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 لك امرئ يويل امجليل ولك ماكن ينبت امعز مطيب

خري هلل املدير امعزيز امغفار وامحلد هلل عز وجل ول والأ   امشكر الأ

  اذلي بأىداان ميذا وما كنا هنتدي فكل امشكر وامحلد ريب حىت ترىض 

ذا رضيت وكل امحلد بعد امرىض يرسن  وكل امحلد اؤ

 ا يف مس هتل ىذا امبحث بأن هتوجو بعباراث امشكر والاحرتام وفائق امتلدير والامتنان

ىل الأس تاذ املرشف  '' ميوود عبيد منلور'' اؤ  

ىل لك بأساثذت لكية الآداة امكرام  كام يلدم شكران اؤ

 كام ال يفوثنا بأن وشكر لك من ساعدان من كريب بأو بعيد ومو ابدلعاء

ىل لك طالة دفعة س نة اثهية ماسرت    2021كام هوجو حتية خامصة اؤ

 

 

 

 

 



 
  
 

ىل من جرع امكأس فارغا ميسليين كطرت حب  اؤ

ىل من لكّت بأانمهل ميلدم منا حلظ سعادت   اؤ

ىل املوب امكبري ىل من حصد الأشواك عن دريب همييد يل طريق امعمل اؤ   اؤ

(وادلي امعزيز)   

ىل من بأرضعتين احلب واحلنان  اؤ

ىل املوب امناصع ابمبياض ىل رمز احلب وبوسم امشفاء اؤ   اؤ

(وادليت احلبيبة)  

ىل رايحني حيايت  ىل املووة امطاىرت امركيلة وامنفوس امربيئة اؤ  اؤ

خويت) (اؤ  

ىل امكتاكيت اميت ثنري امبيت  سالم)اؤ (بأكرم، اؤ  

 ملك امعائةل امكرمية اميت ساهدثين

ىل لك صديلايت امغامياث   اؤ

(فايزت، حومية، مسريت، يرسى)  

ىل لك من بأحبو كويب ووس يو كومي  اؤ

ىل لك ىؤالء بأىدي مثرت هجدي  اؤ

 

 



 
 

ىل كرت عيين وهور كويب    بأىدي مثرت هجدي املتواضع اؤ

ىل اذلي رابين بأحسن تربية، وزرع يف كويب حب امعمل  اؤ

ىل اذلي بأمبس ين جياة امكربايء خالق، اؤ  وعومين ماكرم الأ

ىل رمز كفايح بأيب امغايل بأطال هللا يف معره  اؤ

ىل اميت مل ومن جيف اململ عن ذكر فضويا،  اؤ

ىل منبع احلب واحلنان ورمز امعفة وامنلاء،  اؤ

ىل من سيرث انويايل دون ملابل بأيم بأطال هللا يف معرىا   اؤ

خويت وبأخوايت ىل لك من شاركوين احليات حبووىا ومرىا اؤ  اؤ

مية، مسريت، يرسى: واؤىل فرشاث دريب  كرمية، صارت، حو

ىل كتاكيت امبيت  راين، سعدية: اؤ

 وحتية خامصة ملك من ساعدين من كريب بأو بعيد الؤجناز ىذا امعمل
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بسمهللاالرحمانالرحٌموالصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلٌنسٌدنامحمداألمٌنوعلى

:آلهوصحبهأجمعٌنأمابعد

إنمفهوماألدبالمقارنلٌسمحدد،ذلكأناألدبالمقارنعالجمنذنشأتهالعلمٌة

حقوالمختلفةمنالدراسةومجموعةمنالقضاٌاوالمشكالتلٌستعلىدرجةكبٌرةمن

التجانسأوالتقاربونتٌجةلهذاالتطورالهائلفًمفاهٌمهوهذاالتوسعالشدٌدفًمجاالته

البحثٌةالٌمكنالقولأنالمقارنٌنالٌوملمٌحتفظوامنالمقارنةإالبروح،االنفتاحعلى

اآلدابوالثقافاتالمختلفةوالحدٌثعنمستقبلاألدبالمقارنسابقألوانه،رغمأنعدد

المقارنتٌنالعربٌتزاٌدٌومٌاوتعدداتجاهاتهموٌتحمسونللبحثعنهوٌةخاصةلألدب

العربًالمقارنالٌعانًمنالتبعٌةللغربباتجاهاتهومدارسه،ومنبٌنهؤالءالمقارنٌن

نذكرالدكتورطهنداالذيحاولتأصٌلمجالالدراسةوالبحثفًمجالاألدبالمقارن،

منخاللكتابهالذيجاءبعنواناألدبالمقارنوهومنأهمالكتبفًالدراساتاألدبٌة

وهذااألمراستدعانا,العربٌةالتًتبحثعنمقارنةبٌنآداباألمةواألمةاألخرى

لالختٌارهذاالبحثالذيسنحاولمنخاللهالتعرفعلىهذاالدكتورالذيأرسىوألول

مرةمفهوماألدباإلسالمًالمقارنحٌثسلطناالضوءعلىدراسةكتابةالذيجاءبعنوان

بغٌةالتعرفعلىمضامٌنهومحتواهوالكشفعنالمنحنىالجدٌدالذي''األدبالمقارن''

ومحتوىكتابه؟وماهً.منهوالدكتورطهندا؟:جاءومنخاللكلهذاطرحتاإلشكال

أبرزإسهاماتهوجهودهفًاألدبالمقارن؟ومنخاللهذااإلشكالسنحاولعرضفًهذا

العرضالوقوفعلىبعضالقضاٌاالتًناقشهاطهندافًكتابهومناقشةأهماألفكارالتً

تطرقإلٌهاوتتبعهابفكرةومنهجاواعتمدناعلىالمنهجاالستقرائًوالتارٌخًفًمناقشة

مختلفاألفكارالتًجاءبهافًمجالاألدبالمقارنومنهنااتبعتخطةبحثساعدتنا

بدأناخطتنابمقدمةعنهذاالموضوع:علىاإلجابةلهذااإلشكالوجاءتعلىالنحوالتالً

ثممدخلٌتحدثعنمفهومالقراءةوأهمٌةالقراءةوأهدافها؟

تناولنافًهذاالفصلمبحثٌنالمبحثاألولتناولنافٌهدراسةخارجٌة:الفصلاألول

أما''األدبالمقارن''للكتاباألدبالمقارنأماالبحثالثانًعرضنافٌهمحتوٌاتالكتاب

الفصلالثانًفانقسمهواألخٌرإلىمبحثٌنالمبحثاألولجاءبعنواننحوتأسٌسمدرسة
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عربٌةفًاألدبالمقارن؟والمبحثالثانًبعنوانجهودوإسهاماتطهندافًاألدب

.المقارن

وفًاألخٌرختمنابحثنابخاتمةشاملةللبحثثمتلٌهاقائمةالمصادروالمراجعالتً

ومنالمصادروالمراجعالتًساعدتنافًإتمامهذاالبحث.هافًإعدادهذاالبحث اعتمدنا

.م1912-ه1413بٌروتدارالفكرالمعاصر.طهندا،األدبالمقارن،دارالنهضةالعربٌة

وفًاألخٌرورغمبعضالصعوباتالتًمنهاضٌقالوقتوصعوبةالحصولعلى

 .المعلوماتالتًتخصبحثناأتممناهونأملأننكونقدوفقنافًاختٌارهذاالبحث
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: فضاء القراءة -1

:  تعريفها1_1

 استخراجة هً عملٌة تلقً المعانً التً تنقلها األفكار المكتوبة وهً عملٌة ء القرا

 عملٌة مٌكانٌكٌة أنها مجرد ولٌس كما ٌضن البعض الكتابٌة المرسومةالمعانً من الرموز 

لتلفظ أصوات هذه الرموز وعرف مفهوم القراءة عند تطورات ففً فترة كانت القراءة 

 ٌنصب على تعلٌم آنذاكعبارة عن الحروف والكلمات والنطق بها وكان جل هم الدرس 

 التعرف والنطق وكانت األبحاث متجه إلى النواحً الجسمٌة الناحٌتٌن هاتٌنالطالب 

 األبحاث بالقراءة كحركات العٌن وأعضاء النطق وفً العقد الثانً من القرن نجد المتعلقة

الحدٌثة تتناول القراءة حٌث أجرى نور الدٌن سلسلة من األبحاث تتعلق بأخطاء الطالب 

الكبار لقراءة الفقرات وخرج بنتٌجة لها كأثٌر كبٌر فً مفهوم القراءة فقد أستنتج أن القراءة 

لٌست عملٌة آلٌة بحثة تقتصر على مجرد الفهم ونتٌجة هذا التطور ظهرت أهمٌة القراءة 

.الصامتة
1

 

ة هً عملٌة تفاعل بٌن الكاتب والقارئ وهً بذلك عملٌة ءوهناك من ٌرى بأن القرا 

 فكرٌا إلى لالستجابةإن القراءة ٌجب أن تؤدي بالقارئ  وهً لٌست مهارة بل, فعل ورد فعل

.ٌقرأ مضمون ما
2

 

وتعنً إدراك القارئ للنص المكتوب ، وكذلك تعرف القراءة على أنها عملٌة عقلٌة

وهً عملٌة تفاعلٌة بٌن القارئ والكاتب وتعتبر نشاطا للحصول  اب محتوٌاتهيوفهمه وإستع

وٌجب على ، على معلومات حٌث ٌتم قراءة هذه المعلومات إما بصمت أو صوت عال

والرموز ،  والحروف واإلشارات،الشخص القارئ أن ٌكون قادرا على نطق وفهم الكلمات

مهارات الكتابة : وتحتاج القراءة إل وجود مهارات داعمة مثل، الموجودة فً النص

.واالستماعوالتحدث 
3

 

                                                           

هـ، 1373.م2006 فهد خلٌل زاٌد، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة والصعوبة، دار المطبوعات والنشر، 

35ص 1  

47، ص2009عبد اإلله، عبد القادر، الشباب والقراءة فً الجزائر، إبن الندٌم،  2  

2020 مارس 12،45،25عبد الحمٌد شمس الدٌن، تعرٌف القراءة وآخر تحدٌث،  3  
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: أهمية القراءة وأهدافها-1-2

: أهمية القراءة-1-2-1

 اإلنسانفهً أداة ،  القراءة هً الوسٌلة األساسٌة لالتصال بٌن األفراد والمجتمعات

وهً أداة المجتمع للربط بٌن أفراده، وهً أداة البشرٌة للتعارف  لكسب المعارف والتعلٌم،

. وبٌن أجٌالها مهما تباعدت أزماتهمأوطانهمبٌن شعوبها مهما تفرقت 
1

 

 فهو ٌدل على أن للقراءة أهمٌة بالغة لألفراد والمجتمعات شًءوإن دل هذا على 

: وٌمكن إبرازها فً النقاط التالٌة

ٌزاولها داخل المدرسة وخارجها وبهذا تعتبر أعظم ,القراءة بالنسبة للفرد تعد عملٌة دائمة- 

. لدى اإلنسان من مهارات ما

.  بالزمان والمكانالقٌد والسرعة والحرٌة وعدم بالسهولة القراءة تمتاز -

مما تفصله عنهم مسافات زمنٌة أو مكانٌة ولوالها , الفرد بغٌره التصال القراءة وسٌلة -

 . الفرد حبٌس بٌئة صغٌرة محدودة وال عاش فً عزلةألضل

 تعد القراءة من الوسائل للنهوض بالمجتمع ولً ربط الشعوب ببعضها البعض بما ٌقرؤه -

. الناس من الصحف والرسائل والكتب وسائل المطبوعات

 القراءة من الوسائل التً تعود إلى التقارب والتفاهم بٌن عناصر المجتمع ولها أهمٌتها فً -

. من جٌل إلى جٌل، الثقافً ونقل الفكر اإلنسانً والتراث الحضارياالنتقالعملٌة 
2

 

: ومن ألهميتها أيضا

 . القراءة هً البوابة الرئٌسٌة لكل المعارف-

.  القراءة تزود القارئ فرصة للبحث فً أي مجاالت من مجاالت المعرفة-

                                                           

7ص,2002.الدار المصرٌة اللبنانٌة: القاهرة- القراءة وقاٌة العالج- عبود عبد الغنً 1  

13-12ص(ت.د)،مؤسسة شٌاب الجامعة: اإلسكندرٌة- المكتبة المدرسٌة...القراءة , المٌالد عبد المنعم 2  
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وتنمً رغبتهم لرؤٌة كل واالستطالع،  القراءة تفتح األبواب أمام األفراد نحو الفضول -

 .جدٌد

 .األكادٌمً تساعد القراءة الفرد فً اإلعداد -

.  تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة-

 القراءة توسع الخبرة وتنمٌها وتنشط القوى العقلٌة وتهذٌب األذواق وتشبع الدافع -

. وتمكن من معرفة أنفسهم واآلخرٌناالستطالعً
1

 

 . القراءة هً متعة للنفس وغذاء للروح-

  . القراءة تزٌد من معلوماتنا ومعرفتنا-

 . تنمً لدٌنا إمكانٌات البحث العلمً-

 . تعتبر أول آٌة التً نزلت فً القرآن الكرٌم-

. ترسخ قدراتنا وتقوي شخصٌاتنا-
2

 

: أهداف القراءة-1-2-2

 وحتى األهداف من القراءة تختلف هً األخرى القاري،تختلف القراءة وٌختلف 

: ٌلً ٌمكن إٌجاز هذه األهداف فٌما، بدورها من الفرد إلى فرد آخر

  . القراءة لمجرد ملئ الفارغ-

 . القراءة للتعرف على األحداث الجارٌة-

 . القراءة من أجل المتعة أو الفائدة الشخصٌة-

 . القراءة من أجل تلبٌة متطلبات الفكرٌة البحثٌة-

.  لحاجات عملٌة فً الحٌاة الٌومٌةاالستجابة القراءة من أجل -

 

                                                           

85-84 ص،2006دار الوفاء، اإلسكندرٌة،  وأسالٌب التعلٌمالقراءةالضعف فً ، سعد، عٌسى،مراد علً 1  

48ص،  المرجع السابق،الشباب والقراءة فً الجزائر، عبد القادر، عبد اإلله 2  
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. القراءة لغاٌات تطور الشخصٌة وتكملة لً مكسب الفردي-
1

 

. (خاصة أساسٌة)وأهداف  (عامة)وهنا أٌضا من ٌقسم أهداف القراءة إلى أهداف وظٌفٌة 

: (العامة)أهداف الوظيفية : أوال

 . المعرفة وتثقٌف العقلباكتساب تساهم فً بناء شخصٌة الفرد -

 . تعمل على إمتاع القارئ وتسلٌه فً وقت فراغه-

 . وإثراء حصٌلة الفرد اللغوٌةاألفكار بمستوى التعبٌر عن االرتقاء -

 . على الثقافات العامةاالنفتاح- 

 (الخاصة األساسية )األهداف :ثانيا

 . تنمٌة المٌل للقراء-

 . اللغةإكساب -

. منهاواالستفادة المكتبات بصورة سلمٌة استخدام- 
2

 

: أنواع القراءة- 1-3

 الذي نراه الٌوم االجتماعً خصوصا بعد التطور ،القراءة مهمة جدا فً حٌاة اإلنسان 

وترجع أهمٌتها إلى أنها الوسٌلة الطبٌعة التً ، وتقدم الحضارات التً تمٌز العصر الحدٌث

وٌلجأ إلٌها فً جمٌع األماكن ،  المعارفاكتساب فً االستخدامٌجدها اإلنسان سهلة 

.  أنواعها سواء من حٌث الشكل أو العرض أو طرٌقة األداءاختلفتواألحوال مهما 

 

 

                                                           

56-55 ص،2007دار الفكر :  دمشق،4ط. القراءة أوال،محمد عدنان، سالم 1  

93- 92 ص2000عالم الكتب : القاهرة، تنمٌة المهارات اللغوٌة لً الطفل، صادق،إٌمٌلً، بدٌر، كرٌمان 2  
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: القراءة الصامتة-1-3-1

:  مفهومها-

ٌتم بها تفسٌر الرموز واإلشارات الكتابٌة وإدراك مدلوالتها ومعانٌها فً ذهن  

 الرموز المطبوعة استقبال وتعنً أٌضا ،تحرٌك الشفة أو التمتمة دون صوت أو, القارئ

. وإدراك معانٌها فً حدود خبرات القارئ وفقا لتفاعالته مع المادة المقروءة
1

 

: القراءة الجهرية-  2- 3-1 

: مفهومها   

هً عملٌة ترجمة الرموز المكتوبة إل ألفاظ مفهومة من القارئ ٌراعً فٌهل صحة       

. وقواعد اللغة والتعبٌر الصوتً عن المعانً،النطق
2

 

: االستماعية القراءة 1-3-3

ٌسمعه من ألفاظ وعبارات التً ٌنطق   معانً واألفكار الكامنة وراء مااالستقبالتعنً      

أو المترجم لبعض الرموز ، أو المتحدث فً موضوع معٌن، بها القارئ قراءة جهرٌة

 وعدم االستماعمراعاة آداب ، واإلشارات ترجمة مسموعة وهٌا تحتاج لحسن اإلنصات

 اللفظً للقارئ األداءالمقاطعة أو التشوٌش ومالحظة نبضات صوت القارئ وطرٌقة 

.صالن
3

  

:  القراءة التحصيلية-1-3-4

، هً القراءة التً تمارس على الكتب الدراسٌة المنهجٌة فً المدارس والجامعات     

 قراءات فً أمور الدٌن أوالقراءات فً أمور  : غٌر دراسٌة مثلاستٌعابٌةوهناك قراءات 

 واتجاهاتواألفكار الجدٌدة  والمجاالت ومعرفة األحداث الجارٌة، الحٌاة وقراءات الصحف

. والحقائق
                                                           

59-58ص، 2006، دار ٌافا: عمان. إستراتجٌات القراءة الحدٌثة.فهد خلٌل.زاٌد 1  

248ص.2006,دار الشروق: غزة.  الكافً فً أسالٌب تدرس اللغة العربٌة،عطٌة حسن علً 2  

159 ص2013، عالم الكتب: القاهرة، المعجم العصري فً التربة . صونٌا،قزامل 3  
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 : القراءة النقدية-1-3-5

هً عنصر هام من عناصر البحث العلمً وهً تقوم على أساس تحلٌل وتقٌٌم ونقد        

 وأٌضا على تحلٌل المادة واستٌعاب فً تقوم على فهم وتقدٌر ،المادة المقروءة وفهمها جٌدا

 ٌتفق أو ،إذا اإلنسان إذا قرأ لٌتفاعل مع المادة المقروءة فٌحللها وٌقٌمها وٌؤٌدها، المقروءة

. ٌختلف معها فهذا أكثر درجات القراءة نضجا

:  القراءة الحرة-1-3-6

إنها قراءات بعٌدة عن ، وهً القراءة التً ٌمارسها الفرد من تلقاء نفسه دون أمر أحد      

 إنها قراءة ٌختارها الفرد من تلقاء نفسه ٌنمً بها المٌولة ،الكتب الدراسٌة أو المناهج

. وٌقضً بها وقت فراغه وٌثقف بها نفسهواهتماماته،وٌرضً بها رغباته 
1

 

                                                           
، 2016،  دار العلم واإلٌمان، القاهرة،أنواع المكتبات وآثارها على قٌام الحضارات :المكتبة والمجتمع، هنً محمد-1

  159-155ص



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ل(طهثند )بطاقةثقر ءةثفيثكتابث دبث اقارنث:ل املبحث ألاول

مبتوياتث لكتابث:ل املبحث لثاني



 الفصل األول                                                                                              
 

9 
 

 :بطاقة قراءة فً كتاب األدب المقارن- 

 :الدراسة الخارجٌة- 1-1

 طه ندا: اسم المإلؾ -

 األدب المقارن: عنوان الكتاب -

 284: عدد الصفحات -

 آداب: الموضوع -

 ورقً ؼالؾ عادي: النوع -

 01: الطبعة -

 01: المجلدات -

 دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان: الناشر -

 عربً: اللؽة -

 1714: رقم الكتاب -

الواجهة األمامٌة والخلفٌة من حٌث اللون والبساطة ): الوصف الخارجً للكتاب -

 (والتعقٌد

اللون األصفر  تتمٌز الواجهة األمامٌة بؤلوان متعددة هادبة منها: الواجهة األمامٌة - أ

والبنفسجً واألزرق الفاتح العنوان مكتوب بخط عرٌض  تحته اسم المإلؾ طه ندا 

وٌوجد أسفله رسومات لبعض الكتب مع القلم والرٌشة والحبر وهذا ٌدل على العلم 

والمعرفة وفً أسفل الكتاب مكتوب اسم دار النشر وهً دار النهضة العربٌة وعلى 

 .العموم إنه ؼالؾ مبسط ٌخلو من التعقٌد

التً وجدت فً الواجهة األمامٌة وهً اللون  توجد به نفس األلوان: الواجهة الخلفٌة - ب

.األزرق الفاتح والبنفسجً مع خطوط صفراء مع عدم وجود أي كتابة علٌه
1

 

 :(الباطنٌة)الدراسة الداخلٌة - 1-2

 .بدأ الكتاب بتمهٌد ثم مقدمة عن الطبعة

                                                           
 . طه ندا، األدب المقارن، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان1
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 .قسم كتابه إلى عناوٌن ربٌسٌة تتفرع إلى عناوٌن ثانوٌة

 : األدب المقارن -1

 .ما هو األدب -

 .ما هو األدب المقارن -

 .أهمٌة دراسة األدب المقارن -

 .أدوات البحث -

 :التٌارات اللؽوٌة -2

 .اللؽة العربٌة فً العالم اإلسالمً -

 .بٌن العربٌة والفارسٌة -

 .اللؽة الفارسٌة -

 .الفارسٌة وعٌوب اللسان العربً -

 .األلفاظ الفارسٌة فً العربٌة -

 .األلفاظ العربٌة فً الفارسٌة -

 .بٌن الفارسٌة والتركٌة -

 .بٌن الفارسٌة واألردٌة -

 :نحو أدب إسالمً مقارن -3

 .نحو أدب إسالمً مقارن -

 .محمد إقبال والوحدة اإلسالمٌة -

 .صلة األتراك باألدب الفارسً -

 .أمثلة لالمتزاج األدبً اإلسالمً -

 :التٌارات األدبٌة -4

 .نقل المعانً -

 .اإلشارات الفارسٌة فً األشعار العربٌة -

 .القرآن الكرٌم واألدب الفارسً -

 .اإلسالم واألدب الصوفً -
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 .المتنبً وشعراء الفرس -

 .أبو نواس والرودكً -

 .ارداوٌراؾ وأبو العالء والخٌام ودانتً -

 .جاوٌد نامه -

.كلٌلة ودمنة -
1

 

 : محتوٌات الكتاب-

: ـ من األقسام بدأها بمجموعةأخضع طه ندا دراسته إلى 

:  تمهٌد-1

 طه ندا كتابه بتمهٌد تحدث فٌه عن نشؤة األدب المقارن حٌث ذكر أن األدب افتتح  

 فً زمن بعٌد وبدأت تنال األوربٌٌنالمقارن هو من دراسات األدبٌة الحدٌثة التً نشؤت عند 

 النشؤةواألدب المقارن باعتباره دراسة أروبٌة الشرقٌٌن، مكانها فً دراسات األدبٌة عند 

 وٌهتم األوروبٌٌن والتٌارات الفكرٌة عند  األوربٌة ٌتخذ مادة دراسٌة من اآلدابواالتجاه

 وأصدابها فً آدابهم وهذا كله أمر طبٌعً ألن أي االجتماعٌةباألحداث التارٌخٌة والعالقات 

 وكل عمل ،دراسة أدبٌة تنشؤ فً بٌبة معٌنة تحمل فً مظهرها وطٌاتها سمات تلك البٌبة

وطرٌق مرسومة ٌسٌر فٌها لكً إلٌه، ٌتوفر علٌه اإلنسان البد أن ٌكون وراءه دافع ٌدفع 

. ٌحقق هدفه وٌبلػ ؼاٌته

 : مقدمة هذه الطبعة-2

تعرض طه ندا للفكرة التً ٌحملها الكاتب والهدؾ من تؤلٌفه فصح بؤن فً هذه 

الطبعة من الكتاب األدب المقارن إضافات وزٌادات والجانب المهم منها هو ما ٌتعلق 

 إسالمً نحو أدب'' اإلسالمٌة وقد ركز على هذا الموضوع بعنوان، بتاصلة قوٌة بٌن اآلداب

