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چکیده
پيدایی و شکوفایی ادبيات تطبيقی در الجزایر با فرازوفرودهای گوناگونی همراه بوده است .با ورود فرانسویان به
خاک الجزایر در سال 1311م ،این کشور صحنة تاختو تازهای استعماری آنان قرار گرفت و اولين تالش آنان،
تغيير زبان و فرهنگ مردم آن سرزمين بود .ازهمينرو غالبِ پژوهشهای تطبيقی نيز تحت تأثير این شرایط ،به
زبان در حوزة پژوهش های تطبيقی ،اهتمام به بازخوانی تصویر الجزایر در آثار اروپایيان ازجمله فرانسویان و
آلمانیها ،تخصيص واحدهای دانشگاهی به ادبيات تطبيقی و مکاتب این شاخة ادبی و برگزاری همایشهای
بينالمللی از گامهای تطبيقگران الجزایری در پيشرفت و بهروزرسانی ادبيات تطبيقی در این کشور است .مقالة
حاضر با رویکردی توصيفی -تحليلی درصدد است تا ضمن بهتصویر کشيدن سير تاریخی ادبيات تطبيقی در
الجزایر ،با تقسيم تاریخ معاصر آن کشور به دورة استعماری و پسااستعماری ،گامهایی که تطبيقگران الجزایری در
پيشرفت و بهروزرسانی ادبيات تطبيقی در این کشور برداشتهاند ،بنمایاند .در ناایت به این مام دست یافت که
این تحقيقات پژوهشهایی صرفاً تطبيقیاند که به بررسی روابط متقابل ادبيات فرانسه و آلمانی و ادبيات عربی با
تکيه بر مکتب فرانسویِ ادبيات تطبيقی پرداختهاند .نادیده انگاشتنِ نظریهها و مکتبهای جدید همچون مکتب
امریکایی و نظریة اسالمیِ ادبيات تطبيقی ،اهمالِ بحثهای نظری و نيز برگزاری همایشها و انجمنهای ادبيات
تطبيقی با صبغة غالباً فرانسوی از دیگر ویژگیهای پژوهشهای تطبيقی در الجزایر است.
واژههای کلیدی :الجزایر ،ادبيات تطبيقی ،استعمار ،زبان فرانسوی و عربی.

 .مقدمه
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دورۀ  ،5شمارۀ  ،3پاییز  ، 331صص 75- 5

زبان فرانسوی نگاشته شدند .سرانجام در سال 1362م ،الجزایر با انقالب مردم به باارِ سياسی راه یافت« .تعریبِ»
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جاان عرب از آغاز شکلگيری ادبيات تطبيقی در غرب ،در عرصة پژوهشهای تطبيقی حضور
داشته و بر آن بوده است تا همواره خود را با تحوالت آن تطبيق دهد:
مصریها در ميان عربها ،نخستين توجهها را به ادبيات تطبيقی نشان دادند ،بيشترِ
کتابهای مرتبط با حوزة ادبيات تطبيقی را مصریها یا خود تأليف کرده و یا آنها را از

زبانهای اروپایی و غربی به عربی ترجمه نمودهاند .البته بعد از مصر ،کشورهای لبنان،
سوریه ،الجزایر ،تونس ،مراکش ،اردن ،کویت و حتی یمن هم به ادبيات تطبيقی توجه

نمودهاند و در دانشگاههای خود واحدها و دروسی را در این زمينه ارائه کردهاند
(محسنینيا.)31 :1133 ،

موقعيت جغرافيایی الجزایر و پيشينة تمدنی و تاریخی آن از یک سو و تحوالت دو قرن
گذشته در این کشور بهخصوص استعمار فرانسه و تحوالت پس از آن از سوی دیگر در
شکلگيری و تطور ادبيات تطبيقی در این کشور تأثير بسزایی گذاشته است .ازاینرو ادبيات
تطبيقیِ دورة استعمار و پس از استعمار نمادی از تنوع ادبيات در این کشور است .اما از آنجا
که بسترهای فرهنگی و اجتماعیا ،نقشی اساسی در صورتپذیری شکل و محتوای این متنها
دارند ،ضرورت دارد نخست بخشی از مقاله را به تبيين اوضاع سياسی و زمينههای تاریخیای
اختصاص دهيم که ادبيات الجزایری در آن سير کرده است .از دیگر سوی ،بدیای است که نوع
تعامل و رابطه ميان ملتهای فرانسه و الجزایر بر نحوة پژوهشهای تطبيقی آنها مؤثر افتاده
است؛ بنابراین بررسی جریانهایی که زمينهسازِ تحول در این روابط شدهاند ،تا حد زیادی
روشنگرِ آبشخورهای فکری تطبيقگران فرانسوی و الجزایری خواهد بود .مقالة حاضر کوششی
است در جات بررسی سير تحوالت ادبيات تطبيقی در الجزایر که با رویکردى عمدتاً
توصيفى -تحليلی ،پيامدهاى حضور استعمارگران را در روند شکلگيری پژوهشهای تطبيقی
بازخوانى و تحليل میکند.
 .2بحث
 . -2سیر تحوالت تاریخ معاصر الجزایر
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الجزایر در تاریخ معاصر  ،فرازونشيبهای فراوانی را به چشم دیده است .ورود فرانسویان به
خاک این کشور از یک سوی و جنگهای داخلی چندینساله  ،از حوادث خونين و تلخ این
سرزمين است:
در سال  1311فرانسویان وارد الجزایر شدند و با سالح آنجا را قبضه کرده ،حکومت
تشکيل داده و حکام و افسران خود را به حکومت و فرماندهی آن کشور گماشتند و 111
سال با اعمال جنایتکارانة خود در الجزایر تاختند( .آزرون.)16 :1165 ،

این کشور پيوسته اسير خشونت بوده است؛ از کودتای ارتشيان تا جنگ داخلی ميان دولت
الجزایر با اسالمگرایان «جباة نجات» 1اسالمی  ،همگی رویدادهایی بودند که تاریخ الجزایر را
با خشونت گره زد:
جنگ استقاللِ الجزایر که از سال  1351تا  1362بهطول انجاميد و قربانيان زیادی بر جای
گذاشت ،در ادبيات [الجزایر و عربزبانان] بازتاب گستردهای داشته و دارد؛ چنانکه
امروزه نيز ،پس از گذشت نيمقرن از امضای «توافقات اِویان» 2همچنان شاهد پيدایش آثار
جدیدی در مورد این جنگ هستيم( .علوی و رضوانطلب.)211 :1132 ،

از پيامدهای حضور استعمارگران در الجزایر ،تغيير فرهنگ و زبان این مرزوبوم بود:
فرانسه در راستای تحکيم سلطة فرهنگی و سياسی خود در الجزایر ،با بهدست گرفتن کلية
امور آموزشی ،سيستم جدیدی از آموزش و پرورش را پایهریزی کرد ،و برنامههای ویژهای
را برای ترویج زبان فرانسه و کاربرد اجباری آن در مدارس تدارک دید؛ به گونهای که زبان
و فرهنگ و تمدن عربی ماجور ماند( .همان.)216 ،

ادبيات تطبيقی نيز از این امر مستثنا نبود و تطبيقگران ،تأليفات خویش را به زبان فرانسوی
مینگاشتند.
 .2-2ادبیات تطبیقی الجزایر در زمان استعمار
اصوال«استعمار عالوه بر بیارزش کردن زبان یک قوم ،مستلزم برکشيدن زبان استعمارگر بوده
است .غلبه بر زبان یک قوم با واسطة زبانهای ملل استعمارگر برای غلبه بر جاان ذهنی
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استعمارشدگان شایان اهميت بوده است» (صالح حسينی به نقل از واتينگو .)66 :1131 ،اولين
چيزی که فرانسویان پس از ورود به الجزایر کمر به آن بستند ،تغيير فرهنگ و زبان و خط
عربهای الجزایر بود:
با اختالف انداختن بين عناصر جامعة الجزایری یعنی عربها و بربرها (ساکنان اصلی)
تالش کردند که بربرها را قانع کنند که اصالت آنها اروپایی است و زبانی ویژة خود دارند
که سزاوار نيست مورد بیاعتنایی قرار گيرند و همچنين تالش کردند که مانع آموزش زبان
عربی به بربرها شوند (ابنبادیس.)13 :1163 ،

