دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن
(از پژوهشهاي سنتي تا نقد فرهنگي تطبيقي)
2

تورج زینيوند* ،1روژین نادري
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چکيده
اگرچه تاريخچة ادبیات تطبیقی در کشور اردن همگام و همپای ديگر کشورهای عربی ازجمله مصر

پژوهشهای دورة نخست بیشتر بر محور ادبیات سنتی و پیشین و بهطور خاص شعر میچرخید .با
ظهور مدرنیسم ،پژوهشهای تطبیقی در اردن نیز وارد مرحلة جديدی شد .تطبیقگران درصدد کشف
میزان اثرپذيری اديبان عرب زبان از تحوالت ادبیات جهانی و جنبشهای آزادیبخش غرب برآمدند.
توجه به ساير شاخههای ادبیات در کنار شعر ،داستان و نمايشنامه از ويژگیهای پژوهشهای تطبیقی
اين دوره است .با رشد ملیگرايی و پانعربیسم و همچنین نقد روشها و نظريات کشورهای سابقاً
استعمارگرِ جهان ،تطبیقگر اردنی دريافت که پافشاریهای نخنماشده برای رديابی خاستگاه اثر ادبی،
ديگر مطلوب و شايستة ادبیات تطبیقی نیست .از اين رو پژوهشهای تطبیقی پسامدرنیسم به عرصة
مطالعات تطبیقی اردن گام نهاد .مقالة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد است تا ضمن بیان
تاريخ تحول ادبیات تطبیقی در اردن ،به دورة پژوهشهای تطبیقی آثار سنتی (المقارنات التراثية)،
پژوهشهای تطبیقی ادبیات عصر تجدد (مقارنات أدب الحداثة) و پژوهشهای تطبیقی ـ فرهنگی

فصلنامة علمي -پژوهشي پژوهشهاي ادبيات تطبيقي
دورة ، 8شمارة ، 2تابستان  ،9911صص22-9

اردنی نخست تأثیر و تأثر آثار پیشین ادبیات عربی و ساير ملل بهويژه غرب را بررسی میکردند؛ لذا
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نبوده است ،اين کشور نمونة ديگری از رشد ادبیات تطبیقی در جهان عرب را عرضه میکند .تطبیقگران

ادبیات عصر پساتجدد (المقارنات الثقافية وما بعد الحداثة) بپردازد و تحوالت اين دانش را در اين
کشور عربی بررسی و تحلیل کند.
واژههاي کليدي :ادبیات تطبیقی ،اردن ،پژوهشهای سنتی ،مدرنیسم و پسامدرنیسم ،نقد فرهنگی.
* نويسندة مسئول مقاله:
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تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

 .9مقدمه
بااينکه تحقیقات در حوزة ادبیات تطبیقی در کشورهای عربی چشمگیر است (حضور
فرانسویها در کشورهای عربی و ارتباط عربها با کشورهای غربی موجب رشد اين رشته در
جهان عرب شده) ،فهم دقیق و واقعی ادبیات تطبیقی در اين کشور بهداليل متعددی با کُندی
همراه بوده است .همین درد برخی از تطبیقگران عربزبان را به فرياد آورده است که چرا
اديبان عرب بهجای ادبیات تطبیقی به تطبیق تأثیر و تأثر پرداختهاند .با همة کُندیهای مذکور،
سنگ بنای حوزة ادب تطبیقی را روحی الخالدی و محمد غنیمی هالل بنا نهادند .بنابه اسناد
تاريخی ،تدريس ادبیات تطبیقی در مصر در سال 8391م در دانشکدة دارالعلوم قاهره شروع
شد .پس از بازگشت غنیمی هالل از سوربن به مصر ،بهطور رسمی در سال 8391م ادبیات
تطبیقی توسط متخصصان تدريس شد .دانشگاه لبنان در سال 8391م ،دانشگاه بصره در سال
سال 8399م با حضور يوسف بکار اين رشته را تأسیس کردند .در میان عربها ،مصریها
نخستین توجهات را به ادبیات تطبیقی نشان دادند و بیشترِ کتابهای مرتبط با حوزة ادبیات
تطبیقی را تألیف يا ترجمه کردند.
اردن ازجمله کشورهای عربزبانی است که فعالیتهای حوزة ادبیات تطبیقی در آن
سابقهمند است .بااينکه دانش ادبیات تطبیقی در اين کشور همگام با ساير کشورهای جهان
عرب همچون مصر نشو و نما نیافته و آثار پژوهشگران اردنی در اين حوزة ادبی چندان
شناخته شده نیست ،معرفی اين آثار به جهان ادبیات به عزم و نیروی مُدرسان اين رشته در
دانشگاههای اردن وابسته است .افزونبر اين ،پژوهشهای تطبیقی شاهد تحوالت مهمی در
اردن بوده است .ادبیات تطبیقی در اردن ،از ابتدای ظهورش ،گامهای بلندی برداشته است .اين
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8391م و دانشگاه کويت در سال 8391م با حضور نازك مالئکه و دانشگاه يرموك اردن در

رشته که در آغاز صرفاً بهدنبال کشف تأثیرات يا يافتن شباهتها بود ،اکنون حوزهای برای
تجلیل و ستايش تفاوتها شده است .تطبیقگران اردنی ابتدا تحت تأثیر مکتب فرانسوی ادبیات

