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.2020/2021:           السىـــــــــــح الجــــــــــــــامعيح  

دساسح كتاب في األدب المقاسن دساساخ وظشيح وتطثيقيح                  

 لذكتىس الطاهش أحمذ مكي



  شكر و عرفان

 الحمد هلل صاحب النعمة و العطاء 

منقور " د"من باب العرفان بالجمٌل أتقّدم بالشكر الخالص  و الجزٌل إلى أستاذنا الفاضل 

 عبٌد مٌلود الذي أشرف على هذا العمل و تابعه حتى النهاٌة بكل خطواته 

 الذي منى فأعظم المنى و اوفنا بكٌل المعونة و بالنصح الخالص 

فغمر إحسانه عملً و طوق فضله مذكرتً فً سرور و حب و ٌسعد قلبً بارسال أطٌب 

 العبارات لجمٌع من منار قدمه بمساعدتنا ، و نطق فوهه بتوجٌهنا 

 إلى كل من ساهم فً إنجاز هذا العمل المتواضع من قرٌب أو من بعٌد 

 إلٌكم جمٌعا أحبتً شكري العمٌق 

 و الشكر و الحمد أوال و آخرا هلل ربً العالمٌن    

   



 إهداء
 أهدي ثمرة جهدي إلى الذي لم ٌحرمنً ٌوما من حنانه إلى أعز و أغلى الناس 

 أبً الغـــــــــالً 

                الذي منع نفسه لٌعطٌنً ، و تعب ألرتاح و دفعنً إلى األمام 

                إلى التً عانت و قاست و تحّملت من أجلً مّشاق الحٌاة 

                إلى التً كّرمها هللا و رفع شأنها إذ وضعت الجّنة تحت أقدامها 

                      إلى التً أهدتنً الحنان و الّحب و الرعاٌة 

أمً الحنـــــــــــــــونة                               

              إلى إخوتً محّمد و عبد القادر و نور الدٌن و الحبٌب و إلى زوجاتهم 

              و إلى أخواتً فاطمة و خٌرة و حلٌمة و سّمٌة و أزواجهم 

 و إلى أوالد و بنات إخوتً و أخواتً و خاصة العنقود األخٌر أبن أختً

ٌانـــــــــــــــــــٌس                                  

 و إلى من ساعدنً فً إنجاز هدا العمل المتواضع ابنة أختً 

فـــــــــاطمة الزهـــــــــراء                         

و إلى كل طلبة قسم اللغة العربٌة و آدابها و خاصة قسم األدب المقارن و العالمً و إلٌهم 

 أقدم جهدي عرفانا بالجمٌل و تقدٌرا لهم 

 جمٌـــــــــــــــــــــــعا 

  



:خطة البــحــــــــــــث   

 مقدمــــــــــة 

 المدخــــــــل

 الفـــــــــصـــــــــل األول 

حياة الكاتب الطاهر أحمد مكي و دراسة كتابه من الخارج : المبحث األول   

دراسة محتويات الكتاب : المبحث الثاني   

 الفــــــــــصـــــــل الثــــــــانــي 

نحو تأسيس المدرسة العربية : المبحث األول   

جهود و إسهامات الطاهر أحمد مكي: المبحث الثاني   

 الخاتمـــــــــــــــــــــة 

 قائـــــــــــمة المصادر و المراجع  
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بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىاشرفالمرسلٌنوعلىحبٌبناونبٌنا

.محمدصلىهللاعلٌهوسلمإلىٌومالدٌنأمابعد

الٌمكنألمممهمابلغتمنالرقًأنتكتفًبتراثهاالخاصوأنتستغنًعنالتراث

مرتفعٌنعما,فاقتصارناعلىتراثناٌجعلنانحٌاونعٌشفًبرجعالً.اإلنسانًالعام

بٌنماإطالعناعلىتراثغٌرناٌقويصداقتناوٌرسخدعائماألخوة,ٌجريفًعالمالبشر

والتفاهمبٌناألمموٌفتحأمامنانوافذنطلمنهاعلىالعالمبأجملهفتتسعأفاقفكرناونرى

وهذاماجاءٌدعوإلٌهاألدبالمقارنالذيٌعتبرالمرآةالصداقة,األمورعلىحقٌقتها

فالشعوبكانتوماتزالتتبادل,للتفاعلالقائمفًاآلدابالعالمٌةعلىاختالفأنواعها

الروافداألدبٌةوبهذاتنقلتاآلثارالخالدةمنجهةإلىجهةومنشعبالىشعبكماتنتقل

.السحبوالرٌاحالتصدهاعوائقوالحدودأمامها

لقدتربعاألدبالمقارنعلىعرشالدراساتالحدٌثةفكانوعاءسارعتاألقوامواألمم

فبذلت,وكانالوطنالعربًواحدمنهذهاألممالتًاحتضنتالدراساتالمقارنة,لنأخذمنه

ولطالما,جهودجبارةوأعمالمكثفةالستقبالهاونشرهاعلىأكملوجهفًالوطنالعربً

لكناآلمال,اعترضتهوهذاأحالكلجدٌدٌغدالىماكانلهٌؤلفه,تلقتظروفاعصٌبة

الكبٌرةوالطموحالواسعةكانتأكبرمنهذهاالضطراباتفظهرباحثونمقارنون

فًاألدبالمقارننذكرالباحثوالدكتورالطاهرأحمدمكًالذيكانتلهعدة,عرب

الذي,"فًاألدبالمقارندراساتنظرٌةوتطبٌقٌة"مؤلفاتومنبٌنهذهالمؤلفاتنذكر

فمنخاللهذاالعنوانقمنابدراسةكتابهلمعرفتهعما,كانموضوعبحثناهذهالرسالة

وقداعتمدناعلىالمنهج,ٌحتوٌهمنعناوٌنومحتوٌاتومعلوماتقدنستفٌدونفٌدبها

التارٌخًاالستقرائًفًالتحلٌلفمنخاللهذاالمنطلققمنابطرحالتساؤالتالتالٌةوالذي

:تمثلتفٌماٌلً

منهوالدكتورالطاهرأحمدمكً؟ومنأسسالمدرسةالعربٌة؟وفٌمتمثلتجهوده

وإسهاماته؟ولإلجابةعنهذهالتساؤالتأخضعنابحتناالىمقدمةومدخلوفصلٌننظرٌٌن

أما"مفهومهاوأنواعهاوأهمٌتهاومراحلهاوأهدافها"خصصناالمدخلللقراءة,وخاتمة

فاألولحولحٌاةالدكتورالطاهرأحمدمكًودراسةكتابه,الفصلاألولتضمنمبحثٌن

.منالخارجوالمبحثالثانًحولدراسةالكتابمنالداخل
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 ب
 

عنونااألولتأسٌس,وقدقسمناههواآلخرإلىمبحثٌن,انتقلبناالحدٌثإلىالفصلالثانً

أماالمبحثالثانًأشرناإلىجهودوإسهاماتالدكتورأحمدمكًوقد,المدرسةالعربٌة

أنهٌنابحثنابخاتمةتضمنتأهمالنتائجالتًتوصلناإلٌهاوقدتطلبذلكعدةمراجعنذكر

فًاألدبالمقارندراساتنظرٌةو"منهاأهممرجعالذيهواآلنبٌنأٌدٌناأالوهو

لطاهراحمدمكًوقدلقٌنافًإنشاءبحثناعدةصعوباتومنبٌنهاضٌقالوقت"تطبٌقٌة

.وصعوبةالحصولعلىالمراجعوندرتها

وفًاألخٌرنتمنىهذاالعملالبسٌطإنٌنالإعجابكموٌكونمرشداللباحثوالطالب

.الذيسٌكونمنبعديفًالمستقبل
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  ٌعتبر موضوع القراءة من أكثر المواضٌع التً تتضمنها البرامج المدرسٌة ومفادها أن 

ٌبدأ الطفل القراءة منذ الطفولة وٌستمر فً اعتماده علٌها خالل مراحل حٌاته المدرسٌة ، 

حٌث لقٌت االهتمام الذي ٌفوق أي اهتمام بالنسبة ألي موضوع آخر من موضوعات التربٌة 

 (.1)فً مختلف الدول و المجتمعات نظرا ألهمٌتها

 : تعريف القراءة 

علم النفس و علم النفس النمو وعلوم اللغة "    بظهور مختلف العلوم المعرفٌة التربوٌة مثل 

تطور مفهوم القراءة وقد ساهم هذا التطور فً تفسٌر طبٌعتها المعقدة على أنها عملٌة " 

تتجاوز تحرٌك العٌون إلى استخدام المهارة و المعرفة ، لهذا تطور مفهومها فً النطق 

باأللفاظ والعبارات سواء ٌفهم القارئ بما ٌقرأ أم لم ٌفهم أو إحساس السامع مع قراءته 

 :بالمعنى أو لم ٌحس و لهذا لها تعرٌفات كثٌرة نذكر منها 

هً العملٌة التً ٌعمل بها الذهن على حروف مادة مقروءة دون أٌة :    ٌعرفها آدلر 

مساعدة من المادة المقروءة و ٌرقى بها الذهن من خالل قوة ذاتٌة ، وفً أثناء المرحلة 

 .ٌنتقل الذهن من الفهم إلى الفهم األكثر 

بأنها عملٌة تتعدى مفهوم تحوٌل الرموز إلى أصوات مٌكانٌكٌة أو آلٌة :   ٌعرفها بٌتر أٌضا 

إلى معرفة اإلجابة عن األمثلة الواضحة و البسٌطة أي أنها عملٌة عقلٌة بناءة فالقارئ الجٌد 

هو المدرك للمعانً البسٌطة والضمنٌة وما بٌن السطور أي أنها عملٌة تفاعلٌة ذات خاصٌة 

 .متطورة 

   و عرفت القراءة أٌضا بأنها عملٌة عقلٌة تشمل تفسٌر الرموز التً ٌتلقاها القارئ عن 

 .طرٌق عٌنٌه و تتطلب هذه الرموز فهم المعانً و الربط بٌنهما وبٌن الخبرة الشخصٌة 

بأنها نشاط فكري بصري ٌصاحبه إخراج الصوت و تحرٌك الشفاه ، وقد :   و ٌعرفها عبده 

ال ٌصاحبه الفهم الجٌد للمادة المقروءة وال ٌقتصر على المعانً الصرٌحة المباشرة للرموز 

الكتابٌة و إنما ٌشمل فهم المعانً فهم المعانً البعٌدة ، أو قراءة بٌن السطور وهذا ٌنطبق 

 (2). على اللغة المسموعة حٌث ٌستنتج السامع أمورا لم ٌعبر عنها المتعلم بطرٌقة مباشرة 

 :أنواع القراءة 

تتمثل أنواع القراءة فً عدٌد من األنواع وذلك استنادا إلى معاٌٌر مختلفة ، فمن حٌث الشكل 

 جهرٌة :و األداء وهً 
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.ـ القراءة الصامتة 
1
 

.ـ القراءة الجهرٌة 
2
 

وهً القراءة التً ال ٌوجد فٌها صوت أو همس أو تحرٌك اللسان أو :القراءة الصامتة (1

الشفاه أي ال دخل للصوت فٌها ، وهً ترجمة الرموز المكتوبة و فهم معانٌها ومد لوالتها 

