببد  األاأل ةدر مجلّ که  (8411) «ةاقماررنة العراي راسةالد   يف» مقالة .«رنه اتيامبل»( تأليف 8411) األبد  اقمارر  أزمة
مدارس کتاب  .(829: 8942 حجازی،) تطبيقی است ادبيّاتمکتب آمریکایی  از رمتأثّاین مقاله  .است شده چاپ

 حليلیتاریخ تتطبيقی و  ادبيّاتهای رایج در این کتاب به بررسی مکتب (8411) منهجية ، بدراسةاألبد  اقمارر 

 تطبيقی عربی پرداخته است. ادبيّات

( این کتاب 8411) اقمعرصرةمعجم اقمصطلحرت األبداية  کتاب از: عبارتنددارد که  ی نيزدیگر یهافيتألنویسنده  

خيل يف أبمرل بنف اقمتکتاب  .تجدید چاپ شده است وزیعالت  شر ا بربة االن  للط   بنرينبدار الکتر  الل  در  2229سال  در
کتاب  ترجمة، (8418) العريبالراایة ا اإلیدیولوجية يف اقمغر  ، (8411) ثر األبديبهرمنوتيک الن  کتاب ، (8411) إميل حبييب

 (8411) دااليةالت  اقمارراة 

 :آیدزیر به دست می نکات ها،اریخ چاپ آنو ت علّوش های سعيدها و مقالهکتاب عنوانت در با دقّ
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 نویسنده است. هایتطبيقی عربی اساس پژوهش ادبّيات ریخ تحليلیبررسی تا الف:

های قالهها و مکتابهای ای که موضوعهای نویسرنده آشکار است به گونهتکرار مطالب در نوشرته ةپدید ب:

 .در یک جهت است تطبيقی ایشان ادبيّات

زمان نگارش این پژوهش،  پس از آن تا و است 8411 تا 8411 یهاسالدر نویسنده  یهافيتألچاپ  زمان ج:

 ادبّياتهای تبمک در زمينة است که یانلين پژوهشگراوّ نویسنده از اگرچه .نشده است فيتألکتابی از ایشان 

ولی پس از این  ،است و در این زمينه پيشگام پرداخته فيتأل به ،عربیتطبيقی  ادبيّاتتطبيقی و تاریخ تحليلی 

 .رنگ استهای تطبيقی کم، حضور نویسنده در پژوهشفيتأل

 تطبيقی تا زمان نويسنده ادبيّاتهای کتاب. نگاهی به 2-1

( 8419الل )هغنيمی  محمّد ةنوشت األبد  اقمارر عربی است. کتاب  ادبّياتدر  تطبيقی ادبيّات شروع 8412 ةده

از  رمتأثّ ،لّوشعکتاب سعيد  فيتألاو تا زمان از تطبيقی عربی شد و نویسندگان پس  ادبيّاتعطفی در  ةنقط

 غنيمی هالل بودند. هایاندیشه

آمد عربی به نگارش در ادبيّاتآثار فراوانی در  ،علّوشسعيد کتاب  فيتألتا زمان  8412های سال لةدر فاص

 یهاکتاب. تاس بازگویی مطالب کتاب غنيمی هاللیا  مکتب فرانسوی و ها بازخوانی اندیشةکه بيشتر آن

 شده به ترتيب چاپ عبارتند از: فيتأل

، حسن جاد حسن ة( نوشت8411) اقمارر  األبد ، المنعم خفاجیعبد محمّد ة( نوشت8411) اقمارر بدراسرت يف األبد  

عبدالمطلب  ة( نوشت8412) اقمارر  نادبدراسرت يف األبد  اال   ،کفافی المعبدالسّ  محمّد ة( نوشت8418)اقمارر  األبد  

بدراسرت يف ، طه ندا ( نوشتة8411) اقمارر  األبد  ،ریمون طحان ة( نوشت8412)العرم اقمارر  ااألبد   األبد ، صالح
حمن الرّابراهيم عبد ة( نوشت8412) قيطبالت  ة ا ظری  األبد  اقمارر ، الن  ، هجمع محمّدبدیع  ة( نوشت8411) اقمارر األبد  

اب علی الحکی، عبدالوهّ ة( نوشت8419) اقمارر األبد  عبد الدایم الشوا،  ة( نوشت8412) اقمارر يف األبد   ،محمّد

 ة( نوشت8911) العريبيف العرمل  اقمارر  بد انت األمکو  داوود سلّوم،  ( نوشتة8419) یايطبالت  بدراسرت يف األبد  اقمارر  

 .(844-841: 8411 ،علّوشر.ك: ) علّوشسعيد 

توان ا میو این تغيير ر تطبيقی در جهان عرب است ادبيّاتدر  یريچشمگ رييتغشاهد  ،هشتاد ميالدی دهة 

تطبيقی  دبيّاتامریکایی را به پژوهشگران آمکتب  ،این دو نویسنده .و حسام الخطيب دید عّلوشدر آثار سعيد 

 «إلنسريناألبد  اقمارر  اني التزم ت اقمنهجي ااالنفترح ا»عنوان ل با مفصّ ایر مقالهدالخطيب  حسام کردند. معرّفیعربی 

راسة العراية يف الد  »خود با عنوان  از مکتب آمریکایی در مقالة رمتأثّ ،علّوشسعيد  کرد. معرّفیمکتب آمریکایی را 
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 ر.ك:) به چاپ رساند األجنيب بد األ ةدر مجلّ 8411مکتب آمریکایی پرداخت و در سال  معرّفی به« اقماررنة