که بتوان از لحاظ تاريخی آنها را اثبات کرد .ايشان به بررسی تأثیر و تأثر آثار پیشین ادبیات
2
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تطبیقی و تأکید آن بر روابط واقعی 1آثار ادبی بودند و فقط به روابط و تأثیراتی توجه میکردند
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عربی و ساير ملل بهويژه غرب میپرداختند؛ از اين رو پژوهشهای دورة نخست بر محور
ادبیات سنتی و پیشین و بهطور خاص شعر میچرخید .احسان عباس ،ابراهیم ملحم ،خلیل
الشیخ و زياد الزعبی در اين دوره آثار ارزندهای بر جای نهادند .با ظهور مدرنیسم ،پژوهشهای
تطبیقی در اردن نیز وارد مرحلة جديدی شد .تطبیقگران درصدد کشف میزان اثرپذيری اديب
عربزبان از تحوالت ادبیات جهانی و جنبشهای آزادیبخش غرب در آثار وی برآمدند.
توجه به ساير شاخههای ادبیات در کنار شعر ،داستان و نمايشنامه از ويژگیهای پژوهشهای
تطبیقی اين دوره بوده است .محمد شاهین ،بسام ربابعة و علی الشرع از پژوهشگران دورة دوم
تحوالت پژوهشهای تطبیقی در اردن هستند .با رشد ملیگرايی و پانعربیسم و همچنین نقد
روشها و نظريات کشورهای سابقاً استعمارگرِ جهان ،تطبیقگران اردنی دريافتند که
پافشاریهای نخنماشده برای رديابی خاستگاه اثر ادبی ديگر مطلوب و مقصود ادبیات تطبیقی
عزالدين المناصره ،محمد شاهین و فخری صالح پژوهشگران برجستة اين مرحله هستند .بر
اساس آنچه گذشت ،میتوان گفت خطمشی پژوهشهای تطبیقی در اردن را بر سه محور
اساسی میتوان دستهبندی کرد:
 .1پژوهشهای تطبیقی آثار کالسیک و سنتی (المقارنات التراثية)؛
 .2پژوهشهای تطبیقی ادبیات عصر تجدد (مقارنات أدب الحداثة)؛
 .3پژوهشهای تطبیقی ـ فرهنگی ادبیات عصر پساتجدد (المقارنات الثقافية وما بعد
الحداثة).
تبیین اين سه دوره هدف پژوهش حاضر است .نگارندگان ضمن بررسی سبک سنتی،
مدرنیسم و پسامدرنیسم در پژوهشهای تطبیقی اردن ،به معرفی تطبیقگران اين کشور ـ که
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نیست .از اين رو پژوهشهای تطبیقی پسامدرنیسم به عرصة مطالعات تطبیقی اردن گام نهادند.

غالباً ناشناخته هستند ـ و بررسی آثار آنها پرداختهاند تا مسیر پژوهشگران و تطبیقگران را
بهسمت بازنگری مکاتب تطبیقی ،نقدی و ادبی و همچنین آثار هنری و چالشهای زيرساختی
ازجمله فلسطین و اردن آمده و در اين کشور رحل اقامت گزيده و به نشر آثاری در حوزة
3
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آنها جهت دهند .نکتة شايان ذکر آن است که برخی از پژوهشگران از کشورهای مختلف
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ادبیات تطبیقی پرداخته اند؛ اين افراد هرچند متولد اردن نیستند ،از آنجايی که ساکن اين کشور
بوده و در دانشگاه های آن سرزمین تدريس کرده و با تألیفات خود در تحوالت پژوهشهای
تطبیقی اردن مؤثر افتادهاند ،لذا در جستار حاضر از آنها و آثارشان نیز ياد شده است.
9ـ .9پيشينة پژوهش
دربارة ادبیات تطبیقی و تحوالت آن در جهان عرب ،پژوهشهايی انجام شده است که در ادامه

به شماری از آنها اشاره میشود .سعید علوش در بخش دوم کتاب مدارس األدب المقارن؛
دراسة ومنهجية ( )1311روشی تحلیلی ـ نقدی را درپیش گرفته و وضعیت تطبیقگران عربی
و تدريس ادبیات تطبیقی در دانشگاههای عربی را بررسی کرده است .معرفی آثار تطبیقی مطرح
در جهان عرب ،شرح و تفسیر آرای منتقدانی که اين آثار را نقد کردهاند و ادامة سیر کار آنها
منتقد يا نظريه در بافتی ملی يا بینالمللی از خدمات ديگرِ تطبیقگران به تاريخ نقد است»
(پراور .)113 :1331 ،األدب المقارن ،تألیف يوسف بکار و خلیل الشیخ ( )1331ضمن
بررسی تحوالت ادبیات تطبیقی در فرانسه ،امريکا و اروپای شرقی ،ادبیات تطبیقی در جهان
عرب و بهطور خاص مصر و فلسطین را واکاوی کرده است .عبده عبود در بخش دوم کتاب
األدب المقارن مشکالت وآفاق ( )1333با روشی تحلیلی ـ نقدی آثار تطبیقی برجستة

تطبیقگران جهان عرب را تبیین کرده است .حسام الخطیب در کتاب آفاق األدب المقارن عربیاً
وعالمیاً ( )1333ديدگاههای طیف وسیعی از تطبیقگران جهان عرب تا دهة نود را تحلیل و

نقد کرده است .عباس عبدالحلیم عباس در تحوالت الدرس األدبی المقارن :عزالدين المناصرة
نموذجاً ( )2112ضمن تشريح تحوالت پژوهشهای ادبیات تطبیقی در جهان عرب ،آرای
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از امتیازات کتاب علوش محسوب میشود؛ زيرا همواره «بررسی اهمیت و عدم اهمیت يک

عزالدين المناصره ،يکی از تطبیقگران اردنی در حوزة ادبیات تطبیقی ،را بررسی و تبیین کرده
است .فريال جبوری غزول در مقالة «ادبیات تطبیقی در جهان عرب» (ترجمة فارسی از سحر
کشورهای عربی دارد .ناهید حجازی در مقالة «پیدايش و رشد ادبیات تطبیقی در مصر و برخی
1