بكل ٌسر و سهولة ودقة عمادها الرئٌسً هو الفهم و االستعاب ، وٌتم ذلك بانتقال عٌن 

 .  القارئ فوق الكلمات والجمل و إدراكه للمعنى 

 .هً عملٌة تعرف و فهم الكلمة المكتوبة أو المطبوعة دون الجهر بها : عرفها 

 : أهدافها 

 .ـ اكتساب المتعلم اللغة المعنوٌة بأنواعها 

 .ـ تعلم الفهم االستٌعاب 

 .ـ تنمٌة التركٌز و االنتباه و الموازنة و إصدار الحكم على النصوص المقروءة 

 (1).ـ اكتساب مواقف فً الحٌاة الٌومٌة 

 :تستخدم فً :مواقف استخدام القراءة الصامتة 

 . ـ قراءة القصص و المجاالت وكتب التسلٌة وقت الفراغ 

 .ـ قراءة البحوث 

 .قراءة حصص المطالعة فً شتى أنواع المكتبات - 

 . تّعد أحد خطوات القراءة الجهرٌة - 

هً عملٌة نطق الكالم بصوت مسموع حسب قواعد اللغة العربٌة مع : القراءة الجهرٌة  (2

مراعاة صحة النطق و سالمة الكلمات و إخراج الحروف من مخارجها الصحٌحة و تمثٌل 

 .المعنى 

هً عملٌة فكرٌة قائمة على القراء بالعٌن و اللسان ، و هً ترجمة الرموز المكتوبة إلى - 

 .ألفاظ منطوقة و صوت مسموع له معنى 

                                                             
 ـ رندة غباط ، أثر التدرٌب القرائً فً عالج صعوبات القراءة الجهرٌة عند تالمٌذ الصف الرابع إبتدائً، دراسة مٌدانٌة فً 1

  .14 ص 2018عبد المالك شافً : المدرسة اإلبتدائٌة  ـ إشراف 

 .17ص : ـ المرجع السابق 1
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 :  أهدافها 

 . تدرٌب التالمٌذ على النطق السلٌم للمفردات و التراكٌب و الُجمل - 

 .تدرٌب التالمٌذ على قراءة الكلمات ضمن سٌاق لغوي - 

تعجب ، أمر، نداء  )تدرٌب التالمٌذ على التنوٌن و النغم الصوتً وفقا لمواقف لغوٌة - 

).... 

 . تدرٌب التالمٌذ على بداٌة و نهاٌة الجمل - 

 .تنمٌة الثقة بالنفس - 

 . تنمٌة الجرأة األدبٌة - 

 . من هنا نالحظ أن القراءة الجهرٌة لها أهداف معرفٌة ، علمٌة ، اجتماعٌة ، ثقافٌة 

 :لها مزاٌا عدٌدة تتمثل فً النقاط التالٌة : مزاٌا القراءة الجهرٌة    _ 

ٌّد من مخارج الحروف األصلٌة -   . وسٌلة هاّمة إلٌجاد النطق و اإللقاء الج

 .وسٌلة للكشف عن أخطاء و عٌوب النطق المّبكر و عالجه - 

 . وسٌلة تدرٌبٌة إلزالة الخوف و الخجل و التردد عند الخطاب - 

 . وسٌلة تأثر فً السامعٌن و قناعتهم - 

  (....اإلمالء ، المطالعة ، الخط ، التعبٌر  )تعدد المجالت مثل - 

 .وسٌلة للكشف عن قدرة التلمٌذ على المطالعة و المساعدة فً ضبط أواخر الكلمات - 

أّكد التربوٌون على أهمٌة امتالك مهارات القراءة : مهارات القراءة الجهرٌة      _ 

ٌّدة و أكدوا على دور المدرسة فً تمكٌن  الجهرٌة كً ٌصبحوا قادرٌن على القراءة الج

 : التالمٌذ و ذلك من خالل توفٌر البٌئة المناسبة للتدرٌب و التمرٌن فمن هذه المهارات 

  .(اختٌار المعانً المالئمة للكلمات  )مهارة الفهم - 

 .مهارة تحدٌد الفكرة األساسٌة - 

 .مهارة تحدٌد الفكرة الفرعٌة و الثانوٌة - 

 .مهارة تحدٌد المعارف - 



 مدخل
 

5 
 

 .مهارة التعّرف على الكلمات المجّردة و شرحها - 

 . مهارة القراءة السلٌمة من حٌث الشكل الصحٌح - 

ٌّد دون تأتأة -  3(1). مهارة الصوت الواضح و المسموع و األداء الج
 

 :أهمٌة القراءة  (3

 بصفة عاّمة   _  

    إّن القراءة لها دور كبٌر فً حٌاة اإلنسان منذ الطفولة إلى الشٌخوخة و سنذكر أهم 

 :النقاط الّدالة على أهمٌتها 

تّنمً الفكر و العواطف ، و تثري الخبرات و تعٌن على حل مشكالت الحٌاة الٌومٌة بما - 

 .                                                                                                      تمّده من أفكار و حقائق 

 .تساعد فً تقوٌة الشخصٌة و المٌول و االتجاهات - 

  . (التفسٌر و المقارنة و النقد و التحلٌل و اكتساب المهارة  )تمّكن الفرد من - 

 بالمئة ٌجدون صعوبة فٌها 80تمّثل القراءة مشكلة بالنسبة لذوي صعوبات التعلّم حٌث أن - 

 بالمئة من تالمٌذ المدارس العادٌة ٌجدون صعوبة فٌها و بالتالً ٌحتاجون إلى 25كما أن 

ٌُبنى على أسس علمٌة  تدرٌس متخصص فً القراءة و هنا تظهر أهمٌة التدرٌس الذي 

مجّربة ، حٌث كثرت فً اآلونة األخٌرة دراسات متخصصة تبحث عل إٌجاد استراتٌجٌات 

 .فّعالة لتحسٌن الصعوبات 

فً مٌدان التعلٌم تعمل القراءة على توثٌق الصلة بٌن التلمٌذ و الكتاب كً ٌكسب خبرات - 

الكلمات و الجمل و العبارات و األسالٌب و األفكار و تربٌته  )متنّوعة و اكتساب ثروة من 

على االستفادة من هذه الثروة عندما ٌقرأ و توظٌفها عندما ٌعبر عن أفكاره ة آرائه و 

 (1 . )(مشاعره 

 : فً المرحلة االبتدائٌة    _ 

 :    للقراءة أهمٌة كبٌرة خاّصة فً المرحلة االبتدائٌة و هً كالتالً 

 . تحقٌق جودة الُنطق ، و حسن األداء و تمثٌل المعنى - 
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اكتساب المهارات القرائٌة كالسرعة و االستقالل فً القراءة ، وحسن اكتمال المعنى و - 

 .تحدٌد األفكار الخاّصة بالماّدة المقروءة 

 .تنمٌة القدرة على الفهم و المٌل إلى القراءة - 

تنمٌة ثروة المتعلّم الفكرٌة و تدرٌبه على التعبٌر الصحٌح عن الّمادة المقروءة و تنمٌة - 

ٌّل   .التخ

 . االستفادة من الّمادة المقروءة فً حل المشكالت ، و استغالل وقت الفراغ - 

 .تعلٌم التالمٌذ جودة النطق بضبط مخارج الحروف - 

. الربط بٌن ما هو مسموع و ما هو مكتوب فً الحٌاة الٌومٌة - 
4
 

.التقلٌل من الخجل و اإلحراج ، وتعوٌد التلمٌذ الجرأة و محاولة زٌادة الثقة فً النفس - 
5
 

بٌان أوجه متعتها من خالل استخدام التلمٌذ حاستً السمع و البصر معا خاصة إذا كانت - 

.الّمادة المقروءة قصة ممتعة أو حوار 
6
  

 . ـ قراءة حصص المطالعة فً شتى أنواع المكتبات 

 .ـ تعد أحد خطوات القراءة الجهرٌة 

هً عملٌة نطق الكالم بصوت مسموع حسب قواعد اللغة العربٌة مع : القراءة الجهرٌة  (2

مراعاة صحة النطق وسالمة الكلمات و إخراج الحروف من مخارجها الصحٌحة وثمتل 

 .المعنى 

هً عملٌة فكرٌة قائمة على القراءة بالعٌن و اللسان ، وهً ترجمة الرموز المكتوبة إلى 

 .ألفاظ منطوقة و صوت مسموع له معنى 
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1
 .حٌاة الكاتب الطاهر أحمد مكً و دراسة الكتاب من الخارج:المبحث األول

  عندما نتحدث عن هذا الرجل فنحن أمام شخصٌة عصامٌة صنعت نفسها بنفسها فً 

أصعب الظروؾ و اإلمكانٌات ؛فهو الطاهر أحمد مكً ولد فً محافظة قنا سابقا واألقصر 

مٌالدٌة ؛من أسرة 1924حالٌا فً مركز إسنا بقرٌة الؽرٌرة فً السابع من أبرٌل عام 

 .متوسطة حاولت بكل طاقتها أن ٌظهر نبوغ هذا الطفل إلً العٌان

  و كان السبٌل الوحٌد لهذا هو التعلٌم ولكن كٌؾ والعلم حٌنها لم ٌتجاوز الكتاتٌب فً هذه 

كٌلو 500البلدة؛وحٌن ٌفكر أحد فً إكمال تعلٌمه لم ٌكن أمامه إال أن ٌسافر مسافة قدرها 

مترا إلً المعهد األزهر فً أسٌوط ؛ولكن ٌتدخل القدر فً إنشاء معهد دٌنً علً مسافة 

 .أقرب فً محافظة قنا

  وبعد إتمام تعلٌمه فً هذا المعهد ٌسافر إلً العاصمة لٌلتحق بكلٌة دار العلوم وفً عام 

مٌالدي وٌحصل الطاهر مكً علً اللٌسانس الممتازة؛مع مرتبة الشرؾ الثانٌة فً 1952

اللؽة العربٌة وآدابها والدراسات اإلسالمٌة ؛كما حصل على دبلوم الدراسات العلٌا للمعلمٌن  

مٌالدي؛وٌتدخل القدر مرة أخرى فً سفر الطاهر أحمد مكً إلى 1956بتقدٌر جٌد جدا 

إسبانٌا حٌن رأت اإلسبانً وحاجتها فً إرسال الطلبة كؾء لهذه المهمة فكان الطاهر مكً 

على قابمة هؤالء المسافرٌن وحصل على درجة الدكتوراه فً اآلداب ؛ الجامعة المركزٌة 

 .مٌالدٌة  ؛ مدرٌد إسبانٌا1961

مٌالدي حٌث إلتحق بوزارة 1952  وعن أهم األعمال التً شؽلها الطاهر مكً نبدؤها بعام 

التربٌة والتعلٌم وعٌن مدرسا فٌها  كما اختٌر عضوا ببعثة وزارة التربٌة والتعلٌم للحصول 

مٌالدي ؛ وعٌن أٌضا أستاذا منتدبا من وزارة 1961على الدكتوراه من إسبانٌا حتى عام 

التعلٌم العالً لتدرٌس األدب العربً والحضارة اإلسالمٌة فً جامعتً كولومبٌا الوطنٌة 

مٌالدي ؛ وفً نفس العام وبعد 1964والجزوٌت باللؽة اإلسبانٌة فً كولومبٌا حتى عام

عودته من إسبانٌا عٌن مدرسا بكلٌة دار العلوم بجامعة القاهرة ؛ كما عٌن أستاذا مساعدا 

م ؛ وأخٌرا اختٌر أستاذا بالقسم 1984بقسم الدراسات األدبٌة بكلٌة دار العلوم حتى عام 

م ؛ وأخٌرا ولٌس آخرا وكٌال للدراسات العلٌا والبحوث بكلٌة دار 1976نفسه حتى عام

 2 .م1989العلوم حتى عام 

  

                                                             
1
  

 على 2018 ٌناٌر 23السٌرة الذاتٌة لسعادة الدكتور الطاهر أحمد مكً نسخة محفوظة : مكتبة اإلٌثٌنٌة  : 2

 130ص .موقع واي باك مشٌن +
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 : العلمًالنتاج