 .(829 :8942،یحجاز

 هاتاباز ک کدامچيهشود که روشن می علّوشد يسعپيش از  ةچاپ شد یهاکتابت در عنوان و محتوای با دقّ

 در این زمينه پيشگام است. علّوشاند و سعيد تطبيقی نپرداخته ادبيّاتهای مکتب معرّفیبه 

 پردازش تحليلی موضوع. 1
 صوری جامعيّتهای همؤلّف .1-2

 کتاب ةممقدّ .1-2-2

و  ه پيشينه، بمها در مقدّامّ ؛ تبيين کرده استخود را  فيتألهدف  ،(یاصفحهکی)ای کوتاه مهمقدّ در نویسنده

ده نویسن ی است.مطالب مهمّ  دارندة براست ولی در هرچند کوتاهمه این مقدّ روش پژوهش اشاره نشده است.

در  حاتد اصطالتعدّ ةپس از مناقش ،لپردازد و در پاراگراف اوّکوتاه به موضوع کتاب میای خيلیگونه به

ازش ا چگونگی پردامّ  ،این اصطالحات در یک مسير است ةکه هم داردیم، بيان تعریف ادبيّات تطبيقی

ا تاریخ پيدایش شد ت به همين دليل ضرورت دیده ؛مکتب متفاوت استهر تطبيقی بر اساس  ادبّياتموضوع در 

در پی ه این کتاب دارد ک ديتأکزبان تبيين شود و بر این نکته برای خوانندگان عربی هامکتب مبانی نظریو 

 برای مخاطبان  را يقیتطب ادبّيات مسيربلکه قصد دارد  ،تطبيقی نيست ادبّياتو تبيين تاریخ  یپردازهیّ نظر

ر چهار توان دمی ،آمده است مهدر مقدّنچه آ بر اساسرا کتاب  فيتألهدف  ،بنابراین ؛کندهموار  ،زبانعربی

 محور خالصه کرد:

 .تطبيقی ادبيّاتهای چهارچوب نظری هریک از مکتب تبيين الف:

یسنده در مکتب. به همين دليل است که نوهای پيشگامان آن به نوشته هر مکتبب: مسرتند کردن مبانی نظری 

 آورده است. پردازاننظریّههای ها و مقالههایی از کتابپایان هر مکتب پيوست

 .تطبيقی ادبيّاتب بدون تعصّ خوانش ج:

 .یمعاصر عرب ادبيّاتروری برای فهم ض دانشیتطبيقی به عنوان  ادبيّات معرّفی د:

 کتابهای و نمايه و جدول فهرست .1-2-1

 999و  999 یهادر صفحه ،آخر کتابدر  مطالب فهرست ،عربی در کشورهای چاپ کتاب شيوة بر اساس

باح  اصلی خود نویسنده م .اساس باب یا فصل تنظيم نشده است بر و تفصيلی نيست ،فهرستاین  آمده است.

 .قرار داده است صفحه 999و در  عنوان هفت را در
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 دهندارد و نویسنو موضروع و منابع و آیات و روایات و اشعار  اعالم نمایةفهرسرت منابع و مخخذ و  ،این اثر 

 است. پرداخته (992-998صفحه )تطبيقی در دو  ادبيّات یشناسکتاببه  پيش از فهرست مطالب

این امر سبب  که از جدول بهره گرفته اسرت ،لباتطبيقی عربی برای تبيين بيشرتر مط ادبيّاتبخش در نویسرنده 

 یهاصلف مطالب تاریخی و مهمّ. اگر نویسنده، شرودمیاین قسرمت  بيشرتر خواننده به مطالب مهمّ توجّهجلب 

 .شدبر ارزش کتاب افزوده می ،کرددیگر را هم در جدول خالصه می
 منابع بيشتر معرّفیگيری، تمرين و ی و نتيجهبندی کلّو جمع خالصه .1-2-9

بندی معفصل، ج اهداف درس، خالصة ،بنابراین؛ نشده است فيتألکتاب درسری  یهاهمؤلّف بر اسراس این اثر

پس از هر  ا نویسررنده تالش کرده اسررتامّ؛ برای مطالعه ندارد منابع بيشررتر معرّفیگيری، تمرین و نتيجه ی،کلّ

در این  هتوجّقابل  ةدهد. نکت ارائهش را نظر خوی ،و در ضرررمن آنمبحثی، بره نقرد و تحليرل آن مطلب بپردازد 

شگران کند تا پژوهدارد تالش میچهارچوب نظری هر مکتبی را بيان می هرگاهاین اسرت که نویسرنده  بخش

 کند. معرّفی ،تطبيقی عربی را که از آن پيروی کردند ادبيّاتعرصه 

 اثرچاپی و فنّی  کيفيّت .1-2-3

ت جلد در پش ندارد. موضوع کتاب باشد، وجود ةدارند که دربر اینوشته هيچ تصرویر یا، جلد کتاب طرحدر 

در  وده شده آور عکس نویسنده در حال کشيدن پيپ ،نزدیک به وسر  صفحه باًیتقرسرمت راسرت کتاب و 

 شده است. قرار دادهمه از مقدّ ایگزیدهقسمت چپ 

ایت رع در آن عربی یو قواعد امال است خ  انتخاب شده بسيار روشن و خوب ،ینگارحروفاز نظر کتاب 

خواننده  ای تنظيم شود تاگونه متن بهتالش شده است تا  و بودهکتاب مورد قبول  آراییشده است. صفحه

