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      بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

 "المدرسة العربية في األدب المقارن "

 أحمد دارشكيل الباحث، 

 باحث بالجامعة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، أونتي بورة، كشمير بالهند  

 ibnahmad.sls@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 + 916005776227رقم االتصال:  

  :الملخص

فرنسا. وظل المنهج التاريخي   ظهر األدب المقارن في أوربا منذ الثلث األول من القرن التاسع عشر واكتمل في أوائل القرن العشرين على يد رواد المدرسة التاريخية في
ظهرت أزمة األدب المقارن في الخمسينيات من القرن الماضي التي فجرها الدارسون األمريكان، مما أدى إلى  سائدا وحده لدى المقارنين ألكثر من نصف قرن إلى أن  

في تأسيس منهج عربي في  بزوغ مدارس أخرى تنافس المدرسة الفرنسية أو تجاورها، منها المدرسة األمريكية والسالفية واأللمانية وغيرها. لـكن ال أحد فكر وقتئذ  
ي مثل هذه الدراسات،  دبية المقارنة. وبالرجوع إلى تاريخ الدراسات األدبية المقارنة عند العرب يتبين لنا أن هؤالء، وخاصة رواد النهضة، قد سبقوا غيرهم فالدراسات األ

المقارن  األدب  مجال  في  العربية  المدرسة  مالمح  تحديد  نحاول  البحث  هذا  وفي  ذاتية.  األحكام  بعض  كانت  وإن   .حتى 
 :العربي والتراث المقارن  األدب -

 كلمات  األدباء استخدم كما  ظهوره، منذ  والتأثر التأثير  ظاهرة - ونثرا شعرا - العربي األدب  عرف لقد 
 القدامى المؤرخون  يتطرق  لم لكن الشعوب، من بغيرهم  العرب  الختالط وذلك وإغريقية، فارسية أجنبية
 تحدث  قد   كان (م 867 - ه 253 ت ) الجاحظ أن غير .انتقالها لكيفية وال واالستعارات   النصوص  لتبادل

 المشتركة الخصائص  بعض  إلى وأشار  والروم، واليونان والهند  الفرس بالغة عن "والتبيين البيان" كتاب  في
 مبنية تكن لم عصره، في الكبرى  األربعة األمم آداب  بين الجاحظ  مقارنات  لكن .1العرب  بالغة بين و بينها
 .موضوعية منها أكثر ذاتية أفكار على  اعتمدت  بل منهج على

 
 وما بعدها.  27، ص 3م، ج  1998القاهرة   الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، دار الخانجي، الطبعة السابعة،   1- 1

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 
 
 

271 
 

 التي الكتب  أقدم من يعتبر الذي ،2البخالء   كتاب  في الفرس صورة عن الجاحظ تحدث  أخرى، جهة ومن
 العنصر ذم الجاحظ يقصد  ولم .الصورائية أو األدبية بالصورة يسمى  ما أو اآلخر، في رأي لها كان

 )3عصره في العرب  من البخالء عن  كذلك تحدث  كما محاسنهم، أيضا ذكر بل الفارسي،

 وأصبح حسنه ذهب  وإال ترجمته  يجب  ال الشعر أن إلى "الحيوان" كتاب  في الجاحظ ذهب  آخر، مجال وفي
 4حقائقه  من شيئا يفقد  أن دون  ترجمته يمكن الذي النثر بخالف عاديا، كالما

 اهتمام مدى لمعرفة آنفا، ذكرناها  التي الجاحظ كتب  إلى الرجوع العربي الدارس على يجب  ذلك، وبعد 
 الجاحظ عند  الحال هو كما أيضا بالمادة وإنما الترجمة، ومشاكل  األجنبية باللغات  فقط ليس القدامى، العرب 
 .اإلغريق أي  والروم والهند  والفرس العرب  وهم عصره، في الكبرى  األمم بالغات  بين قارن   من أول يعد  الذي
 1239 - ه 637 ت ) الكاتب  األثير ابن  أما .عام بألف المقارن  األدب  رواد  سبق  قد  الجاحظ يكون  وبهذا

 أشار كما والعرب  اليونان أدباء عند  الخطابية المعاني عن "السائر  المثل" كاتبه  في تحدث  أيضا فهو ،(م
 )5والقصر الطول حيث  من والفارسي العربي الشعر بين الفروق  إلى