فرانسویان بهباانة اشاعة تمدن ،سياستِ فرهنگىِ فعالی درپيش گرفتند و مقاصد
استعمارىشان رنگ فرهنگى به خود گرفت:
آنها به فکر تأسيس دانشگاهی برای فرانسویان مقيم در الجزایر برآمدند و سرانجام در
سال  1313این ایده عملی شد و دانشگاه الجزایر در پایتخت بنا گشت .قوانين و اصول
آموزشی این دانشگاه مطابق با قوانين دانشگاههای فرانسه بود و زبانهای بيگانه که زبان
عربی هم یکی از آنها شمرده میشد ،به زبان فرانسه در آنجا تدریس میشدند (حنون،
 2111الف.)111 :

ادبيات تطبيقی ،همان گونه که یک واحد درسی در گروه ادبيات فرانسة پاریس بود ،در
دانشگاه الجزایر نيز تدریس میشد .پيش از تأسيس دانشگاه الجزایر ،انجمنهایی با محوریت
ادبيات تطبيقی در الجزایر تشکيل شد که در قالب نشستهایی مباحث و گفتوگوهایی
همچون «اسالم و زبانهای بيگانه» و «پيشرفت و اسالم» که بهنحوی با ادبيات تطبيقی در

ارتباط بودند ،به دو زبان عربی و فرانسوی مطرح میشد .ازجمله «انجمنی تحت عنوان انجمن
رشيدیّه در سال  1331و انجمن دیگری با نام انجمن توفيقيّه در سال ( »1313سلمان:1331 ،
 )153تا اینکه در سال 1313م پژوهشهای تطبيقی رنگ آکادميک به خود گرفت؛ ازهمينرو
سال  1313در تاریخ ادبيات تطبيقی در الجزایر اهميت و جایگاه خاصی دارد؛ زیرا:
در این دهه است که ادبيات تطبيقی بهعنوان یک رشتة دانشگاهی [پس از گذشت ده سال
از تأسيس دانشگاه الجزایر] در سال  1313بر اساس مکتب فرانسه در این کشور ظاور
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یافت و در دانشگاه فرانسوی الجزایر تدریس شد[ .البته نکتة شایان ذکر آن است که
استعمار دامن ادبيات تطبيقی را گرفته بود و تا پس از انقالب سياسی الجزایر ]،اصول،
اهداف و مبانی این شاخة ادبی تابع اصول آموزشی ادبيات تطبيقی در دانشگاههای فرانسه
بود (مکی.)131 :2112 ،

حتی «زبان نگارش آثار تطبيقی نيز فرانسوی بود» (جاللی )16 :2113 ،و شمار محدودی از
پژوهشگران به زبان عربی مینوشتند؛ چنانکه محمدبن أبیشنب و فرزندش سعدالدین
أبیشنب که از پيشگامان ادبيات تطبيقی در الجزایر بهشمار میروند ،تأليفات تطبيقی را به زبان
فرانسوی نوشتند .آنچه در الجزایر گذشته -تا قبل از  -1351جملگی در حوزة تطبيقِ صرف
است و نه تئوری .با درنظر گرفتن این نکته ،چارههای شاخص این حوزة ادبی در دوران
استعمار الجزایر را معرفی میکنيم.
 . -2-2محمدبن أبیشنب

محمدبن أبیشنب 1از ادیبان الجزایری است که در حوزة ادبيات تطبيقی با محوریت فرانسوی-
عربی فعاليت میکرد .او میکوشيد تا از طریق ترجمة تأليفات عربی به فرانسوی و پژوهشهای
تطبيقی ،فرهنگ و تاریخ گذشتة الجزایریان را بازخوانی و به غربيان معرفی کند .وی به
زبانهای متعدد تسلط داشت و «از طریق ترجمه که یکی از مامترین مؤلفههای پژوهشهای
تطبيقی و پل گفتوگوی زبانها محسوب میشود» کانالی برای ارتباط با سایر ملل گشود
(شریف .)3 :2111 ،او همچون سایر تطبيقگران جاانِ عرب ،کار خود را تحت تأثير مکتب
فرانسة ادبيات تطبيقی شروع کرد و به تأثيرگذاری و نيز اثرپذیری جاان عرب از غرب
پرداخت« .ریشههای اسالمی کمدی الای دانته )1313( 1اولين کار تطبيقی در الجزایر است که
أبیشنب به زبان فرانسوی به رشتة تحریر درآورد .او در این پژوهش به بررسی تأثير
رسالةالغفران ابوالعالی معری بر کمدی الای دانته پرداخته است» (محمد الجيالنی:1331 ،
 .)12در واقع أبیشنب با بررسی تأثير ادبيات عرب در ادبيات ملتهای دیگر کوشيد از طریق
پژوهشهای دقيق دانشگاهی ،ارزش ادبيات عرب را بنمایاند .گفتنی است که در همين سال
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( ،)1313ميگل آسين پاالسيوس ،5خاورشناس و محقق اسپانيایی که در زمينة تأثير اندیشه و
فرهنگ اسالمی در ادبيات اروپا تحقيقات بسيار انجام داده وپژوهشهایی دربارة سه تن از
سران تصوف اسالمی بهنامهای ابنمسره ،غزالی و ابنعربی کرده 6،است  ،کتابی شبيه به آنچه
أبیشنب منتشر کرد ،به رشتة تحریر درآورده است« .پاالسيوس در کتاب خود با عنوان
معادشناسی الای در کمدی الای ،6این شاهکارِ دانته را ،هرچند نه با قطعيت ،متأثر از معراج
پيامبر اسالم دانسته است» (ندا .)115 :1331 ،البته أبیشنب در همان سال و با عنوانی مشابه
در الجزایر ،بدون اشاره به آسين پاالسيوس ،کتاب خود را بهچاپ رسانيد .
نکتة حائز اهميت این است:
وی بين دو فرهنگ غربی و عربی جمع بست .او با وجود اینکه از همان کودکی از
آبشخور فرهنگ فرانسوی مینوشيد و در مدارس و دانشگاههایی که فرانسویان با هدف
فارغالتحصيل کردن نسلی به دور از فرهنگ عربی -اسالمی بنا ناادند تحصيل کرد ،ولی
برای محافظت از فرهنگ خویش در برابر اشغالگران دژی محکم ساخت (سعداهلل:1333 ،
.)211

هرچند تأليفات او به زبان فرانسوی بود ،اما پيوسته رنگوبوی عربی -اسالمی داشت.
شنب حتی در کنفرانسها و نشستهایی که در اروپا پيرامون ادبيات تطبيقی برگزار میشد،
با لباس بلند عربی که مبيّن پایبندی او به اصالت و هویت اسالمی و الجزایری اوست،
حضور مییافت .وی را ادیب و دانشمندی فرانسوی و با اندیشة عربی -اسالمی
میشناختند (کردعلی.)112 :1331 ،

مجموعة فعاليتهای تطبيقی شنب حول سه محور است:
 .1پژوهشهای تطبيقی در حوزة زبانشناسی :این قسم به بررسی لاجههای رایجِ الجزایر
اختصاص دارد:
أبیشنب در کتاب الفاظ ترکی و فارسی موجود در لاجة الجزایری 3و کتاب الفاظ
ایتاليایی وارده در زبان عاميانة الجزایری( )1322( 3که همچنان نسخة خطی آن موجود
است) بخشی از پژوهشهای تطبيقی خود را به بررسی واژگان بيگانه ازجمله فارسی و
ترکی و ایتاليایی در لاجههای الجزایر اختصاص داده است (نویاض.)165 :1361 ،
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 .2تأثير ادبيات اسالمی در ادبيات اروپایی :وی در کتاب ریشههای اسالمی کمدی الای
دانته ( )1313تأثير رسالةالغفران ابوالعالی معری را در کمدی الاه دانته بر اساس اصول

مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی واکاوی کرده است (همان .)165 ،ریشههای اسالمی کمدی
الای دانته تناا اثری است که دربارة ادبيات تطبيقی از این نویسنده بهدست ما رسيده است.
 .1پيوندهای ادبيات الجزایری با دیگر کشورهای اسالمی :أبیشنب در این قسم بر این
اصل تأکيد میکند که فرهنگ و ماهيت کشورهای عربزبان واحد است:
11

او در کتاب ضربالمثلهای عربی موجود در الجزایر ،تونس و مغرب ( )1316به بررسی
ضربالمثلهای رایج در کشورهای الجزایر ،تونس و مغرب بهعنوان شاهد مثالهای ادعای
خویش پرداخته است .وی جزء اول را در سال  1315در  112صفحه و جزء دوم را در
سال  1316در  113صفحه در پاریس منتشر کرد (محمد الجيالنی.)11 :1331 ،

اولين چيزی که فرانسویان پس از ورود به الجزایر کمر به آن بستند ،تغيير فرهنگ و زبان
الجزایر بود:
برخی از ادیبان و دانشپژوهان در واکنش به این اهداف استعماری و حفظ زبان و فرهنگ
اسالمی خود ،به زبان مادری ،یعنی عربی مینوشتند .این اهتمام ابتدا محصور در تعداد
خاصی همچون «الشيخ محمد طفيش» و یا مراکز و مؤسسات قدیمی بود .اما پس از یک
سال ،انجمنی تحت عنوان «انجمن دانشمندان مسلمانان الجزایری» به ریاست «الشيخ عبد
الحميدبن بادیس» جات ادامة راه مدافعان زبان و فرهنگ عربی -اسالمی تشکيل شد
(رابح.)111 :1361 ،

ازجمله تطبيقگرانی که در این روزگار با سایر زبانهای زندة دنيا آشنایی داشتند ،اما
تأليفات خود را به زبان عربی مینوشتند ،رمضان حمود و احمد رضا حوحو هستند.
 .2-2-2رمضان حمود

رمضان حمود 11از شاعران و ناقدان برجستة الجزایری است:
وی ضمن آنکه شعر میگفت ،فضای کالسيک حاکم بر شعر معاصر الجزایر را نيز نقد
میکرد و به ایجاد تحولی بنيادی در شعر اعتقاد داشت .او به تحولی اساسی در ساختار و
محتوای شعر و ارتباط ادبيات عرب با ادبيات غرب فرامیخواند و به این هدف نيز رسيد
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و شعر و ادبيات عربی را از قيدوبند اصول گذشته رهایی بخشيد ]...[ .تا آنجا که او را
پيشوای شعر آزاد در الجزایر میخوانند (ناصر.)111 :1335 ،

حمود معتقد بود ادبيات الجزایری روبه سراشيبی دارد و نيازمند تحول است؛ بنابراین ایجاد
رابطه با ادبيات ملل دیگر را راه رهایی از رکود حاکم میدانست .وی از جریانها و مکاتب
ادبی و آثار شاعران و نویسندگان غرب اطالع داشت و تحت تأثير مکتب رمانتيسم بود .ویکتور
هوگو و ویليام شکسپير شاعران و نویسندگان فرانسوی و انگليسیتباری هستند که رمضان
حمود به معرفی آثار  ،اندیشه و سبک ادبیشان به مخاطبان پرداخت؛ دربارة ایندو چنين
مینویسد:
این دو چگونه عصرشان را برای خواننده بهتصویر کشيدهاند .تا آنجا که وقتی آثار آنها را
مطالعه میکنی ،گویی در آن زمان حضور داری و پيشرفت و افول و عدالت و ستم و دین
و کفر و  ...موجود در جامعة آن روزگار را به خوبی حس میکنی (همان.)115 ،
 .3-2-2احمدرضا حوحو

احمدرضا حوحو 12یکی از متأثران از داستان بينوایان 11ویکتور هوگو 11است .او آن چنان
تحت تأثير این نویسندة فرانسوی بود که در کتاب صاحبة الوحی ( )1331درصدد نگارش
دربارة «بينوایان جاان عرب» برآمد:
هنگامی که بينوایان ویکتور هوگو را خواندم ،روح فقر و بدبختی را از البهالی سطرها
حس کردم و درد و آشفتگی در وجودم برانگيخته شد و پریشانی او با پریشانی من و غم
و درد او با غم و درد من آميخته شد .و طولی نکشيد که این عواطف مرا به نگارش کتابی
نظير بينوایان ویکتور هوگو سوق داد؛ البته این کتاب همان طور که ترجمة کتاب ویکتور
هوگو نيست ،ابتکار و کاری نو نيز بهشمار نمیآید؛ بلکه آميزشی از دو روح و جان فقير و
دردآلود است .گویا ویکتور هوگو این داستان را دیکته کرده و من نيز آن را به رشتة تحریر
درآوردهام (حوحو.)33 :1331 ،

عبدالمجيد حنون دربارة ميزان اثرپذیری حوحو از ویکتور هوگو چنين مینویسد:
اثرگذاری ویکتور هوگو بر احمدرضا حوحو بسيار شدید بوده است .چنانکه -خود
حوحو نيز اذعان داشته -هوگو دیکته کرده و حوحو مینوشته است .لذا میتوان گفت
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منبع الاامپذیری تمام افکار و اندیشههای حوحو ،هوگو بوده است و این ناایت
تأثيرپذیری است (حنون 2111 ،ب.)11 :

این دو نویسندة عربزبان -که با وجودِ تسلط به زبانهای فرانسوی و انگليسی آثار خود
را همواره به زبان عربی مینوشتند -هرچند نگاهی نقدی و تطبيقی به آثار ادبی داشتند،
پژوهشهای تطبيقی مرکز توجه آنها نبود (جاللی ،بیتا)166 :؛ بلکه آنها بهسبب آشنایی با
ادبيات غرب دست به آفرینش آثار ادبی زدهاند ،بدون آنکه به بررسی تأثيرگذاری و اثرپذیری
آثار غربی از ادبيات عربی الجزایر بپردازند و از این گذر ،در معرفی ادبيات الجزایر و جاانی
شدنِ آن سايم باشند.
 .3-2ادبیات تطبیقی پس از انقالب سیاسی

در  5ژوئية  1362استقالل الجزایر رسماً اعالم شد (علوی و رضوانطلب )211 :1132 ،بعد از
فروپاشی استعمار ،ملت الجزایر کوشيدند فرهنگ  ،دین و زبانِ خود را احيا کنند.
 . -3-2دهة شصت

در کنار تأليفاتی که به زبان عربی نوشته میشد ،برخی پژوهشگران همچون محمدبن أبیشنب
و فرزندش سعدالدینبن أبیشنب (1363-1316م) مباحث تطبيقی خود را به زبان فرانسوی
مینگاشتند:
سعدالدینبن أبیشنب زندگیاش را وقف مبارزات سياسی کرد ،تا آنجا که حکومت
فرانسه دستور به بازداشت و زندانی او داد؛ ولی شنب به تونس گریخت و تا انقالب
الجزایر آنجا ماند .او در تونس راه پدرش را ادامه داد و به تدریس و پژوهش ادبيات
تطبيقی پرداخت .وی در چندین مقاله که در مجالت فرانسوی بهچاپ رسيدند ،به بررسی
روابط متقابل ادبيات ملل ،مسئلة تأثير و تأثر و بازتاب اندیشههای فرانسویان و یونانيان بر
شعر معاصر عربی پرداخت .شنب پس از انقالب الجزایر به فعاليتهای نقدی -تطبيقی

خویش ادامه داد و در سال  1361به تأسيس کرسی ادبيات تطبيقی در دانشگاه الجزایر
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اقدام کرد و بهدنبال آن و به یاری استادان جوان آن دانشگاه یک سال بعد یعنی در سال
 1361انجمن ادبيات تطبيقی تأسيس شد (حنون 2111 ،الف.)116 :
15

أبیشنب پس از انقالب الجزایر در سال  1361به تأسيس کرسی ادبيات تطبيقی در

دانشگاه الجزیر اقدام کرد« .این کرسی یک سال بعد یعنی در سال  1361در قالب مرکز انجمن
ادبيات تطبيقی الجزایر