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

غفاری در  )1333نگاهی جامع به ظهور ادبیات تطبیقی در جهان عرب و سیر تحوالت آن در
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کشورهای عربی» ( )1331شرايط و زمینههای اجتماعی ـ فرهنگی پیدايش ادبیات تطبیقی در
مصر ،روند تحوالت آن و وضعیت فعلی ادبیات تطبیقی در اين کشور را مورد بررسی قرار داده
است.
 .2بحث و بررسي
2ـ .9پژوهشهاي تطبيقي آثار کالسيک و سنتي (المقارنات التراثية)
تطبیقگران اردنی ،همچون ساير تطبیقگران جهان عرب ،در ابتدا در پژوهشهای خود از
دستاوردهای تطبیقگران غرب تقلید میکردند و پايبند مکتب قديمی و پوزيتیويسم فرانسه
بودند و درواقع ادبیات تطبیقی همواره درسی امالشده از غرب بود و اساس تحلیل و بررسی،
صرفاً تاريخ ادبیات ،مکاتب و سنت ادبی غرب بهشمار میآمد .اين امر سبب شد پژوهشگران
شتابزدگی و تخصص نداشتن مؤلفان در اين حوزه از پژوهشهای ادبی از علل اصلی اين امر
است که موجب آسان دانستن مطالعة ادبیات تطبیقی در نگاه پژوهشگران اردنی شده است.
«همین نگاه ساده و بدون تأمل به اصطالح ادبیات تطبیقی است که سبب گشته تعداد کتابهای
نظری تألیفشده در جهان عرب از تعداد کتابهای نظری تألیفشده در اين زمینه در
کشورهای ديگر بیشتر باشد» (اصطیف .)21 :2111 ،بدين ترتیب ،طولی نکشید که
پژوهشگرانی به عرصة پژوهشهای تطبیقی گام نهادند که تحت تأثیر مکتب فرانسوی ادبیات
تطبیقی به بررسی روابط تاريخی آثار ادب عربی با آثار ادبی ساير ملل پرداختند.
پاياننامة کارشناسی ارشد عزالدين المناصره (1311ـ) ،شاعر و ناقد فلسطینیتبار و ساکن
اردن ،با عنوان بیگمالیون توفیق الحکیم و برناردو شو )8393( 9نمونة بارز اين نوع پژوهش
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پا را از مکتب فرانسه فراتر نگذارند .در چرايی چنین برداشت و پژوهشهايی میتوان گفت

است .مناصره در اين پژوهش به اثرپذيری نمايشنامهنويس عربزبان يعنی توفیق الحکیم از
نويسندة ايرلندی جرج برنارد شاو 9پرداخته است .بیگمالیون شاو از نمايشنامههايی است که

اجتماعی و سیاسی و تمرکز آن بر بُعد انسانی است:
5

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

اهمیت زيادی يافته و اين امر معطوف به دور بودن مضمون اين نمايشنامه از مشکالت
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شاو در اين نمايشنامه به حل مشکل اختالف طبقاتی جامعه پرداخته است .از
طرف ديگر ،توفیق الحکیم که تحصیلکردة اروپا و متأثر از آرای فلسفی غرب بود،
توانست با الهام از نمايشنامة بیگمالیون شاو ،نمايشنامهای با همین عنوان ـ
بیگمالیون ـ بنويسد .موضوع اصلی نمايشنامة بیگمالیون حکیم به مشکل هنرمند و
تفکیکش بین هنر و زندگی مربوط میشود (المناصره.)235 :5002 ،

5

مناصره همچنین با نگارش رسالة دکتری خود با عنوان تأثیر متقابل؛ شعر بلغاری (مطالعة

موردی :نیکوال واپتساروف) و شعر معاصر فلسطینی )8318( 9به حضور تاريخی فرهنگ
بلغاری در آثار و منابع ادب عربی اشاره میکند:
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم ،روزنامههای عربی به ذکر اخبار و وقايع
سیاسی و نظامی بلغارستان پرداختند ]...[ .از اواسط دهة پنجاه ،ترجمة آثار ادبی

گزيدههايی از اشعار بلغاری را به زبان عربی گرد آورد ]...[ .سوريه بیشترين اهتمام
را در ترجمة ادبیات بلغاری داشته و اديبان لبنانی بیشترين توجه را به نیکوال

واپتساروف 1داشتهاند (همان.)191 ،

«تأثیر ويلیام فاکنر بر رمان نجمة کاتب ياسین» 3و «تأثیر ويلیام فاکنر بر رمان ما تبقی لکم
غسان کنفانی»

11

( )1311از ديگر پژوهشهای سنتی تطبیقی مناصره است که به بررسی

اثرپذيری کاتب ياسین و غسان کنفانی ،دو نويسندة عربزبان ،از رمان خشم و هیاهو 11نوشتة

ويلیام فاکنر 12پرداخته است.

13

مناصره همچنین در فصل هفتم کتاب نقد فرهنگی تطبیقی
«متن و ديگری؛ موشحات اندلس و شعر تروبادور»

15

11

( ،)2115مقالهای با عنوان

را ذکر کرده است .تاريخچة موشحه و

شعر تروبادور ،11بررسی اجزا ،ديدگاه ناقدان و اديبان و بررسی شباهتهای ساختاری و
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بلغاری به زبان عربی شروع شد .فؤاد الخشن 9در ديوانی با عنوان الديوان البلغاری،

محتوايی آنها ازجمله مباحثی است که مناصره به آنها پرداخته است.
وی در سال ۲۷۹۱م از دانشگاه قاهره در رشتة زبان و ادبیات عربی دانشنامة دکتری گرفت .از
1

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

از ديگر تطبیقگران میتوان به يوسف بکار (1312ـ) ،اديب و فارسیپژوه اردنی اشاره کرد.