  تنوع نتاج الدكتور الطاهر أحمد مكً ما بٌن تألٌؾ وتحقٌق و ترجمة من و إلى لؽات 

 :مختلفة ؛وإبداع فً مجاالت متعددة ٌمكننا تقسٌمها على النحو التالً

 :التألٌؾ: أ

  امرؤ القٌس حٌاته وشعره1

  دراسة فً مصادر األدب2

  دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة3

 روابعه و مداخل لقراءته:الشعر العربً المعاصر 4

  القصة القصٌرة دراسة و مختارات 5

  أندلسٌة فً األدب و التارٌخ و الفلسفةدراسات 6

 .أصوله و تطوره و مناهجه: األدب المقارن  7

   فً األدب المقارن دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة  8

 مقدمة فً األدب اإلسالمً المقارن 9

 أصداء عربٌة و إسالمٌة فً الفكر األوربً الوسٌط 10

 مع مقدمة عن الرواٌة و القصة القصٌر: من روابع القصة القصٌرة  11

 فً الشعر الجاهلً قضاٌا و مواقؾ  12

 :التحقٌق:ب

 3تحقٌق طوق الحمامة فً األلفة و اآلالؾ البن حزم األندلسً 1
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 األخالق و السٌر فً مداواة النفوس 2

  تحفة األنفس فً شعار سكان األندلس البن هذٌل3

 :اإلبداع:ج

  السلطان ٌستفتً شعبه وحكاٌات أخرى 1

 شاعر الحب والنضال:بابلو نٌروا 2

 :الكتب المترجمة:د

 :عن الفرنسٌة

 الشعر األندلسً فً عصر الطوابؾ هنري بٌرس 1

  الحضارة العربٌة فً إسبانٌا لٌفً بروفنسال2

رواٌة لجورج سٌمنون مع مقدمة عن حٌاته وفنه و الرواٌة البولٌسٌة :  هذه المرأة ل3ً

 م1989بعامة كتاب الهالل 

 :عن اإلسبانٌة

 مع شعراء األندلس و المتنبً إمٌلٌو ؼرسٌه ؼومث 1

 الفن العربً فً إسبانٌا وصقلٌة فون شاك  2

 التربٌة اإلسالمٌة فً األندلس أصولها المشرقٌة وتأثٌراتها الؽربٌة خولٌان رٌبٌرا 3

 الشعر العربً فً إسبانٌا و صقلٌة فون شاك 4

 مناهج النقد األدبً إنرٌك أندرسون 5

ملحمة السٌد 6
4
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 :عن اإلنجلٌزٌة

 الرمزٌة أنا بلكٌان 1

الثقافة و اللؽة و التعلٌم فً مصر الحدٌثة لوٌز آرمٌن ٌنشر فصوال فً صحٌفة دار  2

 العلوم 

 :‘‘األبحاث‘‘

علً بك : العالم اإلسالمً فً مطلع القرن التاسع عشر كما رآه إسبانً دومٌنجو بادٌا 1

والكتب وجهات نظر فً ‘‘المجلة‘‘العباس نشر علً أجزاء فً الفكر العربً بٌروت مجلة 

 مصر

حرب ٌونٌة ‘‘م بعنوان 1998المثقفون والهزٌمة فً كتاب أصدرته جرٌدة األهرام  2

 وشارك فً تحرٌره نخبة من المفكرٌن المصرٌٌن‘‘  سنة30م بعد 1967

فً موسوعة أحداث القرن [165 :71 ص 4ج]دراسة عن الحرب األهلٌة اإلسبانٌة  3

 م 2000العشرٌن دار المستقبل العربً القاهرة 

 ٌناٌر 60حٌنما كانت األندلس تتكلم العربٌة وتدٌن باإلسالم الكتب وجهات نظر العدد 4

 م2004

 سبتمبر 32؛3مخطوطة عربٌة واثنا عشر عالما أوروبٌا الكتب وجهات نظر العدد  5

 م2001

 :‘‘المقاالت‘‘

الهالل ؛ الملحق األدبً لألهرام ؛ :كثٌرة وموزعة على شتى المجاالت فً العالم العربً 

عربٌة الدوحة ؛ العربً ؛ الثقافة العربٌة ؛ والفٌصل ؛ والفكر 4المجلة ؛ الرسالة ؛ آفاق 

وؼٌر ذلك.... العربً ؛ و البحث العلمً 
5
 

 :‘‘النشاط الثقافً ‘‘

  انتخب الدكتور الطاهر مكً عضوا بمجمع اللؽة العربٌة ؛ كما اختٌر عضوا بالمجلس 

القومً للثقافة والفنون واآلداب و اإلعالم عضو مجلس إدارة الكتب والوثابق القومٌة ؛ 
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وعضوا للجنة األدب و اللؽة بالمجالس القومٌة ؛ وأٌضا عضوا بلجنة منح جوابز التفوق 

بالمجلس األعلى للثقافة ؛ وأخٌرا عضوا فً لجان منح الجوابز العربٌة منها على سبٌل 

العوٌس فً اإلمارات ؛ والبابطٌن فً الكوٌت ؛ وجوابز التقدم العلمً : المثال ال الحصر 

 .التً تمنحها حكومة الكوٌت

  وعٌن ربٌسا لتحرٌرجرٌدة دار العلوم ؛ مجلة فصلٌة محكمة ؛ تصدرها جماعة دار العلوم 

 م ؛ وفً 1987 م إلً عام 1982من عام  ‘‘ أدب و نقد‘‘؛ وأٌضا ربٌسا لتحرٌر مجلة 

 م معٌن أمٌنا للجنة ترقٌات األساتذة ؛ وختاما  فقد 1990 م إلً عام 1983الفترة من عام 

 رسالة 45 رسالة دكتوراه فً جامعات مختلفة ؛ وعلى أكثر من 40أشرؾ على أكثر من 

 .ماجستٌر؛ وكان عضوا فً لجنة مناقشة أكثر من مبة رسالة دكتوراه و ماجستٌر

 ‘‘الجوابز و األوسمة‘‘

  إن هذا الرجل ٌستحق وعن جدارة الكثٌر من الجوابز و المنح لما قدم فً حٌاته لهذه األمة 

التً ظل ٌدافع عنها فً كل كتاباته بأسانٌد عربٌة و ؼربٌة وعن أهم الجوابز و األوسمة 

التً حاز علٌها الدكتور الطاهرأحمد مكً نذكر وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى عام 

  م كما كرم فً محافل جامعات عدة وحصل 1992م ؛ وجابزة الدولة التقدٌرٌة لعام1990

 ........المنٌا وجنوب الوادي: على دروع تكرٌم من جامعات و محافظات مختلفة 

 :‘‘المؤتمرات‘‘

  شارك فً أكثر من ثالثٌن مؤتمرا حول التربٌة و القضاٌا النقدٌة واألدبٌة ؛ فً عمان 

.األردن ؛ سورٌا ؛ و الرٌاض و المؽرب و الجزابر ؛ و إسبانٌا
6
  

 عاما ، و نعً الفقٌد 93 عن عمر ناهز 2017نٌسان / أبرٌل 5توفً الطاهر أحمد مكً ٌوم 

كل من مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة الذي كان عضوا فٌه، واتحاد كتاب مصر والجمعٌة 

 .العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة

 :  دراسة الكتاب من ناحٌة الخارجٌة 

فً األدب المقارن دراسات "لكتاب  (باطنٌة)و دراسة داخلٌة (ظاهرٌة )ـ دراسة خارجٌة 

 . نظرٌة و تطبٌقٌة

 .فً األدب المقارن دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة : ـ اسم المؤلؾ 

 . صفحة 331: ـ عدد الصفحات 
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 .سم 21: الطول : ـ حجم الكتاب 

 .سم 14:           العرض        

 .سم 02:                السمك 

 .متوسط :               الحجم 

 .، مكتبة اآلداب "جامعة القاهرة"دار العلوم : ـ دار النشر 

 (م1988أؼسطس /هـ1408ذو الحجة )األولى : ـ الطبعة 

 (م1992مارس /هـ 1412رمضان )           الثانٌة 

 (م1997ماٌو /هـ1418محرم )          الثالثة 

 (م1999ٌونٌه /هـ1420صفر )         الرابعة 

 (م2002أكتوبر/هـ1423رجب )       الخامسة 

 . فً األدب المقارن دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة:ـ الواجهة الخارجٌة للكتاب 

 .تتمٌز بلون أصفر من األعلى و لون األخضر ٌسوده السواد من األسفل:ـ الواجهة األمامٌة 

أما من حٌث البساطة والتعقٌد فإن مشكلة كان بسٌط ومعانٌه ؼٌر معقدة ما عدا أسماء 

 .المؤلفٌن تبدوا صعبة النطق والتفكٌك بعض الشًء

نجد فٌها اللون األبٌض وٌسوده مع الجانب لون أصفر مع األعلى : ـالواجهة الخلفٌة

 .واألخضر ٌسوده السواد مع األسفل 

ٌحتوي الكتاب على كلمة افتتح  بها الكاتب كتابه ، حٌث أن كتابه ٌحتوي : ـ محتوى الكتاب 

 .على عناوٌن 

 .وكتابه ال ٌحتوي على خاتمة ربما  قصته ال تكتمل بعد 

 :والكتب التً ألفها هً 

 "حٌاته وشعره" ـ امرؤ القٌس 

 ـ دراسة فً مصادر األدب 

 ـ ملحمة السٌد
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 ـ مع شعراء األندلس والمتنبً 

 ـ تحقٌق طوق الحمامة البن حزم

 فً األدب و التارٌخ و الفلسفة:ـ دراسات أندلسٌة 

 روابعه ومدخل لقراءته :ـ الشعر العربً المعاصر

 دراسة و مختارات : ـ القصة القصٌرة 

 ـ الفن العربً فً إسبانٌا و صقلٌة

 ـ الحضارة العربٌة فً إسبانٌا

 ـ التربٌة اإلسالمٌة فً األندلس

 أصوله و تطوره ومناهجه: ـ األدب المقارن

 ـ مقدمة فً األدب اإلسالمً المقارن 

 ـ الرمزٌة 

 ـ دراسات عن ابن حزم وكتابه وطوق الحمامة

 .ـ مناهج النقد األدبً

 .محتوٌات الكتاب: المبحث الثانً

فً األدب المقارن دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة مجموعة :    تناول أحمد مكً بحثه المعنون 

 :من العناوٌن حٌث بدأها بكلمة قال فٌها

أصوله وتطوره ومناهجه ،واستؽرق منى سنوات :   خالل إعداد كتابً األدب المقارن 

طوٌلة وجهدا مضنٌا ،وصدر هذا العام عن دار المعارؾ ، حرصت على أن أقؾ فٌه عند 

العلم نظرٌة ، وما ٌتصل بذلك من قرٌب فحسب ،فإذا مثلت ألمر ففً أضٌق الحدود ،وفً 

إٌجاز ٌلمح وال ٌطنب ،وٌجمل وال ٌفصل ،حتى ال أخرج بالكتاب عن منهجه ، وال تطول 

 .صفحاته أكثر مما طالت 

  ولكن المثل ضروري ، والشاهد ٌعزز الفكرة ، وٌؤكد المقولة ، ومن ثم حرصت على أن 

أتناول هذا تفصٌال فً الجانب التطبٌقً من هذه الدراسات ، وهً تمهد الطرٌق لمن ٌرٌد أن 

ٌواصل السعً ، وتنٌر السبٌل لمن ٌرؼب فً المزٌد ، وتتناول جوانب مختلفة من مجاالت 

األدب المقارن ، كالتأثٌر والتأثر والرحالت و المصادر ،ودراسة طبقا لمذهب المقارنٌن 
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األمرٌكٌٌن ، ومعهم قلة من الفرنسٌٌن المعاصرٌن ، ممن ال ٌشترطون وجود عالقة سببٌة 