                                                           
 . المرجع السابق1
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ومن خالل هذا وضح لنا الفكرة والهدؾ من تؤلٌؾ هذا الكتاب وجاءت هذه الفكرة '' مقارن

.فً صلب الكتاب لً ٌعرؾ القراء ؼاٌة ومحتوى الؽالب لهذا الكتاب
1

 

: (أدواته) األدب المقارن تعرٌفه وموضوعاته-3

 :هو األدب ما

، قبل أن ٌتحدث عن األدب المقارن قدم طه ندا الموضوع بتعرٌؾ األدب العام

 تعرٌفها عملٌة محاولته الكثٌر من األدباء فً تفسٌر معنى األدب وكلمة األدب فً اختلؾ

ٌدل على  حٌث ٌسعى كل كاتب لتحدٌد مدلول معٌن لألدب وهذا ما، معقدة أشد تعقٌدا

رآه فً تفسٌر هذه الكلمة حٌث ذكر أن   كل كاتب فً تفسٌره وٌعرض طه ندا مااالختالؾ

ٌحدث عن طرٌق اللؽة هو أدب وهناك صلة بٌن  األدب فً رأٌٌه هو التؤثٌر وكل التؤثٌر

 واألدب هو ذلك التؤثٌر الذي ٌنتقل من ، فاألدٌب مإثر والقارئ متؤثر،األدٌب والقارئ

وقد ٌختلؾ هذا التؤثٌر وكؤن ٌكون إعجاب بالكاتب فً طرٌقة عرضه ، األدٌب إلى القارئ

 تإمنللموضوع أو األسلوب الذي ٌستخدمه وقد ٌكون هذا األثر عمقا جدٌدا لوجهة نظر 

. بها

ٌشترط فً األدب أن  أدى إلى هذا التؤثٌر هو األدب وال وكل عمل قوامه اللؽة

ٌضٌؾ إلى القارئ علما جدٌدا واألدٌب ٌستخدم كل الحقابق العلوم ولكنها عنده موضوعات 

 آخر ٌرٌده فً عمله وهذا هو معنى قولنا إن األدب لٌس شًءومواد تصل بهم فً نهاٌة إلى 

 العلوم تشارك األدب فبهذا ولكن لمن مهمته وحده أن ٌضٌؾ جدٌدا إلى علم اإلنسان وك

واألدٌب مطالب ، مهمته تبدأ بعد هذا وحٌث تنهً العلوم بحقابقها ٌبدأ األدب طرٌقه بعد ذلك

فهناك جمال اللفظ وجمال األسلوب ،  به وصور الجمال كثٌرةلالستعانةبالبحث عن الجمال 

وجمال الفكرة وجمال العرض وجمال الوصل وقد جرت عادت كثٌر من المإلفٌن أن 

ٌستطٌع أن نجرد األدب من   فاألدٌب لحق مبتكر والواالبتكار األدب بالخٌال ٌمٌزوا

.الخٌال
2

 

                                                           

6-5طه ندا، األدب المقارن، دار النهضة بٌروت، لبنان، ص 1  

  2 14-13-12-11ص، المرجع السابق
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على األدب وحده بل للعلماء أٌضا صفة خاصة وفهم واالبتكار وال ٌقتصر الخٌال 

 األدٌب ولكننا مع ذلك ٌجب أن نفرق ٌستوي وفً هذا واالبتكاردابما من أصحاب الخٌال 

  أما األدٌب فإنه الاختراعاتهنرى ذاته فً  ٌفصح عن نفسه وال بٌنهما فإن المخترع ال

ٌتوارى دابما ٌفصح عن نفسه والعمل األدبً الجٌد هو الذي ٌطل األدٌب من بٌن سطوره 

. لٌقول للقارئ دابما

واألدب أشد تعقٌدا من العلم ألن اإلنسان مادة هذا األدب ومحوره كابن معقد أشد 

 األدباء والكتاب فً تحدٌد لتفسٌر اختالؾأنا به حدٌثنا عن دب ومن هنا نفهم اآلن ما، التعقٌد

 ردود فعله واالختالؾكلمة األدب وقد ٌصوغ هنا أن نضرب مثال لهذا التعقٌد فً اإلنسان 

فعند حصول حادثة ما تختلؾ ردود األفعال اإلنسان ، إزاء وقؾ الواحد أو الحادثة الوحدة

والكتاب واألدباء فهنا نرى كٌؾ ٌختلؾ الناس فً موقفهم فً حادثة وحدة وكٌؾ تختلؾ 

 ٌختلفواردود أفعالهم؟ وكٌؾ ٌذهبون فً الموقؾ الواحد مذاهب شتى؟والبد أٌضا من ألن 

. فً طرٌقة العرض أو الشكل أو الصورة التً ٌعبرون فٌها عن موقفهم

 وقضاء الوقت وحسب بؤن فً هذا إهدار لوظٌفة لالمتناعولٌس األدب مجرد وسٌلة 

األدب وؼاٌته وهناك هدؾ وؼاٌة ٌإدٌها األدٌب وتعرٌفا لألدب فٌها سبق بؤنه التؤثٌر الذي 

’  وحدها تستهوي ولكنها ال تإثر تؤثٌرا باقٌافالمتعة اللؽة ٌتضمن وقطعا من الفابدة ىٌقوم عل

ٌتضمنه من نفع ٌنٌر  ٌخلد فً الحٌاة الناس بقدرها ما ٌبقى على زمن وال وكذلك األدب ال

.وحٌاة إنسانٌة أسمى وأكمل , لهم الطرٌق وٌرى لهم إلى مجتمع أفضل
1

 

 :هو األدب المقارن ما-  4

 اتصالوفً إٌجاز دراسة األدب القومً فً عالقاته التارٌخٌة بؽٌره من اآلداب كٌؾ         

. وكٌؾ أثر كل منهما فً اآلخر, هذا األدب بذلك األدب

 فً االنتقال من أدب إلى أدب قد ٌكون هذا انتقاالفً األدب القومً المقارن تصؾ  فالدراسة

. األلفاظ اللؽوٌة أو فً الموضوعات أو فً الصور التً ٌعرض فٌها األدٌب موضوعاته

                                                           

18_17_16_15،ص، المرجع السابق 1  
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 فاختالؾوالحدود الفاصلة بٌن أدب وآخر فً مجال الدراسة المقارنة هً اللؽات       

اللؽات شرط القٌام الدراسة األدبٌة المقارنة واآلثار األدبٌة التً تكتب بلؽة واحدة تخرج عن 

مجال درس األدب المقارن وإن تؤثر بعضها ببعض والموازنة بٌن أدٌب وأدٌب من أبناء 

 مادامت اللؽة التً ٌكتبون بها لؽة ، ألناللؽة الواحدة ال تدخل فً دروس األدب المقارن

بٌن  ٌعد مثال من األدب المقارن الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري وال مشتركة وحدة وال

 فارس الذي ٌرجع إلٌه الفصل ابنحافظ وشوقً وكذلك مقامات بدٌع الزمان  التً تؤثر فٌها 

 بدٌع الزمان بما قاماتكما أن الحرٌري فً مقاماته تؤثر ،  هذا اللون من الكتابةابتكارفً 

 فارس إلى الحرٌري إال أن دراسة هذا التؤثٌر ابن من انتقلولكن مع وجود هذا التؤثٌر الذي 

ٌدخل فً دابرة األدب المقارن لوحدة اللؽة التً كتبت بها هذه المقامات وكل هذه األعمال  ال

 اللؽة فالشرط األول إذا هو أن تكون الدراسة التخاذالعربٌة ال تصلح لدرس األدب المقارن 

ٌدخل فً دابرة األدب المقارن تلك   كذلك ال،المقارنة بٌن أعمال كتبت فً لؽات مختلفة

 القاطع قٌام صلة بٌنهم تتٌح القول بؤن أحدهم تؤثر بالدلٌلالدراسات التً بٌن أدباء لم ٌثبت 

.باآلخر
1

 

ومن هنا فإن للتارٌخ دور هام فً دراسة المقارنة إلثبات الصالت بٌن األدباء ونفٌها         

وإذ أثبتت الصلة تارٌخٌا أمكن لدراسة األدب المقارن لٌتعرض للموضوع وٌناوله فً 

دراسته ولٌس معنى هذا أن تكون هناك صلة شخصٌة بٌن األدباء ولكن ٌكفً أن ٌثبت أن 

 الجدٌدة البٌبة فً تلك انتشرت من بٌبة إلى بٌبة حٌث ٌحتمل أن تكون قد انتقلتالفكرة قد 

. وتلقاها أدباإها بتقلٌد أو المحاكاة  أو التؤثٌر بها

وال ٌطلب من الباحث أن ٌقؾ جامدا أمام موضوعات بعٌنها أثبت القدماء قٌا الصالت      

بٌنها والتؤثٌرات المتبادلة وعلٌه دابما أن ٌجد فً خلق مٌادٌن للدراسة المقارنة بالدراسة 

 بكتب الرحالتاالستعانة إلى باإلضافةالتارٌخ والسٌر والتراجم وؼٌرها من العلوم 
2

 

 

                                                           

25-20ص، لبنان :بٌروت، األدب دار النهضة العربٌة، طه ندا  1  

25ص ، المرجع السابق  2  
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:  أهمٌة دراسة األدب المقارن-5

: لدراسة األدب المقارن نفع كبٌر فً المجالٌن القومً والعالمً

ففً المجال القومً ٌإدي على إطالع اآلداب األجنبٌة وأخرى ومقارنتها باألدب         

. القومً إلى تخفٌؾ من حدة التعصب اللؽة واألدب القومً بؽٌر مقتض صحٌح

ومن فوابد دراسة األدب المقارن أنها تكون فً الدراسة درجة خاصة تعٌنها على        

هو أجنبً دخٌل من تٌار الفكر والثقافة وٌستطٌع الباحث إذا   وما،هو قومً األصل تمٌٌز ما

 والظالل مهما ،وصل إلى هذه المرتبة من الدربة الفنٌة أن ٌمٌز التٌارات ولو كانت خفٌة

 االتجاهتكن باهتة التً تتسلل من أدٌب الحق وٌستطٌع هذا الخبٌر المدرب أن ٌكتشؾ 

. السابد فً أدب األدٌب والنبرة البارزة فٌه والمزاج الذي ٌتحكم فٌه

 التفاهم والتقارب بٌن الشعوب بمعرفة ،ومن فوابد دراسة األدب المقارن زٌادة        

 واإلعطاء القومٌة وتبادل المنفعة باألخذ وآالمها وآمالها الوطنٌة ،عاداتها وطرابؾ تفكٌرها

والتؤثر والتؤثٌر فلٌس معنى هذا أن ٌنصرؾ جهدنا فً هذه السبٌل عن العناٌة أوال بؤٌدنا 

فابدة ترجى من وراء هذا الدرس األدبً  القومً وفهمه حق الفهم وإجادته كل اإلجادة وال

.المقارن على ٌد باحث لم تكتمل شخصٌته وتنضج ذاتٌته األدبٌة القومٌة
1

 

 : أدوات البحث-6

ٌحتاج الباحث فً األدب المقارن إلى مجموعة من األدوات أو الدراسات التً تعٌنهم       

 فً سبٌله وأولى هذه األدوات الدراسة التارٌخٌة ومن الضروري أن ٌتزود المضًءعلى 

 .الباحث بحصٌلة واسعة من الدراسة تارٌخٌة

وهذه الدراسة تعٌنه على فهم األحداث وتطوراتها والعالقة اإلنسانٌة بٌن الشعوب فب      

مظاهرها المختلفة ومن التارٌخ الوقوؾ عل سٌر األبطال ودراسة النماذج البشرٌة واألدبٌة 

. المعروفة عن كل شعب وأدب
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ٌتطلب من الباحث فً األدب المقارن أن  معرفة اللؽات المختلفة أمر ضروري وال      

ٌقوم بدراسة فً جمٌع اللؽات فهذا مستحٌل ٌكفٌه أن ٌفعل هذا فٌما ٌحسن من اللؽات ولو 

كان ٌحسنه لؽة واحدة أو جانب لؽته القومٌة تكفٌه كذلك أن ٌبحث فً عصر معٌن من 

عصور التارٌخ األدبً تركا لؽٌره بقٌة العصور وٌلزم الباحث أن ٌحٌط إحاطة طبٌة بعدد 

 رسالة اإللهٌةكبٌر من اآلثار األدبٌة الكبرى فً العالم كاإللٌاذة واألودٌسة والكومٌدٌا 

.  مسرحٌات شكسبٌر وؼٌرها، الشهنامة،الؽفران

 األمم األخرى واألعمال األدبٌة الكبرى باآلثاروالترجمة تقوم بدور طٌب فً التعرٌؾ      

 بها فً معرفة األعمال لالستعانةوالباحث فً األدب المقارن ال ٌستؽنً عن هذه المترجمات 

 بالطبع إلجادة كل استحالةاألدبٌة أو الوقوؾ على أحوال الشعوب التً ال تجٌد لؽتها وهناك 

.اللؽات العالم المهمة 
1

 

 بالشعوب ٌفتح آفاق للفهم االتصالوالرحلة عمل مفٌد فً دراسة واألدب المقارن ألن       

ال تتهٌؤ فً دراسة الكتب وحده وتساعد هذه الرحالت على المزاج الشخصً للشعب من 

 فنجعل فن من فنون األدب واتجاهاتهالشعوب والعادات والمٌول التً تتحكم فً تفكٌره 

. ٌروج عنده ؼٌره من الشعوب ٌروج عنده وال

لدٌها  والكتب الرحالت مهمة هً األخرى فً اإلحاطة بؤحوال الشعوب والوقوؾ على ما

.من تقالٌد وآداب
2

 

 : التٌارات اللغوٌة-

. األوربٌة مإلفات كثٌرة لً دراسة التٌارات اللؽوٌة بٌن الشعوب األوروبٌةهناك فً اللؽات 

: اللغة العربٌة فً العالم اإلسالمً- 

اللؽة العربٌة أولى اللؽات العالم اإلسالمً ولها الكثٌر من لؽات هذا العالم صالت قوٌة       

كصلتها مثال باللؽة الفارسٌة أو التركٌة واللؽة الفارسٌة إحدى لؽات المجموعة اآلرٌة أو 
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 اللؽتٌن اختالؾ بٌنما اللؽة العربٌة واحدة من اللؽات السامٌة ومن ثم األوروبٌةالهندٌة أو 

.  جوهري ال ٌجعل للصالت اللؽوٌة بٌنها مكانا اختالؾفً األصول 

 واسعا ألسباب كثٌرة فاصلة منها أن بعض انتشارا انتشرتكانت اللؽة العربٌة قد       

ورها من األقطار كالشام اج القبابل العربٌة كانت قبل اإلسالم قد هاجرت من موطنها إلى ما

.  إتباع لها صالت بٌن العرب وأهلًٌ تلك البالدوازداد

ومنها أن العربٌة لؽة اإلسالم إن المسلمون محتاجون دابما إل دراسة القرآن وفهمه       

 وعندما حققت الفتوح اإلسالمٌة فً وإجادتهاومن هنا جاءت حاجاتهم إلى دراسة العربٌة 

 بهم ابهوا حكام العرب فً إتحاد لؽاتهم وأن ٌتشاالعالم اإلسالمً رأى الكثٌرون أن ٌجارو

. إعجابا أو تقرٌبا وطلبا للمنافع 

 اللؽة العربٌة أن تستوعب علوم األم األخرى وفنونها وأصبحت بذلك لؽة استطاعت

.  فً البٌبات األخرى ؼٌر العربٌةانتشارهاالعلم وتؤلٌؾ العالم اإلسالمً مما ساعد على 

. علوم الٌونان وفلسفتهم ومنطقهماستٌعابلم تعجز اللؽة العربٌة على 
1

 

 دور النقل والترجمة بدأت الشخصٌة اإلسالمٌة انتهى وبعد أن ، إلٌهاانتقلتوطٌهم بعد أن 

تظهر وأخذ العالم اإلسالمً ٌنتشر شرقا وؼربا حتى عم العالم كله وكانت هذه العلوم 

بعد هذه النهضة   نفسها فٌماأوروبااإلسالمٌة ركٌزة من ركابز التً قامت علٌها نهضت 

. العلمٌة كانت لؽتها العربٌة

:  بٌن العربٌة والفارسٌة-2

 بها والعالقة بٌنهما اتصاالالفارسٌة الثانٌة لؽات العالم اإلسالمً بعد العربٌة وأشدها      

. عالقة طوٌلة قدٌمة

 هنا بذكر مثالٌن واكتفى فً المجتمع اإلسالم الجدٌد نفوذهمولما جاء اإلسالم كان للفرس 

.  فً هذا المجتمعالنفوذعلى هذه 
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فقد تحٌر عمر رضً هللا عنه فً إحصاء الؽنام التً كانت ترد علٌهم وكٌفٌة توزٌعها       

.  الدٌواناتخاذ المبدأحتى أشار علٌه واحد من الفرس بتدوٌن الدواوٌن وكان هذا 

 اكما أن الدولة اإلسالمٌة ناشبة لم تستطٌع أن تستؽنً عن خبرة الفرس الذٌن أسلمو       

 حضارة الفرس فً المجتمع اإلسالمً فً مختلؾ المٌادٌن انتشرتوعلى العلوم فقد 

 والثقافٌة وأصبحت اللؽة الفارسٌة شابعة ذابعة فً أمصار العالم والسٌاسٌة االجتماعٌة

. اإلسالمً

وال ضرورة أن ٌفصل هنا آثار الحضارة الفارسٌة فً المجتمع اإلسالمً فهذا أدخل   

 .اإلسالمٌةفً دروس الحضارة 

 من وأداإهاولكن تؤثٌر لؽة هإالء الفرس وأفكارهم وحضاراتهم فً اللؽة العربٌة        

.موضوعات دراستنا فً األدب المقارن
1

 

: اللغة الفارسٌة- 3

:  مرت اللغة الفارسٌة بأدوار-1

-550) وكانت هً اللؽة السابدة فً عهد الدولة االكمٌنٌة :الفارسٌة القدٌمة-

وتتمثل هذه اللؽة فً النقوش المختلؾ التً خلفها ملوك هذه الدولة وكان موضوع (م.ق330

. هذه النقوش فً الؽالب تسجٌل األعمال الحربٌة واالنتصارات

-226)كانت اللؽة الرسمٌة فً عهد الدولة السٌاسٌة  :(البهلوٌة)الفارسٌة الوسطى - 

والمعروفة أن هذه الدولة الساسانٌة هً التً حكمت بالد الفرس قبل الفتح اإلسالمً  (م652

مباشرة وكانت البهالوٌة لؽة علم وأدب وظلت اللؽة الهلوٌة السابدة حتى قضى العرب على 

 وارتباط الفرس وشجعه على التعلم اللؽة العربٌة اعتنقنهملك الفرس والدٌن اإلسالمً الذي 

. اللؽة البهالوٌة 
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لم تصلح البهالوٌة لؽة الفرس بعد اإلسالم وقد قال فٌما  :(الحدٌثة) الفارسٌة اإلسالمٌة -

هذا باإلضافة ،  منهاافً أذهان الفرس المسلمٌن بالدٌانة الزردشٌة فانفروارتبطت سبق أنها 

إلى أن الكتابة البهالوٌة لم تكن شابعة بٌن الفرس أنفسهم إذا كانت محصورة من طبقة 

 إلى الكتابة العربٌة امما سهل على الفرس أن ٌهجرو'' دٌران''خاصة هً طبقة الكتاب 

 ولم ٌبقى لها وجود عند عامة الفرس من البهالوٌةالجدٌدة لهذه األسباب كلها زالت اللؽة 

 واسعا عند الفتح اإلسالمً ولٌس من امتدادا العربً وكانت بالد الفرس تمتد الفاتحجراء 

. المتزامنة األطراؾ لؽة واحدة الدولةالمعقول أن تسود مثل 
1

 

ولمقدسة مثال ٌذكر فً حسن تقاسم أن لؽات العجم تختلؾ من إقلٌم إلى إقلٌم وكذلك        

 رفعتها واتسعت أطرافها امتدتٌذكر ؼٌره من المإلفٌن وهذا كله أمر طبٌعً فً بالد 

 اللؽوٌة التً كانت موجودة فً تلك األقالٌم االختالفات ومفٌد فً بٌان مدى المقدسًوكالم 

ومن كالمه ٌستفاد أنه كانت هناك فً المشرق لؽة أو اللهجة هً المعروفة بالدربة ومن 

حسن الحظ هذه اللؽة الدرٌة أنها كانت بالمشرق حٌث قامت الدولة الفارسٌة المستقلة عن 

. الدولة العباسٌة

ٌروٌه الشمس قٌس فً   ماواستمرارهاومن العوامل التً ساعدت على بقاء اللؽة الدرٌة 

 ومانا ،المعجم أن ٌذكر أن هذه اللؽة أحق وأسهل وأنها قابلة للتحقٌق مثال ذلك كرواكر

 وهمً ومادامت هذه الدول الفارسٌة المستقلة فقد قامت بالمشرق لبعد المناطق ،وهمانا

الشرقٌة عن مراكز الخالفة العربٌة وضعؾ قبضة هذه الخالفة علٌها فالبد لها إذا أن تتخذ 

ٌفهم من هذا أن  لؽة قومٌة بدل لؽة العرب وهكذا ظهرت اللؽة الفارسٌة اإلسالمٌة وال

 عنها االفرس هجروا اللؽة العربٌة بعد أن أصبح لهم لؽة قومٌة ألنهم فً الحقٌقة لم ٌنصرفو

. وتؤلٌفهمفً أدبهم 

 حرفة األدب فرحل عن وطنه أدركنهم أنه ممن الشجري كذلك فً ترجمة الثعالبًوٌذكر _

 إلى بخاري وفً ترجمة أبً إسحق إبراهٌم بن على فارسً من علماء اللؽة والنحو واتجه

  .وٌقول أنه ورد بخاري فؤجل وٌحل
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 حتى بعد أن وانتشارهافٌه الكفاٌة على أن العربٌة ظلت متحفظة مكانتها  وهذا كله بما_

.أصبح للفرس لؽة قومٌة وأدب قومً
1

 

وأراد بما ذكره فٌما سبق أن تنبه إلى أن اللؽة الفارسٌة الجدٌدة وإن أصبحت لفة       

. الفرس القومٌة إال أنها مع ذلك عاشت مع العربٌة جنبا إلى جنب

هل وتبادل التؤثٌر فلما   لؽتًانتشاروأدت العالقات الواسعة بٌن العرب والفرس إلى       

 اللؽة الفارسٌة على انتشرت بالعصبة العربٌة اعتدادهبٌنهما وفً العهد األموي على شده 

. نطاق واسع

 فً إسماع العرب حتى إن العربً الذي مؤلوفةوفً عهد الدولة العباسٌة أصبحت الفارسٌة 

.  إذا سمعها بل ٌطرب لهاٌستسٌؽهاٌجهلها كان مع ذلك 

 : الفارسٌة وعٌوب اللسان العربً-4

 ومن أهم العٌوب التً أحدثها تزاحم الفارسٌة والعربٌة فً لسان واحد اللكنة أو العجمة - 

 .واللحن وهذه اللكنة على صور

  .ألفه العرب ٌلحق اللهجة فٌجري الكالم على جرس ٌخالؾ ما فمنها ما

ٌحسن الفرس نطقها كالحاء التً   ٌلحق حروؾ بعٌنها كتلك الحروؾ التً ال ومنها ما- 

. همزة وهرؾ.حمزة وحرؾ:تتحول فً لسانهم هاء مثل

 وإن كان ٌمكن إدراجه فً باب ،ٌتصل باإلعراب وهو العٌب المعروؾ باللحن  ومنها ما-

ٌدخل العربٌة من القٌاسات والصٌػ  ومنها ما. ٌعربون اللكنة ألن األعاجم ومنهم الفرس ال

 الفارسٌة فً اللسان العربً كل هذا تإثرإؼراءه أن  الدخٌلة التً ال ٌعرفها العرب وال

.التؤثٌر وكان أثر هإالء الفرس فً لسان العرب
2
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 أو افهً البصرة مثال كان للبصرة شؤن كبٌر وكان منهم فرٌق من أهل أصبهان أسلمو      