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

سال  0791تا 0791م در دانشگاه فردوسی مشهد به تدريس زبان و ادبیات عربی پرداخت.
سپس در گروه ادبیات عربی دانشگاه يرموك تدريس کرد .بکار در معرفی خیام به عربزبانان
تالشهای بسیاری کرده است .وی تاکنون پانزده عنوان کتاب و مقاله دربارة ترجمههای عربی
رباعیات خیام و افکار خیامی نوشته است .اين پژوهشگر برجسته در زمینة نقد ادبی ،ادبیات
تطبیقی و مباحث ادبی نیز آثار فراوانی دارد .بکار به پیشنهاد و همراهی غالمحسین يوسفی ،در
سالهای پیش از انقالب ،بنیانگذار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد بوده
است و از طرف دولت اردن در آن سالها به مدت هشت سال به اين دانشگاه اعزام شد ،به
تدريس زبان و ادبیات عرب پرداخت ،همانجا نیز فارسی را آموخت و با ادبیات ايران آشنا

شد (نادری .)68 :3333 ،از پژوهشهای تطبیقی وی عبارتاند از« :شاعران ايرانی در ادب

عربی»« 11،زبان و ادبیات فارسی در سرزمینهای عربی» 36،اوهامی در نوشتههای عرب دربارة
دانشمندان و محققین عرب» 53و رباعیات خیام در ضیافت شعر عربی.

22

نقد و تحلیل همة پژوهشهای تطبیقی بکار مجالی فراخ میطلبد؛ از اين رو نگارندگان
يکی از آثار او يعنی رباعیات خیام در ضیافت شعر عربی را بررسی کردهاند .يکی از اهداف
نويسنده در اثر نامبرده نشان دادن اشتیاق تعداد زيادی از پژوهشگران و شاعران و مترجمان
عرب به رباعیات خیام است که آنها را واداشته سالها به تحقیق و تفحص و ترجمة اين
سرودهها بپردازند .هدف ديگر نويسنده گشودن باب نقد و تحلیل و تفسیر فنی و ادبی دربارة
ترجمههاست که پژوهشگران فارسی را نیز مفید میافتد و ازجملة مباحث بالغی بهشمار
میآيد .از ديگر ويژگیهای کتاب گنجانیدن شرح احوال ،آثار و افکار مترجمان در آغاز هر
بخش است که در ادب معاصر عرب نقش مهمی ايفا کرده و نام و آوازة خیام شاعر دانشمند و
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خیام،

83

عمر خیام و رباعیات او در آثار پژوهندگان عرب،

12

«جاللالدين رومی در آثار

حکیم فرزانة مسلمان ايرانی را در سرزمینهای خود زنده نگه داشته است .آوردن متن انگلیسی
برخی از رباعیات که غالباً از شاعر و مترجم انگلیسی ،فیتزجرالد

53

1

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

کوششهای برخی ديگر از شرقشناسان از امتیازات ديگر اين کتاب است.

است و اشاره به

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

شمار مترجمانی که رباعیات را بهنظم کشیدهاند 25 ،نفر است .دو نفر از اين مترجمان،

يعنی مصطفی وهبی التل 52و الزهاوی ،52هريک دو ترجمه دارند و ابوشادی

58

نیز منظومهای

دارد و ترجمهای .نکتة مهم اين است که همگی اين افراد از اطراف و اکناف میهن عربی
برخاستهاند؛ از مصر ،عراق ،لبنان ،اردن ،سوريه ،فلسطین ،بحرين ،عربستان سعودی و مراکش.
از نظر فنی 33 ،ترجمه و منظومه به شعر است و فقط يکی از آنها به شعر جديد (آزاد).

پانزده ترجمه به نثر است و هفت منظومه و ترجمه محلی و عامیانه است؛ سه عراقی ،سه
مصری و يک لبنانی.

29

مالمح يونانية في األدب العربية نوشتة احسان عباس

( )0799از ديگر پژوهشهای

تطبیقی سنتی است .مؤلف در اين اثر به بررسی آثار ادبی آن روزگار و کشف روابط تاريخی
آثار عربی با ادبیات ساير ملتها ،بهويژه يونانیها ،و رديابی خاستگاه اثر ادبی پرداخته است.
حکمتهای افالطون و ارسطو ،افسانههای ايرانی ،هندی و يونانی و همچنین اثرپذيری
ابنرشد 21و بیرونی 27از آثار يونانی و هندی ذکر شده است (ر.ك :عباس11 :0771 ،ـ.)12

زياد صالح الزعبی (8311ـ) نويسنده و استاد دانشگاه يرموك اردن است .وی در مقالة
«تأثیر ادب عربی در اشعار غنايی و عاشقانة آلمانی»

30

تبادالت فرهنگی میان تمدن اسالمی و

اروپای قرونوسطای آن روزگار ازجمله اثرپذيری آلمانیها از شعر تغزلی عربهای اندلس را
تحلیل کرده است:
شاعران تروبادورسرای فرانسوی نخستین افرادی بودند که در اروپا به شعر غنايی
روی آوردند و البته از تقلید موشحات و زجلیات عربهای اندلس پا فراتر
نگذاشتند ]...[ .تأثیر فرهنگی عرب اندلس بر تحوالت شعر غنايی ،ساير
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در اين کتاب ،پژوهشهای تطبیقی آن روزگار همچون بررسی تطبیقی اشعار متنبی،

سرزمینهای اروپا را نیز تحتالشعاع قرار داد؛ تا آنجا که شعر آلمان را نیز تحت
تأثیر قرار داد (الزعبی 33 :5003 ،و .)83
دارد؛ از اين رو آثار آلمانی بسیاری را به زبان عربی ترجمه کرده است؛ ازجمله
1

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

خلیل الشیخ (8319ـ) نويسنده و استاد دانشگاه يرموك اردن است و به زبان آلمانی تسلط

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

پساآرمانشهرها 98نوشتة هلموت بتیگر 91،برادران سیاه 99اثر هانس بندر 99و روزمرگیها 91اثر
فرانتس کافکا.

99

از آثار تطبیقی او کتابی است با عنوان ادبیات تطبیقی که با همکاری يوسف

بکار نوشته است .آنها در اين کتاب مکتب فرانسوی ،امريکايی و اروپای شرقی ادبیات تطبیقی
و تاريخچة ادبیات تطبیقی در جهان عرب و وضعیت کنونی اين شاخة ادبی در دانشگاههای
عربی را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند .البته فصلهای پايانی کتاب شامل بررسی تأثیر و
تأثر آثار عربی و غربی ،ازجمله اثرپذيری حکايتهای الفونتن از کلیله و دمنهی عبداهللبن

المقفع و تأثیر نامة آمرزش 99ابوالعال معری بر کمدی الهی دانته است.