  عرّفیم ت بيشتری است. به عنوان نمونه درها هنوز نياز به دقّ ا در برخی قسمتاحساس خستگی نکند، امّ

بسيار ناچيز  ،کتاب اغالط چاپیداد. ن کتاب میبيشتری به مت ةشد، جلوگذاری میها اگر مطالب عنوانمکتب

 بدون اشکال است. ،و از این نظر

 عمومی نگارش و ميزان روان و رسا بودن اثررعايت قواعد  ميزان .1-2-1

 هدنویسن نکهیابه  توجّههای سجاوندی رعایت شده است. با عالمتو  قواعد نگارش دستور زبان عربی

ه کتاب روان و رسا است. هرچند کمتن  ،عربی است ادبيّاتو یکی از نویسندگان مشهور در زبان و  زبانعرب

دا است و این قاعده ج از تا حدودی این نویسنده امّا ،فریقا به سخت نوشتن مشهور هستندآنویسندگان شمال 

 دارد. نثری روان
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 اثر ابعاد محتوايى بررسى .1-1

 و ساختار علمی کتاب هيمادرون 1-1-2

 با عدد از مباح  اصلی کتاب در هفت عنوان که و يستفصل یا باب ن بر اساسکتاب تنظيم چنانکه گذشت، 

 اند، قرار داده شده است.هم جدا شده

ین علم را ا یهایگذارنامدر سيزده صفحه پرداخته و  «غةمسيرئية الل  »موضوع در عنوان نخست به نویسنده  

 اصّ ع را نگرش خت این تنوّعلّ  ،گذاریع نامبررسی و نقد و تحليل کرده است و پس از واکاوی دالیل تنوّ

کند و بر این ه میتطبيقی با علوم دیگر اشار ادبيّات پيوند ةلأداند. سپس به مستطبيقی می ادبيّاتهر مکتب به 

، یشناختمعرفتا علوم تطبيقی ب ادبيّاتجدای از علوم دیگر باشد.  تواندینمتطبيقی  ادبيّاتدارد که  ديتأکنکته 

ارتباط تنگاتنگ دارد و ایجاد کردن دیوارهای  شناسی و...شناسی، جامعهشناسی، روانشناسی، انسانزبان

 ؛قی نتایج محدود در پی خواهد داشتتطبي ادبيّات تنگ کردن دایرة چون ؛وهمی بين این علوم سودی ندارد

ه عنوان سرچشمه و اصل ها را بادبيّاتتطبيقی یک کار هرمنوتيکی است که پيوسته رواب  بين  ادبيّات ،بنابراین

 داند.تطبيقی می ادبيّات

 «بد  اقمارر من اتریخ األبد  إلی األ»عنوان صفحه با  هنُتطبيقی در  ادبيّاتبا  ادبيّاتتاریخ  رابطة ،مدر عنوان دوّ 
تطبيقی  يّاتادبپژوهشگران غربی  مت به بازخوانی این رابطه از دیدةدر این قس هنویسندنقد و تحليل شده و 

 .بی استتطبيقی عر ادبيّاتنویسنده به تاریخ  توجّههای این قسمت از کتاب، پردازد. یکی از ویژگیمی

آثار نوشته شده ی به برخ ،پردازدمی یتطبيقی غرب ادبيّاتهای پژوهشگران دیدگاه معرّفیزمانی که به نویسنده 

به  اعتقادینویسنده  ،که گذشت همچنان( 29-22: 8411 ،عّلوش ر.ك:) کند.عربی اشاره می ادبّياتدر 

يقی در تطب ادبيّاتدر این قسمت از بررسی  ،تطبيقی از دیگر علوم ندارد و بر این اساس ادبيّاتجدایی 

 .کندیمدفاع  ادبّياتچهارچوب تاریخ 

پردازد حه میصف بيست و دوتطبيقی در  ادبّياتآن با  ةعام و جهانی و رابط ادبيّات لةم به مسأعنوان سوّدر  

بيقی تطبيقی است و پس از نقد و تحليل دیدگاه پژوهشگران تط ادبيّاتجهانی و  ادبيّاتو در پی تبيين مرزهای 

األبد  » چون یدارد که اختالف در مفاهيم ديتأکمکتب فرانسوی و آمریکایی در این خصوص بر این نکته 
ه این . هرچند پرداختن بگرددبرمی هر مکتببه نوع نگرش « األبد  اقمارر »و « أبد  العرمل»، «األبد  العرقمي»، «العرم

ای ا، چارههولی به دليل تداخل معنایی این واژه ،خود دور کند از هدفتطبيقی را  ادبيّاتمسائل ممکن است 

 تطبيقی نيست. ادبيّاتدر  تبيين آنجز بررسی و 



 819/سعيد علّوش اثر  مدارس األدب المقارننقد و بررسی کتاب 

 

پس از  و پردازدتطبيقی در سيزده صفحه می ادبيّاتمکتب فرانسوی  معّرفیدر عنوان چهارم به مؤلّف  

 کند.مان را بررسی میهای بعد از پيشگانسل به وسيلةتغييرات انجام گرفته در این مکتب ، تاریخ پيدایش بررسی

های تطبيقی پژوهشدر  تأثيرپذیری واصل تأثيرگذاری  اساس بر گوناگون ملل ادبيّات ميان رواب  ،علّوش

تطبيقی فرانسوی  ادبيّاتپردازان نظریّهخود را به سخن  و کالمداند می اساس این مکتبمکتب فرانسه را، 

 کند.مستند می

مکتب  های نویسندگان مشهورو مقاله هاکتابشش پيوست از  ،نویسنده پس از آن در بيست و سه صفحه 