16

که به یاری استادان جوان آن دانشگاه تأسيس شد و نشریة آن،
16

دفترهای ادبيات تطبيقی الجزایر  ،فعاليت میکرد» (جاللی ،بیتا .)163 :و این گونه مؤسسان و
فعاالن این حوزة ادبی ،تحولی نو و فضایی جدید برای دانشپژوهان ادبيات تطبيقی در دانشگاه
الجزایر فراهم کردند.
با وجود تالشهایی که شنب در این راستا مبذول داشت ،ادبيات تطبيقی الجزایر در
چارچوب محدود گذشته محصور بود و همچنان تعاليم و اصول آموزشی این شاخة ادبی
در فرانسه بر سيستم آموزشی ادبيات تطبيقی الجزایر حاکم بود و نشستها و انجمن
ادبيات تطبيقی ادامة راه ادبيات تطبيقی فرانسه و تقليد از تطبيقگران این کشور بود (همان،
.)113-113

ازجمله کارهای تطبيقی او عاشقان تعيسان :عنترة و وبيرهوس ( )1366است (همان.)116 ،
13

پس از اصالح نظام آموزش عالی «در سالهای  1361-1366ادبيات تطبيقی تا حد یک
واحد الزامی برای تمام گروههای عربی در دانشگاههای الجزایر ارتقا یافت» (جبوری:1131 ،
 .)56در سال 1366م مجلهای با عنوان دفتر ادبيات تطبيقی الجزایر 13به ریاست جمالالدینبن
الشيخ 21تأسيس شد که در آن پژوهشگران به زبان فرانسوی و تحت تأثير مکتب فرانسوی
ادبيات تطبيقی به فعاليت میپرداختند (علوش .)225 :1336 ،این مجله بهمدت سه سال پياپی و
در سه شماره ،در پرتو مکتب فرانسه به کار خود ادامه داد.
این مجله تحت نظارت و آیيننامة سازمان روابط بينالمللی ادبيات تطبيقی 21کار میکرد.
طبق قانون این سازمان ،تطبيقگران این مجله باید فقط در چارچوب اصول و مبانی مکتب
فرانسوی ادبيات تطبيقی و در پرتو روابط تاریخیِ مبتنی بر تأثير و تأثر پژوهشهای خود
را انجام دهند و حق ندارند اصول مکتب امریکایی ادبيات تطبيقی را که در سال  1353در
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دومين کنفرانس روابط بينالملل در ایاالت متحدة امریکا مطرح شد و همچنين پيشناادات
«رنه اتيامبل» 22را که در اوایل دهة شصت -که نقدی بر مبانی مکتب فرانسوی بود -عنوان
گشت در پژوهشهای تطبيقی خود اعمال کنند .لذا مجله از تازهترین تحوالت ادبيات
تطبيقی در جاان معاصر غافل شده و همين امر به افول و در ناایت تعطيلی مجله در سال
 1363انجاميد (جاللی ،بیتا.)163 :

پس از باار سياسی و اهتمام به زبان عربی در دانشگاه الجزایر «گروه زبان و ادبيات عرب
در دانشکدة ادبيات این دانشگاه ،از قوانينی که اساتيد را به پيروی از اصول دانشگاه فرانسه
ملزم میساخت ،سر باز زدند و قوانين جدیدی را بنا ناادند و روش تدریس را تغيير دادند و
ازجملة این تغييرات تدریس به زبان عربی بود» (حنون 2111 ،الف .)121 :این تحوالت
موجب شد استادان دانشگاه به دو گروه تقسيم شوند:
تطبيقگران فرانسوی و استادانی که به زبان فرانسوی سخن میگفتند همچون جمالالدینبن
الشيخ ،رئيس مجلة دفتر ادبيات تطبيقی الجزایر ،دانشگاه را ترک کردند و در مقابل،
استادان عربزبان همچون أبو العيد دودو 21و استاد مصری احمد الطاهر مکّی 21برای
تدریس ادبيات تطبيقی به زبان عربی به دانشگاه الجزایر پيوستند (جاللی ،بیتا.)163 :
الف .ابوالعید دودو

ابوالعيد دودو از تطبيقگران برجستهای است که در سال 1363م به مقام استادی ادبيات تطبيقی
دانشگاه الجزایر منصوب شد .او را اولين استاد ادبيات تطبيقی میخوانند که به زبان عربی به
تدریس این شاخة ادبی پرداخت ،رنگ عربيت به پژوهشهای تطبيقی بخشيد و آن را از
حاکميت قوانين فرانسوی رهانيد (نویوات .)66 :2111 ،با ورود به حوزة ادبيات تطبيقی،
تأليفات تطبيقی به عربی نوشته شد و بهتدریج تطبيقگران بيشتری در الجزایر پدیدار شدند.
دودو همچنين به «علم تصویرشناسی» 25توجه میکرد .این شاخه از ادبيات تطبيقی در

کتابهای مختلف تطبيقگران بهچشم میخورد .ابوالعيد دودو در کتاب الجزایر در آثار
جاانگردان آلمانی )1361( 26الجزایر را از سال  1311تا  1355از زبان جاانگردان آلمانی
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بهتصویر کشيده است .در واقع ،مؤلف ،بسياری از متونی را که نویسندگان آلمانی پس از بازدید
از الجزایر نوشته بودند ،به عربی برگردانده و اذعان کرده است:
من معتقدم هر پژوهشگری که به زبانهای خارجی تسلط دارد باید با مطالعة تصویر
الجزایر در کتابهای تاریخی که به زبان غير عربی نوشته شدهاند ،به بازخوانی تاریخ
الجزایر بپردازد و با تطبيق آن با سایر کتابهای تاریخیِ نوشتهشده به زبانهای دیگر،
صحت و سقم آن را روشن نماید؛ زیرا در قرون اخير بهسبب حضور ترکان عصر عثمانی
و همچنين فرانسویان استعمارگر ،ادیبان ،نویسندگان ،شاعران و شرححالنویسان بسياری
از کشورهای مشرقزمين و اروپایی وارد الجزایر شدند و پس از بازگشت ،هر یک از
دریچة نگاه خود پيرامون الجزایر ،ملت آن ،آداب و رسوم و فرهنگ و سياست و جوانب
دیگر این مرزوبوم دست به قلم بردند و لذا اکنون شاهد آثار مختلفی هستيم که الجزایر را
به زبانهای مختلف بهتصویر کشيدهاند (دودو.)6-6 :1333 ،

پژوهشهای ادبی (مقایسه و تطبيق) 26دیگر اثر تطبيقی این مؤلف است.
 .2-3-2دهة هفتاد

با فروپاشی سلطة زبان فرانسوی بر پژوهشهای تطبيقی و بهرسميت شناختن زبان عربی در
تأليفات ادبی ،در دهة هفتاد شاهد باز شدن فعاليتهای تطبيقی بهروی دیدگاهها و نظریات
جدید این شاخة ادبی هستيم .اولين کسیکه به این امر اهتمام ورزید ،عبد القادر بوزیده 23بود.
او به تحوالتی که ادبيات عربی معاصر در نتيجة ارتباطش با ادبيات غرب دچار شده بود،
اشاره کرد و در مقالهای که در سال  1331تحت عنوان «التأثير والتأثر» در مجلة الثقافه

بهچاپ رسيد دربارة این مسئله و مباحث نظری و عملی پژوهشهای جدید تطبيقی سخن
گفت (بوزیده.)12 :1331 ،