بٌن األعمال موضوع المقارنة ، وخارج التطبٌق كانت هناك بعض الدراسات التً تتصل 

بالظروؾ التً مهدت لنشأة األدب المقارن حدٌثا ، أو المحاوالت العربٌة التً تدخل فً 

 .نطاقه قدٌما ،وإن تمتد إلٌه علما 

  وجاءت الدراسات التطبٌقٌة ،فً جملتها،عما أعطٌنا اآلداب األوربٌة خالل العصور 

الوسطى ، والقلٌل منها عما أعطونا فً العصر الحدٌث ، أو التقى فٌه مبدعان على ؼٌر 

 . لقاء ،ودون أن ٌكون هناك أخذ وعطاء

مجلة :    وهذه الدراسات سبق أن نشرت كلها فً عدد من المجالت العربٌة المعروفة

المجلة و الهالل القاهرٌتٌن ، وآفاق عربٌة البؽدادٌة ، والدوحة القطرٌة ، والفكر العربً 

البٌروتٌة ، والبحث العلمً المؽربٌة ،على امتداد مساحة طوٌلة من الزمن ، فأقدمها ٌعود 

 وما حولها ، وأحدثها نشر منذ شهر 1962إلى أٌام أن كنت طالب بعثة فً مدرٌد أعوام 

ومن هنا فإن بعض الجزبٌات قد تتكرر ، وٌكمل بعضها بعضا ، وإن جاءت .واحد تقرٌبا 

فً أكثر من دراسة ، وصنع منها كال ، ألصبحت فً جملتها موضوعا جدٌدا مختلفا ال 

 .ٌنتمً إلى أي منها

   وتجًء هذه الدراسات ،على أٌه حال ، مكملة لكتاب األدب المقارن الذي أشرت إلٌه ، 

ومضٌبة لعدد من قضاٌاه ، فأبحاثها تفصل ما جاء هناك مجمال ، وتقؾ عندما ألقٌنا به 

نحو أدب إسالمً مقارن ، ودراسات :عابرٌن ، ولقد كان مقدرا لها أن تصدر تحت عنوان 

أصوله وتطور مناهجه بهذا العنوان ، : أخرى ، وأشرت إلٌه فً هوامش األدب المقارن 

ولكنً وجدت قضٌة األدب اإلسالمً المقارن قد طالت وتشبعت ، وتستحق وحدها دراسة 

.مستقلة ، وسوؾ تصدر فً العنوان نفسه بعد زمن لن ٌطول
7

   

   إن قضاٌا األدب المقارن شابكة وعوٌصة ومعقدة ، وال ٌزعم اإلنسان لنفسه أنه آمن من 

مخاطرها دابما ، فإن أكن قد أصبت فذلك من فضل هللا ، وإن كبا القلم أو زل الفهم ، فذلك 

هو الطبٌعً ، فبنو آدم خطاء ولسوؾ أسعد بأي تقوٌم أو تصوٌب أو تصوٌب أو تعلٌق أو 

 .وهللا ٌهدٌنا جمٌعا إلى سواء السبٌل.توجٌه 

:    بعد هذه الكلمة التً قدمها ، تلٌها العناوٌن اآلتٌة 

 

 

                                                             
4/5ص [12345]فً األدب المقارن دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة ، مكتبة اآلداب القاهرة ، الطبعة:  ـ الطاهر أحمد مكً 1  
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 : ـ الجاحظ و األدب المقارن 1

العلم الذي ٌدرس العالقات بٌن اآلداب القومٌة "   لقد عرفوا األدب المقارن على أنه 

العلم الذي ٌحاول أن :"،أو بتعبٌر آخر وأكثر بساطة منه "المختلفة فً تأثٌرها وتأثرها 

ٌتخطى الحدود القومٌة لٌعرؾ ما عند اآلخرٌن وما أصٌل من آدابهم، وما أخذوه عن 

ؼٌرهم ،وفً محاولته هذه ٌستكشؾ عاداتهم وتقالٌدهم ، وٌسهم فً التعرٌؾ بهم لمن 

ٌجهلهم ، إذن ٌعتبر الطرٌق بٌن سبل أخرى كثٌرة ، لجعل هذا العالم أقل تعصبا وأشمل 

إنسانٌة إنه فً ؼاٌاته البعٌدة دعوة إلى الحب والتفاهم والتعاون وإثبات علمً على أن 

العزلة فً األدب ، كما هً فً ؼٌره ،ضارة أوال وؼٌر موجودة ثانٌا ، ولٌس فً هذه الدنٌا 

 [.1]من ال ٌأخذ وٌعطً، باستثناء الموتى ، نعم الموتى وحدهم الذٌن ال ٌأخذون وال ٌعطون

   والمقارنة كعلم له منهج وقواعد ولٌدة النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر إال أنها 

كظاهرة قدٌمة قدم األدب نفسه ، فمنذ أن كان هناك أدب بٌن الشعراء وؼٌرهم ، مشابه فً 

الفكرة أو الصورة أو المنهج ،ٌقؾ عند هذه المالحظة متأمال ، دون أن ٌذهب بتأمله إلى ما 

هو أبعد من هذا ، وقد ٌحاول أن ٌجد لألمر سببا ، وأن ٌخرج بمقارنته إلى لون من 

التقاضً فٌحكم لشاعر على شاعر أو كاتب على كاتب وبٌن ٌدٌه األسباب التً جعلته 

 . ٌرجح كفة أحدهما اآلخر 

   عرؾ أدبنا العربً هذا النوع من المقارنة أو الموازنة إذا شبت الدقة وجد ، وأقدم ما 

نعرؾ منها الموازنة التً جرت بٌن امرئ القٌس وعلقمة الفحل وكانت الحكم فٌها أم جندب 

امرئ : زوجة األول ، وحفظ لنا كتب األدب ، وعرضت لها تفصٌال وتحلٌال فً كتابً 

القٌس حٌاته وشعره ، وكان سوق عكاظ ،واألسواق األخرى الشبٌهة به ، محكمة أدبٌة فً 

جانب منه ، توازن بٌن الشعراء على نحو ساذج ، لتحكم باألفضلٌة على آخر أوله على 

 . الشعراء جمٌعا

  وٌمكن القول أن ضربا من الموازنة ٌأتً عفوا حٌن ٌكون التشابه بٌنا بٌن بٌتٌن أو 

قصٌدتٌن ، أو صورتٌن أدبٌتٌن لمؤلفٌن مختلفٌن أو آداب متباٌنة ، طبٌعً حٌن ٌقرأ المرء 

 :قول أبً ٌعقوب الحرٌمً 

.         أدركتنً و ذالك أول دابً           بسجستان حرفة اآلداب
8
 

 

 : وأن ٌقرأ قول أبً تمام من بعد

                                                             

 .6/7/8ص : ـالمرجع السابق 1
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 .        إذا ؼنٌت بشا خلت أن قد         أدركته ، أدركتنً حرفة األدب

   أن ٌستشعر هذا التشابه ، وأن ٌضع ٌده علٌه ، وأن ٌفكر فٌه وفً األسباب التً أدت إلٌه 

، وفً التفسٌر األكثر قبوال لوجوده ، وٌحاول تقدٌم قٌمته و أهمٌته كما تطورت الموازنات 

فً األدب العربً وألفت فٌها كتب ألؾ اآلمدي أبو القاسم الحسن بٌن بشٌر بن ٌحٌى 

الموازنة بٌن الطابٌٌن ، واستهدؾ به المفاضلة بٌن : م كتابه 981/هـ371المتوفى  عام 

، و الموازنة بٌن القاضً علً بن عبد العزٌز الجرجانً ، وبٌن ....البحتري و أبً تمام

المتنبً وخصومه ، ؼٌر أن هذه الموازنات ذات طابع جمالً بحث ، و أبرزما أدت إلٌه 

وهً فكرة لم ٌعرفها النقد األوروبً الحدٌث إال فً القرن التاسع " األصالة"الحدٌث عن 

عشر حٌن ٌلتقً شاعران حول معنً فمن ٌكون؟ ومن هو صاحبه؟ أهوالذي سبق إلٌه أم 

 . الذي قدمه لنا فً صورة أدبٌة أكثر طرافة؟

 [1]:عندما ٌقول علً بن الجهم

 .    كأن ٌد الندٌم تدٌر كأسا          شعاعا ال ٌحٌط علٌه كأس

 : ثم ٌأتً البحتري فٌتناول المعنى فً صورة أخرى ، وٌقول

 .  ٌخمى الزجاجة لونها فكأنها       فً الكأس قابمة بؽٌر إناء

هل ٌقلل من شأن البحتري أنه سبق بهذا المعنى؟ سوؾ نحكم لعلً الجهم ، دون شك ، ألنه 

أسبق تارٌخا بـأنه صاحب الصورة ، أو مالكها بلؽة العصر الحدٌث ، ولكن األمر لٌس 

 :بمثل هذه السهولة دابما ،فالمتنبً مثال وهو ٌشدونا بٌته

 .    وهكذا كنت فً أهلً وفً وطنً         إن النفٌس ؼرٌب حٌثما كانا

 :قد قلد أبا تمام فً قوله

 .   ؼربته العال على كثرة األهـــ          ــــل فأضحى فً األقربٌن حبٌبا

 .  فلٌطل عمره فلو مات فــــً            مرو مقٌما بها لمات ؼرٌبـــــــــا

   لكن بقلٌل من التأمل نجد المتنبً أنقذ نفسه من شابنة التقلٌد ، حٌن التقط معنى أبً تمام 

وبٌت أبً "وجاء به فً خلق جدٌد ، صورة ونظما وموسٌقا ، وصاؼه فً بٌت واحد ، 

الطٌب ، كما ٌقول الجرجانً ، أجود و أسلم ، وقد أساء أبو تمام بذكر الموت فً المدٌح 
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فاال حاجة به إلٌه ، والمعنى ال ٌختل بفقده ، ومن مات فً بلده ؼرٌبا فهو فً حٌاته أٌضا 

9[1]".ؼرٌب
 

وما أرٌد أن أعرض لهذه القضٌة تفصٌال ، فلٌس هنا مكانها ، ومجسبى أن أشعر إلى أن 

فً األدب والفن، " األصالة"الحدٌث فً الموازنة فتح الباب عرٌضا وواسعا للحدٌث عن 

السرقات "أمام علماء البالؼة العربٌة،فعرؾ النقد العربً فً زمن مبكر جدا ما ٌسمى 

. ، وهو أضخم أبواب البالؼة، وأكثرها دورانا فً كتب المؤلفٌن "األدبٌة
10
 

 ؼٌر أن النقاد العرب بعامة وقفوا بالموازنات الفردٌة عند األدباء العرب ، فً أدب اللؽة 

العربٌة نفسها ، فلم ٌتجاوزها إلى ما أخذه الشعراء عن اللؽات األخرى ، وكان من الشعراء 

العرب من ٌجٌد الفارسٌة ، و ٌفخر بها قومٌة فً شعره العربً ، ومن درس الفكر الهلٌنً 

فً لؽته األصلٌة أو مترجما ، و من ألم باألداب السرٌانٌة فً قصصها و نثرها ، ومن وقؾ 

على أداب الهند و تارٌخها ، دون أن ٌسترعى ذلك اهتمام النقاد و العلماء ، إال فً إشارات 

عابرة و قلٌلة ، كالذي أورده األؼانً ألبً الفرج األصفهانً ، من حكم قٌلت عند موت 

كان الملك ٌعظنا فً حٌاته ، و هو الٌوم أوعظ : " اإلسكندر األكبر ، فقد ذكر قول أحدهم 

 (1).و علق علٌه بأن أبا العتاهٌة أخذ هذا المعنى حٌن أنشده " . منه حٌا 

           و كانت فً حٌاتك لً عظات         و أنت الٌوم أوعظ منك حٌا 

 .و كان الجاحظ استثناءا فرٌدا من هذه القاعدة 

األخذ "لقد عالج الجاحظ كل شًء ، و مضى فً كل الطرق ، طبقا لمفهومه عن األدب من 

 ".من كل شًء ٌطرؾ 

و تمٌز بفضوله البالػ الحّدة ، و نهمه لمعرفة كل ما هو إنسانً ، و سعة أفقه الثقافً ة 

بأصالة مؤلفاته و تراثها ، و بأسلوب خاص ٌمكن أن تتعّرؾ من خالله إلى عمله ، حتى لو 

جاء ؼفال من النسبة إلٌه بٌن مبات األعمال األدبٌة األخرى ، ولقد واجه كل القضاٌا التً 

تثٌرها فً أعماقه روح قلق ، ال ٌكؾ عن التّبصر و السؤال ، ونهم إلى المعرفة بكل ألوانها 

. 