 دنيای»با عنوان  مپيوست دوّ« پل وان تيگم» ة، نوشت«تطبيقی ادبيّات»ل با عنوان پيوست اوّ آورد.میفرانسوی را 

ة نوشت« طبيقیت ادبّياتای بر همقدّم»م با عنوان ، پيوست سوّ«تطبيقی ادبيّاتهای کوششترین رمانتيک و مهم

موضوع » پيوست پنجم با عنوان ،«یاریگ»، نگارش «تطبيقی ادبيّات»، پيوست چهارم با عنوان «ان ماری کارهژ»

 ادبّياتمحي  »و پيوست ششم با عنوان  کندمیتطبيقی اشاره  ادبّيات پژوهشگرکه در آن به شرای   «و روش

ان مؤلّف و تطبيقی از جمله کتاب، نویسنده و انواع ادبی، موضوعات ادبيّاتعوامل جهانی به  آن درکه  «تطبيقی

 .دارداشاره  های فکریجریانو منابع و 

يدایش این مکتب پ .پردازدمیدر شانزده صفحه تطبيقی  ادبّياتمکتب آمریکایی  معّرفیبه  ،در عنوان پنجم 

ولک به عنوان رنه سخنان در این مکتب و  اصطالحات جدید و معيارها ،قوانينة های رماك درباردیدگاه و

 نیترمهمز ا ،باتها به جای ارتباط اسباب و مسبّجایگزینی ارتباط ارزش در خصوصبحران ادب تطبيقی 

بر این باور  و شمردیبرم را های مکتب آمریکایی، عيباین مبح  در پایانمباح  این قسمت است. نویسنده 

ریف های متفاوت در تع، نگرشتطبيقی ادبيّاتو مومی ع ادبيّاتهای مفاهيم و روش است که روشن نبودن

این مکتب  یهابيع نیتربرجستهاز  غربی ادبيّاتبه  ویژه توجّهو  تطبيقی در بين پژوهشگران تطبيقی ادبيّات

 است.

ا بهنری رماك  ةنوشتم ل و دوّاوّ . مقالةآورده شده استپيوست  ،مقاله سه ،صفحه دوازدهدر  ،در پایان 

 ادبيّات» با عنوانم وّس مقالةو  «تطبيقی ادبّياتتبيين مفاهيم »و  «تطبيقی ادبّياتکاربرد و تعریف » هایعنوان

 رنه ولک در تبيين مکتب آمریکایی آمده است. ةنوشت «مّلیتطبيقی و  مومی،ع

اریخ اشاره به ت و پس از پردازدشرانزده صفحه می مکتب اروپای شررقی در معرّفیدر عنوان شرشرم به وی  

  هایتهنوشرردوازده صررفحه سرره پيوسررت از  درکند و سررپس پيدایش، مبانی نظری این مکتب را واکاوی می

ليمهای  از« و انردیشررره تراریخ تطبيقی، ادبيّرات»ل برا عنوان اوّ پيوسرررت آورد.پردازان این مکترب را مینظریّره
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ای است در اظرهم متن مناز لزیو دوميتریسرکو و پيوسرت سوّم نيز با همان عنوان پيشرين لوبوکوف، پيوسرت دوّ

 در بخارست انجام شد. 8419تطبيقی که در سيزدهم و چهاردهم سپتامبر  ادبيّاتموضوع 

 – اریخیهای تآن را پژوهش مکتب، ویژگی برجستةنویسنده پس از بررسی دیدگاه پژوهشگران این  

 .(891همان: ر.ك: زندگی اجتماعی و اختالفات طبقاتی است )داند که تابع جهانی می - ملّی ادبی و

کرد و پس  گذارینام« اقمدرسة السففية»لين کسی است که این مکتب را در زبان عربی به اوّ ،علّوشسعيد  

تب دو مک برخالف ،نام این مکتبکه روشن است  .رواج یافتعربی  ادبّياتدر  یگذارناماین  ،از ایشان

ین در حالی ا .است نژاد اسالویبر اساس  ،گذاریمعيار نام نام کشوری خاص نيست، بلکه سابر اس ين،شيپ

بود در این ع مکتب شده بود. این سبب پيدایش ،مارکسيستی حاکم بر قسمتی از جهان است که اندیشة

کتب های این ماشتباه و با اهداف و دیدگاه ،را بر این مکتب« اسالوی»این باور است که عنوان  خصوص بر

ة مارکسيستی ر و فلسفا مبانی آن با تفکّامّ ،از نژاد اسالوها هستند اگرچه پيروان این مکتب رایز ؛خوانی نداردهم

 .(92: 8444 ،عبودر.ك: گرایی مرتب  است )یو مادّ 

های دورهردازد و پمی هشتاد و یک صفحهصد و تطبيقی در  ادبيّاتمکتب عربی  معّرفیبه  ،در عنوان هفتم 

-8412تکامل  ةو مرحل 8412-8412ترویج  ،8412-8419 سيتأسمرحله )به سه  را تطبيقی عربی ادبيّات

ته شده در هر مرحله نوش یهاکتابو نقد و تحليل  عربی تطبيقی ادبيّاتبه بررسی تاریخ  و کرده ( تقسيم8411

د و در کنکشورهای عربی اشاره می یهادانشگاهدر  ادبّياتت تدریس این به وضعيّ از آن  و پس پردازدیم

 ورد.آصفحه می چهل و سهعربی را در  یکشورهاتطبيقی  ادبّياتپيوست مربوط به  دوازده پایان نيز