 :العرب عند الموازنات -

 العصر منذ  الكالمية واألسواق   المحاكم أيضا عرف كما وجد، أن منذ  الموازنة العربي األدب  عرف لقد 
 بين الوساطة" أشهرها  ومن .الكتب  فيها وألفت  العربي  األدب  في الموازنات  هذه تطورت  وقد  الجاهلي،
  "والبحتري  تمام أبي شعر  بين الموازنة"و ،(م 769 - ه 152 ت ) الجرجاني للقاضي "وخصومه المتنبي
 )(م 981 - ه 370 ت ) لآلمدي

 تمام، وأبي البحتري  بين  المفاضلة  قصد  فقد  اآلمدي وأما وخصومه، المتنبي بين التوسط أراد  فالجرجاني
 ما أبرز ولعل .والتأثر التأثير ظاهرة إلى تتطرق  ولم  بحت   جمالي طابع ذات  كانت  الموازنات  هذه أن  غير 

 
 انظر، الجاحظ: البخالء، تحقيق طه الحاجري، دار المعارف، الطبعة الخامسة، القاهرة.  2
م،   2000المقارن، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  تطبيقية في األدب حول صورة البخالء عند الجاحظ ينظر، د. ماجدة حمود: مقاربات   3

 وما بعدها.  123ص 
 74، ص 1م، ج   1965الثانية، القاهرة  - 75.  الجاحظ: الحيوان، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة - 5  4
طبانة، دار نهضة مصر، الطبعة الثانية، القاهرة، ق    ابن األثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوي - 7  5

 وما بعدها.  3، ص 1
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 التاسع  القرن  أواخر في إال الحديث  األوربي النقد  يعرفها لم الفكرة وهذه األصالة، عن  الحديث  هو إليه أدت 
 .نفسه المعنى أو نفسه األسلوب  يوظفان حينما الشاعرين من الفكرة إلى سبق عمن البحث  وهو عشر،

 أخذه ما إلى يتطرقوا ولم  العربية، اللغة أدباء على موازناتهم في اقتصروا القدامى العرب  النقاد  أن غير
 الفارسية، يجيد  من العرب  الشعراء من وكان واليونانية،  والهندية كالفارسية  األخرى  اللغات  من العرب  الشعراء
  بها  قام التي الترجمات  إلى باإلضافة الهند، أدب  على اطلع من ومنهم اليوناني،  الفكر درس من ومنهم
 .األموي  العهد  منذ  العرب 

 :العرب عند المقارنة الدراسات بداية -

 لألدب  األولى البدايات  من  عدها   يمكن العربي، العالم في عشر التاسع القرن  منتصف في محاوالت  ظهرت 
 بآداب  العربي القارئ  يف  تعر أوربا على تفتحهم وراء  من يهدفون   التجديد  دعاة وكان .العرب  عند  المقارن 
 مرحلة الخليج إلى المحيط من العربي األدب  عرف حين  في التطور، من متقدمة مرحلة بلغت  التي الغرب 

 في المقارن   لألدب  األولى البدايات  أصحاب  هم العربية النهضة رواد  اعتبار ويمكن  .االنحطاط من يلة طو
 ولم الحديثة، الغربية واآلداب  العربي  األدب  بين واالختالف التشابه  دراسة على ركزوا لقد  العربي، العالم

 عكس اهتماماتهم، من يكن لم أخرى  أمة أدب  على أمة أدب  فضل ألن  والتأثر، التأثير دراسة إلى يتطرقوا
 الطهطاوي  رفاعة وكان)اآلداب  بين  التاريخية  للصالت  اشتراطها  عند  الفرنسية المدرسة   إليه  ذهبت  ما

 الشدياق  فارس وأحمد  إسحاق وأديب  مبارك وعلي

 جوانب  ودرسوا الغربية  بالثقافة العربية الثقافة مظاهر بعض  بمقارنة قاموا  قد  وغيرهم، صروف يعقوب  و
 التاسع القرن  من الثاني النصف امتداد  على ظهرت   التي الدراسات  وهذه .بينهما واالختالف التشابه من

 .العرب  عند  المقارن  لألدب   األولى البدايات  تعتبر عشر

 بين المقارن  البحث  إلى تطرق  من أول (م 1873 - ه 1290 ت ) الطهطاوي  رافع رفاعة اعتبار ويمكن
 إلى عودته بعد  و م، 1826 سنة فرنسا إلى الطالبية  البعثة مع سافر قد  وكان والغربية، الشرقية الثقافات 
 في اإلبريز  تخليص ":المشهور كتابه  ألف كما  العربية إلى فرنسية  أعمال  عدة  ترجم  م، 1831 سنة  مصر