 شؤن عدد منهم كعبد هللا بن األصبهانً الذي تنسب وارتفع اهاجرو إلى البصرة حٌث أقامو

 . األصبهانً بالبصرةابندار  إلٌه

 وكانت الكوفة كذلك مركزا تجارٌا ٌجتنب أٌه عدد كبٌرا من التجار وأهل الصناعات -

 لؽتهم وثقافتهم وفنونهم انتشرتوكانت الحٌرة معقال من معاقل لنفوذ الفارسً إذ فٌها 

. وتجارتهم زمنا طوٌال قبل اإلسالم وبعده

وفً العصر العباسً آلت األمور كلها فترة من الوقت إلى ٌد الفرس وتؽلؽل نفوذهم       

 وكبٌرة ومن أمور الدولة وبعد النزاع بٌن األمٌن العربً الخالص افً كل صؽٌرو

 أم نزاعا بٌن العنصرٌٌن العربً والفارسً ومع أن عمر بن الخطاب فً صدر والمؤمون،

أال أن هذا .  ؼٌرهم من األعاجمااإلسالم كان ٌخشى على العرب أن تعوج ألسنتهم إذ خالطو

. اإلجراء لم ٌحفظ العرب من التؤثٌر بهإالء األعاجم

 النحو وقد عبر الشاعر عن أهمٌة علم اتخاذهم لحماٌة لؽتهم اصطنعوهاومن الوسابل التً 

: النحو بقوله

النحو ٌبسط من لسان األلكن           والمرء تكرمه إذا لم ٌلحن 

وإذا طلبت من العلوم أجلها            فؤجلها منها مقٌم األلسن
1

 

ولكن هل أدت هذه الوسابل واألسالٌب إلى حماٌة العربٌة من تؤثٌرات الفارسٌة  

رجوه من نقاء اللؽة وسالمة األلسنة؟  حماٌة تامة؟ وهل تحقق لعلماء اللؽة بعد ذلك ما

 بمبدأ التؤثر باللؽات األخرى بالفارسٌة ٌعتمدون إل إجراء جدٌد سلمواولهذا نراهم أن        

. لحماٌة العربٌة 

 إل كثٌر من الكلمات األعجمٌة وإستعمولها ولكنهم أجرو فٌها بعض احتاجواوالعرب        

 تجنا للخلط فهم محتاجون إلى التؽٌٌر فً بعض استعمالهابل قالتعدٌالت وفق القواعد معٌنة 
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األحرؾ إما باإلدالل أو النقصان أو بالزٌادة وقد ٌقع التؽٌٌر فً الحركات كتحرٌك ساكن أو 

. تسكٌن متحرك

 وهذه التؽٌرات لها قواعد وضوابط وتكون عادة فٌما ٌتشابه وٌتقارب وخرؾ الجاؾ -

الخداع الخبٌث أصله  الفارسً ٌمكن أن ٌقلب جٌما للتشابه بٌن الحرفٌن كما فً الجرٌر وهو

. كرٌر بالجاؾ الفارسٌة وحرؾ الباء المثلثة ٌنقلب عندهم إلى فاء

 من التخلٌط ولم ٌسلم لهم األمر على ا علٌها لم ٌسلمواصطلحواومع هذه القواعد التً        

 اللؽةدوام فٌما لٌس من كالمهم وكل هذه المحاوالت التً  أشرنا إلٌها لم تنفع فً حماٌة 

ؼة الفارسٌة وكان العرب ٌعجبون بحضارة لالعربٌة واللسان العربً حماٌة تامة من التؤثر بال

 .الفرس وٌقتبسون فً كل شإون حٌاتهم

 بٌنها وبٌن ا فً وجه الفارسٌة وٌحولوا أن ٌقفوالكن األصمعً وؼٌره لم ٌستطٌعو     

.التسلل إلى األلسنة
1

 

 اففً البصرة مثال كانت الفارسة شابعة شٌوعا عظٌما حتى وصلت إلى الصبٌة الذٌن كانو

ٌفهمونها وٌتكلمون بها على نحو دارج ومن اآلفات التً ظهرت فً لؽة أهل البصرة من 

 اسم فً ا أن ٌزٌدواصطالحهمتؤثٌر الفارسٌة طرٌقاهم فً تسمٌة األماكن والخطط ومن 

: القرٌة التً تنسب إلى رجال ألفا ونونا نحو قولهم

 هللا ومن األسماء الفارسٌة التً عبٌدنسبة إلى طلحة بن أبً رافع مولى طلحة بن – طلحتان 

. شاعت عندهم نهر ماسوران

 إلى حد كبٌر عن اللكنة التً أصابت الخواص والعوام على مسبولة وكانت الفارسٌة -

 قد أهدى بعضهمقٌل قبل مولى زٌاد ذات مرة وكان  السواء ومن أمثلة اللكنة بن عوام ما

وهذه لكنة ترد إلى تعذر نطق بعض الحروؾ '' أهدوا لنا هماروهش''زٌاد حمار وحش 

 لكنة عبٌد هللا من الحروؾ واأللفاظ إلى التؽٌرات واألسالٌب حتى أنه قال وامتدتالعربٌة 

 .'' سٌوفكم ٌرٌد سلو سٌوفكمافتحوا'' مرة
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: ومن أمثلة اكنة زٌاد ما أنشده أبو عبٌدة قوله

فً زاده السلطان فً الود رفعة       إذا ؼٌر السلطان كله خلٌل 

'' قً زاده الشلتان''قال فنان ٌجعل السنٌن شٌنا والطاء والتاء فٌقول 

والشٌوع الفارسٌة فً العصور اإلسالمٌة المختلفة شاعت األلقاب الفارسٌة بٌن الناس     

 .فالشاعر األموي على بن خلٌل كان ٌلقب بالبردخت

. أجناسهم وأدبابهماختالؾ وشاعت الفارسٌة بٌن سكان األقالٌم اإلسالمٌة على -
1

 

: األلفاظ الفارسٌة فً العربٌة-5

 طرٌقها إلى اشتقتتركته الفارسٌة من أثر فً اللسان العربً ووجدناها قد  قد تجاوز ما     

معجم اللؽة العربٌة نفسها وؼلى األدب شعره ونثره 

وٌتصل الكثٌر من األلفاظ الدخٌلة بمظاهر الحضارة وقد  تعرضت لهذه األلفاظ بالدراسة 

 وقام أدى شٌر ،عدد من المإلفٌن العرب كالخفاجً فً شفاء القلٌل والجوالٌق فً المؽرب

: ٌؤتً بجمع طابفة كبٌرة من هذه األلفاظ فً كتابة األلفاظ نورد ما

 .(آب رٌز)ٌصاب الماء  معرب آبرٌز أي ما: اإلبرٌق

 .العظمة والبهجة معرب آب بها معناه الجمال والحسن:األبهة 

  . وهو المرتفع الطوٌلباالتهأي رخاء العٌش معرب : بلهنٌة

 إلى ؼٌر االستواءٌقول الجو الٌقً هو الدرهم المبطل السكة والبهدج التعوٌج من :البهدج 

. بهدج دمه إذ أهدره:  المباح ٌقالالشًءوالبهدج هو 

 . حتى صار كالعربًاالستعمال شاع فً ،أعجمً معرب: الجورب

 .الوزٌر والقانون والنظام واألدب: الدستور
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.  ألحمت الفرسا منه فعال فقالوامؤخوذ من لكام الفارسٌة أو اشتقو: لجام 

 قد ٌتلمح بؤن ٌدخل فً شعره شٌبا من كالم الفارسٌة كقول األعرابًوٌذكر الجاحظ أن 

: العمانً للرشد

من ٌلقه من بطل مسرند       فً رعفة محكمة بالسرد 

                تجول بٌن رأسه والكرد 

ولكرد هنا هو العنق 

 الحجاج صورة لما ٌضمه لسان العامة من تبذل فقال فً فتح قلعة ابنوكان شعر 

: أدرمشت

سقانً كؤسه سحرا بوقت   وكان صبوحنا فً ٌوم سبت 

ؼالم أعجمً فٌه ظرؾ     وحذؾ بالتلطؾ والتؤتً 

 سقانً دروسا وأردت منها     على سكرى وصبحنً بهفت 

, ولفظ أعجمً,  هذه القصٌدة التً تمثل خٌر تمثٌل كل ما فً لؽة العوام من تبذل سوقً-

 .وإلى جانب ما فٌها من أفكار وتشبهات

:  ومن مظاهر هذه العجمة اللفظٌة فً قصابده أمثال-

 .15س 67 بلور ص -

 .16 س69 بٌكار بمعنى عاجز -

 .16 س 73 الحامضدوؼٌاج وهو اللبن _

 15 س57خركوش وهو األرنب _

 حجاج على علم وثٌق بالفارسٌة ألنها ابنوال تدل وفرة األلفاظ األعجمٌة فً شعر       

  حجاج ماابن ولٌس فٌما أشرنا إلٌه من شعر ،كلها مما شاع فً لؽة العوام على عصره



 الفصل األول                                                                                              
 

25 
 

ٌصله بالشعر سوى الوزن القافٌة و نستطٌع إذ أجردناه منها أن نعتبره من لؽة العوام فكرة 

.ولفظا
1

  

 :األلفاظ العربٌة فً الفارسٌة-  6

وكونت هذه األلفاظ جانبا , كان نصٌب الفارسٌة من األلفاظ العربٌة أكبر وأعظم         

ضخما من مفردات اللؽة الفارسٌة لدرجة إننا إذ نظرنا فً معجم اللؽة الفارسٌة وجدنا أن 

. مفردات بعض األبواب كالباب الثاء وباب الصاد وباب العٌن وؼٌرها تكاد أن كلها عربٌة

- ثانً–ثامن -ثالول- ثالوث- ثالث_ثاقل – ثاقً –ثار - ثابت: ففً باب الثاء نجد       

إلخ هذا الباب فً معاجم ......ثعابٌن– ثرٌد - ثرٌا- ثدا-ثخٌن-ثخن-ثبوت-ثبت- ثبات- ثالث

. اللؽة الفارسٌة

– صابمة –صارم - صادر صادق-صبى- صابون– صابر : وفً الباب الصاد نرى     

– صبوح – صبور - صبر–صبح - صباح- صب– صابب – صارح – صافً – صاؼر 

– صداق – إصدارات – صخر – صحٌح – صحراء - صحبت– صحاؾ – صحاح 

إلخ من هذا الباب .......صدؾ– صدر –صدق 

–عار - عادل–عادت –عاجل - عاجز– عاتق – عابس – عابر – عابد : وفً باب العٌن

إلخ ......عالى– عالً – عاقر – عاطر - عاصم–عاشق - عارؾ–عرض 

 وقد أثارت كثرت هذه ،دخل اللؽة الفارسٌة من ألفاظ عربٌة ال تحصى وهذا دلٌل ما       

. فً العصور المختلفةاإلٌرانٌٌناأللفاظ العربٌة حساسٌة على بعض 
2

 

ومصدر هذه الحساسٌة عند هإالء أنهم ٌعتبون هذه األلفاظ العربٌة لتؽلؽل وسٌادة اللؽة       

العربٌة وفات هإالء أن هذا التبادل بٌن اللؽتٌن العربٌة والفارسٌة دلٌل على أن الشعبٌٌن 

.  قد تجاورا وتعاونا وآمنا بدٌن واحدواإلٌرانًالعربً 
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سبق إلى كثرة  وقد أشار فً ما، وكانت للعربٌة تؤثٌرات واسعة فً اللؽة الفارسٌة     

 باإلسالم المتصلةدخل هذه األلفاظ تلك  وأول ما، األلفاظ اللؽة العربٌة التً دخلت الفارسٌة

. ثواب - قرآن– مبارك –كوثر –حالل – مسلم – زكاة : والحٌاة اإلسالمٌة الجدٌدة مثل

وكذلك ظهرت ألفاظ أخرى تتصل بالتظٌم السٌاسً واإلداري للدولة اإلسالمٌة الجدٌدة ومن 

إلخ ....معزب - شرطة– ملك – عامل – هٌجا – حرب –أمثال هذه األلفاظ 

: وٌمكن أن ٌخلص أهم تلك اآلثار التً تركتها العربٌة فً الفارسٌة

 . المفردات واأللفاظ-1

عزٌزا - مكرما:  عدد وفٌر من الكلمات المنوٌنة على طراز الكالم العربً مثلاستخدام -2

 .حقا–

كرم عظمت وكانت من قبل تستخدم على النحو -  المصادر العربٌة أمثال نجلاستعمال -3

إلخ ..عظٌمً – كرٌمً - بخٌل: الفارسً

 .وؼٌرها.. نكت– ؼرب – خصم :  الصٌػ العربٌة مثلانتشار -4

 .إٌراد الجمل العربٌة إلظهار مهارة الكاتب فً جمع بٌن اللؽتٌن_ 5

 .معاملة األلفاظ العربٌة، معاملة األلفاظ الفارسٌة_ 6

 . أسماء اإلشارة،شٌوع القواعد  اللؽة العربٌة فً اللؽة الفارسٌة كروابط الحروؾ الجر_ 7

 . والتنبٌهالنداءحروؾ _ 8

.تركٌب األفعال الفارسٌة مع المصادر العربٌة_ 9
1

  

 . المفعول المطلق فً مجال التؤكٌد وفق النحو العربًاستعمال_ 10

 . األفعال الماضٌة والمضارعة بصٌؽة المجهولاستخدامالمٌل إلى _ 11
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 على النحو المفرز فً اللؽة االلتزامتقلٌد الجمل العربٌة فً القدٌم والتؤخٌر وعدم _ 12

الفارسٌة وذلك بتقدٌم المفعول على الفاعل والفعل وكذلك تقدٌم الفعل نفسه فً أول الجملة 

. مما ٌخالؾ تركٌب الجملة الفارسٌة وٌعتبر أثرا من آثار اللؽة العربٌة

 .مطابقة الصفة للموصوؾ_ 13

 .العناٌة باألسجاع_ 14

: بٌن الفارسٌة والتركٌة_ 7

 ورد ذلك إلى أسباب ٌذكرها ،دراسة الترك تارٌخٌا واألدب لٌست دراسة هٌنة 

 رقعة األرض اتساع ومنها ،العلماء منها كثرة القبابل والفروع التً ٌتفرع إلٌها هذا الشعب

 ومنها تعدد اللهجات التً ٌتكلمون بها تباعا ،التً شؽلها فً أقصى الشرق ألقصى الؽرب

 هذا الشعب اختالطلتعدد المناطق واألقالٌم التً ٌعٌشون فٌها ثم هناك إلى جانب هذا كله 

بكثٌر من الشعوب األخرى التً خالطتها أو علش مع كالصٌن والفرس والعرب والهنود 

. وؼٌرهم

 الدماء اختالط  بٌن الشعب التركً وؼٌره من شعوب االختالطوقد ترتب على هذا          

 اللؽات والثقافات مما ٌوسع دابرة البحث عن الباحث  وٌجعله فً وامتزاجوتداخل التوارٌخ 

حاجة إلى كثٌر من أدوات البحث المختلفة التً ال تالزم فً العادة لؽٌره من الباحثٌن فً 

. الموضوعات األخرى

.والمتصدي لتارٌخ الترك أدباإه ٌجد صعوبة كبرى فً هذه الدراسة
1

 

 هذه اللؽة نفسها تتفرع كما أشارت ،ألنه محتاج أوال إلى إجادة اللؽة التركٌة وحتى       

إلى لهجات مختلفة تعقد األمر أمام الباحث وتجعله فً حاجة إلى مساعدة مجموعة من 

 ارتبطتمن اللؽات  ثم هو فً حاجة إلى إجادة عدد آخر, العلماء بهذه اللهجات المختلفة

.  وثٌقاارتباطابالتركٌة 
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وٌالحظ أن مصادر ،  على الفارسٌة والعربٌة أمر أساسً لمعرفة تارٌخهم      فاالعتماد

تارٌخ الترك كانت تكتب حتى أزمة متؤخرة باللؽة الفارسٌة وعندما أخذ الترك ٌهتمون 

. بلؽتهم وٌتخذونها لؽة كتابة وتؤلٌؾ لم ٌنقطع تٌار الفارسٌة وظلت تشارك التركٌة

ٌستمد  وٌشٌر بارتولد إلى هذه الصعوبات فٌقول إنه لٌس هناك بٌن الدول التركٌة ما       

تارٌخه من مصادر تركٌة سوى الدولة العثمانٌة وحتى هذه المصادر التً كتبت بالتركٌة 

. تجبر الباحث على إجادة العربٌة والفارسٌة ألن اللؽة التركٌة خلٌط من هذه اللؽات

 اومواطن هإالء األتراك األصلٌة هً المناطق الواقعة فً شرق آسٌا وشمالها وقد قامو     

 الهجرة اتجهتٌقارب من قرنٌن  بكثٌر من الهجرات هجرتٌن كبٌرتٌن ٌفصل بٌنهما ما

.  الثانٌة إلى جنوبهااتجهتاألولى منهما إلى ؼرب آسٌا بٌنما 

كان السالجقة فً أول أمرهم رعاة لم ٌتسع لهم مواطنهم األصلً فً تركستان       

  مااوراء النهر وعندما بلؽو  ؼربا إلى بالد ماا أن ٌهاجروفآثروا البالد وازدحامالمرعى 

. وراء النهر

 هناك دولة ا هإالء السالجقة ؼربا إلى آسٌا الصؽرى حٌث أقامواتجهوبعد إٌران     

 هإالء السالجقة األتراك علال آسٌا الصؽرى أخذت تلك اومنذ أن سٌطرو. سالجقة الروم

إنتشرت الحضارة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة فً آسٌا الصؽرى  أو .البالد تتؤثر بالحٌاة التركٌة

 وتؤثرواشرق إلى الؽرب الباعتبارها أول حضارة صادفها األتراك السالجقة فً رحلتهم من 

 .بها فً فترة إقامتهم فً إٌران ونقلوها بعد ذلك معهم إلى آسٌا الصؽرى

 هذا امتدفً هذه المقدمة القصٌرة ٌدل على تؤثر هإالء األتراك بالحضارة الفارسٌة وقد 

.  التؤثر إلى اللؽة واألدب

 بؤحوالأما اللؽة التركٌة الؽربٌة أو العثمانٌة فكانت ترتبط فً تطورها ونموها        

 واالنتصارات السٌاسً االزدهار األهوالاإلمبراطورٌة العثمانٌة السٌاسٌة والعسكرٌة وفً 

. العسكرٌة
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 اللؽة التركٌة والفارسٌة والعربٌة فً األصول اللؽوٌة التً تنتمً إلٌها إال اختالؾومع       

وأصبحت األلفاظ الفارسٌة والعربٌة جزء ال ٌتجزأ من . إن الصالت بها كانت أوثق وأعمق

. المعجم اللؽوي التركً

 األدب واستمروظل األدب التركً ٌقتفً كذلك أثر األدب الفارسً وٌنهج نهجه         

وكان األتراك . منتصؾ القرن التاسع عشر ى باألدب الفارسً حتاتصالهالتركً فً 

 ولما مد األتراك نفوذهم ، إلى آسٌا الصؽرى ٌتخذون الفارسٌة لؽة لهمانتقالهم بالسالجقة قب

.ؼربا إلى بالد الروم لم ٌتؽٌر الموقؾ وظلت الفارسٌة صاحبة الشؤن األول
1

 

 (آسٌا الصؽرى)وٌالحظ على العموم أن المجتمع التركً فً عهد السالجقة الروم        

 .والثانٌة طبقة عامة الشعب, كان ٌنقسم إلى طبقتٌن األولى هً الطبقة الراقٌة

 دولة السالجقة الروم وجاءت دولة األتراك العثمانٌة بدأ األدب التركً انتهتولما      

 التؤثر الفارسً فً األدب التركً شعره ونثره فازدادٌظهر وجاء القرن الخامس عشر 

 كبرى فً القرن السادس عشر وفً القرنٌٌن السابع عشر نهضة الدولة العثمانٌة ونهضت

والثامن عشر بدأ بعض الشعراء الترك ٌنصرفون عن التقلٌد إلى التجدٌد وعن النقل إلى 

. االبتكار

:  بٌن الفارسٌة واألردٌة-8

جاء فً الهند وقت كان أؼلبها ٌخضع لحكام الترك أو أفؽان وكلهم مسلمون وبهذا أخذ      

 إلى ااإلسالم ٌنتشر فً الهند ولم تكن ؼالبٌة السكان الهنود تعانً ضؽطا أو إكراها لٌتحولو

 الهنود لإلسالم اعتناق كان الحكام المسلمون ٌكتفون منهم بجمٌع الجزٌة وكان ،اإلسالم

. مسؤلة ذاتٌة

 معسكر ل بمعنى معسكر أو جٌش وكاماواألردٌة مؤخوذة من الكلمة التركٌة أرادو_ 

 ، مسعود ٌضم كثٌرا من الجنود األتراك والفرس والهنودوابنهالسلطان محمود الؽزنى 

ولهذا نشؤت بٌن هذه العناصر التً ٌضمها معسكر السلطة لؽة مشتركة هً مزٌج من 
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 لؽة ا أيأي لؽة أهل معسكر أو لؽة أردوا اللؽات هذه العناصر سمٌت لؽة أهل أرادو

أخذت الهند كذالك نصٌبها من , المعسكر وكما تلقٌت تركٌا نصٌبها من الحضارة الفارسٌة 

نفس الحضارة بعد أن كان فً الهند لؽتان إحداهما الفارسٌة لؽة الطبقة الحاكمة ورجال 

 الهنود امتزاج هاتان اللؽتان من أثر امتزجتالبالط وآخرهما الهندٌة لؽة عامة الشعب 

. ودخلتهما األلفاظ التركٌة،والفرس فً معسكر
1

 

واستطاعت بهذا األردٌة أن تحل ,  لؽة جدٌدة هً اللؽة األردٌةاالمتزاجونشؤ نتٌجة هذا      

وتتمٌز األردٌة عن الهندٌة الخالصة بكثرة الكلمات والتؽٌرات , محل الفارسٌة إلى حد كبٌر

.  الحروؾ الفارسٌة وهً العربٌة أصالاتخاذهاالعربٌة الفارسٌة فضال عن 

وظل شعراء الردٌة وأدباإها ٌحذون حذو الفارسٌة فً أعمالهم حتى جاء العصر      

وبدأ شعراء العصر الحدٌث ٌقلدون األوروبٌة، الحدٌث وجاءت معه الحضارة والثقافة 

 ومن هإالء حالً الذي تؤثر باألدب اإلنجلٌزي ونشره بٌن الهنود وٌبدو أن األوروبٌةاآلداب 

 أثار علٌها المعارضة اندفاعا وراء تٌار الثقافة األوروبٌة اندفعتهذه الحركة التجدٌدٌة 

 إلى افظهر أكبر حسب الذي عارض هذه الحركة معارضة عنٌفة وأهاب بالناس أن ٌعودو

ومن هنا كانت مقاومته شدٌدة عنٌفة وجاء بعد أكبر داعٌة . الثقافة الشرقٌة مرة أخرى

.إسالمً كبٌر هو الشاعر محمد إقبال الذي ٌعد أشهر شعراء األردٌة فً العصر الحدٌث
2

 

:  نحو أدب إسالمً مقارن-

فً التمهٌد الذي صدرت به الطبعة األولى والثانٌة من هذا الكتاب أشار إلى الهدؾ       

ولكن كثٌرا من ،  فٌما تناولته من موضوعاتهالتزامهوالمنهج الذي بتؤلٌفه، الذي قصٌدته 

القراء جرت عادتهم أن ٌهملوا التمهٌد أو التقدٌم وٌعتبروه راسا إلى مواضٌع الكتاب 

. ٌخرجوا بعد ذلك بنتابج قد تتعارض مع أفكار المإلؾ

 على المإلفات وعٌب ٌجب أن ٌحذره كل االطالعوهذا فً رأٌه نقص فً طرٌقة        

وفً مثل هذا التقدٌم أو التمهٌد ٌشرح المإلؾ هدفه من كتابه وٌبٌن الخطة ,قارئ ناضج 
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ولكن كثٌرٌن ، وٌختار بعد ذاك من المادة العلمٌة ما ٌتفق مع هذا الهدؾ,التً ٌسٌر علٌها 

 واآلراءممن ٌقفزون إلى موضوعات الكتاب دون التمهل عند المقدمة ٌصدرون من األحكام 

. قد ٌكون مبنٌا على تجاربهم الخاصة وأفكارهم السابقة  ما

جه ت التً ياالتجاهاتأنهم طالعوا مقدمة الكتاب لتجردوا من أفكارهم وتابعوا بفكر حر أو 

. إلٌها المإلؾ

أنه  هذه الطبعة الثالثة من الكتاب إاللوقد فكر فً أضع هذا الجزء من الكتاب تمهٌدا       

 . إلى بقٌة أبواب الكتابواالنتقالٌكون نصٌبه من قارئ هذه الطبعة القفز فوقه  خاؾ أن

 القارئ الذي ألؾ أال اهتمامولهذا فضلت له هذا الموضع لٌنال . دون الوقوؾ عنده      

 ولتزداد الفكرة فً نفس الوقت وضوحا بزٌادة الشرح الذي ال تتسع ،ٌهتم بالتمهٌد أو المقدمة