 که سبب به هم تطبيقی عربی است ادبيّاتشناسی تحليلی و توصيفی کتاب ،در حقيقت از کتاباین قسمت 

 :است وارد کردهزیر را بر کتاب  یهااشکالاثر شده و  مطالب در کلّ و انسجامریختگی نظم منطقی 

 یهاکتبمکتاب به  که کندیمله را به خواننده القا أاین مس مدارس األبد  اقمارر ، بدراسة منهجيةکتاب عنوان . 8

ی از کتاب به ا بيش از نيمامّ ؛ کندتطبيقی پرداخته و تاریخ و مبانی نظری آن را بيان می ادبيّاتادبی رایج در 

 ادبّياتتب مک معرّفی مه و در قسمتتطبيقی عربی اختصاص دارد که خود نویسنده در مقدّ ادبيّاتمکتب 

ر.ك: ) اشد.ب های یک مکتب را داشتهنتوانسته است ویژگی هنوزاین مکتب  اذعان دارد که ،تطبيقی کتاب

 (814: 8411 ،علّوش

های در پژوهش عربی ادبيّاتتطبيقی عربی بر این نکته اشاره دارد که  ادبّياتنویسنده در بررسی تاریخ . 2

و آثار پيشگامان مکتب  هابيش از حد به اندیشه توجّهتطبيقی بيشتر به مکتب فرانسوی پایبند است و به علّت 
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  استعمار له به تسلّ أ( شاید این مس812-814 همان: ر.ك:) .اندها بازماندهمکتبفرانسوی از پرداختن به دیگر 

عربی به این مکتب  تطبيقی ادبيّات ةفرانسه در بيشتر کشورهای عربی برگردد که سبب شد پژوهشگران عرص

 ادبيّات ةران عرصبرخی از پژوهشگکه  دارد این است ديتأک بر آندیگری که نویسنده  ةنکت گرایش پيدا کنند.

تطبيقی  ادبّياته جدیدی را ب ةاند و نکتتطبيقی عربی به بازنویسی و یا بازخوانی کتاب غنيمی هالل پرداخته

 .(291-292: همان ر.ك:) اندعربی اضافه نکرده

 ةرسال تمام مطالب ،نویسنده، جدیدی ندارد نکتة کتاب گریدهای قسمت نيز مانند از کتاباین قسمت . 9

 بدون هيچ تغييری آورده است. ،است اندهبه چاپ رس 8411دکتری خود را که در سال 

ای ( است به گونه8411سال )تطبيقی عربی تا  ادبيّاتبررسی تاریخ تحليلی  ،تنها ویژگی این قسمت از کتاب. 9

سی و تحليل ررا بر گریهمداز  شده در این موضوع فيتألهای کتاب رتأثّو  تأثيرتا  که نویسنده تالش کرده

لب در اشکال تکرار مطا ،هالبتّها به خواننده ارائه دهد. نماید و تصویری واضح و روشن از محتوای این کتاب

  العريبانت األبد  اقمارر  يف العرملمکو  ای که تمام مطالب این قسمت، در کتاب این قسمت آشکار است به گونه

 آمده است.

 منطقى و انسجام مطالب نظم .1-1-1

تاریخ  يانم تطبيقی به رابطة ادبّياتدر  ع اصطالحاتو تنوّ« مقارنه» ةواژ یشناسنشانهنویسنده پس از بررسی 

 هایمکتب و سپس هتطبيقی پرداخت ادبيّاتو جهانی با  عمومی ادبيّات ميان نيز پيوندتطبيقی و  ادبيّاتبا  ادبيّات

 معرّفیطبيقی به ت ادبّيات . پس از بررسی سه مکتب مهمّ بررسی کرده استم تقدّ بر اساسرا تطبيقی  ادبيّات

نویسنده ه واضح است ک پردازد.صفحه میو یک  صد و هشتاددر  تطبيقی در کشورهای عربی ادبيّاتمکتب 

منطقى و نظم  لهسأمو این  تطبيقی عربی اختصاص داده است ادبيّاتبيش از نيمی از کتاب را به بررسی تاریخ 

 .زده استهم بر اثر را  در کلّ انسجام مطالب

 آورده هر مکتب پردازانهیّنظر هایها و سخنرانیها، مقالهاز کتاب ییهاوستيپ ،نویسنده در آخر هر بخش 

ای هتوان در پایگاهاین مطالب را می هرکدام از امروزه و موضوع از انسجام اثر کاسته استهرچند این  ،است

ار خواننده قر اريدر اخت ینوشته شده است و منابع اصلی کمتر 8411ا برای کتابی که در سال امّ ،یافت اینترنتی

 داشته است، کار ارزشمندی است.

ياز به ننظم منطقی و انسجام مطالب اثر در درون هر فصل )تسلسل عناوین جزئی و پيوند با نتيجة اثر(  

سبب پراکندگی موضوع و یکسان نبودن نثر نویسنده  ،فراوان در درون هر بخش یهاقولبازنگری دارد. نقل
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کرده  کمک نداشتن کتاب انسجامبه در هر بخش از کتاب  بندی نکردنعنوان ،سوی دیگر شده است. از

ظم ن ،دادیمقرار  مشخّصهای روشن و های آن موضوع را در عنواناگر نویسنده در هر بخش شاخص .است

 .شدمیبه خوبی رعایت  انسجام مطالب اثر در درون هر فصلمنطقی و 

 اصطالحات خارجی یسازمعادل .1-1-9

اده شده است. بسياری استف ادبی تطبيقی و نقد ادبيّاتصی تخصّ اصطالحات  ،کتاب بنا به ضرورت نیدر ا

ار پرانتز قراقع معادل فرانسوی آن را داخل مو در برخی از معادل عربی این اصطالحات را آورده و ،نویسنده

در برخی از مواقع معادل التين یا  شوددنبال نمی در کتاباسلوب خاصی  ،در خصوص اعالم داده است.