 الثاني الثلث  بداية  في وذلك واإلفرنجية، العربية الثقافتين  بين سطحية مقارنة وهو "باريز أخبار  تلخيص 
 الغربية  اآلداب العرب  ية الفكر النهضة رواد  تناول عشر التاسع القرن  أواخر  وفي  .عشر التاسع القرن  من
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 يتطرق  ولم .الغربي التراث   من واالقتباس بالترجمة أيضا اهتموا كما العربي، بالتراث  ومقارنتها بالدراسة
 واإلفادة اإلفرنج ببالغة القراء يف تعر هدفهم كان  بل والتأثر، التأثير ظاهرة إلى العرب  يون  النهضو هؤالء
 .العربي األدب  نهضة في منها

 النقد  بين  فيها  قارن  م، 1887 عام  "االنتقاد " بعنوان "المقتطف" مجلة  في مقالة صروف يعقوب  كتب  لقد 
  الدراسات  عندهم تطورت  الذين الغرب  في المشهورين  بالنقاد  االقتداء  إلى العرب  النقاد  داعيا  والغربي، العربي
 الشعر بين مقابلة" بعنوان  م 1897 سنة "البيان" مجلة في مقالة الحداد، نجيب  كتب  وكذلك . األدبية
 والشعر العربي الشعر بين واالختالف التشابه جوانب  على دراسته في واقتصر ،"اإلفرنجي والشعر العربي
  من  كبيرة درجة بلغت  التي الفرنسية بالثقافة العربي القارئ  يف تعر بحثه وراء من  الغرض  وكان،  الغربي
 .التقدم

 عبارة  وهي ،"واإلفرنج العرب  بالغة  حول الدراسات  من سلسلة "المقتطف" مجلة نشرت  م 1900 سنة وفي
 العربية البالغة أساليب  بين كامل أحمد  قارن  لقد  .فياض  ونيكوال  ثابت  وخليل كامل أحمد  بين مناظرات  عن

 بالغة من أرقى العرب  بالغة أن إلى خلص  حيث  بينهما االختالف جوانب  على وركز اإلفرنجية والبالغة
 .الخاص  ذوقه حسب  ذاتية كانت  بل علمي منهج إلى تستند  لم أحكامه أن إال اإلفرنج،

 المتلقي ثقافة أثر مبينا واإلفرنج العرب   بين األدبية  األذواق اختالف  دراسته في تناول فقد  ثابت  خليل أما
 من الهدف أن يرى  فهو  .األلمان عند  التلقي ية نظر ظهور  قبل وذلك األجنبي، األدبي النص  فهم في

 تعريب   إلى ودعا منها، اإلفادة هو الغرض  وإنما التعصب  أو آخر أدب  على أدب  تفوق   إظهار ليس المقارنة
 .العربي  القارئ  عليها يتعرف حتى  الغربية األدبية األعمال

 :العشرين القرن  بداية في المقارنة الدراسات -

 الدارسين اهتمام فزاد  الغرب، نحو  االنفتاح بعد  العشرين القرن  أوائل في واالقتباس الترجمة حركة ازدهرت 
 التشابه الشرتوني الخوري  سعيد  تناول لقد  .األدبي المعرفي  الحقل  هذا في دراسات  وظهرت  بالمقارنة، العرب 

 البيان   بعنوان مقالة في  التأثر، أو التأثير إلى التطرق  دون  اإلفرنجي، والبيان العربي  البيان  بين واالختالف
 المقارنة، هذه خالل من يهدف  وكان .م 1902 عام "المقتطف" مجلة في نشرت  "اإلفرنجي والبيان العربي
 .الضعيف من القوي  ومعرفة  واإلفرنجي العربي البيان وعيوب  محاسن إظهار
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 هو المختلفة، األدبية  النماذج  من  عدد  بين  والتوازي  التشابه  جانب  إلى والتأثر التأثير  ظاهرة تناول من وأول
 عام مرة ألول صدر الذي "هوجو وفيكتور والعرب  اإلفرنج  عند  األدب  علم تاريخ" كتابه في الخالدي روحي

 تكون  وبهذا، ."األدب  علم" مصطلح استخدم من أول الخالدي يكون  الكتاب، عنوان  خالل ومن م، 1904
 أدبين بين المقارنة على اقتصر الذي  التقليدي التاريخي االتجاه من وأوسع أشمل الخالدي روحي دراسة
 .والتأثر التأثير بين وحصرها فقط