.له مقدمة الكتاب
1

 

ولكً نزٌد الفكرة وضوحا نعود إلى التذكٌر بؤهداؾ األدب المقارن قلنا إن من بٌن     

 باألدب القومً بإثرابه االرتقاءأهداؾ األدب المقارن قلنا إن من بٌن أهداؾ األدب المقارن 

باإلضافة إلى أن اإلطالع على آداب . من نواحً القوة والجمالاألخرىمما فً اآلداب 

 ذات ثراء وألوان مستحدثة من فنون األدب ٌإدي إلى التخفٌؾ من حدة التعصب للؽة أخرى

. واألدب القومً بؽٌر مقتض صحٌح و إلى السعً الجاد لإلفادة  مما فً تلك اآلداب

ومن أهداؾ درس األدب المقارن تكوٌن الدربة الخاصة فً الدارس التً تعٌنه على تمٌٌز 

.  من تٌارات الفكر والثقافةدخٌلهو أجنبً  هو قومً أصٌل وما ما

وإذا كانت مثل هذه األهداؾ القومٌة من ؼاٌات الدرس األدبً المقارن فكٌؾ نعمل                               

 فالمنهج أو أسلوب العمل واألسس التً تقوم ،على تحقٌقها؟ األدب المقارن منهج وموضوع

 مظاهر التؤثٌر المتبادل بٌن اآلداب وؼٌر والتقاطعلٌها الدراسة فً جمع المادة وإعدادها 

أما الموضوع أو المضمون أو . هذا المنهج العلمً ال ٌمس الشخصٌة القومٌة فً شٌا. ذلك

                                                           

93 لبنان ص، بٌروت، دار النهضة العربٌة، دار النهضة، األدب المقارن،طه ندا 1  



 الفصل األول                                                                                              
 

32 
 

مادة الدرس فهً التً ٌجب أن تختلؾ من شعب إلى شعب ألنها تتصل بؤدب هذا الشعب 

.وتارٌخه القومً وعالقاته الحضارٌة بؽٌره من الشعوب
1

 

 لوحظ أن الدارسٌن الشرقٌٌنوعندما أخذت دراسة األدب المقارن شقت طرٌقها بٌن        

 وكان هذا خطؤ كبٌر األوربٌون،فً الشرق ٌهتمون بنفس موضوعات الدراسة التً ٌهتم بها 

 وهً موضوعات بعٌدة ،ألن موضوعات الدراسة عند األوروبٌون تستمد من بٌبتهم وأدبهم

 التً أشار إلٌها من القومٌةتحقق دراستها عندهم تلك األهداؾ   والالشرقٌٌنكل البعد عن 

. قبل

.  وقد أشار كذلك إلى الدربة التً هً ثمرة من ثمار درس األدب المقارن

. إن هذه الدربة تعٌن على التمٌٌز والتفرقة بٌن القومً واألجنبً

 اتخاذإذا العناٌة بالدراسة القومٌة هدؾ واضح فً دراسته لألدب المقارن وإن أهما       

ومثل هذه الموضوعات األوروبٌة الخالصة ال تعٌن على ,الموضوعات القومٌة مادة للدراسة

تنمٌة الشخصٌة القومٌة للدارس الشرقً مثال إن لم تضعؾ فٌه هذه الشخصٌة إن من فوابد 

األدب المقارن أنه ٌعٌن على إثراء اآلداب القومٌة بما ٌستفاد من اآلداب األجنبٌة ولكً 

 هذا معناه األخرىنثري آدابنا القومٌة ٌجب أن نضٌؾ إلٌها شٌبا مفٌدا مما تجده فً اآلداب 

 األدبً وأن نطوؾ مع اآلداب األجنبٌة على أن ٌظل أدبنا القومً هو بكٌانٌناعندما نشعر 

 . ونهاٌة المطاؾ االنطالقنقطة 

 وكان من بٌن ما ذكر من أهداؾ األدب المقارن أنه ٌعٌن على زٌادة التفاهم والتقارب بٌن 

فإن كان التقارب ،  وأمالهاأالمهاوطرابق تفكٌرها والمشاركة فً ، الشعوب بمعرفة عاداتها

بٌن الشعوب مطلوبا فمن األولى أن ٌتم أوال بٌن الشعوب ذات الصالت المشتركة كالتارٌخ 

 وحٌن نتجه بالعناٌة كلها إلى اآلداب االشتراكأو العقٌدة أو األدب أو ؼٌر ذلك من أوجه 

. األوروبٌة وحدها نعمل على عكس ذلك فنرٌد مابٌن شعوبنا اإلسالمٌة من العزلة والتباعد
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 مرفوض شًءٌفهم مما قال أن تتوقؾ اإلفادة من اآلداب األوروبٌة العالمٌة فهذا  وال    

. وبعٌد عن التفكٌر الواقعً والعلمً وخالؾ لطبٌعة الحٌاة فً العصر الحدٌث

والهدؾ من دعوتنا هو أن نتوجه إلى آدابها اإلسالمٌة فنزٌد العناٌة بها تنمٌة       

. شعوبنا اإلسالمٌةلشخصٌتنا وأخذا باألسباب المإدٌة إلى زٌادة التقارب بٌن 

 اإلسالمٌة لتدعٌم آدابناوقد ٌحتاج األمر إلى بعض األدلة والشواهد من ، هذه كلمة عامة

. الفكر

الذي كان داعٌة إسالمٌا ٌإمن بضرورة '' محمد إقبال''وأول من ذكر فً هذا المجال       

ٌرى معنى لما أصاب هذه األمة من تفرق إلى دول  وال،  شمل األمة اإلسالمٌةاجتماع

 بٌن الدول اإلسالمٌة الذي ٌقوم على الحدود الجؽرافٌة االنتقاموعنده أن هذا . وأوطان

.والنظرٌات الجنسٌة
1

 

فالقوة تؤتً من المجتمع والتوحد والضعؾ ٌنشؤ , ال ٌتفق مع إقامة مجتمع إسالمً قوي    

 ن لعوامل المنافسة أو الطمع ألاستجابة المجتمعات المتفرقة أشد واالنقساممن التفرق 

. الشكوك

 فكرة إقبال مع تارٌخ المسلمٌن إال أن تنفٌذها ٌتعذر وٌستحٌل بل قد ٌكون اتفاقورؼم      

.  األوضاعاستقرارمن الخٌر أال نثٌرها فً عالمنا المعاصر حرصا على 

كان إقبال ٌرى أنه لكً ٌقوى هذا المجتمع اإلسالمً البد أنه ٌشعر بذاته ومعنى      

وهو ٌرى أن .  كل ما فً اإلنسان من طاقات وقدرات استخراجالشعور بالذات عند إقبال 

نظام هذا العالم تابع من وجود الذات وأن ذات اإلنسان فٌها من القوى والطاقات شٌا كثٌر  

مابة عالم مخٌفة فً ذاته ومن '' فً الكون   أن ٌرى كل مااستطاعوإذا أثبتت اإلنسان ذاته 

 .''إثبات ذاته ٌتضح ؼٌره

عندها إذا ربٌت فً نطاق  وهذه الذات اإلنسانٌة تبلػ أقصى طاقتها وتقدم أفضل ما        

 إلى وازدهارهفالفرد والجماعة ٌكمل كل منها اآلخر وٌحتاج كل منها فً نموه . الجماعة
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. ألن هذا مفسدة لكلٌهما.ٌجوز أن تطؽى مصلحة أحدهما على اآلخر رعاٌة اآلخر وال

  ٌستطٌع أن ٌبلػ حد لالرتباطوهو بهذا , الفرد بالجماعة رحمةارتباط'' وٌعتبر إقبال أن 

. االحترامفالفرد ٌنال من الملة . الكمال ولهذا فمن واجب كل فرد أال ٌتخلى عن الجماعة

واإلسالم عند إقبال هو المصدر األول لقوة المسلمٌن واألدب عنده أدب إسالمً ألمة 

وال ٌتعصب إقبال فً لؽة هذا األدب للؽة الوطنٌة .اإلسالم كلها ولٌس لمسلمً الهند وحدهم 

وقد أحسن إقبال أن اللؽة . فهو ٌكتب بلؽته األردٌة كما ٌكتب أٌضا بالفارسٌة التً ٌحٌدها 

الفارسٌة أشٌع فً العالم اإلسالمً من لؽته األردٌة وأنها أقدر على توصٌل أفكاره إلى 

. قاعدة أعرض من المسلمٌن فكتب بها كثٌرا من أشعاره

وإذا كان محمد إقبال أعظم دعاة الوحدة اإلسالمٌة فً العصر الحدٌث إال أن الدعوة       

لقد كان أدباء األردٌة قبل إقبال ٌنتقلون .إلى التكامل بٌن اآلداب اإلسالمٌة كانت أسبق منه

 )نذكر من هإالء مثال.بٌن اآلداب اإلسالمٌة وٌفٌدون منها وٌحققون معنى التكامل بٌنها

الذي كان شاعر اللؽتٌن الفارسٌة واألردٌة وله أٌضا نثر فنً '' ؼالب'' (1797-1869

, الذي ٌعتبر أكبر شعراء الؽزل فً األردٌة (1810-1722)'' مٌر''بالفارسٌة ومنهم كذلك 

فً بعض قصص الحب التً نظمها وكذلك '' المثنوي''  أسلوب فارسً فً النظم اختاروقد 

وأشهر مثنوٌاته  (1876-1727)''مٌر حسن''  بنفس األسلوب المثنوي فً النظم اشتهر

.وأصولها وأطولها منظومته عن األمٌر بن نظٌر وحبوبه بدر منٌر
1

  

أعظم شعراء المرثٌة فً األردو ومرثٌة فً الحسٌن ورفاقه  (م74-1801)وٌعبر أنٌس

وقبل هإالء كانت الفارسٌة لؽة الثقافة واألدب .  الذكرى باستشهادهم احتفاالتترتل كل عام 

فً بالط األباطرة المؽول المسلمٌن ومع أن الصفة العسكرٌة كانت ؼالبة على تكوٌن 

 بالفن كان أٌضا من أبرز صفاتهم ولم واهتمامهمأوالبك األباطرة إال أن مٌلهم إلى األدب 

 باألدب والفن قاصرا على األباطرة وحدهم بل إمتد إلى بقٌة أفراد األسرة االهتمامٌكن هذا 

. الحاكمة وؼٌرهم من أفراد الطبقة العلٌا
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وظهرت بالفارسٌة مإلفات تارٌخٌة وأدبٌة . وكان خط اللؽة الفارسٌة فً التؤلٌؾ عظٌما

.  ومترجمات ال داعً هنا لتفصٌل الكالم عنها

وإذا واصلنا السٌر شرقا إلى أندنوسٌا وجدنا أن أدبٌهما لم ٌخلو من التؤثٌر ببعض اآلداب 

اإلسالمٌة ومع شٌوع القصص والتؤثٌرات الهندٌة فً تلك المنطقة من العالم إال أن القصص 

. اإلسالمً ٌحتل أٌضا مكانه

 اإلسالمٌة وفً مقدمتها العربٌة والفارسٌة باآلدابأما األدب التركً فكان أوثق صله _ 

وكانت التركٌة لؽة األدب ولؽة الكتابة والدٌون فً عهد العثمانٌٌن وأفسحت الفارسٌة بذلك 

كذلك بقٌت العربٌة موضع . المكان لزمٌلتها التركٌة إال أنها مع ذلك لم تفقد أهمٌتها وتؤثٌرها

.اإلكبار والتقدٌر وظلت لؽة المإلفات العلمٌة والدراسات اإلسالمٌة
1

 

, كما كان الحال فً عهد الدولة السلجوقٌة ظهر فً عهد الدولة العثمانٌة نوعان من األدب

'' أو  أدٌبات قدٌمة'' دٌوان أدٌباتً'' فهناك األدب الخاص بالطبقة العلٌا الذي ٌطلقون علٌه 

'' خلق أدٌباتً '' وهناك أدب الشعب الذي ٌعرؾ باسم .أي أدب الدٌوان أو األدب القدٌم 

أدب الخاصة وأدب العامة أو : وٌشٌر إسماعٌل حبٌب إلى الفروق األساسٌة بٌن األدبٌن _ 

. الشعب

 أشكال النظم المؤخوذة عن العرب والفرس استخداموكذلك كان آداب خاصة ٌمٌل إلى       

كالؽزل والقصٌدة والمثنوي والرباعً بٌنما كان األدب الشعبً ٌستخدم فً النظم أشكاال 

 .''قوشمة''و'' مانً''و''الداستان '' تركٌة مثل 

 على األدب العتمادهوإذا تركنا أضرب النظم إلى األوزان رأٌنا األدب األول منهما 

 الوزن إلىالفارسً ٌتخذ أوزانه من العروض العربً الفارسً بٌنما ٌلجؤ الشعر الشعبً 

 بٌن األدبٌن طبٌعً ألن لؽة الطبقة العلٌا بما حفلت من ألفاظ االختالقوهذا . المقطعً
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وتراكٌب عربٌة وفارسٌة بٌنما ؼلبت على أدب الشعب إستخدام الكلمات التركٌة والبعد عن 

.األلفاظ
1

 

والتراكٌب الدخٌلة وعلى هذا ٌحتاجون إلى األوزان المقطعٌة فً اللؽة كالتركٌة تقوم    

. على المقاطع

 بٌنهما طرٌقة اإلحساس والتفكٌر اختلفت المنابع التً ٌستمد منها كل أدب     والختالؾ

 حٌث أدب الشعب ،وبٌنما كان أدب الطبقة العلٌا ٌتلقى زاده من الدواوٌن.وتباٌنت األوزان 

. ٌتلقى هذا الزاد من روح الشعب نفسه

وكان هذا الكتاب هو النموذج والمرجع عند أدباء الطبقة الراقٌة بٌنما كانت الحٌاة نفسها _ 

. هً المصدر والمرجع عند أدباء الشعب

. ؼلب على أدب الطبقة العلٌا الطابع الدٌنً الذي هو القاسم المشترك فً اآلداب اإلسالمٌة_ 

ومن ثم فإن .  الوطنٌة أو الجنسٌة لالعتباراتومن ثم تضاءلت إلى جانب هذا الطابع الدٌنً 

والشك فً .  الشعور بالقومٌة التركٌة أو العصبٌة الوطنٌة لم ٌكن سمة بارزة فً هذا األدب

 هذا األدب فً تؽذٌته على اآلداب إسالمٌة أخرى قوى فٌه النزعة اإلسالمٌة اعتمادأن 

 أدب اعتباروٌمكن .فهم منتمون إلى مجتمع إسالمه. ووثق شعور بالرابطة الدٌنٌة عهد أدبابه

'' أمت أدٌباتً'' ولهذا أطلقوا علٌه . هإالء صورة للتكامل األدبً بٌن الشعوب اإلسالمٌة

, وإن لم ٌكن كافٌا,  بهذا القدراكتفى أنٌقصدون بذلك أدب األمة اإلسالمٌة وقد ٌكون مناسبا 

 األدبً بٌن األدب التركً وؼٌره من اآلداب اإلسالمٌةاالمتزاجفً اإلبانة عن هذا 
2

 

 ٌإكد الحقٌقة التارٌخٌة لهذه الدعوة التً ندعو إلٌها من التقارب والوصل بٌن امتزاجوهو 

. آدابنا اإلسالمٌة

ولكن أرى من المفٌد قبل أن أتوقؾ أن أشٌر إلى عدد من األدباء العظام فً تارٌخ اآلداب 

. هذا الكتابل اإلسالمٌة ٌعدون نماذج هادٌة للفكرة التً نعرضها فً فصو
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كان سعدي ٌمثل هذا اإلتجاه '' سعدي شٌرازي'' ومن هإالء فً األدب الفارسً مثال 

ولد سعدي كما ٌبدو لقبه فً شٌراز خوالً . اإلسالمً فً األدب والتفكٌر بوجه العالم

ففً كلٌاته وهً ,  اآلداب اإلسالمٌة تصوٌرا قوٌاامتزاجحٌث صور ... م1180- ه580

وهذه القصابد تقوم على المشاركة بٌن , آثاره المجموعة قصابد عربٌة وقصابد فارسٌة

. اللؽتٌن العربٌة والفارسٌة

 بما ٌجرى فً العالم اإلسالمً وقصٌدته التً رثى بها وانفعالوسعدي صاحب مشاركة     

- ه656بؽداد بعد تخرٌبهما على ٌد المؽول وقتل خلٌفة المسلمٌن المستعصم فً سنة 

ولم ٌكتفً بالشعر الفارسً فً رثلء . وتعد شاهدا لنا فٌما نقول. م قصٌدة مشهورة1258

أنشد الشعر باللؽة , بؽداد والخالفة اإلسالمٌة بل نظم أٌضا شعرا عربٌا فً هذا المعنى

. األردٌة كذلك

وهو أعظم شعراء التركٌة  (1501-1441)ومن شعراء الترك نشٌر إلى علً شٌر نوابً 

.ولد فً هراة إحدى مدن أفؽنستان (الجؽتابٌة)الشرقٌة 
1

 

فً الوقت الحاضر أبوه من رجال البالط خلفاء تٌمور وكان فً طفولته صدٌقا لألمٌر        

 على هراة فً مناصب رفٌعة بحٌث كان استٌالبهالتٌموري حسٌن بٌقرا الذي عٌنه بعد 

م قوبلت 1501- ه907وعندما توفى نوابً فً . الشخص الثانً فً السلطة بعد السلطان

. وفاته بحزن عمٌق فً هراة

وكانت الجؽتابٌة إحدى اللهجات التركٌة التً تداخلت مع ؼٌرها فً شمال بالد الفرس      

وٌرجع إلى نوابً الفضل فً .  الذي خلقه تٌمورواالجتماعً السٌاسً االضطرابفً عهد 

.  لؽة أدبواتخاذها بها االرتقاء

ولقد . وٌرى أن التركٌة تصلح لما تصلح له الفارسٌة ومن حقها أن تحتل مكانة كالفارسٌة

ضرب بنفسه المثل ونظم فً الجؽتابٌة أربعة دواوٌن تضم أشعاره التً قالها فً صباه 

'' وجعل لكل دٌوان منها إسما وجمعها كلها تحت عنوان واحد ، شٌخوخته، شبابه ورجولته

'' خزابن المعانً
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كما فعل نظامً فً  (خمس منظومات طوٌلة بالتركٌة )وقلد نظامً فً نظم الخمس 

وٌعتبر كتابه مجلس النفابس فً تراجم شعراء العصر التٌموري أول ماكتب عن . الفارسٌة 

.نوعه فً التركٌة ومجموع ماكتبه نوابً ٌقارب الثالثٌن بٌن منظوم ومنثور
1

 

ٌقتصر أثر النوابً على أنه مكن التركٌة من التعبٌر األدبً ولكنه صاحب المكانة   ال    

الكبٌرة والرعاٌة العظٌمة  واألدباء والفنانٌن كان مثال ٌقتدي فٌما فعل من إتجاه إلى التركٌة 

واإلهتمام بها وبث الثقة فً نفوس األدباء األتراك وقدراهم على خلق األدب التركً نابع من 

ذاتهم ال ٌقل عن األدب الفارسً الذي كان ٌنظمونه تقلٌدا وتباعا ومن األدبلء الذٌن 

م وهو أحمد بن 1150- ه854المتوفً سنة '' إبن عرشبان'' إختارهم تمثٌل هذا اإلتجاه 

-ه791ولد سنة . محمد بن عبد هللا شهاب الدٌن الدمشقً الرومً المعروؾ بابن عرشان

وتولى دٌوان , تولى ترجمت بعض الكتب من الفارسٌة إلى التركٌة , م بدمشق1389

, اإلنشاء  فكان ٌنشؤ الرساالت إلى الملوك باللؽات اإلسالمٌة العربٌة والفارسٌة والتركٌة

وبعد أن مات السلطان رحل إلى الشام حٌث أقام فً حلب وإنقطع فٌها فترة من الزمان 

= ه857-842 )ٌإلؾ وٌنصؾ ثم نزح بعد ذلك إلى القاهرة فً زمن الملك الظاهر جقمق 

م وهو بهذه الرحالت 1450-ه 854ومات فً الخنقاه بالصالحٌة سنه  (م1438-1453

الواسعة فً العالم اإلسالمً والخبرات الطوٌلة به واإلجادة للؽاته اإلسالمٌة الكبرى 

 ومن أشهر ، األدبًاالمتزاجٌعتبر مثال آخرا من أمثلة , كالعربٌة والفارسٌة والتركٌة

فاكهة '' ''عجابب المقدور فً أخبار تٌمور'' مإلفات إبن عرٌشاه كتابه عن تٌمور المسمى 

الخلفاء وفاكهة الذرفاء وهو كتاب فً األدب على ألسنة الحٌوان فً نحو ما جاء فً كتاب 

. مرزٌان نامه وهو شبٌه بالكتاب السابق،الكلٌة والدمنة
2

 

وفً التارٌخ الحدٌث والمعاصر تحدثنا من قبل عن إقبال والٌفوتنا هنا أن نشٌر إلى شاعر 

'' ٌحً كما بٌالتً'' و'' محمد عاكؾ'' بٌن تركٌٌن كبٌرٌن هما 

فقد باآلستانة ودرس الطب البٌطري بجامعة  (1956-1873)'' محمد عاكؾ'' أما 

. إستانبول لكنه إهتم بالشإون الدٌنٌة وثقؾ نفسه ثقافة دٌنٌة واسعة
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وهو اآلخر ٌنظر إلى العالم اإلسالمً نظرته إلى الوطن الواحد وكان ممن '' عاكؾ''كان 

على نحو ماأراده أدباء ثروات .ٌرفضون اإلستؽراق فً أدب الؽرب وقطع الصلة بالماضً

وفنون وهً المدرسة األدبٌة التً أرادت أن تتلخص من التؤثٌر العربً الفارسً فً األدب 

وأراد أن ٌحفظ باألواصر اإلسالمٌة المشتركة مع السعً فً نفس الوقت إلى . التركً

التطور والتجدٌد وكان للعربٌة والفارسٌة أثر واضح علٌه وؼلب الطابع اإلسالمً فً 

. وترجم القرآن الكرٌم إلى اللؽة التركٌة, شعره

ولم ’ أما ٌحً كمال بالتً نؽم الٌنتسق مع األنؽام التً تصدر على األدب التركً الحدٌث    

وكان دابم . ٌردده هذا األدب من إهمال التراث اإلسالمً واإلتجاه إلى اآلداب األوروبٌة

.  بالشخصٌة التركٌة وماكان لها من أمجاد ومفاخر فً تارٌخ الترك والمسلمٌناالعتزاز

ٌنقطع الشعب   وٌحرص ٌحى كمال على إقامة الجسور بٌن الماضً والحاضر ال    

التركً عن ماضٌه فتتمكن التٌارات الوافدة من تشوٌه األصالة التركٌة فً الشخصٌة 

وٌعتبر أن حركة الثقافة الؽرٌبة الطاؼٌة جرح أصابة مناعة األتراك , اإلنسانٌة وفً األدب

سلمانً  ) فً مسجد السلمانٌه'' صباح ٌوم العٌد'' وله قصٌدة بعنوان , ومقاومتهم الحضارٌة

ٌنتهز فٌها فرصة إجتماع الناس بمسجد صباح ٌوم العٌد وٌسرح  (هداه باٌرام صباحً

وٌعٌش بوجدانه مع ماضً الشعب التركً وماضً المسلمٌن فٌذكره , بخٌاله مع الذكرٌات

 .انتصاراتهمتجمع المسلمٌن فً المسجد بجموعهم فً مٌدان القتال التً سجلت 

 هذه الفكرة التً ندعو إلٌها فً الوصول والتقرٌب بٌن الشعوب االرتٌاحومما ٌبعث على 

  وهذا ،اإلسالمٌة عن طرٌق األدب تلقى تؤٌٌد مع بعض المستشرقٌن الؽربٌن

 R -frye ٌدرك هذه الحقٌقة العلمٌة الواضحة فٌقول فً ختام كتابة ماترجمته إنه لمن  

وكذلك , سوء الحظ أن الشباب اإلٌرانً فً الوقت الحاضر ٌنصرؾ عن اإلهتمام بالعربٌة

ٌفعل العرب الذٌن ال ٌعرفون حق المعرفة معرفة الدور الذي أداه اإلرانٌون فً تكوٌن 

.ربما نسى هإالء وهإالء الماضً إكتفاء بالحاضر, الثقافة اإلسالمٌة
1
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: التٌارات األدبٌة_ 