 پرانتز قرار داده شده است. فرانسوی آن داخل

 ینوآور .1-1-3

 است و (8411) سندهینو یدکتر ةتکرار مطالب رسال ،این کتاب در حقيقت تمام مطالب ،که گذشتهمچنان

در  ایهيچ نوآوری ،بنابراین چاپ شده است؛ 8411در سال  ،رساله چاپبعد از  سال کی این کتاب به فاصلة

 توانیم - تکرار مطالب به توجّهبدون  -است  علّوشهر دو کتاب سعيد  ا چون نویسندةامّ شودآن دیده نمی

 :در موارد زیر برشمرد ،کتاب را فيتألتطبيقی تا زمان  ادبّياتهای نویسنده در موضوع نوآوری

 تطبيقی به زبان عربی ادبيّاتهای مکتب معرّفیدر  نويسنده ليناوّ .1-1-3-2

 چهارچوب و تطبيقی و تبيين ادبيّاتهای مکتب معرّفیبه زبان عربی به  است که اینویسندهلين اوّ ،علّوش

 ازکه  شده است فيتألتطبيقی عربی  ادبّيات در زمينة ست اثربي ،کتاب پردازد. پيش از اینمبانی نظری آن می

 دا دربرطه ن نوشتة األبد  اقمارر کتاب غنيمی هالل و  محمّد ةنوشت األبد  اقمارر کتاب دو  ،هاميان این کتاب

فرانسوی  مکتبر ثّأت و تأثيرهایی بر اساس اصل پژوهش یا های دیگرا کتابامّ ؛ مطالب جدیدی است دارندة

 غنيمی هالل است.کتاب مطالب  و تکرارو یا بازخوانی  است

 تطبيقی عربی ادبيّاتلين نويسنده در تاريخ تحليلی اوّ .1-1-3-1

و پس از  تطبيقی عربی در کشورهای عربی پرداخت ادبيّاتبه نقد و تحليل تاریخ لين بار برای اوّ  علّوشسعيد 

ای هنام مکتب را بر پژوهش ،نویسنده ر این کتاب به چاپ رساند. هرچندآن مطالب را د ،ت یک سالآن به مدّ 

این باور  رداند و بت میموقّ  گذاریرا نام کتاب آن ةمدر مقدّنویسنده  ولی خود ،عربی گذاشته است یقيتطب

مطالب  ةسیاو مق تحليلدر ادامه به نقد و  یک مکتب نيست و اندازة و تطبيقی عربی در حدّ  ادبيّاتاست که 

 پردازد.میبا همدیگر تطبيقی عربی  ادبيّاتهای کتاب
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 تطبيقی ادبّيات جهانی و حذف انحصارطلبی در ادبيّاتبه  توجّه .1-1-3-9

های تطبيقی است و بر این باور است که نباید اروپا معيار از جمله منتقدان مرکزیت اروپا در پژوهش علّوش

 علّوش. تطبيقی در انحصار نقد و تحليل آثار برتر ادبی اروپا باشد ادبيّاتنقد و تحليل آثار ادبی باشد و نباید 

مریکای التين در و آ ییکشورهای آسيایی، آفریقا ادبيّاتاروپایی سبب شده تا  ادبيّاتبر این عقيده است که 

ر.ك: ) .انددجهانی مطرح شده در غرب را اصطالحی تبليغاتی می ادبيّاتو  شته باشندجهان سهمی ندا ادبيّات

 شدنیجهان نظریّة گاه گوته دردله، بازگشت به دیأبرای رهایی از این مس علّوش حلّراه (99: 8411 ،علّوش

 است. ادبيّات

 هردژرف و گست ةراتر از اروپا انداخت و با اندیشف ادبيّات( نگاه خود را در 8192-8194) یآلمانگوته شاعر  

 ادبيّاتميان ند پيو ةاروپایی و هم اندیش ادبيّاتپيوند ميان  ةخود در نوآوری توانست هم اندیش ةو توانایی یگان

 (11: 8914 ،الّدینجمالر.ك: ملل دیگر را مطرح کند. )

و بر این باور است که  داندرا مهم میها ادبيّاتدر « گفتگو»و  «شدنیجهان» وضوعم عّلوش ،در حقيقت 

 همة جایی ندارند و ادبيّاتدر  «ا بدا  اقمتجرهلة»و  «ا بدا  اقمهيمنة»و  «غرىص  ال»و  «ا بدا  الكربى»چون مفاهيمی 

در مطرح  علّوشا عبد عبود ضمن ستودن تالش امّ (19-99 :8411، علّوش ر.ك:) ها یکسان هستند.ادبيّات

 (.11-11: 8444 ،عبودر.ك: ) داندجهانی، اجرای آن را عملی نمی ادبيّاتکردن 

 ات و ارجاع به منابع معتبر علمیاّطالع یروزآمد .1-1-1

 دبيّاتاهای مکتب معرّفیچون تا آن زمان کتابی در  ؛مطالب آن روزآمد است ،به زمان چاپ کتاب توجّهبا 

ای خيلی به گونه اتاطاّلعنشده بود و  فيتألتطبيقی عربی  ادبيّاتو بررسی تاریخ تحليلی  تطبيقی جهان

الش کرده نویسنده ت ها وجود داشت که پاسخگوی نياز پژوهشگران نبود.پراکنده و ناقص در برخی نوشته

  بوده و در لّ چون نویسنده به زبان فرانسه مس تطبيقی بهره گيرد و ادبيّات ةاست تا از منابع معتبر علمی در حوز

 مدی داشتهکتاب منابع روزآ فيتألهای فرانسه استفاده کرده، بنابراین تا زمان زمان جمع مطالب از کتابخانه

 است.