ابراهیم احمد ملحم (3382ـ) نويسندة اردنی و استاد دانشگاه امارات متحدة عربی از

ديگر پژوهشگران اردنی است که تأثیر و تأثر میان آثار عربی و غربی را مطمح نظر قرار داده

است .ازجمله آثار تطبیقی وی عشق در شعر شاعران تروبادور و تأثیر آن در غزل عصر
مونرو )5000( 33است.

اين پژوهشها فهم سنتی تطبیقگران اردنی از ادبیات تطبیقی را میرساند .تطبیق در باور
آنها ـ همچون ساير تطبیقگرانی که متأثر از مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی هستند ـ در
چگونگی تأثیر دو ملت موضوعیت پیدا میکند؛ يعنی تطبیقگر بهدنبال يافتن رشتههای اتصال
دو ملت و درك ريشة جريانهای فکری و اثرگذار بر دو فرهنگ است.

2ـ .2پژوهشهاي تطبيقي ادبيات عصر تجدد (مقارنات أدب الحداثة)
مدرنیسم شیوههای بیان هنری و ادبی غرب را دچار تغییر و تحول اساسی کرد و ادبیات عرب
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اموی

36

( )5000و شعر شفاهی و تطبیق آن با شعر جاهلی؛ مطالعة موردی :تطبیق جیمز

که متأثر از جريانها و تحوالت ادبی غرب بود ،نیز تحت تأثیر قرار گرفت .گروهی از
تطبیقگران اردنی نیز به بررسی اين تأثیر و تأثرات و يافتن پاسخ اين پرسش که اديب عربزبان

3

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.4.1

تا چه اندازه توانسته روح تجدد را در شعر و نثر خويش منعکس کند ،روی آوردهاند.

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن
92

خلیل الشیخ در مدارهای تطبیق؛ مطالعات انتقادی در ارتباط میان خود و ديگری

( )8331به سیر تحوالت نقد معاصر غرب و تأثیر آن در ادبیات جهان عرب و برخی تأثیر و
تأثرات ،ازجمله بررسی تأثیر نقد اروپايی در آثار محمد حسین هیکل و تأثیر نمايشنامههای
اروپايی در آثار اديبان و هنرمندان جهان عرب در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم ،نظر داشته
است.
محمد شاهین (5891ـ) نويسنده ،مترجم ،استاد و سردبیر مجلة الثقافية و مؤتة دانشگاه
اردن است .وی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه کمبريج بريتانیا اخذ کرد و پس از
بازگشت به اردن ،بهعنوان مدير گروه و استاد زبان انگلیسی به تدريس زبان و ادبیات انگلیسی،
ادبیات تطبیقی و ترجمة آثار ادبی مشغول شد .مهمترين اثر ترجمهشدة وی برگردان اشعار
محمود درويش به زبان انگلیسی است .از آثار شاهین عبارتاند از« :عذرا پاوند و جريان
نوگرايی در شعر معاصر»

(« ،)5895چگونه شعر معاصر عربی راهش را گم کرد؟»

( )5891و داستان کوتاه ادبیات مدرنیسم عربی؛ پاسخهای شهرزاد )5898( 14و ازجمله آثار

تطبیقی وی الیوت و تأثیرش بر شعر معاصر عربی« ،)5884( 11طیب صالح و جوزف کنراد؛

مطالعات ادبیات تطبیقی» )5891( 11و «شبهای عربی در ادبیات انگلیسی» 11است.

بررسی مقايسهای رمان موسم هجرت به شمال اثر طیب صالح و رمان دل تاريکی اثر
جوزف کنراد از آثاری است که به انديشة پسااستعماری ادوارد سعید اشاره دارد .محمد شاهین
کوشیده است با روشی مقايسهای بازنمودهای استعمارگر و استعمارشده را بیابد .دو رمان
بیانگر نوعی رابطة سلطه و بردگی است که در آن فرادست برای فرودست تصمیم میگیرد و
سرنوشت او را رقم میزند .کمااينکه اين نگره در مقام گفتمانی استعماری ،نوعی مکانیزم
سرکوبگرانه است که استعمارگر از رهگذر آن ،روند هويتزدايی از استعمارشده را اعمال
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15

14

میکند و هويتمندی او و درنتیجه امکان مقاومت را از او سلب میکند.
علی الشرع (8319ـ) دارای دکترای نقد و شعر معاصر از دانشگاه امريکا و مدرس دانشگاه
مطالعات اربد 91دانشگاه إربد (1229ـ )1221و هنرها 93دانشگاه اردن (1223ـ )1282بود.
11
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اردن است .او سردبیر مجالت پژوهشهای يرموك

99

دانشگاه يرموك (8331ـ،)1228

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

18

ازجمله آثار وی ساختار قصیدة کوتاه در شعر ادونیس ،)8319( 12زبان شعر معاصر عربی

( )8338و دو پژوهش تطبیقی با عنوان اسطورة برومیثیوس و شعر معاصر عربی )8339( 11و
اروپا و شعر معاصر عربی )8333( 19است.

ابراهیم خلیل (8391ـ) نويسنده و استاد دانشگاه اردن ،و عضو نُه هیئت فرهنگی و کمیتة

دانشگاهی ازجمله انجمن همبستگی نويسندگان جهان عرب 19است .داستان کوتاه در اردن و

پژوهشهای ديگر ،)8339( 11درآمدی بر داستان و رمان فلسطین ،)8319( 19پژوهشی در
هنر داستاننويسی فخری قعوار

19

( ،)8339محمد القیسی شاعر و متن

11

( )8331و شعر

معاصر اردن )8391( 13ازجمله آثار ابراهیم خلیل است .خلیل در کتاب محمد القیسی شاعر و

متن اثرپذيری محمد القیسی

11

از اسطورههای يونانی همچون تروا

11

و اولیس ،12کنعانی،

فارسی و بابلی و واژگان اسپانیايی در آثارش را بررسیده است.