كان الجاحظ الوحٌد من بٌن علماء عصره الذي تقع بٌن فكرة على بعض المالمح  التً 

ٌمكن أن تدخل فً نطاق األدب المقارن ، إذا فهمناه على نحو واسع ، وكخطوة أولى قبل 

أن تحكمه المناهج ، و ترتفع به من الذاتٌة الخالصة إلى الموضوعٌة المقننة ، حٌن نعنً به 

العناٌة بأداب تتجاوز أدب األمة الواحدة ، ومتابعة التأثٌرات األجنبٌة فٌها قبوال لها أو 

                                                             

 .09/10ص :  ـ المرجع السابق 1

 12 / 11ص :  ـ المرجع السابق 1
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فالثقافة العربٌة اإلسالمٌة فً قمتها ، . اعتراضا علٌها ، ألنها تمس نقاء الثقافة القومٌة 

خالصة ممتازة و مثٌرة لعناصر متعددة ، لم ٌستطٌع الجاحظ أن ٌقؾ مكتوؾ األٌدي أمام 

ما تفرضه هذه الظاهرة ة و أؼناها بكل تراثه العقلً منذ اللحظة التً بدأ فٌها العلماء العرب 

ٌجمعون المّواد اللؽوٌة و التارٌخٌة و األدبٌة ، و دخلت فً مسابقة مع عناصر الثقافات 

األجنبٌة ، وبدأ الناس ٌواجهونها ، ٌقفون ضدها أو ٌتركونها تأخذ طرٌقها إلى العقول مؤثرة 

 (1). أو متأثرة 
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 :نحو تؤسٌس المدرسة العربٌة لطاهر احمد مكً: المبحث األول 
   قبل أن ٌإسس أحمد مكً مدرسته العربٌة ؛ فقد مرت على عدة باحثٌن فً األدب 

 : المقارن ونذكر منهم 

فً بداٌة ‘‘ األدب المقارن‘‘ظهرت دراسة منهجٌة متكاملة فً :  محمد غنٌمً هالل 1

النصف الثانً من القرن العشرٌن ؛ وهذه الدراسة هً التً قدمها الدكتور محمد غنٌمً 

 [1].هالل 
 م ؛ وقد تولى مطلع مطلع عام 1952  بعد عودته بعد عودته من بعثته البارٌسٌة عام 

 [.2]‘‘األدب المقارن‘‘ تدرٌس 1953

  ولقد كان هذا الكتاب تتوٌجا لمرحلة طوٌلة من اإلرهاصات والمقدمات والبحث عن 
المطلع واللجوء إلى الترجمات ؛ وهذه المحاوالت كلها كانت تقنٌنا لظاهرة قدٌمة  ؛ وكان 
األدب العربً كغٌره من اآلداب الكبرى قد عرفها خالل تارٌخه الطوٌل ؛ وهذه الظاهرة 
تبادل التؤثٌر و التؤثر العابرة ؛ مثل تلك التً وردت فً بعض كتابات الجاحظ عند حدٌثه 

عن البالغة فً األمم األخرى كالفرس و الهند أو التفاته إلى بعض الخصائص العامة المتفقة 
فان تٌجم : وقد التزم غنٌمً هالل فً كتاباته دروس أساتذته الفرنسٌٌن مثل |أو المختلفة  ؛ 

و غوٌار وجان ماري كارٌه ؛ وهم أعمدة ما ٌسمى بالمدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة التزاما تاما  

؛ ٌشهد الربع الثانً من  [3]بخط فكري منهجً ؛ الٌحٌد عنه وهو ما ٌمٌز الدور التؤسٌسً 

القرن العشرٌن جهودا قدمها بعض أعضاء بعثات دار العلوم العائدٌن من أوروبا ؛ فً 

 م كتب بعد عودته من ألمانٌا 1887مقدمتهم حسن توفٌق العدل ؛ خرٌج دار العلوم عام 

وفقا للطرٌقة المستحدثة فً اآلداب األوروبٌة ؛ وتبعه فً ‘‘ تارٌح األدب العربً ‘‘كتاب 
الشٌخ أحمد اإلسكندري و الشٌخ مصطفى عنانً  وعمال كالهما : منهجه كتاب آخرون مثل 

[.4]فً التدرٌس بدار العلومل
1
 

األدب العربً  {العلم}   ولقد كان غنٌمً هالل مإهال تؤهٌال كامال ألن ٌكون مإسس 
: المقارن ؛بما اجتمع له من شهادات رفٌعة و متخصصة ؛ بما أتقنه من لغات أجنبٌة 

 [.1]{الفرنسٌة ؛ الفارسٌة ؛ اإلنجلٌزٌة ؛ اإلسبانٌة }

  وبما اتصف من عقلٌة منهجٌة وإخالص للحقٌقة العلمٌة وحماسة رٌادٌة  ؛ وكان له عدة 

 : كتب من هذا المجال نذكرها باختصار 

 .بطبعاته المختلفة ‘‘ األدب المقارن‘‘: ـ فً نظرٌة المقارنة 1

المدخل إلى النقد األدبً فً القاهرة عام ‘‘ـ النقد األدبً وقد صدر هذا الكتاب بعنوان 2

 . وهو نقد مقارن بكل معنى الكلمة ‘‘ النقد األدبً ‘‘ وقد طبع عدة طبعات بعنوان  . 1958

                                                             

. 38 ظ1988 انطاْز أحًذ يكً ؛ األدب انًمارٌ دراساخ َظزٌح ٔ تطثٍمٍح ؛ دار انًعارف 1

. 30ظ  {3؛2؛1} طثعح 1987؛ تٍزٔخ ؛ دارانعهٕو ؛ ‘‘األدب انًمارٌ ‘‘: يحًذ غًًٍُ ْالل 2

 . 234حساو خطٍة ؛ أفاق األدب انًمارٌ عزتٍا ٔ عانًٍا ؛ تتػزف ظ3

. 181 ؛ ظ1963 عطٍح عايز ؛ تارٌخ األدب انًمارٌ ؛ يمال تًدهح فػٕل ؛ سثتًثز سُح 4
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وٌروج الكاتب فً ‘‘ دور األدب المقارن فً توجٌه دراسات األدب العربً المعاصر‘‘ـ 3

هذا الكتاب بقوة إلى دعوة دراسة عالقات األدب العربً باآلداب األخرى ؛ و هذه تعتبر 

 . جوهرة الكتاب 

   الذي ال ٌمكن تناسٌه هو أن محمد غنٌمً هالل وجه تحٌة تقدٌر فً الملتقى العربً األول 

 إلى الرواد األوائل للدراسات المقارنة فً األدب العربً الحدٌث ؛ 1983لألدب المقارن 

وفً مقدمتهم روحً الخالدي ؛ رائد األدب العربً المقارن الذي سبق ذكره ؛ وهذا ٌعلً 

 من قٌمة وشؤن غنٌمً هالل ألنه ال ٌتصف باألنانٌة مثل غٌره من الرواد الذي كل همه

 .إثبات رٌادته فً أي علم من العلوم ؛ فهو بهذا ٌقدر غٌره و من سبقه 

  وفً هذه المرحلة ؛أعنً مرحلة التؤسٌس كانت مرحلة المتدادات فً الجامعات التؤسٌس 

[.2]:فً البحث و الـتؤلٌف وغٌرها ٌحاول ذكرها باختصار 
 2

 

 :أـ امتداد المرحلة فً الجامعات العربٌة 

     كانت دار العلوم هً الجهة الجامعٌة المإسسة ؛ وكان محمد غنٌمً هالل هو األستاذ 

 فً كلٌة اآلداب بجامعة ‘‘األدب المقارن‘‘ مقرر1953المإسس ؛ أدخل إبراهٌم سالمة عام 

القاهرة ؛ وبدأت دراسة األدب المقارن فً جامعة عٌن شمس على ٌد غنٌمً هالل عام 

 ؛ بعد هذا سرت العدوى إلى الجامعات المصرٌة األخرى ؛ ثم إلى الجامعات العربٌة 1956

 .فقد كان البعض ٌدرس كمادة إختٌارٌة والبعض اآلخر كمادة رئٌسٌة 

فً }   وعهدت جامعة الجزائر أسبق من غٌرها إلى تدرٌس األدب المقارن ؛ إذا بدأت فٌه

 [1.]؛ منذ عشرٌنٌات القرن العشرٌن {العهد األستعماري

 حدثت تطورات فً التنظٌم الجامعً ؛ وأصبح األدب المقارن فً 1975  فً عام  

الجامعات الجزائرٌة مادة مستقلة ؛ كما انفردت جامعة قسنطٌنة بإنشاء معهد خاص باألدب 

 {الجمعٌة الجزائرٌة لألدب المقارن }المقارن ؛ وفً منتصف الستٌنات شهدت الجزائر قٌام 

 .{دفاتر جزائرٌة فً األدب المقارن}وظهور مجلة 

وكانت فرنسٌة اللغة و أحٌانا  {1968 ؛ 1967 ؛1966} التً أصدرت ثالثة أعداد سنوٌة 

 [.2]فرنسٌة الطابع 

                                                             

. 38ـ انًزخع انساتك ؛ ظ1

  239 ـ 240 ـ 242ـحساو خطٍة ؛انًزخع انساتك ؛ ظ 2
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  وقد هاجر القائمون على هذه المجلة إلى فرنسا ؛ وانحلت الجمعٌة ؛ وتوقفت عن 

 [.3]الصدور

 على ٌد أمجد الطرابلسً وفً 1963  وبدأ تدرٌس هذه المادة فً المغرب فً الرباط عام 

 . على ٌد المنجً الشملً ؛ والسٌدة كٌوز1973ـ1972تونس قد تؤخر تدرٌسها إلى عام 

[.4] والقروي ؛ و ٌجري التدرٌس بالعربٌة والفرنسٌة 
 3                                   

 :ب ـ امتداد مرحلة التؤسٌس فً البحث و التؤلٌف

األدب ‘‘   بعد ظهور كتاب محمد غنٌمً هالل وبعشر سنوات ظهر كتاب واحد فً 

 [1].‘‘المقارن

   ولكن لٌس فً القاهرة وإنما فً بغداد ، من تؤلٌف صفاء خلوصً ، أشار فً كتابه  

إشارة خاطفة للتطورات المقارنة فً مصر ، وقدم مرٌجا من نظرات األدب المقارن 

وتطبٌقاته العلمٌة ، كما عبر عن حماسة قوٌة إلدخال الدراسات المقارنة فً الجامعات 

العربٌة ، وطالب بوضع منهج عام لدراسة األدب المقارن ، فً العربٌة ، وذلك بؤن نبدأ 

باستخراج عناصره من كتبنا القدٌمة ، فنحن أول من درس األدب المقارن وأهم مٌزة فً 

واختتم  [2]كتاب خلوصً أنه عرض بعض االتجاهات األمرٌكٌة  فً األدب المقارن ، 

 .‘‘المدارس األدبٌة ‘‘كتابه بقسم موسع عن 

| 1دراسات ف  :   وقد ظهر فً فترة الستٌنات كتابان لمحمد عبد المنعم خفاجة بعنوان 

قدم لنا كفافً فً كتاب ضخم ومثٌر فً خمسمائة وخمس وخمسٌن صفحة : كفافً 

 :بعنوان األدب المقارن و قد وطد بعض أسس الفترة من النواحً التالٌة  {ص555}

 .أ ـ اإلحساس بوجود مدارس أخرى غٌر المدرسة الفرنسٌة 

                                                             
33

. 243،244ـ حساو خطٍة ؛ انًزخع انساتك ظ1

. 244ـ يحًذ غًًٍُ ْالل ؛ انًزخع انساتك ظ 2

 كٕرٍَص انٍُم 1119 ؛ دار انًعارف  1987 ياي 1ـ انطاْز أحًذ يكً ؛ األدب انًمارٌ أغٕنّ ٔتطٕرِ ٔ يُاْدّ ط 3