از دیگر تأليفات او؛ تيمور و موبایسان :دو نگاه و دو جاان )2111( 23است .نویسنده در
این کتاب به بررسی روابط متقابل ادبيات فرانسه و ادبيات عربی و مباحث روششناختی
تاریخی و اجتماعی و برخی پژوهشهای تطبيقی دیگر پرداخته است .وی همچنين در این
تأليف اذعان میدارد که «بررسی در پرتو اصل تأثير و تأثر مکتب فرانسه برای رهيافت به
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تفسيری جامع از یک اثر ادبی کافی نيست؛ بلکه یک عامل از چندین عامل داخلی و خارجی
در بررسی آثار ادبيات ملل است» (بوزیده.)1 :2111 ،
پس از دانشگاه الجزایر ،دانشگاههای فراوانی در مناطق مختلف تأسيس شد؛ در بيش از
یکسوم آنها ادبيات تطبيقی به زبان عربی تدریس میشد که الزمة این امر وجود استادانی
جات تدریس این شاخة نوپا بود .ازاینرو مدرسانی همچون الطاهر احمد مکی ،محمود صبح
و عزالدین المناصره به دانشگاههای الجزایر آمدند .از دیگر سوی دانشجویانی برای تحصيل به
دانشگاههای خارج فرستاده میشدند و امکانات الزم برای پيشرفت این شاخة ادبی دراختيار
تطبيقگران و استادان قرار میگرفت (جاللی ،بیتا.)161 :
الف .عبدالمجید حنون

عبدالمجيد حنون مؤسس پژوهشهای تاریخی ادبيات تطبيقی است .خود او در کتاب
فراماسونی و تأثير آن بر پيشگامان نقد جدید )1336( 11در این باره میگوید« :گرایش من به
پژوهشهای تاریخ ادبيات به سال  1366آن گاه که در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه
القاهره در کالسهای دکتر عطيّه عامر حضور داشتم ،برمیگردد» (حنون.)5 :1336 ،
ایشان در سال 1363م پس از بازگشت به الجزایر ،در دانشگاه عنابه شروع به تدریس کرد
و چندین کتاب و مقاله در عرصة پژوهشهای تطبيقی نوشت .تأليفات تطبيقی حنون عبارتاند
از :کتاب تصویر فرانسه در نمایشنامههای مغرب  )1363( 3که مشتمل بر  11رمان دربارة

فرانسویان به دو زبان فرانسوی و عربی است .این اثر بهنحوی مانند کتاب الجزایر در آثار
جاانگردان آلمانی ابوالعيد دودو است؛ زیرا مؤلف در آن به بررسی تصویر فرانسویان در آثار
نویسندگان الجزایری ،تونسی و مغربی پرداخته است و در این زمينه اذعان میکند« :ما
[تطبيقگران] معتقدیم که این نوع پژوهش -تصویرشناسی -بسياری از دانشپژوهان را در
آشنایی با آن بخش از ادبيات عربی که ماجور مانده است ،یاری میرساند» (حنون:1336 ،

 .)11تأثير ادبيات فرانسه در ادب الجزایری معاصر ،)1331( 12تالش برای مشخص کردن
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مفاوم ادبيات تطبيقی ،)1331( 11درآمدی به مناسبت صدمين سالگرد تولد ویکتور هوگو 11،نقد
تاریخی -فرهنگی در شکلگيری نقد دانشگاهی عربی ،)1331( 15مقایسة اسطورههای ادبی در
ادبيات غربی و عربی ،)1335( 16ناصـرالدین األسد و نقد تاریخی ،)1336( 16ادبيات کودکان و
ادبيات تطبيقی ،)2111( 13گوشـهای از مقایـسه در پرتو مـيراث نقدی ،)2111( 13ابوالعيد دودو
و ادبيات تطبيقی در الجزایر )2111( 11و نقد اسطوره و ادبيات معاصر عرب )2115( 11از آثار
دیگر اوست.
 .3-3-2دهة هشتاد

در سال 1331م عبداهلل ميسوم ،کتابی با عنوان تأثير موشحات بر شعر تروبادور 12منتشر کرد .او
فعاليتهای تطبيقی خود را دربارة تأثير موشحات اندلس در تروبادور اروپا از سال 1363م آغاز
کرده بود .ميسوم در این زمينه میگوید:
از سال  1363به گردآوری منابع و متون مربوطه پرداختم و برای دستيابی به اطالعات
جامع پيرامون پژوهش تطبيقی خود به کشورهای خارج سفر کردم [ ]...و در کتابهای
مختلفی که از نویسندگان عربزبان و غير خواندم بهطور پراکنده از تأثير و تأثر شعر غنایی
اندلس و اروپا سخن گفته بودند؛ اما اثری را که بهصورت مستقل به بررسی روابط شعری
این مکان جغرافيایی بپردازد ،ندیدم .لذا درصدد تدوین پژوهشهای خود در قالب کتاب
حاضر برآمدم (ميسوم.)3 :1331 ،

در سال 1331م ،اولين همایش ادبيات تطبيقی در دانشگاه الجزایر برگزار شد .ایدة برگزاری
این همایش را عبدالمجيد حنون مطرح کرد:
در مجالت و نشریات غربيان مطالب بسياری پيرامون همایشها و سخنرانیهایی که
تطبيقگران در آن همایشها و نشستها ایراد کردند ،مطالعه نمودم و از پس آن از خود
پرسيدم چرا چنين همایشهایی در جاان عرب برگزار نشده است؟ و پاسخی قانعکننده را
نيافتم .لذا در سال  1332ایدة همایشی پيرامون ادبيات تطبيقی در جاان عرب را نزد
وزرای علم و دانش مجلس مطرح کردم (حنون.)5 :1331 ،
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در ناایت از  11تا  13می سال  ،1331همایش ادبيات تطبيقی در جاان عرب برگزار شد و
در آن  21سخنرانی به سه زبان عربی ،فرانسوی و انگليسی ایراد شد .عناوین سخنرانیهای
عربی در این همایش به این شرح است« :تاریخ ادبيات تطبيقی در مصر» 11از عطيه عامر،
«ادبيات تطبيقی عربی»

11

از حسام الخطيب« ،تاریخ ادبيات تطبيقی در دانشگاههای ملی و
16

خصوصی لبنان» 15از ریمون طحان« ،روابط ادب عربی با ادبيات بيگانه» از عبدالحکيم حسّان،
«وجوه تشابه ميان قصههای عاميانة عربی و یونانی» 16از نسيمة عيالن« ،تصاویر عربی در
ادبيات کالسيک روسيه» 13از جميل ناصف« ،جریانهای ادب عربی و ادبيات خارجی» 13از
فائق مخلص« ،شاعر پيامبر در ادب معاصر عربی» 51از جعفر ماجد« ،تأثير ادبيات فرانسه بر
ادبيات معاصر الجزایر» 51از عبدالمجيد حنون« ،انگليس در ادب احمد فارس شدیاق» 52از خالد
الکرکی« ،تصویر شخصيت صايونيزم در شعر فلسطينی» 51از عزالدین المناصره و «تصویر
عرب در شعر اسپانيایی» 51از محمود صبح .این سخنرانیها نيز به زبان فرانسوی ایراد شد:
«مواقف واقتراحات مقارنية» 55از پيير برونل« ،56العقبات اللغویة فی ميدان المقارنات األدبية» 56از
مایکل باربو« ،53األدب العربی المترجم» 53از نادا توماس« ،61العرب فی آثار منتيسکيو» 61از
بدرالدین قاسم الرفاعی« ،المغرب فی أدب القرن العشرین فی ألمانيا» 62از توماس بليچر،61
«أسطورة العربی فی األدب الفرنسی حول المغرب الشرقی» 61از جان لوئيس مام 65و «الکتابة
القرآنية من خالل اآلداب اإلفریقية» 66از انگاندا انکاچما .66دو سخنرانی هم به زبان انگليسی
ایراد شد« :مظاهر من الحياة والثقافة العربية فی األدب اإلنجليزی الوسيط والحدیث» 63از ت.هـ
نوریس 63و «طوماس هاردی وفاتح مدرس» 61از ع.ج .عودة .سخنرانیهای مذکور از دو جات
دارای اهميت بودند :از یک سو در آنها مباحث گستردهای دربارة سير تاریخی ادبيات تطبيقی
در جاان عرب مطرح شد و پژوهشهای تطبيقیِ مبتنی بر اصل تأثير و تأثر مکتب فرانسوی
ادبيات تطبيقی ارائه شد و از دیگر سو پيشناادهایی دربارة همایش بعدی با محوریت «ادبيات
تطبيقی :اصطالح و روش پژوهش» 61و نيز انجمن «روابط بينالمللی عربی» 62بيان شد (جاللی،
بیتا.)166 :
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یک سال بعد؛ یعنی در 1331م ،در دانشگاه عنابه همایش ادبيات تطبيقی در جاان عرب:
اصطالح و روش 61از تاریخ  3تا  12جوالی برگزار شد« .در این همایش که تطبيقگران بزرگ
جاان عرب حضور داشتند ،تناا دو سخنرانی به تطبيقگران الجزایری اختصاص داشت.
تطبيقگر اول عبدالمجيد حنون و دیگری نسيمه عيالن بود» (جاللی .)21 :2113 ،عبدالمجيد
حنون در سخنرانی خود به سير تحوالت ادبيات تطبيقی از آغاز تا پایان دهة هشتاد قرن بيستم
اشاره کرد و تطبيقگران را به رهایی از قيدوبندهای مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی فراخواند:
با پرهيز از چارچوب محدود مکتب فرانسوی و با تأمل در وسعت و فراخی اصول مکتب
امریکایی ادبيات تطبيقی در تعریف ادبيات تطبيقی میتوان اذعان داشت که این شاخة ادبی
بهمعنای بررسی روابط یک اثر ادبی یا ادیب با آثار ادبی و ادیبان دیگر یا با سایر هنرها و
علوم انسانی از ورای مرزهای زبانی ،جغرافيایی ،فرهنگی و زمانی با هدف کشف اصول و
مبانی زیباشناختی اثر است (حنون.)13 :1331 ،
61