با دفاع از رسالة خود با عنوان خیام در ادبیات معاصر اردن با تکیه بر آثـار شـاعر بـزرر اردن؛
عرار ،دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دريافت کرد .وی استاد دانشگاه يرموك
اردن است و در زمینة ادبیات معاصر فارسی ،پژوهشهـای تطبیقـی و ترجمـه فعالیـت داشـته
است .از پژوهشهای وی عبارتاند از« :تأثیر انديشههاى خیام بر شاعر اردنـ تیسـیر سـبول»،
«بررس و تحلیل داستان رستم و شغاد؛ براساس روايات ثعالب و فردوس »« ،تحوالت قصـیده
و پیدايش شـعر نـو در ادبیـات عربـی و فارسـی»« ،تـالشهـاى عیسـ النـاعورى در قلمـرو
خیامشناس »« ،جلوههای شعر فارسی در آثار جواهری؛ بررسی تحلیلی ـ تطبیقی» 13و «ترجمـه
و تبادل فرهنگی؛ خوانشهايی در فرهنگ زبان فارسی».

11

تطبیقگران اين دوره ،همچون پژوهشگران پیشین ،بهعلت تمکین از غنیمی هالل و
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بسام علی احمد ربابعه (1311ـ) در اربد اردن چشم به جهان گشود .وی در سال 2111م

انديشهها و آثار او در سیر همسويی با تحوالت عصر (روی کار آمدن مکتب امريکايی و
اروپای شرقی [سالفیه] ادبیات تطبیقی) ضعیف عمل کردهاند؛ لذا آثار اين مؤلفان تقلید صِرف

11
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از آثار پیشینیان و تمسک افراطی به مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است .بررسی آثار معاصر

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

اديبان عرب و اثرپذيری /اثرگذاری آن از /بر ادبیات ساير ملل ،بهويژه ادبیات فارسی ،از
شاخصهای پژوهشهای تطبیقی اين دوره است.
2ـ .9پژوهشهاي تطبيقي ـ فرهنگي ادبيات عصر پساتجدد (المقارنات الثقافية وما بعد
الحداثة)
در طول دهههای گذشته ،پسااستعمارگرايی در نظريههايی همچون پساساختارگرايی،
روانکاوی و فمنیسم جايگاه خود را بهعنوان گفتمان انتقادی شاخص يافته است .ويژگیهای

اصلی میراث روشنفکرانة پسااستعماری را میتوان در کتاب شرقشناسی

91

99

ادوارد سعید

(چاپ اول  )8391بهتفصیل يافت .هدف سعید اثبات اين نکته است که هرگونه فعالیت
مستشرقان ،اعم از پژوهشهای تاريخی ،هنری و حتی موسیقايی ،ابزاری در دست استعمار و
متأثر از آرای سعید دست به قلم بردند .عزالدين المناصره ،فخری صالح و محمد شاهین از
پژوهشگران برجستة اردنی هستند که به معرفی مکتبها و جنبشهای نقدی جديد پرداختهاند.
آنها فعالیتهای غربیان را که در پس برخی از آثار هنری و ادبی و حتی برخی روزنامهها و
مجالت نمود میيابد ،در سیستمی از بازنمايیها تعريف میکنند که توسط چندين نیرو قوام
يافته و شرق را به درون دانش و شناخت غربی و درنهايت پذيرش امپراتوری مقهور و مغلوب
کرده است.
مناصره شرقشناسی و فعالیتهای ادبی و هنری مدرنیته را فعالیتی بیطرفانه نمیداند و
جنبة سیاسی و ايدئولوژيکی برای آن قائل است و البته آثار مستشرقان و انديشمندان چپگرا

را زمینهسازی برای تبانی با امپريالیستها میداند .مناصره با نگارش کتاب تبادل فرهنگی و نقد
تطبیقی

99
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در خدمت امپريالیسم است .منتقدان فرهنگی ـ سیاسی جهان عرب ،ازجمله تطبیقگران اردنی،

( )8311بر غنای ادب تطبیقی در زبان عربی افزود .وی در اين کتاب بیشتر به

بحثهای نظری با رويکرد ضدامپريالیستی روی آورده است .بخش اول اين کتاب حاوی
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مکتبهای ادبیات تطبیقی و تعاريف و اصول و ويژگیهای آنهاست.

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

مناصره بهجای اصطالح ادب تطبیقی ،موضوع مثاقفة (دادوستد فرهنگی) را مطرح میکند
و میگويد امروزه بیشتر به بحث ادبی تطبیقی از زاوية جهانی شدن و ادب و فرهنگ جهانی
به مفهوم امپريالیستی آن میپردازند و از بحث مثاقفة و تبادل فرهنگ ،بهمنزلة مباحث مقدماتی
ادبیات تطبیقی ،گريزان هستند (المناصره .)19 :8311 ،مثاقفة از نظر او «تغییر فرهنگی» است
که درنتیجة وقوع نوعی از ارتباط فرهنگها حاصل میشود .مثاقفة ممکن است با قوّت مورد
قبول واقع شود و معنای اتصال و تبادل مثبت فرهنگی را دربرداشته باشد؛ ولی مشکل امروز را
در احساس لذتی میداند که در تقلید وجود دارد« :مشکل تنها ،تبعیت [از فرهنگ و
پژوهشهای کورکورانة نخبگان عربزبان از غرب] بهعنوان واقعیت عینی نیست؛ بلکه آنچه
دردآور است ،احساس لذت و خشنودی آنها [فرهیختگان] از تقلید ،دفاع از اين الگوبرداری و
تبرئه نمودن آن [از آماج انتقادات مخالفان] است» (المناصره.)11 :2115 ،
دربارة استشراق و به نقل از طیب صالح ،قصهنويس معروف سودانی مینويسد« :ما بايد در را
به روی فرهنگهای ديگر همچون چینی ،ژاپنی و روسی بگشايیم و از اسارت اروپا آزاد
شويم» (المناصره.)93 :8311 ،