. 192انماْزج تتػزف ظ 

. 244ـ حساو خطٍة ؛ انًزخع َفسّ ظ 4

 5، ظ1958دراساخ فً األدب انًمارٌ ٔانًذاْة األدتٍح ، تغذاد انزاتطح : ـ غفاء خٌٕػً 1

 1975 عاو 2 ُْٔان طثعح 1967األدب انًمارٌ ، انماْزج ، دار انطثاعح انًحًذٌح تاألسْز ، : ـ حسٍ خاد حسٍ 2

. 240ظ

 251ـ 250ـ 249انًزخع انساتك ظ :  ـ حساو انخطٍة 3
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ب ـ محاولة وضع األدب المقارن فً إطار عام من التطور الفكري و الثقافً والنقدي 

وربطه بجو االنفتاح العالً ، وهذا ما ٌزٌد من االعتبارات التً تدعو الدارس األدبً لتؤكٌد 

 [1].استمرارٌة مرحلة التؤسٌس حتى نهاٌة السبعٌنات

ج ـ االهتمام بالتطبٌق من الزاوٌة التً تناسب األدب العربً وهً زاوٌة الروابط الشرقٌة 

 .اإلسالمٌة وبوجه خاص عالقة األدب العربً باألدب الفارسً

د ـ التركٌز على العالقة التارٌخٌة و مفهومات التؤثٌر و الـتؤثر أي االنتهاء عملٌا إلى 

4[2]التمسك باألسس والمنطلقات الفرنسٌة األصلٌة
 

 : ـ طــــه ندا 2

   استمر طه ندا فً تفهم منطق المدرسة الفرنسٌة ، ولم ٌشغل نفسه بمناقشة منطلقاتها ، 

واتجاه طه ندا العربً اإلسالمً الشرقً لم ٌمنعه من تفهم الظروف التارٌخٌة ، والثقافة 

التً نشؤ األدب المقارن األوروبً فً إطارها و التً دفعته دفعا الى التركٌز على اآلداب 

 .األوروبٌة فً آداب المناطق واألمم األخرى وثقافتها 

  إن طه ندا ٌحاول أن ال ٌنخرط فً سٌاق النزعة التهجمٌة على المقارنٌن الفرنسٌٌن 

األوائل التً تؤخذ علٌهم تركٌزهم على اآلداب األوروبٌة  ، أو ما ٌسمى بالنزعة المركزٌة 

 [1].ة األوروبً

     ومن بٌنهم جوٌار ، وعمل من جهته على التركٌز على اآلداب األوروبٌة أو التركٌز 

على العالقة اإلسالمٌة لألدب العربً ، وإثبات وجود عالم أدبً ثقافً فً آخر له مناخه 

  [2].وعالقاته ٌدل من المهاجمة التً إتبعها عدة رواد لألدب المقارن ضد بعضهم البعض 

 : ـ عبد المنعم إسماعٌل 3  

ًً وهو خاص باألدب المقارن :ً    كان لعبد المنعم كتاب  نظرٌة األدب و مناهج البحث األدب

قدم فً هذا الكتاب تعرٌفات مبدئٌة لألدب المقارن ، شؤن مإلفً المرحلة  ، فهو كغٌره 

 .ٌربط مرحلة التؤسٌس بمفهومات المدرسة الفرنسٌة األصلٌة وممثلها محمد غنٌمً هالل 

   كما أنه ال ٌجهل وجود مدارس وإتجاهات أخرى ، وأشار إلى انفتاح المدرسة 

5[3].األمرٌكٌة
 

                                                             

.     255انًزخع انساتك  ظ :  ـ حسٍ خاد حسٍٍ 1

  255 254انًزخع انساتك ظ :  ـ حساو خطٍة 2

 

. 156انًزخع انساتك ، ظ:  ـ حساو انخطٍة 1
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 : ـ إبراهٌم عبد الرحمان 4

، فهو ٌرى أن األدب [1]النظرٌة و التطبٌق فً األدب المقارن ً:ً    له كتاب بعنوان 

المقارن ًلٌس سوى وسٌلة من وسائل نقد النصوص واألعمال األدبٌة وتقوٌمها ، أو هو 

 [.2]أردنا تحدٌد ذلك بدقة صورة للنقد فً شكله الحدًٌث 

   وهو بهذا ٌقترب إقترابا من منحى غنٌمً هالل ، وكرر إهتمامه بالنواحً النقدٌة ، بل و 

كما ٌإكد .ٌحاول أن ٌوجه المقارنات التً ٌعقدها على طرٌقة فان تٌجم لتقدم حصٌلة نقدٌة

على أن التؤثٌر والتؤثر أمر حتمً ، وأي أدب مهما كانت أصالته وعرافته ال ٌخلوا من 

التؤثر بآداب أمم غربٌة عنه ، نرى بؤن هذه التؤكٌدات حرص على وضعها بالتقرٌب معظم 

مإلفً مرحلتً البداءات والتؤسٌس ومما ال ٌمكن التغافل عنه فً هذه المرحلة هو أن نذكر 

بعض مإلفً هذه المرحلة من بٌنهم بدٌع محمد جمعة وكان له كتاب بعنوان دراسات فً 

 [ 3]. بٌروت دار النهضة 1978األدب المقارن ألفه سنة 

 بٌروت دار 1972   ورٌمون طحان والذي ألف كتاب األدب المقارن و األدب العام سنة 

الكتاب ، و المإلف عبد المطلب صالح و الذي قدم لنا كتاب ًدراسات فً األدب و النقد 

 ،  وال ٌسعنا اإلطالة و التحدث ما احتوته هذه 1973المقارن ، ببغداد ، مطبعة الشعب سنة 

الكتب و ٌجدر بنا االنتقال إلى المرحلة الثالثة واألخٌرة وهً مرحلة الثمانٌنات فماذا قدمت 

هذه المرحلة لألدب المقارن ٌا ترى ؟ وقد سمٌت بمرحلة عقد الرشد ، وهً أخصب 
6

المراحل جمٌعا تؤلٌفا و أكادٌمٌا وغٌر أكادٌمً وترجمة وتدرٌسا جامعٌا وتنوعا 

 [4].منهجٌا

 ":الثمانٌنات وما بعد: " ـ مرحلة التكامل والتنوع 3

    تعد هذه المرحلة امتداد للمراحل السابقة مرحلة التؤلٌف و مرحلة التؤسٌس ، وقد جرى 

فً  هذه المرحلة تنظٌم تطور الظاهرة المقارنٌة العربٌة من خاللها ، وٌمكن إطالق تسمٌة 

 [1].على هذه المرحلة ألسباب خارجٌة و داخلٌة" التكامل و التنوع "

 :فً المإتمرات اإلطارٌة النوعٌة: أوال 

                                                                                                                                                                                              

. 258ظ :  ـ انًزخع َفسّ 2

 . 155 ظ 1977َظزٌح األدب ٔيُاْح انثحث األدتً ، دار انُاضز انعزتً انماْزج :  ـ عثذ انًُعى إسًاعٍم 3

 . 30 ظ1976انُظزٌح ٔانتطثٍك فً األدب انًمارٌ ، انماْزج ، يكتثح انطثاب :  ـ د، إتزاٍْى عثذ انزحًاٌ يحًذ 1

. 33 ، ظ 1982 ، 2انُظزٌح ٔانتطثٍك فً األدب انًمارٌ ، تٍزٔخ ًدار انعٕدج  ط :  ـ د، إتزاٍْى عثذ انزحًاٌ عٕؼ 2

 . 264 / 262 / 260انًزخع انساتك  ظ :  ـ حساو انخطٍة 3

. 264ظ : ـ انًزخع َفسّ 4
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   إن مرحلة الثمانٌنات تمثل نهوضا شامال فً مجال الدراسة الجامعٌة والبحث الجامعً ، 

من الناحٌتٌن الكٌفٌة والكمٌة ، احتلت الظاهرة األدبٌة وال سٌما الدراسة األدبٌة والنقدٌة ، 

 . مكانة طٌبة فً مدرج هذا النهوض 

  وٌمكن القول بؤن اإلطار العام الثقافً واألدبً والجامعً جعل مناخ الثمانٌنات مهٌؤ أكثر 

 .مما سبقه لوالدة مرحلة جدٌدة فً الدرس المقارن العربً تتصف بالتمٌٌز والتنوع 

    ومن هذه المإشرات اإلطارٌة ذات التؤثٌر المباشر فً الظاهرة المقارنٌة ٌمكن ذكر 

 :ماٌلً 

ـ تعدد الجامعات العربٌة وإكتمال عدد من الجامعات التً بدأت عملها فً السبعٌنات 1

خاصة جامعة الخلٌج العربً و المغرب العربً ، التً عملت على تشجٌع البحث و 

 [.2]التؤلٌف

  أما بالنسبة لألدب المقارن نالحظ صدور ثالثة أعمال مقارنٌة مهمة فً المجال النظري 

وحدة فً رحاب جامعات مغربٌة ، وعمل آخر فً جامعة الرٌاض ، وعقد أول تجمع 

 [3 .]1983مقارنً للمقارنٌن العرب فً جامعة عنابة الجزائرٌة 

 ـ ازدٌاد عدد المدرسٌن المتخصصٌن باألدب المقارن فً الجامعات العربٌة بوصول عدد 2

.من المتبعثٌن الذٌن أوفدوا فً الفترات السابقة 
 7 

 ـ وعلى أي حال تسبب ازدٌاد عدد الموفدٌن وتنوع الجامعات المقصودة فً بروز ظاهرة 3

مواتٌة جدا للبحث المقارنً وهً ظاهرة التعدد اللغوي ومن أبرز هذه اللغات الجدٌدة حسب 

األلمانٌة ، فاإلسبانٌة ، فالروسٌة ، فالبرتغالٌة و البولونٌة و بغضض : أهمٌتها المقارنٌة 

 [.1]اللغات األوروبٌة األخرى

 ـ كما شهدت مرحلة الثمانٌنات تنوعا من الدورٌات العربٌة المتخصصة بالثقافة واألدب 4

وإرتقاء فً عمل هذه الدورٌات ـ وال سٌما الفصلٌة منهاـ وفً الثمانٌنات تصاعد اهتمام 

الدورٌات العربٌة الجادة باألدب المقارن ، وصدر أكثر من عدد خاص أو محور خاص عن 

فً سورٌا " الموقف األدبً"و " األدب األجنبٌة"و " المعرفة"األدب المقارن ، كما حدث فً 

 .بوجه خاص 

                                                             