دیگر سخنرانیهای این همایش عبارتاند از« :ادبيات تطبيقی ميان مقایسه و مباحثه» از
ریمون طحان« ،ادبيات تطبيقی در جاان عرب :اصطالح و روش» 65از سالم أحمد الحمدانی،
«دربارة اصطالح ادبيات تطبيقی» 66از فاطمه الصافی« ،بهسوی ادبيات تطبيقی عربی» 66از جميل
نصيف التکریتی« ،روش و اصطالح ادبيات تطبيقی در تالش نخستين» 63از خالد الکرکی،
«اصطالح ادبيات تطبيقی در جوامع عربی»

63

از نسيب نشاوی« ،تعریف ادبيات تطبيقی:

چالشهای مرزی» 31از عزالدین المناصره و «راههای ارتباط ميان ادب عربی و فارسی و نقش
آنها در تقویت ادبيات تطبيقی» 31از بدیع محمد جمعه.
در [همين] ماه (جوالی) پيشنااد تشکيل انجمن روابط بينالمللی عربی که سال پيش در
همایش مطرح گشته بود ،بهتصویب رسيد .ازجمله اعضای آن :عبدالمجيد حنون از
الجزایر ،جميل نصيف التکریتی از عراق ،عزالدین المناصره از فلسطين ،بدیع محمد جمعه
از مصر ،خالد الکرکی از اردن ،عبدالحکيم األربد از ليبی و فاطمه الصافی از یمن هستند
(جاللی ،بیتا.)166-166 :
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ازجمله پژوهشهای تطبيقی در این دهه عبارتاند از :تصویر فرانسه در ادبيات طاهر و
طار )1332( 32تأليف شریبط أحمد شریبط که نویسنده فرانسویان را در قالب دو مجموعة
داستانی «طاهر و طار» ترسيم کرده است؛ دربارة ادبيات تطبيقی )1332( 31به قلم عبدالدایم

الشوا که پژوهشی تطبيقی دربارة تأثير ادبيات انگليسی بر ادبيات عربی معاصر است؛ ترجمة
عامل اساسی در ادبيات تطبيقی )1331( 31از مختار نویوات که بحثی است در باب نقش

ترجمه در فرهنگ و ادب قدیم و معاصر عربی و ضرورت اهتمام به آن؛ تصویر مشرقزمين در
نمایشنامه و داستانهای والتر )1331( 35تأليف عيسی بریامات که دربارة تصویر مشرقزمين
از زبان ادیب فرانسوی والتر است؛ تأثيرگذاری سارتر در ادب سايل ادریس )1336( 36نوشتة
غنية شتوح که پژوهشی تطبيقی در چارچوب مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی است؛ و در
ناایت سندباد دریانورد و ادیسوس )1336( 36تأليف نسيمة مسالتی عيالن که بررسی تطبيقی
وجوه تشابه در اسطورههای ملل است.
 .4-3-2دهة نود میالدی بهبعد

در این دهه ،شاهد ظاور کتابی با نام سخنرانیهایی در ادبيات تطبيقی 33تأليف زبير الدراقی،
استاد دانشگاه تلمسان ،هستيم .نویسنده در مقدمه به اهداف کتاب ،فصلهای آن و نيز
اختالفات تطبيقگران در اصطالح ادبيات تطبيقی اشاره کرده است (الدراقی.)11-1 :1332 ،
تاریخچة ادبيات تطبيقی و تحوالت این شاخة ادبی در دو قرن نوزدهم و بيستم ميالدی،
چارچوپ و گسترة پژوهشهای تطبيقی و دیدگاههای تطبيقگران دربارة این موضوع ،روابط
جاانی ادبيات ملل و ابزارهای برقراری این رابطه و مکاتب ادبيات تطبيقی از موضوعات
بحثشده در این کتاب است.
در سال 1333م ،وزارت آموزش و تحقيق الجزایر درصدد تدوین ابالغيههایی به
دانشگاههای الجزایر برآمد که دربارة گزارشهایی در باب پژوهشها و فعاليتهای علمی و
مشتمل بر پنج آیيننامه بود (جاللی ،بیتا163 :؛ المرسوم التنفيذی :1333 ،شمارة :)253-33
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[سال بعد یعنی] سال  2111آیيننامة دیگری تحت عنوان «مخبر الترجمة والمصطلح» به 5
آیيننامة مذکور ملحق شد .پيرو آن ،اساتيد آشنا و مسلط به زبانهای خارجی مانند روسی،
آلمانی ،اسپانيایی ،انگليسی ،فرانسوی و ...به دانشگاههای الجزایر راه یافتند تا آثار و
تأليفات مختلف جاان اعم از آثار ادبی و سایر هنرها و علوم انسانی را به عربی بازگردانند
(جاللی ،بیتا163 :؛ المرسوم التنفيذی ،ش.)33

همچنين ذیل شمارة  ،23آیيننامة دیگری با عنوان «گزارشنامة ادبيات همگانی و
تطبيقی» 33پيوست شد که طبق آن ،پژوهشهایی دربارة ادبيات تطبيقی ،ادبيات همگانی ،نظریة
ادبيات ،انواع ادبی و ادبيات داستانی و ...انجام میشد (جمعی از تطبيقگران .)125 :2116 ،در
سال 2112م نيز اصالحاتی در سطح آموزشی -پژوهشی در الجزایر اجرا شد .آیيننامهای مبنی
بر اینکه در مقطع کارشناسی زبان و ادبيات عرب ،دو واحد درسی افزوده شود ،صادر شد:
یکی به بررسی اصطالح ادبيات تطبيقی ،تاریخ پيدایش و مکاتب تطبيقی و دیگری به مطالعة
پژوهشهای تطبيقی انجامشده در پرتو روابط تأثير و تأثر ادبيات عرب با ادبيات ملل دیگر
اختصاص داشت (جاللی ،بیتا .)163 :در سال 2115م ،هم تدریس ادبيات تطبيقی در مقاطع
باالتر ،یعنی کارشناسی ارشد و دکترا ،برای عالقهمندان به این شاخة ادبی در دانشگاه الجزایر

ميسر شد (همان .)131 ،در سال 2113م ،همایشی با عنوان ترجمه کنيم و برابر زندگی کنيم

31

برگزار شد که محورهای آن عبارت بودند از :ترجمة آثار ادبی (ادبيات الجزایری و رابطة بين
مترجمان و نویسندگان با متون ترجمهشده) ،ترجمه و جاانی شدن (ترجمه و روابط
بينافرهنگی ،نقش مترجم ادبی) ،آموزش ترجمه (ترجمة آثار ادبی و آثار غيرادبی ،اصول و