مناصره کتاب نقد فرهنگی تطبیقی؛ از منظرگاه گفتمان ساختارشکنانه 11را در سال 2115م

تألیف کرد تا دامنة بحث را از نقد تطبیقی بهسمت نقد فرهنگیِ تطبیقی بکشاند .مناصره
موضوعاتی همچون متن و زيرساخت ،تعدد زيرساختهای متعارض و امپريالیسم زبانی و
فرهنگی را بررسی کرده است .او در اين کتاب ،بین کارکرد نقد فرهنگی و نقد فرهنگیِ تطبیقی
تمیز قائل میشود .وی معتقد است« :نقد فرهنگی زيرساختهای سرکوبشده در داخل ادب
يک قوم را بررسی میکند؛ درحالی که نقد فرهنگی تطبیقی به متنهای فرهنگی در تعامل با
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مناصره با استفاده از وضعیت ارتباط فرهنگی جهان عرب و غرب و با تکیه بر سخنان سعید

متنهای فرهنگی ديگر در جهان میپردازد» (المناصره .)313 :2115 ،افزونبر اين ،عزالدين
المناصره ادبیات تطبیقی را نقد تطبیقی خوانده است .از نظر او ،وقتی تغییرات دو متن را در
کاره 93به بررسی روابط روحی میان ملتها و الهامهای ادبی و کیفیت نويسندگان مختلف از
13
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قالب ادب بررسی میکنیم و به میزان اختالف و اشتراك و نوع تأثیر ثانوی و بهتعبیر ژان ماری

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

ادبیاتهای مختلف میپردازيم ،درواقع به محدودة نقد ادبی قدم نهادهايم .اينجاست که ادبیات
تطبیقی رنگ نقد میگیرد و به همین دلیل صاحبنظرانی همچون مناصره آن را نقد تطبیقی نام
نهادهاند.
فخری صالح (1351ـ) پژوهشگر ،مترجم و نويسندة اردنی است .عمدة فعالیت فخری
صالح ترجمة آثار سعید دربارة فرهنگ ،امپريالیسم و شرقشناسی به زبان عربی و شرح و
تفسیر آرای سعید و دفاع از او دربرابر منتقدانش است که بهنحوی ادامهدهندة سبک مناصره

است .آثار او عبارتاند از :اثرگذاری ادبیات ساير ملل بر شعر معاصر عربی ،)1335( 11تأثیر
ريتسوس 11در شعر معاصر عربی ،)1331( 12دفاع از ادوارد سعید ،)2111( 13ادوارد سعید؛

پژوهش و ترجمهها )2113( 11و ترجمة نقد و ايدئولوژی )1332( 15اثر تری ايگلتون .صالح

در کتاب ادوارد سعید؛ پژوهش و ترجمهها ضمن معرفی سعید ،به شرح مفاهیم شرقشناسی و
تطبیقی ،بحث خود درخصوص روابط میان فرهنگ و قدرت در دوران استعماری و
پسااستعماری را براساس متون ادبی قرار داده است .به نقل از سعید میگويد:
ويژگی شرقشناسی براساس اين اعتقاد بنیانگذاری شده است که غرب بر شرق
برتری دارد و بهدلیل آنکه شرق ناتوان از شناخت خود است ،شرقشناسی
میخواهد به آنان کمک کند تا خود را بشناسند .بهعبارتی شرقشناسی شرق را هم
به شرقیان و هم به غربیان میشناساند .اما اين شناخت موجب شکلگیری هژمونی
و سلطة غرب بر شرق میشود و چون پتک ،اين شناخت بر سر شرق مینشیند و
آنها را مقهور خود میسازد (صالح.)819 :1223 ،

خلیل الشیخ در کتاب پاريس در ادبیات معاصر عربی؛ پژوهشی دربارة ماهیت رابطة مرکز

و در حاشیه )8331( 99دربارة جهانی شدن و تعامل فرهنگی کشورهای سرمايهداری (اروپای
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امپريالیسم و اثرپذيری سعید از فوکو پرداخته است .درمجموع صالح در مقام پژوهشگر ادبیات

معاصر) بهعنوان کشورهای فرادست و کشورهای جهانسومی (جهان عرب) بهعنوان فرودست
مسائل سیاسی و اجتماعی عصر است .بهعقیدة او ،ايدئولوژی برساخته در جامعة طبقاتی به نفع
11
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و درحاشیه سخن میگويد .روش و رويکرد الشیخ در اين کتاب يافتن پیوندهای میان ادبیات و

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

طبقة باال عمل کرده و سبب بهوجود آمدن جهان تکقطبی شده است؛ جهانی که در آن
سیاست و قدرت محور قرار میگیرد و در حیطة فرهنگی نیز ،تمدن برتر بهشمار میآيد.
خاستگاه اينگونه تفکر دو عامل ناهمسان است؛ يکی غربی است و يکی شرقی ،يکی فرادست
است و ديگری فرودست (الشیخ.)12 :1331 ،
محمد شاهین ديگر پژوهشگر اردنی است که تحلیلهای ژرفی از ديدگاههای سعید ،مسئلة
شرقشناسی و پسااستعمارگرايی ،و آرای احسان عباس ،درويش و جبران بهدست داده است.