إذا تجاوز مرحلة األلفاظ واللؽة إلى األدب رأى أن التٌارات األدبٌة كانت متبادلة بٌن 

 .والفارسًاألدبٌة العربً 

ومن أمثلة هذا ما كان ٌفعله أبو الفضل السكري المروزى من شعراء مرو وظرفابها فقد _

: كان ٌترجم فً أشعارها األمثال الفارسٌة وٌذكر الثعالبً أمثلة من هذه األشعار قوله

. من لم ٌكن فً بٌته طعام                 فماله فً محفل مقام 

 :وقوله

فً كل مستحسن عٌب بال رٌب  

ماٌسلم الذهب األبرٌزٌة من عٌب  

وكان من الشابع بٌن شعراء العربٌة فً بخارى نقل المعانً من الفارسٌة إلى العربٌة 

ومن أمثلة هذا القول الشجرى  ,واقتباس المعانً فً الشعراء الفارسً 

 .إن شبت تعلم فً األداب منزلتً_

  .وأنتً قد عدانً العز والنعم

 .فالطرق والسٌؾ واألوهاق تشهد لً_ 

 .والعود والنرد والشطرنج والقلم

وٌقول الثعالبً إن هذٌن البٌتن منقوالن عن بٌتٌن بالفارسٌىة لألعاجم وإعتقد أنه ٌقصد هذٌن 

: وفٌها ٌقول (اآلؼاجً بخاري )البٌتٌن للشاعر الفارسً

 .خواهً كله بدانٌكه نٌم نعمت ٌرورد

 .آسب آروكمندا رو كتاب آرو كمان آز
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.شعر وقلم وبربط وشطرنج ومنى ونرد
1

 

فهً الفرس , إن كنت ال تدري حقٌقة فضلً فاعلم أنً رجل لم تفسده النعمة: ومعناهما    

وأحضر الكاتب والكمان والشعر والقلم والعود والشطرنج والخمر والنرد أي أنه , والوهق

. رجل ٌجد حٌن الجد وٌلهو فً ؼٌر ذلك

ومن ذلك قصٌدة , وكان الشعر العربً ٌزخر بكثٌر من المعانى واإلشارات الفارسٌة     

:  التً هجا فٌها عدنان وإفاخر  بقحطهان وسببها أطل الرشد حبسه ٌقول’ أبى نواس

لٌست بدار عفت وؼٌرها          ضربان من قطرها وحاصبها 

 وفٌها ٌهجو عدنان من بشطؾ عٌشهم وبكابهم على األطالل وٌفخر ،والقصٌدة طوٌلة    

بما كان لقحطان من حضارة وقوة والحضارة تتمثل عنده فً ناعط وهو حصن فً الٌمن 

لٌس لعدنان مثله ثم إن أبا النواس لم ٌكتؾ بالفخر على عدنان وحده بل فخر كذلك على 

. الفرس

'' التً عرفت طرٌقها إلى األدب العربً قصه بهرام جور , ومن القصص الفارسٌة    

ولبهرام بالعرب صلة قوٌة إذ كان أبوه ٌزدجرد بن سابور قد دفعه إلى النعمان بن '' كور

الشقٌقة عاملة على الحٌرة لٌنشؤ فً بٌبة صحٌة وٌتعلم الفروسٌة وٌنسبإلى بهرام أنه أول من 

. قال الشعر الفارسً

: ومن الشعر العربً عن بهرام جور وبراعته فً الصٌد

عجبت لبهرام ومنه ذات طٌبة _ 

 .تجوب وتعدو بٌن قفر السباسب

 .وبهرام مع حوراء عٌن كؤنها

 .أٌا الشمس أصبحت بٌن عشب المؽارب
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 .فقالت له حوراء دونك فارمها 

.وصك بسهم سهام الشصابب
1

 

وقد زود الشعوبٌة فسوهم المنتصرون للعرب األدبً العربً بؤلوان من المسجالت        

والمناقشات فً الفخر والهجاء أضافت إلى األدب ثروة طٌبة ولونا أدبٌا جدٌدا فً الهجوم 

فقد : والدفاع ومن المناظرات الطرٌقة بٌن العرب والفرس هذا المثال الذي نورده فٌما ٌؤتً

حدث فً مجلس الصاحب بن عباد أن دخل علٌه أحد الشعراء وأنشد شعرا فخر فٌه بؤصله 

: الفارسً وفضل قومه وهجا العرب قال

ؼنٌنا بالطبول عن الطلول        وعن عنس تذافره ذمول _ 

فلست بتارك اٌوان كسرى        لتوضح أو لحومل فالدخول _ 

وضب بالفال سلع وذبب           بها ٌعوي ولٌث وسط ؼٌل _ 

سلون السٌوؾ لرأس ضب         جراشا بالؽداة وباألصٌل _ 

إذا ذبحوا فذلك ٌوم عٌد             وإن نحروا ففً عرس جلٌل _ 

أما لو ٌكذب للفرس إال             نجار الصاحب القرم النبٌل _ 

لكان لهم بذلك خٌر فخر          وحٌلهم بذلك خٌر جٌل _ 

وكان البدٌع الهمندانً حاضرا فنظر إلٌه الصاحب ٌدعوه إلى الرد على هذا الشاعر 

:  للعرب فقالواالنتصار

أراكعلى شفا خطر مهول         بما أودعت لفظك من فضول _ 

نزٌد على مكار من دلٌال        متى أحتاج النهارإلى دلٌل _ 

ألسنا الضاربٌن جرى علٌكم       وإن الجرى أولى بالذلٌل 
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متى قرع المنابر فارسً           متى عرؾ األؼر من الحجور 

متى عرفت وأنت بها زعٌم       أكؾ الفرس أعراؾ الخٌول 

فخرت بملء ماضٌعتك هجرا     على قحطان والبٌت األصٌل 

وتفخر أن مؤكوال ولبس           وذلك فخر ربات الحجول 

والطرٌؾ فً األمر أن بعض الفرس إنتهزو فرصة هذه المساجالت والمنافسات بٌن      

.العرب والفرس فدفعو بؤنفسهم إلى مٌدان وربطو
1

 

نسبهم بملوك الفرس وأبو األسد لواحد من هإالء المدعٌٌن قٌكشؾ حقٌقته وٌظهر زٌؾ 

: دعواه فً قصٌدته

صنع من هللا إنً كنت أعرفكم      قبل الٌسار وأنتم فً التبانٌنز 

عربً من بنً شٌبان , وأبو األسد صاحب هذه القصٌدة من شعراء الدولة العباسٌة      

 بالفٌض بن صالح وزٌر المهدي العباسً وله فٌه مدابح اتصلوإسمه نباته بن عبد هللا 

وٌروي صاحب األؼانً عن المناسبة التً قبلت فٌها هذه القصٌدة أن أبا األسد كانت , كثٌرة

له حاجة عند بعض الوزراء فسعى عن أحد الكتاب وهو علً بن ٌحً المنجم لٌقضٌها له 

ومن هذه القصٌدة ٌتضح  أن الممدوح والمهجو كلٌهما من ,  عند الوزٌر ولكنه لم ٌفعل

إال أن حمدون وهو الممدوح كرٌم المحتد طٌب العنصر بٌنما كان المهجو , أصل فارسً

وضٌع األصل فاسد النسب ٌصل نفسه بملوك الفرس زورا وبهتانا وإنما هو من عامتهم 

وسوفتهم وعبر الشاعر عن هذا بؤنه من النبط وهً كلمة تستعمل فً معناها العام للداللة 

, حٌث كان أهله ٌعٌشون فً المشرق, على أؼالط الناس وعواملهم ووصؾ حاله أٌام الفقر

هً إال سنة قضاها فً العراق حتى تحول األعمار سٌارا  ثم حاله بعد أن قدم العراق وما

والفاقة والعوز ؼنى ورخاء وظهرت الدعاوي الباطنٌة فانتسبت الصعالٌك إلى ملوك 

ووصل العوام نسبهم باألكاسرة وإندفع الشاعر الذي ؼطته هذه العاوي الباطنٌة إلى تمجٌد 
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ثم لم ٌنسى فً نهاٌة قصٌدته أن ٌقرأ لممدوحه حمدون بصحة   إنتسابه , العرب وحدهم

.وحده إلى ملوك الفرس
1

 

: القرآن الكرٌم واألدب والفارسً_ 1_ 

كانت ألفاظ القرآن الكرٌم ومعانٌه أول ماإتجهت ألٌه أنظار أدباء الفرس من ذلك مثال قول 

: الشاعر الفارسً

 .جه شود كرنشٌند أهل أدب

 .زٌر دس كسى كه بى أدب أسر

 .قل هو هللا ٌاجنٌن عظمت

 .أسر'' ثبت ٌد أبً لهب''زٌر 

مع '' قل هو هللا'' العجب إذا رأٌت أهل األدب قد تقدهم من ال أدب لهم ألن : ومعناه      

وقد أخذ الشاعر العربً نفس المعنى '' ثبت ٌد أبً لهب''مالها من عظمة جاءت بعد 

: وصاؼه شعرا فً قوله

الؼرو أن تقدم الجاهل فً       النادى على ذوي العلوم واألدب 

فقل هو هللا أتى مإخرا           بالذكر على ثبت ٌد أبً لهب 

ومن أشهر شعراء الفرس الذٌن إقتبسو معانً القرآن الكرٌم الشاعر الناثر سعدي _ 

: الشٌرازي

ثم , ولد سعدي شٌرازي فً مطلع القرن السابع الهجري وبدأ التحصٌل فً بلدته شٌراز   

 التحصٌل فً المدرسة النظامٌة ببؽداد وإنتقل فً كثٌر من بالد العالم اإلسالمً ٌعلم ،تابع

وعاد فً نهاٌة المطاؾ إلى بلدته شٌراز حٌث قضى بقٌة أٌامه وبها مات فً سنه , وٌتعلم

. ه694
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: ومن أمثلة هذه اإلقتباسات فً أدب سعدي قوله 

بنكرش هرجه بٌنً دحروشست 

ولى داند درٌن معنى كه كوشست 

به بلبل كلش تسبٌح خوانٌست 

كه هرخاري به تسبٌحش زبانٌست
1

  

, ٌدرك هذا المعنى كل من كان له أذن, كل ماتراه فً هذا الكون مشؽول بذكره: ومن معناه

ولٌس البلبل هو الذي ٌسبح وحده فوق الورود ولكن كل شوكة لها هً األخرى لسان تسبح 

'' ٌسبح هلل مافً السماوات وما فً األرض'' :به أخذ هذا المعنى من قوله تعالى

سبح هلل ما فً السماوات وما فً األرض : أو قوله تعالى

: ومن ذلك أٌضا ٌقول الشاعر سعدي 

زن لد درسراي مرد نكو       هم درٌن عالمسن دورخ أو 

زٌنها رأزفرٌن بدر نهار       وقنا ربنا عذاب النار 

ومعناه أن المرأة السٌبة فً بٌت الرجل الصالح تذٌقه عذاب جهنم فً هذا العالم فاحذر من   

'' وقنا ربنا عذاب النار'' :قرٌن السوء إحذر وقنا ربنا عذاب النار أخذها من قوله تعالى

:  وٌقول سعدي

جودوخ كه سٌرش كنند أز وقٌد    دكر بانكك داردكه هل من مزٌد 

: أخذه من قوله تعالى. ومعناه حٌن تتمتلا جهنم بالوقود تصبح مرة أخرى هل من مزٌد

''ٌوم تقول لجهنم هل إمتألت وتقول هل من مزٌد''
2

 

 

                                                           

128-127’ نفس المرجع السابق_  1  

130_128ص , المرجع السابق_ 2  



 الفصل األول                                                                                              
 

46 
 

: اإلسالم واألدب الصوفً _ 

كانت قصص القرآن الكرٌم مصدرا أفاد منه كثٌر من شعراء الفرس ومن هإالء          

مثل الفردوسً الذي قضى من حٌاته جانبا كبٌرا فً مدح الملوك ونظم سٌرهم وتوارٌخهم 

فعله ٌم ٌكن فٌه خٌر وال   عن جادة الصواب وأن ماانحرؾثم أدرك فً آخر أٌامه أنه قد 

نظم الدرر فً  ضٌع من عمر وجهد بقوله أنه كثٌرا ما وهو ٌعبر عن ندمه على ما, ؼناء 

سٌر الملوك والقدماء وتحدث عن أفرٌدون البطل وكٌؾ تؽلب على الضحاك فماذا أجنى من 

وراء هذه األقوال واألكاذٌب؟ 

ولهذا نراه ٌتجه إلى القصص الدٌنً فً القرآن وٌتخذ منه مادة نظم جدٌدة كما فعل فً       

  .''ٌوسؾ وزلٌخا'' منظومته 

وأما السعر الصوفً فٌمكن إعتباره أعظم ماقدمه األدب الفارسً وقد إختلؾ العلماء فً      

أصل هذا التصوؾ بٌن إعتباره نزعة إسالمٌة خالصة أو على تقٌٌض هذا نزعة معارضة 

لإلسالم نشؤت رد فعل مضاد لإلسالم الذي إنتشر بٌن الشعوب اآلرٌة وبإعتباره إتجاها 

. إسالمٌا لم ٌحل من التؤثر بمذاهب الشعوب األخرى كالفرس والهند والٌونان

على كل حال الشك فً أن التصوؾ وجد فً اإلسالم ماٌعنٌه على الحٌاة والبقاء 

وقد ظهر عند الفرس شعراء عظام تركو ثرة ضخمة من الصوفً أمثال سعٌد بن الخٌر 

العطار ,سنابً ,وعبد هللا األنصاري ’ الذي نظم فً التصوؾ رباعٌات كثٌرة, الخرسانً

.وجالل الدٌن الرومً صاحب المثنوي المشهور عبد الرحمان جامً
1

 

: المتنبً وشعراء الفرس_ 3_

كان لشعراء العرب تؤثٌرهم على شعراء الفرس ومن أشهرهم شعراء العرب الذٌن نالو 

:  مكانة خاصة عند شعراء الفرس المتنبى وممن أخذ معاٌنة سعدي فً قوله

تشبٌه روى تو كنم من بآفتاب     كاٌن مدح آفتاب نه تعظٌم شؤن تست 
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: أخذه من قول المتنبى, تشبٌه وجهك بالشمس مدح لها ولٌس تعظٌما لشؤنك : ومعناه

كفاتك ودخول الكاؾ منقصة        كالشمس قلت وماللشمس أمثال 

: وكذلك فعل الشاعر العنصري فً قوله

ثواٌشاه أرجنس مردمانً      بود ٌاقوت نٌزاأزجنس أحجار _

إذا كنت أٌها الملك من جنس الرجال فإن الٌاقوت أٌضا من جنس األحجار : ومعناه 

:  أخذ من قول المتبنً

فإن نقؾ األنام وأنت منهم _ 

فؤن المسك لعض دم الؽزال 

: ومن شعراء الفرس منو جهري فً قوله 

بزر كواران همجون قالده خرزند 

توهمجو ٌاقوت اندرمٌاته خرزى 

: العظماء قالدة حرز وأنت بٌنهم كالٌاقوتة بٌن الحرز أخذه منه بٌت المتنبى:  ومعناه 

ذكر األنام لنا فكان قصٌدة         كنت البدٌع الفرد من أبٌاتها 

واألمثلة على هذا كثٌرة فالٌرجع من أراد التفصٌل إلى كتاب الدكتور حسٌن على _ 

.الذي أشرنا إلٌه فً الهامش السابق, محفوظ
1

 

: أبو النواس والرودكً_ 4_

وألبً نواس هو اآلخر مقلوده ومقتبسو معانٌه من هإالء الرودكً وحسً أن أسوق هنا 

. مثال مفصال على هذا
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وهذا ,والقسم األول من هذه القصٌدة فً الخمر, للرودكً قصٌدة مشهورة فً مدح أبً جعفر

القسم ٌكاد أن ٌكون مستقال عن القسم الثانً الخاص بالمدح وٌهمنا هنا الجزء األول من 

: القصٌدة الذي ٌتصل بالخمر ومطلع هذه القصٌدة المشهورة

مادرمى رابكرد باٌدقربان  _

. بحه اوراكرفت وكرد بزندان

وأم .البد أن تجعل أم الخمر قربانا وأن تستولى على ولٌدها وشجنه :وترجمته الحرفٌة       

والسجن هنا كناٌة عن لدن الذي ,الخمر هنا العناقٌد وولٌدها وعصٌرها الذي ٌستخرج منها 

ٌوضع فٌه العصٌر حتى ٌصبح خمرا فهو ٌقول اذا أردت أن تحصل على الخمر فال بد من 

أن تضحى بالعناقٌد وتنزعها من مصدر حٌاتها وهو شجرة الكرم ثم تعصرها وتضع 

عصٌرها فً الدن وإذا نظرنا إلى هذه القصٌدة أو هذا الجزء الخاص بالخمر وجدناها فً 

فالشاعر فً هذا الجزء من القصٌدة ,مجملها شٌبا بعٌدا عن الشعر بمعناه الفنً اإلنسانً 

نسبه أن ٌكون حمارا ٌشٌح أن ٌكون خمارا ٌشرح لنا تفاصٌل ودقة عملٌة صناعة الخمور 

. وٌشرح لنا الشاعر عملٌة تخمٌر العنب وكٌؾ ٌتحول خمرا ,

شاعر عربً من خبراء الخمر سبق الرودكى فً وصؾ هذه العملٌة ، وهناك أبو نواسه

: نفسها فقال 

وصفقوها بماء النٌل إذا برزت  

فً قدرمس كجوؾ اللٌل روحاء 

حتى إذا نزع الرواد رؼوتها  _

وأقصت النار عنها كل ضراء  

استودعوها ورواقٌدا مزفته 
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من أؼبر قابم منها وؼبراء
1

  

وكم أفواهها دهرا على ورق  

من حرطنٌة أرض ؼٌر مٌثاء  

وعمرت حقبا فً الدن لعربرها  _

حتى من الناس فً صبح وإمساء  

حتى إذا سكنت فً دنها وهدت  _

من بعد دمدمة منها وضوضاء  

جاءت كشمس ضحى فً ٌوم أسعدها  _

من برج لهو إلى أفاق سراء  

كؤنها ولسانه الماء ٌقرعها  _

نار نؤجج فً أجام قصباء  

ومن مقارنة أبٌات الشاعرٌن نرى أن أبا النواس قد عبر عن نفس المعنى ولكن فً صورة _

ومعنى أبسط وإن كان الشاعر الفارسً قد عقد الصورة وفصل وأطال مثال بٌت أبو ,أوضح 

: نواس 

حتى إذا سكنت فً دنها وهدت  _

من بعد دمدمة منها وضوضاء  

جاءت كشمس ضحى فً ٌوم أسعدها  _

من برج لهو ألى أفاق سراء  
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نجد أنا الشاعر الفارسً قد عبر عن هذٌن البٌتٌن بمجموعة من األبٌات ٌقوال فٌها فً _

وبعد فترة ,وأخٌرا عندما ٌستقر العصٌر والٌثور مرة أخرى ٌحكم الصانع سد الباب "معناه 

وٌحكى فً ,ٌسكن أي العصٌر تماما وٌصفو وٌشبه فً لونه الٌاقوت األحمر والمرجان 

وهكذا تبقى الخمر فً الدن إلى أن ٌؤتً الربٌع ,لرابحته الورد األحمر والمسك والعنبر 

" وعندبذ إذا فتحت الدن فً منتصؾ اللٌل رأٌت عٌن الشمس المتوقدة ,الجدٌد 

وطرٌقة الشاعرٌن فً .وهذا راجع إلى الفرق فً طبٌعة األسلوبٌن العربً والفارسً _

التعبٌر عن نفس المعنى
1

  

: ومما ورد فً هذه القصٌدة مشتركا فً المعنى مع بعض أشعار أبً نواس قول الرودكً 

من ٌشرب فً سرور قدحا منها  

الٌرى التعب بعد ذلك وال األحزان  

تطرد حزن سنوات عشر إلى طنجة  _

وتجلب سعادة جدٌدة من الرى وعمان  

ٌرٌد أن ٌقول أن الخمر تطرد من الهموم شٌبا كثٌرا كؤنها هموم عشر سنوات إلى مكان _

وهذا ,قصى ال ترجع منه مثل طنجة التً هً فً ألقصً العرب للبعد الشاسع بٌنهما 

: المعنى ٌشبه قول أبً النواس 

. فقلت أدنها تنؤ الهموم لقربها   فتنقلها من دار قرب إلى بعد 

فصلها الرودكً التفصٌل الذي شرحناه فٌما "من دار قرب إلى بعد "وهذه العبارة النواسٌة _

فحدد قدر الحزن الذي تطرده الخمر كما حدد بعد المسافة  ,سبق 

: ومن المعانً المشتركة كذلك بٌن الشاعرٌن قول الرودكى وترجمته 

خمر عقٌقتة من رأها  
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لم ٌفرق بٌنها وبٌن عقٌق مذاب  

: فكل منهما من جوهر واحد لكن _

هذا تجمد وذا األخر ذاب  

: وكان أبو نواس قدسبقه ألىنفس المعنى _

أقول لما تحاكٌا شهبا         أٌها للتشابه الذهب  _

هما لما سواء وفرق بٌنهما       أنهما جامد ومنسكب
1

 

: أرداو ٌراف وأبو العالء والخٌام ودانتً_5_

قد تناول بشا من التفصٌل الدٌانة الزردشتٌة '' دراسات فً الشهنامه'' كان فً كتابه

رأى ماتعرضت له هذه الدٌانة من .وتعالمها مما ال مجال إلعادة ذكره هنا ولم مجمال 

الضعؾ واإلهمال منذ أن ؼزا اإلسكندر بالد إٌران دعا جمٌع أهل العالم والحكمة والدٌن 

قً ممتلكاته لبحث الوسابل المإدٌة إلى إحٌاء الدٌانة الزردشتٌة وتطبٌق تعالٌمها ومبادبها 

وإجتمع فً بالطه عدد كبٌر منهم فاختار أقدرهم وأعلمهم وكون منهم هٌبة تتولى هذه 

وكان عى هذه الهٌبة أن تضع مجموعة '' أرداوٌراؾ''وجعل على رأسها الحكٌم , المهمة 

من المبادئ والقوانٌن الخلٌقة الدٌنٌة تساعد الناس على تذكٌرهم بالدٌن وردهم إلى مبادبه 

وتعالٌمه وتصور هذه المجموعة من ٌنال الناس فً العالم اآلخر سواء فً الفردوسة أو فً 

وقد تخٌل إرداوٌراؾ أنه رحل ألى العالم .الجحٌم حسب ماقدمت أٌدٌهم من أعمال فً الدنٌا 

اآلخر وطلع هناك على أحوال أهل الفردوس وماٌصٌبهم من نعٌم وسعادة وجزاء وماقدمو 

وعلى أحوال الجحٌم وماٌالقون هناك من عذاب وشقاء لقاء ما إقترفو , فً الدنٌا من خٌر

. فً الدنٌا من شر وإثم
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وٌصرح رردشت كما تصرح الزندا فستا فً كل صفحة من صفحاتها بؤن األعمال الطٌبة 

التً تنقذ الناس فً اآلخرة من جحٌم والشك أن فً المكافؤة على الخٌر والشر , هً وحدها

. هما المحور الذي تدور علٌهقصة ارداوٌراؾ وفق التعالٌم الزردشتٌة

وبعدأن انتهى ارداوٌراؾ من جولته فً العالم اآلخر هبط إلى الدنٌا لٌحدث الناس عما رآه 

ولٌرعلهم وٌرهبهم ولٌهدٌهم إلى طرٌق الخٌر والحق ونروى القصة أن المالك كان ٌخاطب 

ٌتم أمر بال  ال, استمع ٌالرداوٌراؾ'':      ارداوٌراؾ بعد أن رجع من جولته فٌقول له

والٌجوز لإلنسان إذا قضى من عمره خمسٌن سنة فً نجاح والسعادة ’ جهدولكل جهد جزاء

'' أن ٌتواله الؽرور ألنه عرضة أي وقت ألنه ٌقع فرٌسة المرض والفقر

ذكر الماس بؤن ,إلزم ٌااردوٌراؾ طرٌق الحق والصواب وعلم اآلخرٌن أن ٌقتفوا أثرك ''