چارچوب ادبيات تطبيقی) .در ابریل در 2115م ،نيز همایش دیگری با عنوان پژوهشی ادبی در
جاان عرب و ادبيات تطبيقی 31با ریاست عبدالمجيد حنون دربارة ادبيات تطبيقی برگزار شد.
ادبيات عربی و پژوهشهای تطبيقی ،ادبيات عربی و ارتباط آن با ادبيات سایر ملل و نيز سایر
هنرها و شاخههای علوم انسانی ،پژوهشهای نوپا در پژوهشهای ادبی جاان عرب ،ترجمه و
ادبيات تطبيقی و تطبيقگران بزرگ جاان عرب ،ازجمله محورهای این همایش هستند (به نقل
از :امللتقيات التطبيقية؛ .)www.goggle.com
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 .5نتیجه
 نگاه سنتی تطبيقگران الجزایری ،بيشتر بر مدار جریان اثباتگرایی تأثير و تأثر تاریخی مکتبفرانسوی میچرخيده است و این مسأله سبب انحصار و محدودیت در پژوهشهای تطبيقی
الجزایر گردیده است.
 عدم اهتمام تطبيقگران مسلمان الجزایری به نظریة اسالمیِ ادبيات تطبيقی بهدليل سـيطرةسياسی و فرهنگی فرانسویان ،واز پيامدهای حضور استعمارگران در این سرزمين است.
 اهمال بحثهای نظری و نيز برگزاری همایشها و انجمنهای ادبيات تطبيقی با صبغةغالباً فرانسوی از دیگر ویژگیهای ادبيات تطبيقی در الجزایر است.
 از پيامدهای حضور استعمارگران در الجزایر ،تغيير فرهنگ و زبان آن مرزوبوم بود.ادبيات تطبيقی بهعنوان یکی از شاخههای ادبی نيز از این امر مستثنا نبود و تطبيقگران بزرگ و
نامی آن زمان ،تأليفات خویش را به زبان فرانسوی به رشتة تحریر درمیآوردند.
 بعد از فروپاشی استعمار در سال  ،1361ملت الجزایر کوشيد تا فرهنگ ،دین و زبانخود را که سالها به حاشيه رانده شده بود ،بازگرداند .تعریب زبان پژوهشهای تطبيقی ،اهتمام
به بازخوانی تصویر الجزایر در آثار اروپایيان ازجمله فرانسویان و آلمانیها ،تخصيص
واحدهای دانشگاهی به ادبيات تطبيقی و مکاتب این شاخة ادبی و برگزاری همایشها و
کنفرانسهای بينالمللیِ ادبيات تطبيقی جاان عرب ،ازجمله گامهای تطبيقگران الجزایری در
پيشرفت و بهروزرسانی ادبيات تطبيقی در این کشور است.
 .1پینوشتها
 .1باارِ سياسی و گشایشهای سياسی ناشی از آن به قدرتگيری حزب اسالمیِ «جباة نجات» در انتخابات سال
1331م منجر شد؛ اما کودتای ارتش سبب نابسامانی اوضاع شد (صدر.)152 :1156 ،

 .2توافقات اویان ()Accord d’Évaan؛ این گفتوگوها در شار اِویان لِبَن فرانسه ،در حاشية دریاچة لِمان
صورت گرفت و به همين اسم ،نامگذاری شد (علوی و رضوانطلب.)211 :1132 ،
 .1محمدبن أبیشنب المدانی (1323-1363م) ناقد و پژوهشگر الجزایری (محمد الجيالنی.)3 :1331 ،
 .4األصول اإلسالمية للكوميديا اإللهية
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5. Miguel Asin Palacios
 .٦ر.ک .ميگل آسين پاالسيوس ( .)1135زندگی و مکتب ابنعربی .ترجمة حميدرضا شيخی .تاران :اساطير.

7. La Escatologia musulmana en la Divina comedia. Madrid: Maestra, 1919.
 .8األلفاظ التركية والفارسية الباقية في اللهجة الجزائرية
 .9األلفاظ الطليانية الدخيلة في لغة عامة الجزائر
 .10األمثال العربية الدارجة في الجزائر ،التونس والمغرب
 .11رمضان حمود (1323-1316م) شاعر و ناقد الجزایری است (ناصر.)11 :1335 ،
 .12احمد رضا حوحو (1356-1312م) پيشگام داستاننویسی کوتاه در الجزایر است.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid
13. Les Misérables
 .11ویکتور هوگو (1335 -1312( )Victor Hugoم) شاعر  ،داستاننویس ،درامنویس و بنيانگذار مکتب
رمانتيسم سدة نوزدهم فرانسه

http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid

 .15كرسي األدب المقارن
 .16جمعية األدب المقارن الجزائرية
17. Cahiers Algeriens de Littérature Comparée.
18. malheureux amants: Antar Deux et Pyrrhus.
19. Cahiers Algériens de littérature compare.
 .21جمالالدینبن الشيخ (2115 -1311م) شاعر و ناقد الجزایری (الوراری.)1-2 :2113 ،
 .22رنه اتيامبل ( )René Etiembleتطيقگر برجسته فرانسوی (الخطيب.)11 :1333 ،

21. A.I.L.C

 .21ابوالعيددودو (2111-1311م) پژوهشگر ،ناقد و مترجم الجزایری .
 .21احمدالطاهر مکی مترجم ،ناقد و تطبيقگر مصری (جمال.)2 :2111 ،
ّحالين األلمان.
مؤلفات الر
ّ
 .66الجزائر في
 .67دراسات ادبية مقارنة.
 .23عبدالقادر بوزیده تطبيقگر و تاریخنگار الجزایری (مسعودی.)12 :2111 ،

25. Imagologie

 .69تيمور وموبايسان ،رؤيتان وعالمان
 .30الالسونية وأثرها في رواد النقد الحديث
 .31صورة الفرنسي في الرواية المغربية
 .36أثر األدب الفرنسي في األدب الجزائري الحديث ذي التعبير
العربي
 .33محاولة لتحديد مفهوم لألدب المقارن
 .34تدخل بمناسبة الذكرى المائوية لوفاة فيكتو هيجو
 .35السياق التاريخي والثقافي في نشأة النقد الجامعي عند
العرب
 .36األسايير األدبية في األدب المقارن بين الغربيين والعرب

161

دورۀ  ،5شمارۀ  ،3پاییز 331

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 .37ناصر الدين األسد والمنهج التاريخي
 .38أدب األيفال واألدب المقارن
 .39لمحة عن المقارنة في التراث النقدي
 .40أبو العيد دودو واألدب المقارن في الجزائر
 .41النقد األسطوري واألدب العربي الحديث
 .46تأثير الموشّحات في التروبادور
 .43تاريخ األدب المقارن في مصر
 .44األدب العربي المقارن
 .45تاريخ األدب المقارن في جامعات لبنان الوينية والخاصة
 .46صالت األدب العربي باآلداب األجنبية
 .47صور التشابه بين القصص الشعبي العربي والقصص اليوناني
 .48صور عربية في األدب الكالسيكي الروسي
 .49قضايا بين األدب العربي واألدب األجنبي
 .50الشاعر النبي في األدب العربي المعاصر
 .51أثر األدب الفرنسي في األدب الجزائري الحديث ذي التعبير
العربي
 .56اإلنجليز في أدب أحمد فارس الشدياق
 .53صورة الشخصية الصهيونية في الشعر الفلسطيني
 .54صورة العرب في الشعر اإلسباني
55. Positions et propositions comparatistes
56. Pierre Brunel
57. Les contraintes de langage en matière de comparatisme
58. Michel Barbot
59. La littérature arabe traduite
60. Nada Tomiche
61. Les Arabes dans l'oeuvre de Montesquieu
62. Le Maghreb dans la littérature Allemande du xx siècle
63. Tomas Bleicher
64. Le mythe de l'arabe dans la littérature française sur le Maghreb oriental
65. Jean Louis Maume
66. L'écriture coranique à travers les littératures Africaines
67. Nguandu Nkachma
68. Aspects of Arabic life and culture inmediera land modern English literature
69. TH. Nouris
70. Thomas Hardy, Fateh Mudarres
 .71األدب المقارن :المصطلح والمنهج
 .76رابطة عربية لألدب المقارن
 .73األدب المقارن عند العرب :المصطلح والمنهج
 .74األدب المقارن بين المقارنة والمطارحة
 .75األدب المقارن عند العرب :المصطلح والمنهج
 .76حول مصطلح األدب المقارن
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 .77نحو منهج عربي لألدب المقارن
 .78المنهج والمصطلح في المحاولة العربية األولى في األدب
المقارن
 .79مصطلح األدب المقارن في المجتمعات العربية
 .80بيان األدب المقارن ،إشكاليات الحدود
 .81قنوات االتصال بين األدبين العربي والفارسي ودورهما في تدعيم
األدب المقارن
 .86صورة الفرنسي في أدب الطاهر ويار
 .83في األدب المقارن
 .84الترجمة عامل أساسي في األدب المقارن
 .85صورة الشرق في أدب فولتير المسرحي والقصصي
 .86تأثير سارتر في أدب سهيل إدريس
 .87السندباد البحري وأوديسيوس
 .88محاضرات في األدب المقارن
 .89مخبر األدب العام والمقارن
 .90نترجم و نعيش سويا
درس المقارن
 .91الممارسة األدبية عند العرب والّ