 القرن  من الثالثينيات  منتصف  إلى  عشر التاسع القرن  أواخر  منذ  ظهرت  التي المقارنة  األدبية الدراسات  إن
 الحقل هذا في الغربيېن يات  نظر بمناقشة تهتم ولم تطبيقية دراسات   مجملها في كانت  العرب، عند  العشرين
 الغرب   ثقافة على االطالع كان منها الرئيس فالهدف المقارن، األدب  بمصطلح يف التعر  أو المعرفي
 .العربي األدب  في التجديد  أجل من الحديثة النقدية مناهجه من اإلفادة إلى والدعوة

 أبو فخري  وكذلك هنداوي  خليل  عند  م، 1936 عام مرة ألول ظهر فقد ،"المقارن  األدب " مصطلح أما
 .الفرنسي المصطلح عن حرفية ترجمة وهي ،"الرسالة" مجلة في لهما مقاالت  في السعود،

 :المقارن  األدب في المنهجي التأليف -

 األدب  في دراسات  عن عبارة وهو  العقيقي، لنجيب  "المقارن  األدب  من" كتاب  صدر م 1948 سنة وفي
 دراسات  أن رغم المقارن، األدب  في واحدا كتابا يقرأ  لم المؤلف  وكأن المقارن، باألدب  لها عالقة ال والنقد 
 األجدر من فكان ،"الرسالة"و "المقتطف" مجالت  في  العشرين القرن  بداية منذ  ظهرت  الميدان هذا في عدة
 ،"المقارن   األدب  في" بعنوان حميدة الرزاق عبد  كتاب  ظهر م 1949 عام وفي  .الكتاب  عنوان يغير أن

 التطرق  دون  الجمالية الناحية  من  لدانتي "اإللهية الكوميديا "و للمعري  "الغفران رسالة " بين فيه قارن  الذي
 .موازنة عن  عبارة الدراسة فكانت  بينهما، والتأثير األثر إلى

 خطة والغرب،  الشرق  بين  أدبية تيارات " بعنوان كتابا  سالمة إبراهيم الدكتور أصدر م 1951 سنة وفي
 التطرق  دون  تقريبا الفنون  كل في واإلغريقي العربي  األدبين بالمقارنة تناول ،"المقارن  األدب  في ودراسة

 .المجال هذا في الفرنسية المدرسة يقة  طر يتبع لم بذلك وهو بينهما،  التاريخية الصالت  إلى
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 في المقارن  العربي األدب  في  التأليف  تطور أن  إلى األربعينيات، سنوات  في سطحية الدراسات  هذه وظلت 
 كتب  فظهرت  الغربية، الجامعات  في درسوا الذين العرب  الباحثين   من  جماعة  يد  على  الخمسينيات  سنوات 

 العربية إلى الغربية اآلداب  من أعمال عدة ترجمات  بفضل األدبية المقارنة ميدان في

 :واالزدهار النضج مرحلة -

 العرب  المقارنين من جديد  جيلة ظهر  المقارن، األدب  في أخرى  اتجاهات  ظهور وبعد  الثمانينيات، في أما
 تخصص  الكتب، إلى فباإلضافة .العربي األدبي النسق  مراعاة مع األكاديمية المقارنة الدراسات  تناولوا
  معظمها كان المجال، هذا في وأطاريح مذكرات  وأنجزوا المقارن  األدب  في العليا  الدراسات  طالب  بعض 
 األدبية الصالت  الخصوص،  وجه  وعلى األوربية واآلداب  العربي األدب  بين والتأثر  التأثير  ظاهرة حول
 .الوسطى العصور في الغربية والحضارة اإلسالمية العربية الحضارة بين

 المغرب  وفي المشرق  في  ظهرت   التي واألجنبية العالمية اآلداب  في  المتخصصة العلمية  للمجالت  وكان
 بعض  أن ورغم  .األدبي المعرفي الحقل هذا نحو والباحثين  الطالب  اندفاع في الكبير األثر العربيېن
 فيه رأى وإنما تقليدا، ليس المنهج، هذا اختار  اآلخر البعض  أن إال الفرنسي، بالمنهج تلتزم لم الدراسات 
 المدرسة رواد  رأسهم وعلى الغربيېن الدارسين بعض  تجاهله الذي العربي لألدب   االعتبار لرد  األمثل النموذج