إذا كانت صالحة صاعدة إلى عالم الخلود فآخذة ,أجسادهم صابرة إلى التراب وأن أرواحهم 

'' بنصٌبها فٌه من السعادة

أنك عندما ترمع فً هذه الدنٌا القٌام برحلة تزود نفسك ال محالة ,أكثر اإلهتمام بروحك '' 

قد ٌصادفك من أخطار  بالمال والمالبس والمإونة وتهٌا نفسك أسباب الوقاٌة من جمٌع ما

ومن هٌؤت من ,  العالم العلويإلىفمذا أعددت لرحلتك األخٌرة من العالم السفلً , الطرٌق

ٌلزمك من  سؤشرح لك ما ,الرفاق إلصطحابك فً هذه السفرة الطوٌلة؟ إستمع ٌا ارداوٌراؾ

ولتعلم أن رفٌقك الذي ٌعٌنك فً هذه الرحلة ,الذخٌرة والمإنة فً رحلتك إلى الحٌاة األبدٌة 

فوجه عناٌتك إلى , هو هللا ولكً تحضى منه بالمساعدات ٌجب أن تسلك بسبله وتعتمد علٌه

أال ٌقعوا فً الخطٌبة : وهللا ٌا اردوٌراؾ ٌطلب من عباده شٌبٌن , روحك وال تنسى جسدك

, وأن ٌكونوا بؤنعمه من الجاحدٌن

علم الناس ٌا ارداوٌراؾ أال ٌؽرقو فً متع الدنٌا ومباهجتها فإنهم حٌن ٌرحلون عنها ''

. الٌحملون معهم شٌبا منها

إن الناس ٌؽترون بؤنفسهم فً سن الشباب والرجولة المبكرة ألنهم ٌنعمون بالصحة والقوة '' 

وأن الضٌاع والعصور , وٌتوهمون أن القوة لن تتحول ضعفا وأن الؽنً الٌنقلب فقرا

وكل , علمهم أن كل مافً أٌدٌهم ذاهب,وال ٌتبعو الظنون, والمفاخر ستبقى خالدة كما هً
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ما
1

وأن كل شٌا إلى فناء وال ٌبقى سوى , ٌتعلقون به من أسباب النعمة والسعادة زابل 

 .''....هللا

وفً نفس هذا الموضوع جاءت بعد قرون رسالة الؽفران ألبى العالء وهً رسالة 

عن زٌارة للعالم اآلخر وما جرى فً هذه الزٌارة من , نثرٌة كتبها فً موضوع خٌالً

الحوار بٌنه وبٌن شعراء الجاهلٌة واإلسالم وؼٌرهم من األدباء وال بؤس هنا فً إٌراد بعض 

وقد كانت الربانٌة أن , فمنه أهل الجنة األعشى.المشاهد التً رآها الكاتب فً الجنة والنار

تلقى به فً سقر فطلب الشفاعة من النبً صلى هللا علٌه وسلم فشفع له وٌسؤله المإلؾ ؟ 

وسالمتك من قبٌح الشتار؟ فٌقول سحبتنً الزٌانٌة إلى , كٌؾ كان خالصك من النار

سقر فرأٌت رجال عرصات القٌامة ٌتألأل وجهه تألأل القمر والناس ٌهتفون به من كل أوب 

ٌامحمد أؼثنً فإن لً بك : ٌامحمد الشفاعة الشفاعة نمت بكذا فصرخت فً أٌدي الزبانٌة 

ٌاعلً  بادره فانظر ماحرمته فجابنً علً بن أبً طالب صلوات هللا علٌه وأنا : رحمة فقال

: أنا القابل: فزجرهم علً وقال ماحرمتك؟ فقلت, أعتل كً ألقب فب الدرك األسفل من النار

أال أٌهذا السابلً أٌن ٌممث _

فإن لها فً أهل ٌثرب موعدا 

فآ لٌت ال أرثى لهامة كاللة 

ومن ال حفى حتى القى محمد 

متى ما تناخً عند باب إبن هاشم 

تراحى وتلقى من فواضله ندى 

أجدك لم تسمع وصاه محمد  

نبً اإلله حٌث أوصى وأشهد 
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إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى  

وأبصرت بعد الموت من قد تزود 

ندمت على ال تكون كمثله 

وأنك لم ترصد لما كان أرصدا 

نبنى ٌرى ماال ٌرون وذكره 

أؼار لعمري فً البالد وأنجدا
1

 

ٌارسول هللا هذا أؼشى قٌس قد روى مدحه :فذهب إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم علً فقال 

قد جاء ولكن صدته :هال جاءنً فً الدار السابقة؟ فقال علً :فقال ’ وشهد نبً مرسل,فٌك 

قرٌش وجبه اللخمر فشفع لً فؤدخلت الجنة على أن الأشرب فٌها خمرا فقرت عٌناي بذلك 

لم ,وكذلك من لم نبن من الخمر فً اللدار الساخرة, وإن لً منادح فً العسل وماء الحٌوان,

'' ٌسقها فً اآلخرة

وٌنظر الشٌخ فً رٌاض الجنة فٌرى قصرٌن منفٌٌن فٌقول فً نفسه ألبؽلن هذٌن القصرٌن 

فؤسؤل لمن هما ؟فإذا قرب الٌها رأى على أحدهما مكتوب هذا القصر لزهٌر بن أبً سلمى 

'' المزنى

فٌعجب من ذلك وٌقول هذان '' هذا القصر لعبٌد بن األبرص األشدي''وعلى القصر اآلخر 

ماتا فً الجاهلٌة ولكن رحمة ربً وسعت كل شٌا وسؾ ألتمس لقاء هذٌن الرجلٌن 

وال تؤفؾ , فؤسؤلهما لم ؼفرلهما فٌبتدئ بزهٌر فٌجده شابا كالزهرة كؤنه ما لٌس جلبلب هرم

: من البرم وكؤنه لم ٌقل فً المٌمنة

سبمت تكالٌؾ الحٌاة ومن ٌعش  

ثمانٌن حوال ال أبا لك ٌسؤم 
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: ولم ٌقل فً اآلخرى_ 

ألم ترنى عمرك تسعٌن حجة 

وعشرا تباعا عشتها وثمانٌا؟ 

بم ؼفر لك وقد كنت : فٌقول أدام هللا عزه: جبر جبر أنت أبو كعب وٌجبر فٌقوا نعم :فٌقول 

فً زمان الفترة والناس همل ال لحسن منهم عمل؟ فٌقول كانت نفسً من هذا الباطل نفورا 

فرأٌت فٌما ٌرى النابم حبال ترك من السماء . وكنت مإمن باهلل العظٌم, فصادفت ملكا ؼفورا

فؤوصٌٌت بنً وقلت لهم , فقمت تعلقت به من سكان األرض سلم فعلمت أنه أمر من هللا 

ولو أدركت محمد لكنت أول , فؤطٌعوه. إن قام قابم ٌدعوكم إلى عبادة هللا: عند الموت

: المإمنٌن وقلت فً المٌمنة والجاهلٌة على السكنة والسفة ضارب بالجران

فال تكتمن هللا ما فً نفوسكم 

ومهما ٌكتم هللا ٌعلم , لٌخفى

ٌإخر فٌوضع فً كتاب فٌدخر 

أو ٌجعل فٌنقم ,لٌوم لحساب

:فٌقول ألست القابل   

وقد أؼدو وعلى ثبة كرام      تشاوي واجدٌن لما شاء 

ٌجرون البرود وقد تمشت     حمٌا الكؤس فٌهم والؽناء 

أفؤ طلقت لك الخمر كؽٌرك من أصحاب الخلود ؟ أم حرمت علٌك مثلما حرمت على أعشى 

قٌس؟ فٌقول زهٌر إن أخا بكر أدرك محمدا فوجبت علٌه الحجة ألنه بعث بتحرٌم الخمر 

ٌشربها أتباع األنبٌاء فال , وخطر ماقبح منه من أمر وهلكت أنا والخمر كاؼٌرها من األشٌاء

السالم علٌك ٌاأخا نبً :ثم ٌنصرؾ إلى عبٌد فإذا هو قد أعطى بقا التؤٌٌد فٌقول '' حجة علً

لعلك ترٌد أن تسؤلنً بم - أسد فٌقول وعلٌك السالم وأهل الجنة أذكٌاء ال ٌخالطهم األؼبٌاء
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ؼفر لً ؟ فٌقول أجل وأن فً ذلك لعجبا أألفٌت حكما للمؽفرة موجبا ؟ ولم تكن عن الرحمة 

: أخبرك أنً دخلت الهاوٌة وكنت قلت فً أٌام الحٌاة: محجبا فٌقول عبٌد 

من سؤل الناس ٌحرموه        وسابل هللا ال ٌخٌب 

فلم ٌزل ٌنشد وٌخفؾ عنً العذاب حتى أطلقت من , وسار هذا البٌت فً اآلفاق البالد_ 

. القٌود ثم كرر إلى شملتً الرحمة ببركة ذلك البٌت وإن ربنا الؽفور الرحٌم

فإذا سمع الشٌخ ثبت هللا وطؤته ماقال ذانك الرجالن طمع فً سالمة كثٌر من أصناؾ 

الشعراء فٌقول العبٌد ألك علم لعدى عن زٌد العبادي؟ فٌقول هذا منزله قرٌب منك فٌقؾ 

كٌؾ كانت إنً كنت على دٌن المسٌح ومن كان من إتباع األنبٌاء قبل أن : علٌه وٌقول 

'' .....ٌبعث محمدا فال بؤس علٌه وإنما التبعة على سجد األصنام وعد فً الجاهلٌة من األنام

وكذالك شاهد أهل النار ومنهم , هذه نماذج ومشاهد لما رآه المإلؾ من أحوال أهل الجنه 

بشار وهإالء كانو قد أدركو اإلسالم ولم ٌسلمو أو ساء معتقدهم وهو ٌذكر عن بشار بن 

برد مثالك أنه كان بعذب أصناؾ العذاب فٌؽمض عٌنٌه حتى ال ٌرى مانرى به من النقم 

فٌفتحها الزبانٌة بكاللٌب من نار وكان قد أعطى عٌٌن بعد الكلمة لٌنظر إلى مانزل به من 

.النكال
1

 

وألبً العالء أثره هو اآلخر فً بعض شعراء الفرس إذ ٌبدو أن روح الشك والتشاإم عند 

أبً العالء فقد ترك أثرها فً شعر عمر الخٌام ومن شعر الخٌام العربً هدا البٌت الذي 

: ٌصور هذا اإلتجاة عنده 

إذا كان محصول الحٌاة منٌة           فسٌان حاال كل ساع 

وقد عرؾ من شعر الخٌام العربً ثالث مقطوعات عربٌة جمعها فً كتابة عن عصر 

 (م1938بؽداد  )105أحمد حامد الصراؾ ص '' الخٌام
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'' هذا وقد ذهبت هذه القصة إلى مدى أبعد فوجدناها أٌضا عند الشاعر اإلٌطالً الكبٌر 

وقد ترجم القرآن الكرٌم إلى اللؽة الالتٌنٌة . الذي كان على صلة بثقافة المسلمٌن'' دانتً

وكما رأى أبو . ترجمات كثٌرة وال ٌبعد أن ٌكون قد إطلع على قصة المعراج واإلسراء

العالء المعربً أمر القٌس والنابؽة وؼٌرهما من الجاهلٌٌن ٌصلون نار الجحٌم ألنهم لم 

ٌتركو اإلسالم قابل دانتً فً الجحٌم كذلك شعراء الالتٌن الذٌن ماتو على الكفر ولم ٌدركو 

. المسٌحٌة

'' واشتهر من درس الصلة بٌن التراث اإلسالمً وكومٌدٌا ذانتً والمستشرق اإلسبانً 

وقد عكؾ هذا العالم على دراسة هذا الموضوع عشرٌن سنة خرج بعدها '' آسٌن بالثٌوس

 بكتابة عن العلم اإلسالمً لما بعد الحٌاة فً الكومٌدٌا اإللهٌة كان متؤثر 1919فً سنة 

. بالتراث اإلسالمً

كتاب المعراج ''  مإلفة 1949ثم جاء المستشرق اإلٌطالً انرٌكو تشٌرولً وأصدر سنة 

وفٌه ٌإٌد ماذهب إلٌه بالثٌوس '' اإلسبانٌة للكومٌدٌا اإللهٌة– ومسؤلة المصادر العربٌة 

.وٌإكد تؤثر دانتً بالتراث اإلسالمً
1

 

 : هجاوٌد نام_ 6_

وهً محاولة فً نفس اإلتجاه والفكرة وجا وٌد نامة من منظومات محمد إقبال ٌبلػ عدد 

أبٌاتها ماٌقارب من ألفً بٌت فً بحر الرمل على نظام المثنوي وهً قصة خٌالٌة ٌتصور 

فٌها الشاعر أنه قام برحلة إلى األفالك فً صحبة قابده ومرشده جالل الدٌن الرومً الشاعر 

الصوفً الكبٌر وفً كل هذه األفالك كانت ٌقابل عددا من الشخصٌات المعروفة فً التارٌخ 

ففً فلك القمر مثال لقب جمال الدٌن األفؽانً وفً الزهرة القابلة فرعون وكتشنز وفً , 

'' نٌتشه'' المشتري قابل الحالج وفٌما وراء هذه األفالك لقب الحكٌم األلمانً 

وٌختتم الشاعر الدٌوان بخطاب إلى ولده جاوٌد وحدٌث إلى الجٌل الجدٌد وٌدور الحدٌث فً 

والتصوؾ والفلسفة وهوحرٌص فً كل ماٌقول , هذا اللقاءات حول موضوعات شتى كالدٌن

على الدعوة إلى التمسك باإلسالم ومهاجمة أصحاب الدعوات المعرضة ولهذا نراه ٌوجه 
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طالما تؽنٌٌن : وفً تركٌا وٌخاطبه بقوله '' أتا تورك'' نقدا قاسٌا إلى مصطفى كمال 

وال شٌا عندك ٌنبع , ومع أنك ال تعرؾ لحنا جدٌدا , بالتجدٌد ونادٌت بالتخلص من القدٌم 

وال تقوم حٌاة الشعوب على التقلٌد والتقلٌد ٌفقد الروح حٌوٌتها واألمة , من ضمٌرك 

. ولٌعد المسلمٌن إلى ضمابرهم ولٌنظروا فً قرآنهم, شخصٌتها

: كلٌلة ودمنة _7_

هندي بإعتبار أصله فارسً ألنه إنتقل إلى أٌدي الفرس , هذا الكتاب هندي فارسً عربً

عربً ألن الترجمة العربٌة التً أخذت عن الفارسٌة , فترجموه إلى لؽتهم وزادوا فٌه أبوابا

. صارت هً األصل والمصدر بعد أن ضاعت  الترجمة الفارسٌة

ذلك أن دبشلٌم الملك نظر فرأى , أما عن سبب تؤلٌؾ الهنود له ففً المقدمة الكتاب بٌانه

أحب أن , الملوك من قبله وضعوا الكتب التً ٌذكرون فٌها سٌرتهم تخلٌدا لذمرهم من بعدهم

وطلب , ٌكون له كتاب على هذا النسق ٌذكر به فدعا إلٌه الحكٌم بٌدبا وعرض علٌه األمر

منه أن ٌضع له كتابا باٌؽا ٌستفرع فٌه عقله ٌكون ظاهرة سٌاسة العامة وترتٌبها على طاعة 

: فهو كتاب ٌراد به  أن ٌحقق هدفٌن,وباطنة أخالق الملوك وسٌاستها للرعٌة, الملك 

وثانٌهما ,أحدهما من شؤن العامة حتى إذا قرأته فهمت موقفا من الملك ووجوب طاعتها له

ووجوب حسن السٌاسة لهم , من شألن الملوك حتى إذا طالعوه فهموا منه موقفهم من الرعٌة

 .ورعاٌة مصلحتهم

وأراد دبشلٌم أن ٌكون فً هذا الكتاب ماٌجذب الناس إلى قرابته على إختالؾ طبقاتهم لتعم 

ولهذا طلب من حكٌمه بٌدبا أن ٌكون مشتمال على الجد , ولٌسٌر ذكره بٌن الناس, فابدته

. والمعزل واللهو والحكمة والفلسفة

. وكان على الحكٌم بٌدبا أن ٌعمل لتحقٌق هذا الهدؾ ملتزما هذا الخط الذي وضعه له الملك

أن ٌكون ظاهره لهوا تهشش له النفوس وتكتفً به العامة وأن ٌكون باطنه جدا تتدبره 
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العقول وتنتفع به الخاصة وبعد تفكٌر طوٌل ومعناه  نظر الهندي بٌدبا إلى طرٌقته التً 

.جعل فٌها الكالم على ألسن البهابم والسباع والطٌور
1

 

وضمنه ماٌحتاج إلٌه اإلنسان من سٌاسة ' 1'وصار الحٌوان لهوا وماٌنطق به حكما وأدبا

نفسه وأهله  وجمٌع ماٌحتاج إلٌه من أمر دٌنه ودنٌاه وآخرته وأوالد وماٌخص على حسن 

'  2'طاعته للملوك

, وأقام بٌدبا حوال كامال  ٌإلؾ الكتاب مستعٌنا بؤحد تالمٌذه  حتى أتمه وحمله إلى الملك

فسؤله عن كل باب وقد قوبل عمله بالتقدٌر واإلعجاب ألنه طابق ماأراده الملك وحقق ما 

. قصده

وكان بٌدبا ضنبا بعمله حرٌصا علٌه فطلب من الملك أن ٌؤمر بتدوٌن الكتاب حتى ٌبقى 

وأن ٌؤمر بالمحافظة علٌه فً خزابنه حتى الٌخرج من بالد الهند فهو كنز ثمٌن . والٌضع

وسٌطعمه فً الطامعون وكان ٌخاؾ علٌه من أهل فارس بالذات ألنهم إذا علمو بؤمره ولن 

. ٌسكتو علٌه ولن ٌتوانوا فً الحصول علٌه ومعرفة مابه

, واطلعو علٌه, وقد وقع للكتاب بعد  ذلك ماخاؾ بٌدبا أن ٌقع فقد سمع أهل فارسً بالكتاب

. ونقلوه ألى لؽتهم أما كٌؾ كان ذلك فهناك رواٌتان

رواٌة كلٌلة ودمنة كما وردت فً الباب الثانً عن بعثة كسرى أنو شروان : الرواٌة األولى

. فً طلب الكتاب

.وأما الرواٌة الثانٌة فهً رواٌة الشهنامة
2
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  : نحو تأسيس مدرسة عربية في األدب المقارن

:  البداءات في التأليف والتدريس_ 

 (من الثبلثٌنات إلى أوائل الخمسٌنات)المرحلة األولى     -

إن نشؤة األدب المقارن بٌن الوضوح أن هذا النسق المعرفً نشؤ أصبل فً رحاب 

الجامعات الغربٌة وإنما تزعزع فً مكاتباتها وقاعاتها وعلى صفحات مجاالتها 

. ومنشوراتها

وفً المجال العربً ٌلفت النظر أن الفضل فً ظهور مصطلحه األول ٌعود إلى منبر 

غٌر جامعً وإلى كاتبٌن ومن كتابهما لم ٌكون على ارتباط رسمً بالمإسسة الجامعٌة 

وأن كانا متصلٌن بمهنة التدرٌس وهما خلٌل هنداوي وفخري أبو سعد وحٌن ظهر 

فً . لؤلدب المقارن على صفحات الرسالة (والوعً النظري األول )مصطلح األول 

، 1946،تؤخر ظهور هذا المصطلح فً المإسسة الجامعٌة إلى عام 1936منتصف عام 

 )حٌث نصت مناهج دار العلوم فً القاهرة على تدرٌس مادة جدٌدة أطلقت علٌها اسم 

. (األدب المقارن

وكان مقررا مستقببل لطبلب  السنتٌن الثالثة والرابعة ثم اقتصرت على طبلب السنة 

. الرابعة

 وٌذكر أن األدب المقارن كان فرعا من 1945وٌرجع عطٌة عامر هذا التارٌخ ألً عام 

تولى رئاسة إبراهٌم سبلمة وعاونه عبد الرزاق  (قسم األدب المقارن والنقد الببلغة)قسم 

 1938وٌنفرد عطٌة عامر بإشارة سرٌعة إلى أن  مناهج دار العلوم نصت عام , حمٌدة

على تدرٌس مادة جدٌدة أطلق علٌها أسم األدٌب العربً المقارن فً فرقة التخصص وقام 
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بتدرٌسها مهدي عبلم وهذا بالطبع تارٌخ مهم جدا كما أن الدكتور مكً الذي اتصفت 

تقارٌره بالتدقٌق والتفصٌل والشهادة الشخصٌة المباشرة ال ٌشٌر إلى هذه الواقعة مهمة
1

 

 :التؤلٌف /1_

قدر أفق السبق األكادٌمً لدار العلوم فً مجال التدرٌس سبق آخر فً مجال التؤلٌف 

المدرس )الجامعً فً األدب المقارن إذ سرعان ما اقتضت ضرورات التدرٌس أن ٌقدم 

على تؤلٌف فً األدب المقارن وعن دار العلوم أصدر عبد الرزاق حمٌدة كتابا  (المقرر

 وبذلك كان أول كتاب جامعً عربً ٌحمل 1948فبراٌر '' فً األدب المقارن'' بعنوان 

. هذ العنوان وٌعد عام التؤلٌف األدب المقارن ،نجٌب العقٌقً

 )ٌجمع باحثو األدب المقارن على أن الكتابٌن األولٌن الذٌن جمبل عنوان:العقيقي _أ

 لم ٌتضمن أكثر من تلمس لطرائف األدب المقارن ،وقد 1948عام  (األدب المقارن

ظهر كتاب العقٌقً مصحوب باإلدعاءات كبٌرة وقوبل أٌضا باالهتمامات وتوقعات 

عرٌضة فً الصحافة األدبٌة ونوه مثبل الدكتور شوقً ضٌف تنوٌها قوٌا فً حٌن قنع 

الكتاب عبد الرزاق حمٌدة بإرضاء احتٌاجات طبلبه كما ٌقول الدكتور مكً أن عنوان 

العقٌقً خادع تماما وأن الكتاب لٌس من األدب المقارن  فً شًء وإنما ٌتناول قضاٌا 

فؤنما المإسسة األكادٌمٌة . نقدٌة خالصة وكذلك تحدث عنه عطٌة عامر بازدٌاد شدٌد

نفرت من تدخل العقٌقً وبعد سبعة عشر عاما من ظهور الطبعة األولى العقٌقً فً 

الطبعة الثالثة من كتابه هذا توسعت على مجلدات مطولة حملت إعبلنات عرٌضة عن 

''  صفحة تتضمن حسب ما ورد تحت عنوان وغبلف داخلً 1500فتح أدبً جدٌد فً 

دراسة فً خصائص األدب،وتطبٌقها على اآلداب األوروبٌة، وقارنتها بآداب العربٌة 

.واللغات األجنبٌة فً الشعر والمسرحٌة
2

 

                                         

218دمشق،ص,الطبعة الثانٌة, دار الفكر,آفاق األدب المقارن عربٌا وعالمٌا, حسام الخطٌب.د_
1
  

219،224المرجع السابق،ص_
2
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وخبلفا للطبعة '' والفلسفة والمدارس األدبٌة مع مقارنة التقوٌم الهجري بالتقوٌم المٌبلدي

 بفتور كشف فعبل عن تطور فً األذواق المناهج 1975األولى قوبلت هذه الطبعة الثالثة 

. المتعلقة بالبحث األدبً عامة ولمقارنً خاصة فً الببلد العربٌة

 :حمٌدة_ ب

 وهو أول كتاب جامعً 1948هناك إنفاق بٌن الباحثٌن على أن الكتاب اآلخر فً علم 

مقارنً لم ٌكن أوفر حضنا من قرٌنة فً االقتراب من مناهج األدب المقارن وإن كان 

كشف فً المقدمات النظرٌة عن إدراك مبدئ لهذا الحقل المعرفً الجدٌد آنذاك على 

. الثقافة العربٌة

ونظر لؤلهمٌة التارٌخٌة التً ٌتمتع بها الكتاب نقدم إقتطافات من العرض الشخصً 

المنصف الذي عرضه الدكتور الطاهر أحمد مكً تلمٌذ عبد الرزاق حمٌدة فً دار 

: العلوم

أدرك أن أستاذنا الدكتور عبد الرزاق حمٌدة ألمح فً مقدمة الكتاب إلى الخطوط _ 1

. الرئٌسٌة للعلم فً دقة ال بؤس بها وأن غاٌته دراسة العبلقات بٌن اآلداب

ثم ٌقدم الدكتور مكً مقاطع من كبلم أستاذة ٌتبٌن منها فهمه للطبٌعة األدب المقارن _ 2