 هایريگموضعطرفی در ها و بیامانت در ارجاع رعايت .1-1-2

و نيز نقد و تحليل چهارچوب نظری هر مکتب از سوی نویسنده، نشان از  هادر پاورقی قهای دقيارجاع

نقد و  خود، به یريگموضعبه  توجّهن وتب، بدچهارچوب نظری هر مک نویسنده در تبيين دارد. یدارامانت

حليل و بررسی به تجزیه و ت یدارجانببدون  ،پردازد. کتاب به خوبی توانسته استتحليل مبانی آن مکتب می
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سنده به مکتب ینو نکهیابه  توجّههای ادبی است، بپردازد. به عنوان مثال با مکتب معرّفیعلمی که همان  لةأمس

 برای خواننده ارائه دهد. یدارجانبدون ا توانسته است این مکتب را بامّ ،اروپای شرقی گرایشی ندارد

  یريگموضعبه عنوان مکتب، نویسنده  عربی تطبيقی ادبيّاتهای گذاری پژوهشا در خصوص نامامّ 

که  دارد شارهن امر ابه ای عربی تطبيقی ادبّياتمه و در بررسی مکتب نویسنده در مقدّ ای نداشته است.نهاطرفبی

از  ارائه مطالب در این قسمت شيوة است که به همين سببو  ی نداردمشّخصچهارچوب نظری  ،مکتب عربی

 یهادگاهید فیمعرّبه  ،در سه مکتب دیگرنویسنده سه مکتب دیگر متفاوت است.  معّرفیکتاب با قسمت 

به این نکته  ند وکرا بيان میعربی تطبيقی  ادبيّاتتاریخ  ،در این قسمت اّما ،پردازدهر مکتب می پردازانهینظر

بيشتر بازخوانی  8411 تا 8491تطبيقی عربی از سال  ادبيّات انجام شده در حوزة یهافيتألکند که اشاره می

برخی از  هدارد ک ديتأکبر این نکته و  بر اساس این مکتب استهایی آراء مکتب فرانسوی و انجام پژوهش

نظری و  رچوباتطبيقی غنيمی هالل است و هيچ چه ادبيّاتبازخوانی مطالب مطرح شده در کتاب  ،این آثار

تاریخ »از عنوان  «تطبيقی ادبيّاتمکتب عربی »جای عنوان ه . اگر نویسنده بشوددیده نمیعملی در این مکتب 

 شد.می برطرفکرد، این اشکال استفاده می« تطبيقی عربی ادبيّات

 سازواری محتوای علمی اثر با مبانی و اصول دينی و اسالمی زانيم .1-1-1

با  تناقضیهيچ  ،کتابموضوع . استتطبيقی  ادبيّات هایمکتبنقد و تحليل و  معرّفی ،موضوع اصلی این اثر

شمندی در ارز یهاپژوهشتطبيقی عربی به  ادبيّاتمکتب بررسی  مبانی و اصول دینی و اسالمی ندارد. در

این  ت.سازگاراس کامالً با مبانی و اصول دینی و اسالمی  شده است کهتطبيقی اسالمی اشاره  ادبيّات ةحوز

کند. می معرّفیاند، هفارسی پرداخت ادبيّاتعربی با  ادبيّات، نویسندگانی را که با نگاه اسالمی به تطبيق پژوهش

األبد  دا و طه ن األبد  االش عر الاصصي يف األبد  اقمارر ؛ بدراسة يف نظرّی تعبدالساّلم کفافی  محمّد( 218: 8411)
 ادبيّات ،ربیع ادبيّاتبا رویکردی اسالمی به  ای هستند کهسه نویسنده األبد  اقمارر بدیع جمعه  محمّدو ، اقمارر 

 اند.تطبيقی اسالمی پرداخته ادبيّاتکتاب در  فيتألبه  ترکی ادبيّات فارسی و

 ب وزارت علومهای مصوّ مطابقت اثر با سرفصل ميزان .1-1-8

 ب نيستمناس کشور یهادانشگاهدر  عربی ادبّياتزبان و  ةهای آموزشی رشتبرای تدریس در دورهاین کتاب 

ت وضعيّ  تطبيقی و ادبّياتاروپایی  یهامکتببا  خواهندکه می پژوهشگرانی سودمند استبرای  و کتاب

دانشجویان  یهاپژوهشمنبع بسيار مناسبی برای  ،آشنا شوند. بنابراین مؤلّفت تطبيقی عربی تا زمان اادبيّ

 تحصيالت تکميلی است.
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 نتيجه. 9
 ادبيّاتهشگران در بين پژوتطبيقی  ادبيّاتی به اهتاز هایافق ،تطبيقی ادبيّات ةخود در حوز یهابا نوشته علّوشسعيد 

 ةو زمين آشنا کرد های هر مکتبتطبيقی را با مبانی و چهارچوب ادبيّاتای که پژوهشگران ، به گونهدوگشتطبيقی عربی 