 منهجهم عن يتراجعون  الفرنسيون  المقارنون  بدأ نفسه  الوقت  وفي  .األوربية ية للمركز تعصبا التاريخية
 ية والمركز الفرنسي األدب  يخدم يعد  لم أنه الحقيقة وفي .المقارن  األدب  يخدم يعد  لم أنه بحجة التقليدي،
 انتشر ولما .النهضة عصر من ابتداء دراساتهم حددوا المنهج، لهذا أسسوا عندما األوائل فالرواد  األوربية،

  الباحثون  بدأ أخرى،  اتجاهات  نشأة إلى أدت  التي األزمة وظهور األوربية   الحدود  خارج المقارن  األدب 
 .وغربا  شرقا القديم واألدب  الوسطى القرون  بأدب  يهتمون 

 الفرنسي، األدب  يخدم ال أسالفهم  وضعه الذي والتأثر التأثير شرط بأن الفرنسيون  الباحثون  تفطن هنا ومن
 قبل ما آداب  دراسة  عدم وهو آخر شرط وضع عليهم وكان   سبقتهم، التي األخرى  األمم آداب  يخدم بل

 أزهى  يعيش – والعرب  والفرس الهند  - الشرق  في األدب  فيه كان الذي الوقت  في  ألن النهضة، عصر
 . الكتابة وال القراءة يعرفون   ال قبلها وما األولى الوسطى القرون  في الفرنجة ملوك بعض  كان عصوره،
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 جاءت  العشرين القرن  من األخرين العقدين في صدرت  التي المقارنة العربية الدراسات جل فإن ذلك، ومع
 العربية والثقافة السياق وفق المقارن  األدب  في العربي االتجاه  مالمح إلى أحد  يتطرق  ولم بحتة، تطبيقية

 أن إال واأللمانية،  والسالفية واألمريكية الفرنسية االتجاهات  رواد  كتب  ترجمة ورغم .عابرة  إشارات  في إال
 .الرواية على وتطبيقها الحديثة النقدية بالمناهج كثيرا اهتموا العرب  الباحثين أغلب 

 وبدايات  عشر التاسع القرن  أواخر  في العرب  والتجديد  اإلحياء حركة رواد  بها قام التي الدراسات  وتعتبر
 التي واآلداب  الغربية بالدراسات  وإعجابهم عفويتهم ورغم .العربي المنهج لبنات  أولى هي ين، العشر القرن 

 دواعي  ومن ،األوربيېن منهج من ليست  التي المنطلقات  بعض  في انفردوا أنهم إال  منها،  اقتبسوا أو ترجموها
 الطاهر الدكتور الثمانينيات، في البارزين المقارنين ومن  .الوطنية والروح ية بالهو  تمسكهم االختالف هذا

 الذي  مكي أحمد 

 أيضا، ومنهم .المجال هذا  في دراسات  عدة أيضا هو كتب  الذي  سلوم داود  والدكتور كتب، عدة أصدر
 المدرسة خصائص  فيه تناول "المقارن  األدب  إلى مدخل  بعنوان كتابا أصدر الذي منصور مناف الدكتور
 والنقد   المثاقفة" بعنوان كتابا  ألف الذي المناصرة الدين  عز والدكتور المقارن، األدب  في  واألمريكية  الفرنسية
 غيرهم باحثون  وهناك الفلسطيني،  األدب  في الصورائية  على أيضا  اشتغل كما ،"إشكالي منظور المقارن،
 .والمغرب  المشرق  في ظهروا

 المصادر: 
 السابعة،  الطبعة الخانجي، دار هارون، السالم عبد تحقيق والتبيين، البيان :الجاحظ : 1

 م.  1998 القاهرة
 األدب في تطبيقية مقاربات :حمود ماجدة .د ينظر،  الجاحظ عند البخالء صورة حول: 2

 .م 2000 دمشق العرب، الكتاب  اتحاد منشورات المقارن،
 الطبعة  الحلبي، البابي مصطفى مكتبة هارون، السالم عبد تحقيق الحيوان، :الجاحظ : 3

 م.  1965 القاهرة الثانية، - 75.
 بدوي  .ود الحوفي أحمد .د تحقيق والشاعر، الكاتب أدب  في السائر المثل :األثير ابن: 4

 .القاهرة، الثانية، الطبعة مصر، نهضة دار طبانة،

http://www.madjalate-almayadine.com/