. والسٌما ٌتصل بالعبلقات بٌن اآلداب

. ٌعلق الدكتور مكً على أفكار أستاذه وتطبٌقاته فٌجد أنها صحٌحة نظرٌا_3

ٌحسن أن ٌشٌر إلى أن الدكتور محمد غنٌمً هبلل لم ٌكن راضٌا عن هذا الكتاب _ 

ٌحلل أوجه التشابه العامة بٌن القصائد العربٌة مع شرح ما هو مشترك '' ووصفه بؤنه 

بٌن مواضٌع هذه القصائد أحد األدبٌن الفرنسً أو اإلنجلٌزي دون وجود أي منظور 

تارٌخً  
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أما عطٌه عامر فٌخرجه مثلما أخرج كتاب العقٌقً ببل هوادة وال روٌة
1

 

ألصلة لهذا الكتاب فً األدب المقارن بمعناه السلٌم، وإنما سلك المإلف فٌه ''  

'' طرٌقة الموازنات األدبٌة فً أبسط صورها

: إبراهٌم سبلمة _ ج

وكان الكاتب الجامعً الثانً فً األدب المقارن للدكتور إبراهٌم سبلمة الذي ٌنتمً إلى 

دار العلوم أٌضا،وأتى تلبٌة لحاجات الطبلب إلى المرجع، با إن الطبلب هذه المرة هم 

الذٌن أعدوا األصول األولى للكتاب، وقام األستاذ بإكمالها ثم إصدارها فً طبعة فرٌدة لم 

: تكرر وقد حملت العنوان ألمقارنً التالً

 1951خطة ودراسة األدب المقارن القاهرة : تٌارت أدبٌة بٌن الشرق والغرب ''

ٌكشف إبراهٌم سبلمة عن تطور واضح فً الوعً النظري لؤلدب المقارن بوصفة _ 

نسقا معرفٌا جدٌدا فً ذلك الحٌن ٌبحث عن مكان له فً سلم المعرفة ولٌس ذلك 

: بمستغرب عن إبراهٌم سبلمة لثبلثة أسباب على األقل

عاٌش قضٌة األدب المقارن من خبلل لغة الفرنسٌة وثقافة األوربٌة وقد اطلع على _ 1

ومن هنا ندرك فرقا بٌنه وبٌن سابقة عبد الرزاق حمٌدة الذي  . (األدب المقارن)كتاب 

درس فً برٌطانٌا وعن بتذوق النصوص و باالبتعاد عن المحاكاة النظرٌة وبالتركٌز 

. على األدب اإلنجلٌزي واآلداب التً تتصل به

أنه أفاد من تجربة سابقة ومن التطورات المتسارعة فً الحقل المعرفً فً مصٌر _ 2

بالذات خبلل تلك الفترة والسٌما من ناحٌة السعً الحثٌث لتحدٌث الثقافة العربٌة عن 

. طرٌق إستقبال المإثرات الغربٌة والعالمٌة

                                         

224،226المرجع السابق،ص _
1
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أنه كان طلعه ذا ثقافة حٌة حرٌصة على إجتذاب طبلبه وسماعٌة بكل برٌق جدٌد، _ 3

قبل  (بغداد)التربٌة وعلم النفس واألدب وأنه عمل خارج مصر)وكان منوع التخصص 

عودته إلى دار العلوم أستاذا للببلغة والنقد األدبً
1

 

ٌسجل سبلمة لنفسه نقطة مهمة من الناحٌة النظرٌة هً واعٌة للمشكلة المنهجٌة لهذا 

النسق المعرفً الجدٌد من جهة وإحساسه من جهة أخرى إن مجال اإلسهام فً تحدٌد 

ومن هنا استعداده لئلدالء بشهادته التً .منطق األدب المقارن ومنطقته مازال مفتوحا

ثم ٌضٌف إلى هذه الناحٌة اإلٌجابٌة نقطة جدٌدة،  (تقارنٌة )حرص على وصفها بإنها

وهً إدراكه للطبٌعة المقارنة لؤلدب نفسه كفاعلٌة إبداعٌة مطلقة الحدود وذلك مقابل 

. المفهومات العربٌة العامة التً تربط األدب بالظاهرة القومٌة والمحلٌة ربطا محكما

وٌضٌف سبلمة إلى ذاك نقطتٌن نظرتٌن متصلتٌن بنقطتٌن سابقتٌن ومبنٌتٌن علٌهما 

: وهما

مادامت عامة مشتركة ومادامت  ) إمكانٌة خضوع الظاهرة األدبٌة للقانون والقاعدة _أ

 (هناك مناهج فعالة تبلحقها وتتابعها

إمكانٌة التوصل إلى العالمٌة اإلنسانٌة التً هً غاٌة األدب المقارن ومبتغاه وقد _ب

أطلق عطٌة عامر حكم اإلعدام على كتاب سبلمة وعمل على إظهار تناقضاته 

. واضطرابه الشدٌد، تماما مثلما أنكر فضل الرائدٌن السابقٌن العقٌقً وحمٌدة

وٌبلحظ الدكتور مكً ، وهو أقرب الباحثٌن إلى روح اإلنسان وخصوصٌة الفترة وإلى 

طبٌعة األستاذ وكتابه، أن األستاذ ٌقحم فً األدب المقارن ما لٌس منه وٌنتقل استدراجا 

. من مسؤلة إلى مسؤلة لٌنتقل باب النقد غالبا والنقد المقارن فً ألفضل األحوال

                                         

228227،,ص,،دمشق2.حسام الخطٌب،آفاق األدب المقارن عربٌا وعالمٌا،دار الفكر،ط.د_
1
  



 الفصل الثاني  

 

66 
 

والجدٌر بالذكر أن إبراهٌم سبلمة ألف فً الفترة نفسها كتابا مطوال ت خمس مئة صفحة 

دراسة تحليلية , بالغة أرسطو بين العرب واليونان" : وفً مدة قصٌرة جدا بعنوان

. "نقدية تقارنية

.ال توجد أي إشارة ألً األدب المقارن أو مناهجه'' المقارنً'' وفً هذا الكتاب 
1

  

وفٌه جهد واستقصاء وجدٌة وتدقٌق وهً , مع العلم أن منهجه الفعلً مقارنً, أو نظرٌاته

 )وٌبلحظ فً العنوان إسرار على مصطلح (عدة الباحث المقارن)صفات تقربه جدا من 

 ولم ٌترك آثار أخرى وكان آخر منصب 1957وقد توفى إبراهٌم سبلمة عام . (تقارنٌة

. شغله عمٌد كلٌة اآلداب بجامعة القاهرة

استطاعت هذه الفترة القصٌرة التً امتدت فً منتصف فً الثبلثٌنٌات حتى منتصف _ 

وانقطعت أوصالها خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة وانتعشا  (1952_1936 )الخمسٌنٌات

مرحلة  )أن تحمل من المإشرات ما ٌبٌح للمإرخ األدبً أن ٌعتبرها, بعد الحرب مباشرة

وقد كانت الومضات المحدودة التً إلتمعت . فً تارٌخ نظرٌة األدب المقارن (البٌداءات

مجرد حركة جنٌنٌة  (وال سٌما عند خلٌل هنداوي وفخري أبو السعود)فً الثبلثٌنات 

ومن الناحٌة التدرٌسٌة كانت الحاضنة . تؤجلت والدتها إلى ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

، واستمرت دار العلوم فً حضانة األدب المقارن والسهر على (دار العلوم )مإسسة 

. والدته وتنشئته فً مرحة البٌداءات والمرحلة التؤسٌسٌة التً تلت

أما من الناحٌة التؤلٌفٌة فكانت الحاضنة مجلة الرسالة فً الثبلثٌنات وتمت بالوالدة _ 

 والثالث 1948 عام 2خبلل السنوات التً ألعقبت الخرب الثانٌة فً شكل ثبلث مإلفات،

، وكانت القاهرة بمناخها األكادٌمً المتقدم وجوها الثقافً النشط هً اإلطار 1951عام 

العام الذي انبثقت من نسٌجه هذه التطورات فً المرحلة األولى
2

 

 من البداءات إلى التؤسٌس 

                                         

230 إلى ص 228المرجع السابق، ص _
1
  

231-230المرجع السابق، ص _
2
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: أوائل الخمسٌنات الى نهاٌة السبعٌنات: المرحلة الثانٌة

 (وإلى حد ما نجٌب العقٌقً)لقد لقى الرواد الثبلثة عبد الرزاق حمٌدة وإبراهٌم سبلمة 

لقو جمٌعا تقدٌرا ونصفه من معظم الدارسٌن، باستثناء المتخصصٌن الذٌن عدوا األعمال 

وكان أقصى هإالء المتخصصٌن وهم . المبكرة تجارب بعٌدة عن روح األدب المقارن 

قلة قلٌلة، عطٌة عامر الذي لم ٌرحم أحدا وهو حكمة المشترك على األستاذٌن األولٌن 

ولم ٌكن إبراهٌم سبلمة من المتخصصٌن فً األدب المقارن ، وكذلك : "تؤلٌفا وتدرٌسا

األمر مع عبد الرزاق حمٌدة، ولهذا كان من الطبٌعً أن نجد قصورا واضحا فً فهمهما 

" لؤلدب المقارن، كما نجد اضطرابا وتضاربا فً تحدٌد هذا األدب

وقد رأى فً السابق حكمه التفصٌلً على السابقٌن الثبلث والعجٌب أنه ٌمجد فخري أبو 

السعود وٌنسب إلٌه مضاهاة المدرسة األمرٌكٌة وسٌقها، ومع األخٌر لم ٌنطق بكلمة عن 

من حقنا أن نقول إن فخري أبو السعود قد خرج باألدبً المقارن من : " األدب المقارن

ومثل عطٌة " مجال االتجاه التارٌخً قبل أن ابدأ المدرسٌة ثورتها ضد االتجاه التارٌخً

عامر كان محمد غنٌمً هبلل فً موقفه من السابقٌن، وقد مرت بنا أمثلة من أحكامه 

األدب المقارن فً  )أما الحكم بالجملة فقد ورد فً مقالته المشهورة عن, المنفردة

 (الجمهورٌة العربٌة المتحدة

إذ ٌتحدث عن األساتذة الذٌن درسوا قبله فً الخارج وعن الذٌن لم ٌدرسوا ولكن ال 

هإالء وال آخرون كانوا ٌبحثون عن األدب المقارن الصحٌح فهم فً مقارنتهم لم ٌعٌرو 

أدنى اهتمام للروابط التارٌخٌة التً تكون روح مهمتنا الحقٌقٌة وكانت دراستهم تنتمً 

باألحرى إلى المقارنة األدبٌة أو األدب العام 

وٌعتبر محمد غنٌمً هبلل الحرب العالمٌة فاصبل بٌن البللتخصص والتخصص إذ 

تحسن حال الدراسات المقارنة بعدها، وأوفد بعض الدارسٌن إلى الخارج وظهرت بعض 

ووجهت الجامعات المصرٌة أٌضا أهمٌة أكبر إلى المقارنة فً " الترجمات عن الفرنسٌة

" مجاالت أخرى غٌر األدب مثل مجالً القانون المقارن واللغوٌات العامة المقارنة
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وٌوضح هبلل فً هذه المقالة التارٌخٌة أن محاضراته فً دار العلوم تغطً نقطتً 

 كان المتخصص 1959األدب المقارن والنقد المقارن، وبٌن أنه حتى تارٌخ كتابة المقالة 

وٌإكد  (مصر وسورٌة )الوحٌد فً تدرٌس األدب المقارن فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة

" وحتى الٌوم أنا أتابع عبؤ تدرٌس هذه المادة بؤكمله: " هذه الفكرة فً نهاٌة المقالة بقوله

وأخٌرا ٌختم المقالة بجملة واحدة تذكر " أننا بالكاد تجاوزنا الطور الجنٌنً: "وٌشٌر إلى

المستقبل بتفاإل وثقة
1

 

: محمد غنٌمً هبلل

وتدل هذه المواقف على أن التخصص ألمقارنً، ممثبل بعامر وهبلل على األقل، وكان 

ٌدرك أنه ٌقوم بمهمة إنهاء مرحلة فً تارٌخ األدب المقارن، هً المرحلة التً أصطلحنا 

واستهبلل مرحلة جدٌدة تستقً مشروعٌتها من  (البذاءات )على تسمٌتها بمرحلة 

 (مرحلة التؤسٌس)التخصص األكادٌمً وهً التً تستحق أن تسمى 

وقد أستهلها المتخصص بجمله قامت على تصفٌة ما كان سائدا قبله من بداءات 

وإرهاهات وذلك انطبلقا من االلتزام بوجهة نظر محددة ، والوالء لعاصمة التخصص 

م الدكتور محمد غنٌمً هبلل من بعثته البارٌسٌة 1952ففً عام  (بارٌس)األوربٌة 

 تدرٌس األدب المقارن فً دار  العلوم وفً السنة نفسها 1953وتولى فً مطلع عام 

مشفوعا بتؤكٌد أن تخصصه عرٌضة وبإلغائه كاملة  (األدب المقارن)أصدر كتابه  

للتجارب التً سبقته، وملتزما دروس أستاذته الفرنسٌٌن مثل قان ثٌٌغم  وغوبار وجان 

. ماري كارٌه، وهم أعمدة ما ٌسمى بالمدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة

ـ وتلخص مقدمة الطبعة األولى مجمل موقف المتخصص األول فً األدب المقارن فً 

: تارٌخ المشرق العربً ومن المفٌد أن نقدم موجزا لمإشراتها العامة 

. ـ األدب ٌقوم على ركٌزتٌن هما الشكل والمضمون
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ٌجب أن تإخذ بمعناها التارٌخً ال اللغوي أي تناول العبلقات التارٌخٌة  (المقارن)ـ كلمة 

لؤلدب القومً خارج نطاق اللغة التً كتب بها 

ـ األدب المقارن ال ٌعنً بدراسة ما هو فردي فً اإلنتاج األدبً فحسب بل ٌدرس
1
 

األفكار األدبٌة والتٌارات الفكرٌة والقوالب العامة واألجناس األدبٌة ووسائل العرض 

. الفنٌة

ـ العبلقات والتؤثٌرات تتناول الشكل مثلما تتناول المضمون وكبلهما ٌدخبلن فً نطاق 

. األدب المقارن

ـ والجدٌر بالذكر أن محمد غنٌمً هبلل لم ٌجد فٌها بعد عن هذه المنطلقات والمإشرات، 

 من خبلل 1961وإنما ضل وفٌا لرإٌته األولى، وقد وسع كتابه فً الطبعة الثانٌة عام 

التوسٌع فً شرح صبلت أدبنا العربً باآلداب العالمٌة فً نواحٌها " محور محدد هو

. المختلفة

ـ كان أهم ما ٌمٌز الدور التؤسٌسً الذي قام بٌه محمد غنٌمً هبلل هو التزامه التام بخط 

فكري منهجً محددا ال ٌحٌد عنه، وفً وسط الثقافً آخر غٌر الوسط الثقافً العربً 

وربما أعتبر هذا التماسك خاصة سلبٌة أو أقرب إلى السلبٌات ألنه بٌن على التزامات 

على أحادٌة النظرة وٌطوي الكشح عن التطورات المتسارعة فً الحقل العلمً ولكنه فً 

الواسط الثقافً العربً ٌحمل إٌجابٌة ال تنكر بسبب ما ٌتصف بٌه هذا الوسط فً مرحلته 

. الحاضرة من التخبط واإلنتقائٌة واإلقتطافٌة وربما عشوائٌا فً األحكام والتقدٌرات

ٌضاف إلى هذه الخاصٌة أن المإلف وقف نفسه على األدب المقارن وعلى قرٌنه النقد 

األدبً المقارن أٌضا ولم ٌطفى على كل اختصاصات األدب وما فوق األدب كما ٌفعل 

. كثٌر من الدارسٌن العرب
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األدب العربً المقارن،  (علم)ـ وقد كان الهبلل مإهبل تؤهٌبل كامبل ألن ٌكون مإسس 

 )بما إجتمع له من شهادة رفٌعة متخصصة وبما أتقنه وأعبلفه من اللغات األجنبٌة 

.وبما اتصف به (الفرنسٌة، الفارسٌة، اإلنجلٌزٌة ، اإلسبانٌة
1

 

من عقلٌة منهجٌة وإخبلص للحقٌقة العلمٌة وحماسة رٌادٌة، وأخٌرا بما ألزم به نفسه من 

الموازنة بٌن النظرٌة المقارنٌة وتطبٌقاتها، وبٌن مبادئها الغربٌة وتناثراتها الشرقٌة أو 

العربٌة وحتى فً مجال التطبٌقات والتمثبلت كان هناك توازن بٌن العبلقات الغربٌة 

لؤلدب العربً والعبلقات الشرقٌة اإلسبلمٌة وهذا ما ال نجده إال عند القلة القلٌلة من 

. الباحثٌن

: وهاهو تفسٌره هذه األحكام من خبلل مإشرات مإلفاته

: فً نظرٌة المقارنة _ أ

بطباعته المختلفة وٌمكن أن ٌعد فً صدارة قائمة أكثر الكتب ": األدب المقارن" ـ 1

العربٌة المعاصرة تؤثٌرا ففً الفكر األدبً، ولو أختصر الكبلم على الكتب المتخصصة 

ذات الموضوع المفرد ال كان كتاب غنٌمً هبلل األول أو الثانً فً القائمة، ومن المهم 

اإلشارة إال أن بعض الكتب الجامعٌة المقارنة التً ألفت حتى مطلع الثمانٌنات كانت 

تستقً منه بشكل مكشوف أو مستور وٌكفً أنه كتاب متماسك فً موقفه النظري أي 

ٌمكن أن ٌكون اإلنسان معه أو ضده، وهو أٌضا كتاب علمً رهن نفسه لقضٌة واحدة 

. مبنٌة على التشدد المنهجً دون إهمال التفتح القومً واإلنسانً

ـ لم تجر وقفة مفصلة عند مباحث هذا الكتاب ومضمونة فً القسم الحالً ألن اإلشارة 

وقد . (التقلٌدٌة )سبقت إلٌه فً القسم األول من كتابنا لدى شرح أفكار النظرٌة الفرنسٌة 

صح لدٌنا أن شروح غنٌمً هبلل تضاحً الشروح الفرنسٌة األصلٌة دقة ووضوحا، 
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وربما تفضلها لما ٌراعٌه المإلف العربً من تفصٌبلت ضرورٌة لمصلحة القارئ 

.العربً
1

 

. بطبعاته المختلفة: النقد األدبً " _2

، ثم 1858وقد صدر هذا الكتاب أوال بعنوان المدخل إلى النقد األدبً فً القاهرة عام 

وهو نقد مقارن بمعنى " النقد األدبً" طبع عدة طلعات فً القاهرة وبٌروت بعنوان 

الكلمة،أكمل فٌه المإلف نظرٌة المقارنة من رواٌة النقد األدبً ، وتناول أسس النقد 

العربً والنقد العربً والتٌارات النقدٌة المعاصرة وإستقبل الكتاب استقباال إٌجابٌا فً 

. الستٌنات

 

" ـ دور األدب المقارن فً توجٌه دراسات األدب العربً المعاصر3

وٌعد هذا الكتاب تثبٌتا وتركٌزا لمجمل أفكار المإلف المقارنة وإن اختٌار مثل هذا 

العنوان ٌشٌر إلى إلحاح ثانٌة على نوعٌة الرسالة التً حملتها النظرٌة المقارنة عند 

المتزمتة  (الفرنسٌة  )غنٌمً هبلل إلى األدب العربً وهنا ٌكرر المإلف تحدٌداته 

لموضوع األدب المقارن وال ٌخرج عن كتابه السابق لهذا الصدد اللهم إال من ناحٌة  

فان " بعض القلق الذي ٌبدٌه اتجاه المصطلح إذ ٌقترح تسمٌات أخرى تذكرنا بمقترحات  

فهو . التً سبقت اإلشارة إلٌهما فً القسم األول من الكتاب الحالً" غوٌار" و" تٌٌغم

وكان قبلها  (تارٌخ األدب المقارن )و (التارٌخ المقارن لآلداب )ٌعرض مصطلحات مثل 

. (علم األدب المقارن الحدٌث )قد ألشار إلى مصطلح جدٌد هو

وٌروج الكاتب بقوة إلى دعوة دراسة عبلقات األدب العربً باآلداب األخرى، وهذه 

كاألساس  (القومٌةـ اإلنسانٌة)وٌوطد ثانٌة نظرته الثنائٌة . الدعوة هً جوهر الكتاب

للموقف ألمقارنً ،الذي ٌفترض فٌه أن ٌزٌد شخصٌة األدب القومً تبلورا وتماٌزا 
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وأصالة من جهه وأن ٌإكد المفهوم اإلنسانً وٌغنً تراث اإلنسانٌة المشترك من جهه 

أخرى
1

 

: ب ـ فً التطبٌق

ـ مما ٌسجل لغنٌمً هبلل أنه لم ٌفصل النظرٌة عن التطبٌق، وأن كتبه النظرٌة كاألدب 

المقارن والنقد األدبً كانت مثقلة باألمثلة والتطبٌقات نت الشرق والغرب، وكانت هناك 

محاولة إلقامة توازن فً دراسة عبلقة األدب العربً باآلداب األخرى قائمة على مٌزان 

. جغرافً فعبلقات الماضً شرقٌة إسبلمٌة وعبلقات الحاضر غربٌة عالمٌة– تارٌخً 

ومن المشكبلت التً تعترض التدقٌق فً إسهام غنٌمً هبلل تداخل منشوراته فكثٌر من 

" النقد األدبً"أو" األدب المقارن"كتبه الصغٌرة لٌست إال فصوال من أحدي كتابٌه 

ـ ٌعد محمد غنٌمً هبلل أنه أول عربً مشرقً على األقل كتب عن األدب العربً 

دراسات األدب المقارن فً الجمهورٌة العربٌة " المقارن بلغة أجنبٌة وتقف مقاالته

الذي تصدره الرابطة األمرٌكٌة " الكتاب السنوي لؤلدب المقارن" وحٌدة فً " المتحدة

 وتضمنت تقرٌرا موجزا عن 1959وهً مقالة صغٌرة نشرت عن . لؤلدب المقارن

حالة األدب المقارن فً الجامعات المصرٌة بوجه خاص، وفٌها إشارة إلى جامعة دمشق 

. أٌضا

وجه تحٌة تقدٌر  (1983عنابة  )والجدٌر بالذكر أن الملتقى العربً األول لؤلدب المقارن

إلى الرواد األوائل لدراسات المقارنة فً األدب العربً الحدٌث وفً مقدمتهم  روحً 

. الخالدي رائد األدب العربً المقارن، والدكتور محمد غنٌمً هبلل مإسسه وحجته
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 :ـ إمتداد المرحلة في الجامعات العربية

        كانت دار العلوم هً الجهة الجامعٌة المإسسة وكان محمد غنٌمً هبلل هو 

 1953األستاذ المإسس ، وقد تطورت األمور بعد ذلك تطورا غٌر سرٌع ، وفً عام 

فً كلٌة اآلداب بجامعة القاهرة ، وفً عام " األدب المقارن" أدخل إبراهٌم سبلمة مقرر

 بدأت دراسة األدب المقارن فً جامعة عٌن الشمس على ٌد محمد غنٌمً هبلل، 1956

وبعد ذلك سرت العدوى إلى الجامعات المصرٌة األخرى ثم إلى الجامعات العربٌة وكان  

أم من ناحٌة  (األدب المقارن )التطور بطٌئا جدا فً الستٌنات، سواء االعتراف بمقرر 

مضمونة حٌث كان ٌقتصر فً جامعات كثٌرة على دراسة نصوص من اآلداب األجنبٌة، 

 (مطلع التسعٌنات )ومازال كذلك فً بعض الجامعات حتى ٌوم الناس 

 1971وقد دخل األدب المقارن إلى الجامعات الرسمٌة فً سورٌا ولبنان ابتداء من عام 

 بحكم تؤثرها بالجامعات المصرٌة 1963وإن كانت جامعة بٌروت العربٌة سبقت إلٌه 

وتسارعت خطوات قبول األدب المقارن فً الجامعات العربٌة ابتداء من منتصف 

السبعٌنات وبعضها ٌدرسه كمادة اختٌارٌة وبعضها كمادة رئٌسٌة لكن ٌصعب الحدٌث 

منذ " العهد االستعماري" عن أي اهتمام نوعً باألدب المقارن إذ بدأت به فً 

العشرٌنات القرن العشرٌن بحكم تبعٌتها آنذاك لجامعة بارٌس ومع استقبلل الجزائر فً 

شهادة األدب المقارن أول الستٌنات استمر االهتمام باألدب المقارن واضحا وكانت 

واحدة من أربع شهادات تإلف اإلجازة باللغة العربٌة وقد شهدت الجزائر فً منتصف 

دفاتر جزائرية في األدب  وظهور مجلة الجمعية الجزائرية لألدب المقارنالستٌنات قٌام 

  وفً المغرب ابتداءالمقارن
1

 على ٌد 1963 تدرٌس األدب المقارن فً الرباط عام 

أمجد الطرابلسً من سورٌة وتعثرت الدراسة بعد ذلك إلى أن انتعشت ثانٌة فً الرباط 

 .شهادة األدب المقارنفً منتصف السبعٌنات وتحولت إلى 
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  1973- 1972أما فً تونس فقد تؤخر تدرٌس األدب المقارن إلى عام ـ 