 .7منابع
 آزرون ،روبر ( .)1165تاریخ معاصر الجزایر .مترجم منوچار بيات مختاری .مشاد :مؤسسةچاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی.
 ابنبادیس ،عبدالحميد ( .)1163مؤلفات عبدالحميد ابنبادیس .اعداد و تصنيف عمار الطالبی.دمشق :داراليقظة العربيه.

 بوزیده ،عبدالقادر (« .)1331التأثير والتأثر» .مجلة الثقافة .العدد  -2أکتوبر .ص12وما بعدها.
 ــــــــــــــ ( .)2111تيمور و موبایسان -رؤیتان و عالمان .الجزایر :منشورات التبين/الجاحظية.

 جبوری ،فریال (« .)1131ادبيات تطبيقی در جاان عرب» .ادبيات تطبيقی (فرهنگستان زبان وادب فارسی) .ش .3صص.61 -13
 جاللی ،بومدین (« .)2113اهتمامات األدب المقارن في الجزائر».التبيين .العدد  .23صص.13 -16

 جاللی ،بومدین (بیتا)« .مسارات الرؤية الثقافية المقارنية فيالجزائر» .Semat: An International Journal. .صص.131 -161
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 جمّال ،ابوالحسن ( .)2111الطاهر أحمد مکی ومحطات بين األدب واألندلس وتحقيق التراث:www.almesryoon.com
 جمعی از تطبيقگران ( .)2116ملتقى إشكالية األدب في الجزائر 68 -62اوريل  .6002جامعة عنابة :منشورات مخبر األدب العام والمقارن.

 حسينی ،صالح (« .)1131از ادبيات تطبيقی تا ترجمهپژوهی» .ادبيات تطبيقی (ویژهنامة نامةفرهنگستان زبان و ادب فارسی) .ش  .1صص.26-1
 حنون ،عبدالمجيد ( .)1331أعمال الملتقى األول للمقارنين العرب.جامعة عنابة :دیوان المطبوعات الجامعية.

 ـــــــــــــــــ ( .)1336صورة الفرنسي في الرواية المغربية.الجزائر :دیوان المطبوعات الجامعی.

 ـــــــــــــــــ ( .)1336الالسونية وأثرها في رواد النقدالحديث .القاهرة :الهيئة المصرية العامة للکتاب.
 ــــــــــــــــ ( 2111الف)« .أبوالعيد دودو واألدب المقارن فی الجزائر» .مجلةاللغة العربية ،مجلة المجلس األعلى اللغة العربية .عدد
خاص .صص.121-111
 -ـــــــــــــــ ( 2111ب)« .تدخل بمناسبة الذكرى المائوية

لوفاة فيكتو هيجو» .المجلة الثقافية مجلة فصلية

تصدر عن الجامعة األردنية .العدد  .3صص.11-11

 حوحو ،احمدرضا ( .)1331صاحبة الوحي .الجزائر :المؤسسة الوينيةللکتاب.
 خضری ،حيدر (« .)1136ادبيات تطبيقی در کشور سوریه» .فصلنامة فرهنگی (رایزنیفرهنگی جماوری اسالمی ایران در دمشق) .ش .11صص.11-21
 الخطيب ،حسام ( .)1333آفاق األدب المقارن عربياً وعالمياً .دمشق -سوریه :دارالفکر. -الدراقی ،زبير ( .)1332محاضرات فی األدب المقارن .الجزائر :دیوان المطبوعات الجامعية.

 دودو ،ابوالعيد ( .)1333الجزائر فی مؤلفات الرحالين األلمان .الطبعةالثانية.الجزائر :المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.
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 رابح ،ترکی ( .)1361الشيخ عبدالحميد بن بادیس .الطبعةالثانية ،الجزائر:الشركة الوينية للنشر والتوزیع.

 سعداهلل ،ابوالقاسم ( .)1333تاریخ الجزائر من  .1351 -1311بيروت -لبنان :دار الغرباإلسالمی.
 سلمان ،نور ( .)1331األدب الجزائری فی رحاب الرفض والتحریر .طاران :دار العلمللمالیين.
 شریف ،مصطفی ( .)2111الملتقی الدولی محمد بن شنب واإلستشراق .بجامعة الدکتوریحی فارس بالمدیة .بإشراف معالی وزیرة الثقافة والسيد والی والية
المدية .منشور :الدليل.
 صدر ،حسن .)1156( ،الجزائر و مردان مجاهد .چ .1تاران :جاویدان. علوش ،سعيد ( .)1336مدارس األدب المقارن .بيروت :المرکز الثقافی العربی. علوی ،فریده و زینب رضوانطلب (« .)1132تحليل جامعهشناختی جنگ استقالل الجزایر وبازنمایی آن در آینة ادبيات» .مطالعات سياسی -اجتماعی جاان .د .1ش .1صص.263-211

 -عبد التواب ،رمضان ( .)1363أصول في فقه اللغة

العربية.

القاهرة :دار المسلم.
 قادری ،فاطمه (« .)1133مفدی ذکریّا و شعر مقاومت الجزائر» .فصلنامة ادبيات پایداری.دانشکدة ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه باهنر کرمان .س .1ش .2صص.261-213
 -کرد علی ،محمد ( .)1331المعاصرون .الطبعة الثانية .بيروت :دار صادر.

 محسنینيا ،ناصر (« .)1133ادبيات تطبيقی ،جایگاه و ضرورتها» .مجلة انجمن ایرانی زبان وادبيات عربی .ش .11صص.112-31
 -مسعودی ،ع ( .)2111اإلبداع عند وطار لم یکن مسألة ذاتية:

www. maghress.com
 محمد الجياللی ،عبدالرحمن ( .)1331محمدبن أبیشنب :حياته وآثاره .الجزائر:المؤسسة الوينية للکتاب.

 می ،الطاهر احمد ( .)2112األدب المقارن :أصوله وتطوره ومناهجه .الطبعةالرابعة .القاهرة :مكتبة اآلداب.
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 ميسوم ،عبداهلل ( .)1331تأثير الموشحات فی التروبادور .الجزائر :الشركة الوينيةللنشر والتوزیع.
 -ناصر ،محمد ( .)1335رمضان حمود :حياته وآثاره .الجزائر :الشركة الوينية.

 -ندا ،طه ( .)1331األدب المقارن .الطبعة الثالثة .بيروت :دارالنهضة

العربية.

 -نویوات ،مختار (« .)2111الدكتور أبوالعيد دودو ،نبذة وجيزة

ّة اللغة العربية ،مجلة المجلس
عن حياته وآثاره» .مجل
األعلى اللغة العربية .عدد خاص .خریف.
 نویاض ،عادل ( .)1361معجم أعالم الجزائر .بيروت :المکتب التجاری للطباعة والنشر. -وراری ،عبداللّطيف ( .)2113جمال الدین بن الشيخ وحاجتنا إلى إرثه التنویری:

www. maghress.com
- http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid
- www.google.com
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