. 265انًزخع انساتك ظ :  ـ حساو انخطٍة 1

. 267ظ :  ـ انًزخع َفسّ 2

. 267ظ :  ـ انًزخع َفسّ 3 
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عن قسم "مجلة الشعرٌات المقارنة:ألف " ظهرت فً القاهرة مجلة 1981وفً مطلع عام 

 [.2]اللغة اإلنجلٌزٌة فً الجامعة العربٌة األمرٌكٌة 

 ـ ومن أبرز التطورات اإلطارٌة فً هذه المرحلة بدء تنظٌم أعمال المقارنٌن العرب فً 5

شكل مإتمرات وروابط ، وذلك لتفاعل جهودهم من خالل قنوات تنظٌمٌة تقوي موقفهم 

وقد انعقد فً هذه المرحلة عدة مإتمرات نذكر منها عاى : وتوحد أصواتهم من جهة أخرى 

 [3]:سبٌل المثال

 . ـ مإتمر األدب المقارن بجامعة المنٌا بمصر1

.بجامعة عنابة الجزائر وغٌرهم" ـ الملتقى الدولً لألدب المقارن عند العرب 2
8
 

 :فً حركة التؤلٌف وتنوع األفكار: ثانٌا 

  ان التتبع لحركة الفكر المقارنً ٌالحظ تطورا تقنٌا مهما ٌتمثل أول ما ٌتمثل فً انتقال 

مركز الثقل التفحصً والبحثً من الكتاب إلى الدورٌة العلمٌة أو من قاعة الدرس الجامعً 

 .المغلقة إلى الصاالت المفتوحة فً الملتقٌات والدورٌات 

 : ـ عالمات التنوع واالنفتاح 

  وقد أطلب علٌنا هذه الفترة أٌضا بكتابها المتخصصٌن فً األدب المقارن نذكر منهم على 

 :سبٌل المثال 

 كتاب ٌحمل ألول مرة 1981ظهر فً سورٌا فً مطلع الثمانٌنات عام :  ـ حسام الخطٌب 1

 [1]".األدب المقارن"عنوان 

 :وقد جاء جزأٌن ، نظري و تطبٌقً ، من تؤلٌف حسام الخطٌب ، ونذكر فٌه ماٌلً 

 ".منطقه و منطقته"أ ـ تحدٌد طبٌعة المشكلة المنهجٌة فً األدب المقارن 

 .ب ـ تقدٌم تٌارات األب المقارن بما لها من حجج وما علٌها من اعتراضات 

 ".رماك"ج ـ شرح مفهوم األدب المقارن األمرٌكً من منابعه األصلٌة 

 .بشكل مبدئً ومبسط" تفسٌر ورأي عربً"د ـ تقدٌم 

                                                             

. 267/268انًزخع انساتك ظ : ـ حساو خطٍة 1

. 270/271:ـانًزخع َفسّ 2

. 272:ـانًزخع َفسّ 3
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ه ـ التعرٌج على تارٌخ المقارنة العربٌة ، وشرح معلل لزٌادة روحً الخالدي فً مجال 

فً تارٌخ ....."تارٌخ علم األدب "األدب العربً المقارن التطبٌقً ، وإبراز ألهمٌة كتابه 

 .المقارنة التطبٌقٌة 

و ـ حاول حسام فً كتابه هذا ربط األدب العربً المقارن بالتٌارات العالمٌة الحدٌثة و 

[.2]التعرف بالرابطة الدولٌة لألدب المقارنة 
 9

  

ومن أبرز العالمات فً اتجاه التنوع واالنفتاح كتابات من الغرب لسعٌد :  ـ سعٌد علوش 2

" مدارس األدب المقارن " و1986" مكانة األدب المقارن فً العالم العربً"علوش حول 

1987[ 1.] 

 ":مدارس األدب المقارن "    وقال سعٌد علوش فً تقدٌمه للكتاب الثانً 

وٌتوخى هذا الكتاب انجاز مقارنة منهجٌة واصطالحٌة ، تحدد حقول كل مدرسة "

وتدخالتها واختراعاتها ، مع الحاق كل مدرسة بمالحق ، تمثل أهم نصوص ممثلٌها ، ألن 

فكرة الكتاب فً نهاٌة المطاف ، تنشد الخروج فً السرادٌب المعتمة ، لتضارب المتزاٌدات 

 [2]."والخلط

وقد قدم فً هذا الكتاب شرحا لمفهومات األدب المقارن ، واتجاهاته ومدارسه ، والوقف 

وتدرٌس "و" وضعٌة المقارنٌن العرب"طوٌال عندما ٌسمٌه بالمدرسة العربٌة ، وفصل فً 

 [.3]"األدب المقارن بالجامعات العربٌة

للطاهر أحمد مكً ٌعد ممثال أدق التمثٌل " األدب المقارن"إن كتاب : ـ الطاهر أحمد مكً 3

، فهذه الموسوعة المقارنٌة التً بلغت حوالً سبعمائة " التنوع و االنفتاح"للمقصود باتجاه 

صفحة تقدم نفسها أشبه بذاكرة عربٌة دولٌة لتجربة األدب المقارن فً الوسط الثقافً 

 .العربً 

إن نوعٌة التجربة ال تختلف جذرٌا عن تجربة األستاذ المإسس محمد غنٌمً هالل أن 

نهجا وسطا بٌن المدرسة الفرنسٌة المحافظة والمدرسة " الطاهر أحمد مكً نهج فً كتابه 

 [5.]فً تحدٌد واضح لماهٌة األدب المقارن  [4]" األمرٌكٌة المتحررة

والمالحظ أن المإلف ٌقترب أكثر من المدرسة الفرنسٌة فً التفصٌالت المتعلقة 

"مجاالت األدب المقارن"بموضوعات األدب المقارن ومجاالته ، وتحت عنوان 
10 

                                                             

 88 ظ 1982، 1981 ـ تطثٍماخ خايعح ديطك 2 ، فً انُظزٌح ٔانًُٓح ، ج1، ج" األدب انًمارٌ : " ـ حساو انخطٍة 1

. 285/286انًزخع انساتك ظ :  ـ حساو انخطٍة 2

. 286انًزخع انساتك ظ :  ـ حساو انخطٍة 1
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ٌهتم األدب المقارن بدراسة الصالت التً تقوم بٌن األداب القومٌة :"   ٌإكد مسؤلة الصالت 

 ."المختلفة وما أدت إلٌه فً الماضً والحاضر ، أو حتى ٌمكن أن ٌنتج عنها فً المستقبل 

  وأخٌرا ال ٌسعنا ذكر كل المإلفٌن فً هذه المرحلة تكتفً بهذه النماذج الثالثة ، فقد ازداد 

التوجه فً هذه المرحلة نحو الدراسات العربٌة الغربٌة وقد شارك فً هذا المجال الكثٌر 

عبد الداٌم ، رٌمون طحان ،وإبراهٌم عبد الرحمان ،وحسام : منهم على سبٌل المثال 

،الذي سبق ذكره وسعٌد علوش والطاهر أحمد مكً وعزالدٌن المناصرة [1]الخطٌب 

ومحمد شاهٌن وخلٌل الشٌخ وأمٌنة رشٌد ، وهدى وصفً ، وعبدة عبود ،وأحمد دروٌش 

،وعطٌة عامر ، وغٌرهم ، وكهذا إنسعت حركة األدب العربً المقارن فً المرحلة األخٌرة 

 ".األدب المقارن"التً نعٌشها ، بعدما جعلت جل الجامعات العربٌة تدرس مادة 

  ومما ٌجدر بنا اإلشارة إلٌه هو أنه لٌس كل المشتغلٌن العرب باألدب المقارن من أتباع 

11[2].المنهج الفرنسً وهناك من اتبع المنهج األمرٌكً 
  

 :جهود وإسهامات الدكتور أحمد مكً :المبحث الثانً 

 :جهوده

 .ـ تناول جوانب مختلفة من مجاالت األدب المقارن ، كالتؤثٌر والتؤثر والرحالت والمصادر 

 .ـ الموازنة بٌن امرإ القٌس وعلقمة الفحل 

 .ـ المشابهة بٌن بٌتٌن أو قصٌدتٌن أو بٌن صورتٌن أدبٌتٌن لمإلفٌن مختلفٌن

العلم الذي ٌدرس "ـ التحدث عن الجاحظ وتعرٌفه لألدب المقارن الذي عرفه على أنه 

 ".العالقات بٌن اآلداب القومٌة المختلفة

 .ـ الجمع بٌن اللغة الشعبٌة واألسالٌب العالٌة المثقفة 

ـ استخدام عناصر الدرامٌة مثل الحزن و الصراع ، األنٌن والدموع والشكوى والصلب 

 .والقهر والخناجر 

                                                                                                                                                                                              

. 05يذارص األدب انًمارٌ ،ظ:  ـ سعٍذ عهٕش 2

. 287، 286ظ:  ـ انًزخع َفسّ 3

. 07انًزخع َفسّ ظ : ـ انطاْز أحًذ يكً 4

. 09ظ: ـ انًزخع َفسّ 5

، 2002 ، يكتثح اَدهٕ انًػزٌح انماْزج 1 ،ج1َحٕ َظزٌح خذٌذج نألدب انًمارٌ ،ط:  ـ أحًذ عثذ انعشٌش 1

. 347تتػزف،ظ

 ،دار انعهٕو انعزتٍح نهطثاعح ٔانُطز 1990ـ1410 ـ1 ـ أحًذ ضٕلً رضٕاٌ ،يذخم إنى انذرص األدتً انًمارٌ ،ط2

.  08/09تٍزٔخ ،تتػزف ـع 
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 .ـ إدراك التناقض المرٌع بٌن المشاعر البدائٌة والفراغ العمٌق الذي تخلقه حضارة اآللهة

 .ـ كتابة القصص واختالفها من عربٌة إلى إسبانٌة 

 .إنرٌك أندرسون إمبرت "الذي تناول أراء "مناهج النقد األدبً"ـ ترجمة كتاب 

 .ـ دراسته لظاهرة التؤثٌر والتؤثر 

سوٌد بنرج ، "وعرفنا على أهم أصحابه أمثال " آنا بلكٌان"لـ " الرمزٌة "ـ ترجمة كتاب 

 ".بودلٌر ، فرلٌن ،رومبو ، مالرمٌه 

ـ أثناء وجود أحمد مكً فً المغرب العربً ، وبعد عودته إلى مصر كتب بؤسلوبه الرائع 

".كتاب السلطان ٌستفتى شعبه وحكاٌات أخرى "
12 

فٌها قدم أحمد مكً مجموعة من القضاٌا، "الحمار دكتورا مشكلة "ـ كتابة القصة الرمزٌة 

 .نذكر منها قضٌة تدهور الشعر ، ونظرة البعض إلى العلم وكؤنه شًء كمالً 

 .المقال األدبً واللغوي والسٌاسً : ـ كتابته للمقاالت المتنوعة وكثٌرة نذكر منها 

ـ دراسة أحمد مكً األدب األندلسً وكان إحدى البصمات الممٌزة فً أعماله ،ومن بٌن 

 .دراسات عن ابن حزم األندلسً وكتابه طوق الحمامة "أعماله نذكر 

 :ـ ترجمة الكتب األندلسٌة والمحققة تمثلت فً ثالثة وهً 

 .    ـ الحضارة األندلسٌة 

 .    ـ التربٌة األندلسٌة وطرق التعلٌم والتعلم 

 .    ـ الفن والشعر فً األندلس

الحضارة وتارٌخ األدب : ـ لقد ترجم أحمد مكً كتاباته من حٌث الموضوعات فكانت 

 ."الشعر ، القصة ،الملحمة"

 .ـ األدب المقارن و النقد النظري

.ـ التراجم من حٌث اللغة
13
 

   

                                                             

. 35انًزخع انساتك ، ظ :  ـانطاْز أحًذ يكً 1

. 38انًزخع انساتك ، ظ : ـ احًذ يكً 1
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 :إسهاماتـــــــــــــه:المبحث الثانً 

ـ كانت للباحث والدكتور الطاهر أحمد مكً عدة إسهامات فً مجاالت األبحات وعضوٌات 

 .المجالس واللجان المتخصة بالشإون الثقافٌة واألدبٌة والفنٌة واللغة العربٌة

ـ عمل رئٌسا لقسم الدراسات األدبٌة ، فوكٌال لكلٌة دار العلوم للدراسات العلٌا والبحوث 

 .، كما عمل أستاذا زائرا فً العدٌد من الجامعات العربٌة والعالمٌة 1989حتى عام 

ـ رئٌس تحرٌر صحٌفة دار العلوم ،وكان عضوا بالمجلس األعلى للثقافة ، وعضوا فً 

 .مجلس إدارة دار الكتب المصرٌة 

 رسالة ماجستٌر فً الجامعات المصرٌة 75 رسالة دكتوراه و35ـ أشرف على أكثر من 

 .المختلفة 

 .1999ـ اختٌر عضوا بمجمع اللغة العربٌة سنة 

 ووسام 1992جائزة الدولة التقدٌرٌة لعام : ـ حصل على العدٌد من الجوائز و األوسمة منها 

 ،وجائزة التمٌز من جامعة القاهرة عام 1992العلوم والفنون من الطبعة األولى عام 

2009. 