وتولى التدرٌس المنجً الشملً والسٌدة  كلوز  والفروى وٌجري التدرٌس بالعربٌة 

والفرنسٌة من المنتظر أن تحمل جامعات المغرب العربً ألً األدب العربً أنفاسا 

 .جدٌدة

 :إمتداد مرحلة التأسيس في البحث والتأليف

خبلل السنوات العشر التً تلت ظهور كتاب محمد غنٌمً هبلل، لم ٌظهر سوى كتاب 

صفاء " واحد فً األدب المقارن لٌس فً القاهرة وإنما فً بغداد وذلك من تؤلٌف 

وأهم ما ٌمٌز كتاب خلوصً إنه عرض بعض االتجاهات األمرٌكٌة فً األدب " خلوصً

المقارن وبذاك خرج عن مناخ فترة الخمسٌنات، وٌتؤلف الكتاب من مقدمته مختصرة عن 

األدب المقارن والمدرسٌة األمرٌكٌة والفرنسٌة، تلٌها فمرة عن أثر األدب المقارن فً 

دراسة األدب العربً وبعد ذلك تؤتً المادة الرئٌسٌة للكتاب وهً مجموعة دراسات 

تطبٌقٌة فً األدب المقارن تتناول بوجه خاص عبلقات األدب العربً وتشابها شرقا 

 .وغربا

ـ وٌختتم الكتاب بقسم موسع عن المدارس األدبٌة وٌمكن التنوٌه بالنواحً الرئٌسٌة فً 

 :كتاب خلوصً فً

 ٌقدم الكتاب بعض أفكار المدرسة األمرٌكٌة

 التركٌز على الترجمة ودورها فً األدب المقارن

ٌإكد على أن لؤلدب المقارن أثر إٌجابً فً دراسة األدب العربً من النواحً الرئٌسٌة
1
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 :ـ كتابات في الستينات 

بعد انقضاء عشر سنوات من ظهور كتاب غنٌمً هبلل ظهرت أول محاولة  :(خفاجة)

دراسات فً األدب "فً مصر لحمل المشغل إذ أصدر محمد عبد المنعم خفاجة كتاب 

المقارن فً مئة وتسعة وخمسٌن صفحة وٌضم القسم األول دراسات فً األدب المقارن 

وٌلً ذلك دراسات تطبٌقٌة لمدرسة أبو لو ومظاهر التؤثٌرات والتؤثٌرات  (70-1ص)

دراسة مظاهر التؤثٌرات " المختلفة حولها وفً التصدٌر ٌتحدث المإلف عن أهمٌة 

 .المختلفة بٌن أدبنا العربً واآلداب العالمٌة ألنها ال تزال مجهولة أو شبه مجهولة

أو تارٌخ " التارٌخ المقارن لآلداب" وٌقدم خفاجة تعرٌفه لؤلدب المقارن فإذا هو ٌعادل 

 أصدر خفاجة طبعة ثانٌة موسعه ، 1972|األدب المقارن وهو علم وتارٌخ وفً سنة 

مبقٌا على التصدٌر والقسم النظري ومضٌفا مباحث مطولة حول المذاهب األدبٌة 

وعبلقاته  (الفرس والترك )واألجناس األبٌة وعبلقات األدب العربً بالشرق اإلسبلمً 

 .بالغرب وقد إحتذى نموذج غنٌمً هبلل وطرٌقته

 الذي ٌنحو 1967 وٌمكن أن ٌقال الشًء نفسه عن كتاب حسن جاد حسن  :(حسن)

 منحى غنٌمً وغوٌار وٌحاول أن ٌسبقهما فً التركٌز على قضاٌا التؤثر والتؤثٌر العالمٌة

وهكذا تؤتً حصٌلة الستٌنات، وهنالك كتابات مدرسٌات تلتقٌان ٌقدمان لسبق محمد 

غنٌمً هبلل أو ربما لطغٌان تؤثٌره وٌوفران برهانا على أن مرحلة التؤسٌس لم تتقدم 

خطوة واحدة بالمفهوم العلمً، وأن كانت توطدت جامعٌا على أساس اتخاذ المدرسة 

.الفرنسٌة التقلٌدٌة نموذجا غٌر منازع
1
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 :امتدادات التأسيس وإرهاصات التنوع: ـ السبعينات 

ال تكرر تماما ما سبق ولكنها ال ترق إلى مستوى , تحمل لنا السبعٌنات أنفاسا مهمة

مرحلة جدٌدة ، وٌلفت النظر فً هذه الفترة وجود تطور ولو محدود ، من الناحٌة الكمٌة 

 .إذ أمكن من إحصاء خمسة أعمال تحمل عنوان األدب المقارن بشكل واضح

 صفحة، وفً هذا 555كتابة ضخم مثٌر فً خمسمائة وخمس وخمسٌن : (كفافي )

 :تتوطد لعض أسس الفترة من النواحً التالٌة (األدب المقارن)الكتاب 

 .ـ اإلحساس بوجود مدارس أخرى غٌر المدرسة الفرنسٌة ، والسٌما المدرسة األمرٌكٌة

ـ محاولة وضع األدب المقارن فً إطار عام من التطور الفكري والثقافً والنقدي وربطه 

 .نحو االنفتاح العالمً

 .ـ االهتمام بالتطبٌق من الزاوٌة التً تناسب األدب العربً

 ٌستمر فً تفهم منطق المدرسة الفرنسٌة وال ٌشغل نفسه بمناقشة منطلقاتها ألنه :طه ندا 

ٌعتبرها ولٌدة بٌئة معٌنة وثقافً خاص بتلك البٌئة، وٌقنع نفسه ، بعد تؤكٌد أهمٌة األدب 

لتؤكٌد دفع الدراسات المقارنة العربٌة  (التؤثٌر والتؤثر )المقارن ، باستعارة أبرز مفهومها 

باتجاه الشرق اإلسبلمً وسٌتعرضون فً كتابة الحقل من الدراسات التً نشؤت عند 

األروبٌن فً وقت متؤخر كما ٌعرض للصلة القوٌة بٌن اآلداب اإلسبلمٌة وٌعقد مقارنة 

بٌن اللغتٌن العربٌة والفارسٌة التً فً المقام الثانً بعد العربٌة، كما ٌعقد المإلف مقارنة 

بٌن العربٌة فً الدراسات األدبٌة العربٌة التً تبحث عن مقارنة بٌن اآلداب األمة واألمة 

األخرى لمعرفة على األفكار المشتركة بٌن شعوب والثقافات العالم ، واألفكار التً هً 

ملك خاص ألمة نفسها 
1
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 :ـ جهود وإسهامات طه ندا في األدب المقارن 1

 :    ـ اإلرهاصات األولى قبل ظهور جهود طه ندا

تعتبر مصر مهد األدب المقارن ، وجامعتها هً التً صدرت األدب المقارن إلى 

الجامعات العربٌة وتزوٌدها باألساتذة وبالكتب النظرٌة والتطبٌق المقررة وٌقترن اسم 

الدكتور محمد غنٌمً هبلل اقترانا الزما بمصطلح األب المقارن فً الوطن العربً فهو 

الرائد المنهجً الحقٌقً األول الذي مارس الدرس المقارن وفقا لمعاٌٌر وأسس علمٌة 

منهجٌة ،على الرغم من ظهور كتابٌن مؤلوفٌن حول األدب المقارن بدار العلوم فً 

أواخر األربعٌنات لكل من عبد الرزاق حمٌدة و إبراهٌم  سبلمة وظهور كتاب مترجم 

عن الفرنسٌة للفنان تٌجم المنظر األول لؤلدب المقارن فً فرنسا فكانت أطروحته تؤثٌر 

النثر العربً على النثر الفارسً فً القرنٌن الخامس والسدس الهجري وأطروحته 

هٌباتٌا فً األدبٌن الفارسً )للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة السار بون 

كما كانت جهوده الدائبة بكتابه  (إلى القرن العشرٌن واإلنجلٌزي من القرن الثامن عشر

األول عند المقارن، فالروماتٌكٌة فالحٌاة العاطفٌة بٌن العذرٌة والصوفٌة فالتقدم األدبً 

قد كانت هذه المإلفات العلمٌة ... الحدٌث فالنماذج اإلنسانٌة فً الدراسات األدبٌة المقارنة

األكادٌمٌة جهدا مخلصا متصبل ألجل التعرٌف بالدراسات األدبٌة المقارنة واإلسهام فٌها 

وتوضٌح رسالتها خطٌرة الشؤن فٌما ٌخص الوعًٌ القومً واإلنسانً ولكن الدكتور 

هبلل ملتزما بالمفهوم الفرنسً التقلٌدي لؤلدب المقارن ولن ٌجد عنه قٌد أنملة إلى أن 

.توفاه هللا
1

 

 :ب ـ ظهور الدكتور طه ندا وأبرز إسهاماته 

ٌعد طه ندا من الباحثٌن والمقارنٌن العرب الذٌن حاولوا التنظٌر لؤلدب العربً المقارن 

إلى األدب ''1975طبعة الثانٌة سنة _األدب المقارن بٌروت ''حٌث دعا فً كتابه 

                                         

1.، العدد 16مجلة الجامعة اإلسبلمٌة المجلد " قراءة تحلٌلة فً مرجعٌة التنظٌر العربً لؤلدب المقارن " ـ  موسى إبراهٌم أبو دقة بعنوان 
1
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التواصل بين  الشعوب المسلمة بالوصل لغاتها اإلسبلمً المقارن وكان ٌتمنى أن ٌتم 

مفهوم األدب _واألول مرة _ٌرسً ''وٌرى البعض أن الدكتور طه ندا ''وآدابها 

ولقد لقٌت فكرة األدب ''اإلسبلمً المقارن على نحو ٌتمٌز بالدقة واإلستعاب والشمولٌة 

اإلسبلمً المقارن قبوال لدى مقارنتٌن كبار من أمثال الدكتور طاهر أحمد مكً فقد 

وثمة مقارنون ,مقدمة فً األدب اإلسبلمً المقارن :خصص له كتابا ضخما بعنوان 

أخرون من أمثال الدكتور حسام الخطٌب الذي ٌمثل األدب العربً المقارن خٌر تمثٌل 

من خبلل إسهاماته فً مإتمرات الرابطة الدولٌة لؤلدب المقارن والملتقٌات العالمٌة ومن 

خبلل تؤلفانه وعقود مزاولة تدرٌس األدب المقارن ومن أشهر نظرٌاته ٌمكن اإلشارة إلى 

ودعوته إلى تؤصٌل األدب المقارن ''مقومات العالمٌة األدبٌة ''إسهامه القٌم فً إحصاء 

وهناك مقارنون آخرون قدموا تؤلٌفات سند فراعا فً المكتبة العربٌة ومن ....وتوطٌئه 

سواء ,هنا نبلحظ أن مسٌرة األدب المقارن فً العالم العربً تتطور الٌوم تطورا ملحوظا 

أومن ناحٌة تواجد عدد المتخصصٌن أومن من ناحٌة ,من ناحٌة تزاٌد عدد المتخصصٌن 

تعدد إتجهاتهم وأبحثهم عن هوٌة خاصة لؤلدب العربً المقارن االتعانً من الشعبٌة 

للغرب باتجاهاته ومدارسه وإن عملٌة تؤسٌس نظرٌة جدٌدة وتؤصٌلها أن وعٌا مختلف 

بدأ ٌتشكل 
1

 

 "طه ندا"ـ خالصة وقيمة كتاب األدب المقارن 

ٌقع كتاب األدب المقارن فً مائتٌن وثمان وثمانٌن صفحة وتناول فٌه بالدراسة والتحلٌل 

 :العديد من موضوعات التي جاءت على النحو التالي 

 :تعريف األدب : أوال 

 :لقد حاول طه ندا تقدٌم تعرٌف لؤلدب رغم صعوبة ذلك حسب قوله 

                                         

18-3ص ,  ـ المرجع السابق 
1
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إن كلمة األدب هً كلمة موجزة بسٌطة فً ظاهرها ولكن االقتراب منها لمحاولة تعرٌفها 

ٌبٌن ألنها معقدة أشد التعقٌد لهذا اختلف الباحثٌن فً تحدٌد مفهوم األدٌب والقارئ 

 .،فاألدٌب مإثر لقارئ متؤثر واألدب هو ذلك التؤثٌر الذي ٌنتقل من األدٌب إلى القارئ

 :تعريف األدب المقارن:ثانيا 

وبعد أن قدم تعرٌفنا لؤلدب انتقل إلى تعرٌف األدب المقارن ، بقوله هو دراسة األدب 

القومً فً عبلقاته التارٌخٌة بغٌره من اآلداب، كٌف اتصل هذا االدب بذلك، وكٌف أثر 

كل منهما فً اآلخر وما أخذ هذا األدب وماذا أعطى وعلى هذا فالدراسة فً األدب 

 .المقارن نصف إنتقاال من أدب إلى أدب

 مالحدود الفاصلة بين أدب وآخر في مجال الدراسة المقارنة؟: ثالثا 

مالحدود الفاصلة بٌن أدب وآخر فً مجال الدراسة  )وطرح سإاال سٌجٌب عنه فحواه 

واإلجابة عن هذا السإال حسب رأٌه تمكن فً اللغة ، فاختبلف اللغات شرط  (المقارنة؟ 

لقٌام الدراسة األدبٌة المقارنة، واآلثار األدبٌة التً تكتب واحدة تخرج عن مجال درس 

األدب المقارن وأن تؤثر ببعضها البعض والموازنة بٌن أدٌب وأدٌب آخر من أنباء اللغة 

الواحدة، التدخل فً باب األدب  المقارن، وعلى هذا ٌخرج مثبل فً مجال األدب 

الموازنات التً ألفت فً العربٌة بٌن شعراء عرب وكذلك الحال بٌن األدباء فً أي لغة 

من اللغات مادامت اللغة التً ٌكتبون بها لغة مشتركة واحدة ال ٌعد مثبل من األدب 
1

 

المقارن الموازنة بٌن أبى تمام والبحتري والبٌن حافظ وشوقً وكذلك الحال اآلداب 

األخرى من األمثلة األخرى التً ٌقدمها الباحث وٌنطبق األمر كذلك على 

 األساطٌر،فشهنامة وما تضمنه من أساطٌر الفرس

                                         

2020-2019قضاٌا ورإى من إعداد الطالب سعٌد بلكحل سنة : ـ قراءة فً متاب طه ندا،األدب المقارن،ماستر،النقد المعاصر
1
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وهناك مثل كلٌلة ودمنة، لقد أكثر أدباء العربٌة من محاكاتها والتؤلٌف على نسقها 

وإقتباس طرٌقتها فً الحوار على ألسنه الحٌوان وكل هذه األعمال ال تصلح لدرس 

 .األدب المقارن

وإذا . فالشرط األول إذن هو أن تكون الدراسة المقارنة بٌن أعمال كتبت بلغات مختلفة

 .إنتقى هذا الشرط خرجت الدراسة من دائرة األدب المقارن

 :ـ أهمية دراسة األدب المقارن 4

ٌتحدث الباحث عن أهمٌة األدب المقارن ،فهذه الدراسة تقدم نفعا كبٌرا فً المجالٌن 

 .القومً والعالمً

وقد ذهب طه ندا ألى أن فائدة دراسة األدب المقارن تكمن فً زٌادة التفاهم والتقارب بٌن 

وإختبلف بٌن الباحثٌن فً أن دراسة األدب . الشعوب وتبادل المنفعة باألخذ والعطاء 

 .المقارن ٌراد بها فً المقام األول إثراء اآلداب القومٌة بما تقدمه االداب األجنبٌة

 :ـ أدوات البحث فيه 5

عرض طه ندا مجموعة من األدوات التً ٌجب أن ٌتسلح بها دارس األدب المقارن 

للمضى قدما فً دراسته المقارنة وأولى هذه األدوات هً الدراسٌة التارٌخٌة وأن ٌعتمد 

 .على اللغات التً ٌحسنها إلى جانب لغته القومٌة

وٌلزم الباحث أن ٌحٌط إحاطة جدٌدة بعدد كبٌر من اآلثار األدبٌة الكبرى فً العالم 

 .كاإللٌاذة واألوٌسة والكومٌدٌا اإللهٌة ورسالة الغفران والشهنامة ومسرحٌات شكسبٌر

وقد أبرز الباحث الدور المهم الذي تقوم به الترجمة فً التعرٌف بآثار األمم األخرى 

 .واألعمال األدبٌة
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.ـ الرحلة تسعى لؤلنفتاح والتعاٌش مع الشعوب ومعرفة مٌولهم
1

 

 :ـ اآلداب اإلسالمية في أوروبا 6

 ـ أثر اللغة العربٌة على اللغة األوروبٌة

 ـ أثر األدب العربً على األدب األروبً

فً هذا الشؤن ٌبرز الكاتب كٌف أسهم الحكام المسلمون :ـ بين الفارسية والتركية 

األتراك فً إنتشار اإلسبلم فً الهند ٌفعل منصبهم آنذاك فً إحدى مراحل حكمهم 

 .العسكري

 :ـ نحو أدب إسالمي مقارن 7

فً هذا الفضل ٌفرد صاحب المقروء أن أهداف األدب المقارن تكمن فً حصٌلة لئلفادة 

التً تنتج عن هذا التبلقح بٌن مختلف الىدال القومٌة التً تتبادل التؤثٌر والتؤثر اللغوي 

 .والحضاري

 :ـ التيارات اللغوية 8

اللغة العربٌة أولى لغات العالم اإلسبلمً وإنتشرت : اللغة العربية في العالم اإلسالمي

 .ألسباب كثٌرة هجرة قبائل العرب إلى أقطار العالم بعد إسبلمهم

إنتشرت حضارة الفرس فً المجتمع اإلسبلمً فً مختلف :بين اللغة العربية والفارسية

المٌادٌن أصبحت الفرنسٌة مؤلوفة عند العرب خاصة فً العصر األموي والعصر 

 العباسً

 

 

                                         

.ـ المرجع السابق
1
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 : الفارسية وعيوب اللسان العربي 

من أهم العٌوب التً أحدثها تزاحم الفارسٌة والعربٌة فً لسان واحد هً اللكنة أو العجمة 

 .واللحن

وقد , تصل الكثٌر من األلفاظ الدخٌلة بمظاهر الحضارة: األلفاظ الفارسية في العربية 

ساهم الكثٌر من العلماء العرب جمعها وفصلها هن اللغة العربٌة وإبراز أصلها الفارسً 

 "شفاء الغلٌل"منهم الخفاجً فً 

 :األلفاظ العربية في الفارسية 

لقد كان نصٌب الفارسٌة من األلفاظ العربٌة أوفر حظا وكونت هذه األلفاظ جانبا ضخما 

 .من المفردات اللغة الفارسٌة

ـ ومن خبلل هذه الخبلصة الموجزة تبٌن لنا أن طه ندا من الرواد الذٌن أسهموا فً 

ترسٌخ الدراسة المقارنة فً العالم العربً وكتابه من أهم الكتب فً الدراسات األدبٌة 

العربٌة التً تبحث عن المقارنة بٌن اآلداب األمة األخرى لمعرفة األفكار المشتركة بٌن 

الشعوب وثقافات العالم
1
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وفي نهاية هذا الموضوع  نود أن نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا ولو بفكرة في إنجاز 

هذا الموضوع ، سائلين المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في توصيل أفكارنا ، 

لطه ندا ومن خالل هذه " األدب المقارن" وموضوع بحثنا جاء بعنوان دراسة في كتاب 

الدراسة خرجنا بنتيجة وهي أن الباحث طه ندا حاول تأصيل مجال الدراسة والبحث في 

مجال األدب المقارن من خالل وضع شروط ضمنية وأدوات وأوليات إجرائية يستند 

إليها الباحث لمباشرة الدراسة والبحث وقد تبين ذلك من خالل إعتماده مناهج متعددة منها 

ماهو تاريخي في تتبع التأثيرات المتبادلة بين اللغات العربية والفارسية والتركية 

ثم إعتمد المقاومة النبوية في دراسة بنيات الكلمات المتنقلة من لغة إلى .....وغيرها

 .....أخرى

وخالصة القول يمكن أن نقول إن طه ندا يعتبر من الرواد اللذين أسهموا في ترسيخ 

الدراسة المقارنة في العالم العربي من خالل الدراسات واألطروحات التي أسهم بها في 

 .هذا الباب

حيث ساهم في تطوير مدرسة عربية تنحو إتجاها إسالميا مغايرا بما ألفناه عند 

 .وترسيخ مدرسة عربية في األدب المقارن ذات معالم إسالمية بحتة. المقارنين اآلخرين
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:         نبذة تاريخية عن طه ندا   

لقد واجهتنا صعوبات في الحصول على معلومات تتعلق بحياة الكاتب طه ندا ولو            

.حتى بيانات قليلة تمكننا من معرف حياته وميالده  

:م فمن أهم أعماله1999فلم نجد سوى سنة وفاته في إحدى المقاالت والتي كانت في سنه   

"األدب المقارن" ـ 1  

"النصوص الفارسية" ـ 2  

(اإلسكندرية مصر)" فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية" ـ 3  

ـ دراسات في الشهنامة4  

       ـ فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية5
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 الملخص 

 عند نشأت التي ات من الدراسل الحق األدب المقارن في كتابهايستعرض الدكتور طه ند

 تين بين اللػة ويعقد مقارناإلسالمية، اآلداب بين القوية ة كما يعرض للصلاألوروبيين

 الوسطى والفارسية القديمة، الفارسية بادوار ثالث تطورت فيها عن ة والفارسيةالعربي

 إلى بين العرب والفرس الواسعة العالقات أدت وقد الحديثة اإلسالمية ة الفارسيإلىوصوال 

 والتأثير العربية باللغة ة التركيةغالل عالقة بينهما كما بحث فيما التأثيرانتشار لغتيهما وتبادل 

 األدبي ج على االمتزاأمثلة وقدم باألتراك الفارسي األدب ةركز على صلوالمتبادل بينهما 

 اإلسالمي

 

 ةالكلمات المفتاحي

 األدبي ج االمتزا-الفارسية -  المقارناألدب

Résumé 

Le Dr Taha Nada passe en revue dans son livre Comparative Literature le 

domaine d'études qui a pour origine les Européens, ainsi que le lien étroit entre 

la littérature islamique, et fait une comparaison entre les langues arabe et 

persane dans trois rôles dans lesquels elles se sont développées à partir de 

l'Antiquité. Le persan, le persan moyen et le persan islamique moderne, et les 

vastes relations entre les Arabes ont conduit Les Perses ont conduit à la 

propagation de leurs langues et à l'échange d'influence entre eux.Il a 

également discuté de la relation de la langue turque à la langue arabe et 

l'influence mutuelle entre eux, et s'est concentré sur la relation de la littérature 

persane avec les Turcs, et a fourni des exemples de fusion littéraire islamique. 

les mots clés 

Littérature comparée - Persan - Mélange littéraire 



 

Summary 

Dr. Taha Nada reviews in his book Comparative Literature the field 

of studies that originated with Europeans, as well as the strong link 

between Islamic literature, and makes a comparison between the 

Arabic and Persian languages in three roles in which they developed 

from ancient Persian, Middle Persian, and modern Islamic Persian, 

and the wide relations between Arabs have led The Persians led to the 

spread of their languages and the exchange of influence between 

them. He also discussed the relationship of the Turkish language to 

the Arabic language and the mutual influence between them, and 

focused on the relationship of Persian literature with the Turks, and 

provided examples of Islamic literary fusion. 
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