 .تطبيقی را فراهم آورد ادبيّاتجدید در  هایپژوهش

و برای  رديگیقرار نمهای آموزشی کتاب در شمار کتاب، و ابعاد محتوایی صوری جامعيّت یهامؤلّفهبه  توجّهبا  

دارد و برای  ة پژوهشیجنب شتريب ،کتاب های کشور مناسب نيست.کدام از مراحل آموزشی در دانشگاهتدریس در هيچ

 دانشجویان تحصيالت تکميلی مناسب است. مطالعة

يقی پرداخته و تطب ادبيّاتادبی رایج در  یهامکتبکتاب به  که کندیمله را به خواننده القا أاین مس ،عنوان کتاب 

اص دارد که خود تطبيقی عربی اختص ادبيّاتا بيش از نيمی از کتاب به مکتب امّ؛ کندتاریخ و مبانی نظری آن را بيان می

نتوانسته  به این نکته اشاره دارد که این مکتب هنوز عربیتطبيقی  ادبيّاتمکتب  معرّفیمه و در قسمت نویسنده در مقدّ

 های یک مکتب را داشته باشد.است ویژگی

ویسنده است ن ندارد، چون تکرار لفظ به لفظ کتاب دیگر ایهيچ نوآوری از خودپيش  یهافيتألکتاب نسبت به  

 العرمل العريب األبد  اقمارر  يف مکوانتکتاب به های نویسنده نوآوری؛ این کتاب به چاپ رسيده است قبل از سال کیکه 

های ورینوآ توانیمبه تکرار مطالب،  توجّهاست و بدون  علّوشسعيد  ،هر دو کتاب ا چون نویسندةامّ؛ دارد اختصاص

 ادبيّاتهای تبمک معرّفیلين نویسنده در اوّ ،علّوشگونه برشمرد که سعيد تطبيقی را این ادبيّاتنویسنده در موضوع 

له پژوهشگران عربی است از جم نيز و تطبيقی عربی است ادبيّاتدر تاریخ تحليلی لين نویسنده اوّ و تطبيقی به زبان عربی

 کند.می ديتأکتطبيقی  ادبيّاتجهانی و حذف انحصارطلبی در  ادبيّاتبه  که

در کال ا دو اشامّ ؛ در پژوهش خود، پيرو مکتبی خاص نيست نقدی است و - تحليلی در این کتاب، علّوشروش  

از  پيش سال کیل اینکه تمام کتاب، تکرار مطالب کتاب دیگر نویسنده است که اوّ  :و واضح است روشن اريبس کتاب

به روش و  و پردازدیمهر مکتب  نظرانصاحب نظریّةبيشتر به بررسی به چاپ رسيده بود و دیگری اینکه نویسنده  این

 ده است.کرمکتب در پژوهش تطبيقی اشاره ن هر یهامؤلّفهچگونگی پژوهش و 
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 0يف الل غة العراي ةاألبد  اقمارر   دارسمبعریف ت  الد بل وش رائد يسع

 2حسني کيرين
 یرا:إشریاز،  ة وآداهبا، جامعةيف قسم الّلغة العربیّ  أستاذ مشارک

 صاقملخ  
 جحةاملتأر صانیف تكشف عن جتربتها دراسة مسریة هذه التّ  .2359بدأ تصنیف الكتب وأتلیفها يف األدب املقار: يف األدب العريب سنة 

 مصنفات األدب املقار: يف اتریخ املؤثّرةمن الكتب  عد  د عّلوش ی  عیلس«مدارس األدب املقار:، دراسة منهجیة»عوبة والیسر. كتاب بني الصّ 
 أدرج بعض معلوماته يف (2396) انت األدب املقار: يف العامل العريبكوّ م  ل حت. عنوا:. املؤّلف عّلوش بعدما صّنف كتابه األوّ العريب

ستهدف هذا املقال نقد الكتاب وحتلیله على أساس ی .2391سنة ا تلك املعلومات وببعه بظي هبيت كان. حتة الّ يمهیّ لألاين وذلك كتابه الثّ 
 فرتةأّ: هذا األثر كا:  تظهر نتائج البحث. للكتاب املدروسواملعنویة ة یور ؤشرات الصّ املعرب هذه املنهج  مبینا   الّتحلیل املضمويننهج م

ابألبر لباحثني ا للباحثني العرب، حیث عّرف حنو األدب املقار: جدیدة   ا  كما أنّه فتح آفاق  مؤثرا  كتااب  انجحا  انفذا    ،ظهوره ويف عصره
منهج هو ، ذي سلكه عّلوش يف هذا الكتابد األرضیة املناسبة للدراسات اجلدیدة يف األدب املقار:. املنهج الّ لكّل مكتب ومهّ  النظریة

تاب أبكمله لیس ؛ األوىل  أّ: هذا الكابرزتنيشكلتني إّل أّ: هذا الكتاب یعاين من م و مل یتبع مدرسة خاصة فی دراستهحتلیلي نقدي 
لكاتب جّل اهتمامه على ز اانیة  یركّ والثّ  بعام واحد ذي متّ ببعه قبل هذا الكتابالّ  للمؤلف نفسه نسةة معادة ملضامني الكتاب اخآخر إّل 

 .مدرسة ادبیة راسات املقارنة لكلّ فح عن ذكر املنهج و املؤشرات املتواجدة يف الدّ معاجلة آراء املنظّرین ویضرب الصّ 

 د عّلوش.یسع ،رس األدب املقار:امد  نقد الكتاب، األدب املقار:، کلمرت الد ليلي ةال
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