 .ـ إلتحاقه بوزارة التربٌة والتعلٌم وعٌن مدرسا فٌها

ـ كتب عنه أطروحة لنٌل درجة الدكتوراه وأخرى لرسالة ماجستٌر بعنوان اإلبداع و النقد 

 .فً الفكر الطاهر أحمد مكً 

ـ وكانت له عدة مجاالت فً األدب المقارن وتمثلت فً الرحلة والرحالة والوسطاء 

[.1]والترجمة ودراسة التؤثٌر والتؤثر
 14 

ـ تعٌٌنه و اختٌاره عضو ببعثة وزارة التربٌة والتعلٌم للحصول على الدكتوراه من إسبانٌا 

 .1961عام 

ـ تعٌٌنه أستاذا منتدبا من وزارة التعلٌم العالً لتدرٌس األدب العربً والحضارة اإلسالمٌة 

 .1964فً جامعتً كولومبٌا الوطنٌة والجزوٌت باللغة اإلسبانٌة فً كولومبٌا عام 

 .ـ انتخب عضوا بمجمع اللغة العربٌة 

 .ـ عضوا فً لجنة منح الجوائز للتفوق بالمجلس األعلى للثقافة 

                                                             

. 25انًزخع انساتك ظ:ـ أحًذ عثذ انعشٌش 1
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ـ شارك أكثر من ثالثٌن مإتمرا حول التربٌة وقضاٌا نقدٌة وأدبٌة فً عمان ،سورٌا 

 .،األردن ، الرٌاض والمغرب والجزائر وإسبانٌا 

 .ـ تعلق أحمد مكً بالصحافة 

 بناء على منحة مقدمة من وزارة الخارجٌة اإلسبانٌة 1957ـ ذهاب أحمد مكً إلسبانٌا عام 

.لدراسة األدب اإلسالمً واألندلسً بقً هناك ستة سنوات 
15 

                                                             

. 30انًزخع انساتك ،ظ : ـ أحًذ عثذ انعشٌش1
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تحلٌال " الطاهر أحمد مكً "   تناولت فً هذه المذكرة دراسة كتاب ألحد أعمال الدكتور 

 ".فً األدب المقارن دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة " ودراسة ، تحت عنوان 

  وبفضل هللا غز وجل قد أنهٌت منها وسوف أقوم بعرض فً سطور قلٌلة ما توصلت إلٌه 

 :فً هذا البحث المتواضع فً نقاط موجزة و تمثلت فً 

العلم الذي ٌدرس العالقات  بٌن اآلداب القومٌة " ـ تعرٌف الجاحظ لألدب المقارن بأنه1 

 ".المختلفة فً تأثرها وتأثٌرها 

 .ـ الموازنة بٌن شعرٌن مختلفٌن وقصٌدتٌن مختلفتٌن 2

 .ـ المقارنة كعلم له منهج وقواعد ولٌدة النصف الثانً من القرن التاسع عشر 3

 .(القصة)ـ دراسة أحمد مكً القصص العربٌة والغربٌة خاصة إسبانٌا 4

 . رسالة ماجستٌر 75 رسالة دكتوراه و 35ـ إشراف أحمد مكً على أكثر من 5

ـ الوقوف فً وجه الصعاب ، ألن البحث العلمً ٌحتاج منا جهدا أكبر ، وصبرا أطول ، 6

حتى ٌؤتى ثماره المرجوة على المستوى الفردي من إسعاد صاحبه بما عرفه من علم رفع 

 :شأنه قٌاسا  على قولهم 

 .العلن ٌرفع بٌوتا ال عماد لها        و الجهل ٌخفض بٌوت العز والكرم     " 

ـ األدب المقارن فً مصر لم ٌأخذ حتى اآلن مكانته التً ٌستحقها وتلٌق به كأدب مستقل ، 7

كما أن هذه المكانة عرفتها الكثٌر من الدول األوروبٌة و خصصوا له كراسً باسمه فً 

 .جامعاتهم 

ـ لكل أدب من اآلداب العربٌة له قسمان نظري و تطبٌقً ، وأن لكل قسم أهمٌته فإن لم 8

 .ٌأخذ كل قسم حقه فً الدراسة فلن نجنً ثمار هذا األدب كما نتمنى 

ـ استعمل أحمد مكً فً كتبه ، الترجمة والرحلة و الرحالة والمقارنة بٌن امرؤ القٌس و 9

 .علقمة الفحل 

 .ـ وكانت أٌضا ألحمد مكً بصمات ممٌرة عن األدب األندلسً 10

وهذا ما ٌسعنا قوله عن األدب المقارن ألحمد مكً ألنه بحر واسع وال ٌمكننا الغوص فٌه  

 .  أكثر، وهللا ولً التوفٌق
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: الكتــــــــــب   

الطاهر أحمد مكً ، فً األدب المقارن دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة ،مكتبة اآلداب القاهرة ـ 1

 (.12345)، الطبعة 

،دار 1987 ، ماي 1الطاهر أحمد مكً ، األدب المقارن أصوله و تطوره ومناهجه ،طـ 2

 . كورنٌش النٌل القاهرة ،بتصرف 1119المعارف 

 ، مكتبة آنجلو 1 ، ج 1 أحمد عبد العزٌز نحو نظرٌة جدٌدة لألدب المقارن ط – 3

 .  بتصرف 2002المصرٌة القاهرة ، 

 م ، 1990هـ 1410 ، 1 أحمد شوقً رضوان ، مدخل إلى الدرس األدبً المقارن ط – 4

 . دار العلوم العربٌة للطباعة و النشر بٌروت ، بتصرف 

 إبراهٌم عبد الرحمان محمد ، النظرٌة و التطبٌق فً األدب المقارن ، القاهرة ، مكتبة – 5

  . 1976الشباب 

إبراهٌم عبد الرحمان عوض ، النظرٌة و التطبٌق فً األدب المقارن ، بٌروت ، دار  _ 6

  . 1982،  2العودة ط 

 حسام الخطٌب ، آفاق األدب المقارن عربٌا و عالمٌا، بتصرف - 7

 تطبٌقات جامعة 2 ، فً النظرٌة و المنهج ، ج1حسام الخطٌب ، األدب المقارن ، ج  - 8

  .1982 ، 1981دمشق 

 1967 حسن جاد حسن ، األدب المقارن ، القاهرة ، دار الطباعة المحمدٌة باألزهر ، – 9

  . 1975 عام 2و هناك ط 

 بتصرف .  سعٌد علّوش ،  مدارس األدب المقارن – 10

 صفاء خلوصً ، دراسات فً األدب المقارن و المذاهب األدبٌة ، بغداد ، الربطة – 11

1958.  

 ، دار الناشر 1 عبد المنعم إسماعٌل ، نظرٌة األدب و مناهج البحث األدبً ، ج– 12

  . 1977العربً ، القاهرة 
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  . 1963 عطٌة عامر ، تارٌخ األدب المقارن ، مقال مجلة الفصول ، سبتمبر – 13

مً هالل ، األدب المقارن ، بتصرف – 14 ٌْ  .  محمد ُغن

 : المذكــــــــــــــــــــرات 

رندة غباط ، أثر التدرٌب القرائً فً عالج صعوبات القراءة الجهرٌة عند تالمٌذ  _ 1

الصف الرابع ابتدائً ، دراسة مٌدانٌة فً المدرسة االبتدائٌة ، إشراف عبد المالك شافً 

2018. 

 : المقـــــــــــــــــاالت 

 23السٌرة الذاتٌة لسعادة الدكتور الطاهر أحمد مكً ، نسخة محفوظة :  مكتبة اإلثٌنٌة – 1

 . على موقع واي باك مشٌن 2018ٌناٌر 
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:                   الملخــــــــــــــــص  

مجموعة من " فً األدب المقارن دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة"لقد تناول أحمد مكً فً كتابه 

العناوٌن حٌث أن كل عنوان ٌقوم بوصف األدب المقارن وعن مدى تطوراته ، حٌث أنه  

قام بتعرٌف األدب المقارن على أنه العلم الذي ٌدرس العالقات بٌن اآلداب وقومها و 

 .الموازنة بٌن شعرٌن أو قصٌدتٌن مختلفٌن 

حٌث أن المقارنة كعلم له منهج و قواعد ، ودرس أحمد مكً القصص العربٌة خاصة 

إسبانٌا و استعمل الترجمة والرحالة و الرحلة فً كتبه ، والمقارنة بٌن امرؤ القٌس و علقمة 

الفحل وكتب الرواٌات بكل أنواعها وكان ٌعمل أٌضا على التحقٌق تمثل فً طوق الحمامة 

 .واألخالق والسٌر

. األدب المقارن ،الترجمة ، المقارنة ، والموازنة: الكلمات المفتاحٌة 

Résumé 

Ahmed Makki, dans son livre "On Comparative Literature, 

Theoretical and Applied Studies", a traité un certain nombre de titres, 

chaque titre décrivant la littérature comparée et l'étendue de ses 

développements, car il a défini la littérature comparée comme la 

science qui étudie les relations entre la littérature et son peuple et 

l'équilibre entre deux ou plusieurs poésies.Deux poèmes différents. 

Comme la comparaison est une science qui a une méthode et des 

règles, et Ahmed Makki a étudié les histoires arabes, en particulier 

l'Espagne, et a utilisé la traduction, les voyageurs et le voyage dans ses 

livres, et la comparaison entre Imru' al-Qays et Alqamah al-Fahl et 

écrit des romans de toutes sortes. 

Mots-clés : littérature comparée, traduction, comparaison et mise en 

balance. 

 

 



Summary: 

Ahmed Makki, in his book “On Comparative Literature, Theoretical 

and Applied Studies,” dealt with a number of titles, as each title 

describes comparative literature and the extent of its developments, as 

he defined comparative literature as the science that studies the 

relationships between literature and its people and the balance 

between two or more poetry. Two different poems. 

As the comparison is a science that has a method and rules, and 

Ahmed Makki studied Arabic stories, especially Spain, and used 

translation, travellers, and the journey in his books, and the 

comparison between Imru’ al-Qays and Alqamah al-Fahl and wrote 

novels of all kinds. 

Keywords: comparative literature, translation, comparison, and 

balancing. 

 