ادوارد سعید :رمانی برای نسلها ،)4001( 77ادوارد سعید :مقالهها و گفتوگوها،)4001( 79
78

ادوارد سعید :سفر در دنیای فرهنگ

( )4007و ای.ام .فورستر و سیاست امپريالیستی

90

( )4009ازجمله آثار شاهین است .شاهین در کتاب ای.ام .فورستر و سیاست امپريالیستی که
به زبان انگلیسی نوشته و محمد عصفور به عربی بازگردانده است ،بحث مرکز و درحاشیه را
ادبی که صورت فرهنگی برگرفته از حس درونی نويسنده است ،بر امپريالیسم انگلیسی میتازد:
فورستر يکی از رماننويسان و منتقدان مشهور انگلیسی در قرن بیستم و بهويژه
نیمة اول آن است .رمانهايش بازتابی از نگرش [فردی] انگلیسی به جامعه و
سیاستهای حکومتش درقبال کشورهای مستعمره است .اين کتاب موضع سیاسی
فورستر دربرابر مستعمرات انگلیس در مشرقزمین را بررسی کرده که دال بر
جبههگیری منتقد انگلیسی علیه اروپامحوری ،گسترش بیعدالتی ،تحکیم قدرت و
تسلط کشورهای مبدأ و احساس انزجار و تنفر او از گسترش بیعدالتی به
کشورهای درحاشیه است (شاهین.)5 :4009 ،
در باور پژوهشگران دوران پساتجدد ،تطبیق درحد وسیله است ،نه هدف .آنها معتقدند در
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مطرح میکند و با بررسی رمانهای ای.ام .فورستر

18

(رماننويس انگلیسی) بهعنوان نهادهای

اين پژوهشهای تطبیقی ،چرايی روابط ،تأثیرها و نفوذها بايد مورد توجه قرار گیرد؛ برای مثال:
نفوذ و شهرت ادبی نويسندة بزرر در کشور ديگر چیست؟ افکار او چگونه تعبیر شده و به
امانت و اصالت نزديک است؟ مجالت ادبی و جزوههای انتقادی چگونه اين آثار را مورد تنقید
15
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چه صورت نشر يافته است؟ آثار او چگونه ترجمه شده و ترجمههای متفاوت تا چه حد به

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

و توجه قرار داده و چه کسانی در شناساندن او مؤثر واقع شدهاند و کدام کسان او را شناخته و
تحت تأثیر وی قرار گرفتهاند و حدود اين تأثیر و نفوذ چه میزان است؟

11

از میان همايشهايی که دربارة ادبیات تطبیقی در اردن برگزار شده ،میتوان به اين موارد
اشاره کرد:

13

پنجمین همايش بینالمللی تعدد فرهنگی در زبان و ادبیات ،دانشگاه الزيتونة/11 /11 ،
2115؛

11

همايش بالغت در نقد ،ادبیات و زبان ،دانشگاه األردنية2111 /1 /13 ،؛

نخستین همايش بینالمللی ادبیات ،زبان و ترجمه 15،دانشگاه الطفيلة التقنية2111 /5/2 ،؛

همايش بینالمللی مطالعات ادبی و نقدی تطبیقی در جوامع عربی 11،دانشگاه الجرش/3 ،
2111 /1؛
.2113
از نقدهای وارد بر ساختار ادبیات تطبیقی در اردن اين است که باوجود گذشت سالها از
حضور اين شاخة ادبی در اين کشور ،ادبیات تطبیقی هنوز بهصورت رشتة مستقل درنیامده و
همچنان بخشی از رشتة زبان و ادبیات عربی يا زبان و ادبیات انگلیسی محسوب میشود.
برخالف کشورهايی همچون مصر و الجزاير که ادبیات تطبیقی بهمنزلة رشتهای مستقل در
دانشگاههای آنجا تدريس میشود ،اين شاخة ادبی در قالب سه يا شش واحد درسی در
دانشگاههای اردن همچون الیرموك ،إربد ،البترا ،الجرش ،الطفيلة التقنية و مؤتة ارائه و تدريس
میشود .همچنین در دانشگاهای اين کشور مجلة مخصوص پژوهشهای تطبیقی وجود ندارد؛

بلکه پژوهشهای تطبیقی در مجالت ادبی همچون پژوهشهای يرموك ،مجلة فرهنگی

11

و
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دومین همايش بینالمللی ادبیات ،زبان و ترجمه،

11

در دانشگاه الطفيلة التقنية/1/2 ،

مطالعات أربد چاپ میشود.

11
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 .9نتيجه

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

پیدايی و شکوفايی ادبیات تطبیقی در اردن با فرازوفرودهای فراوانی همراه بوده است.
فعالیتهای تطبیقی پژوهشگران اردنی را به سه دوره يا مرحله میتوان تقسیم کرد :نخست
پژوهشهای تطبیقی با محوريت آثار سنتی و دوم پژوهشهای تطبیقی ادبیات عصر تجدد
است .پژوهشهای اين دو دوره صرفاً تطبیقی است با بررسی روابط متقابل ادبیات غرب
همچون فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی و ادبیات شرق بهطور خاص ادبیات فارسی با ادبیات
عربی در پرتو مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی و ناديده انگاشتن نظريهها و مکتبهای جديد
همچون مکتب امريکايی و اروپای شرقی ادبیات تطبیقی .نگاه سنتی تطبیقگران اردنی که بیشتر
بر مدار جريان اثباتگرايی تأثیر و تأثر تاريخی مکتب فرانسوی میچرخیده است ،سبب
انحصار و محدوديت پژوهشهای تطبیقی اردن شده و حال آنکه مکتب امريکايی و اروپای
شرقی با نحلههای جديد پژوهشی اين دو مکتب میتواند سبب تکثرگرايی و حضور فراگیر و
مرحلة سوم ،پژوهشهای تطبیقی ـ فرهنگی ادبیات عصر پساتجدد است که از گامهای
تطبیقگران اردنی در پیشرفت و بهروزرسانی ادبیات تطبیقی در اين کشور محسوب میشود.
مفاهیمی همچون پسااستعمارگرايی ،امپريالیسم و پساشرقشناسی که انديشمندانی همچون
سعید در جهان عرب مطرح کرد ،موجب ظهور اصطالح نقد فرهنگی تطبیقی از سوی
تطبیقگرانی همچون مناصره شد .ايدئولوژیای که ادبیات تطبیقی در اين دوره به خطمشی خود
افزود ،حوزة کار اين رشته را از بررسی تأثیر و تأثرات آثار ادبی به موضوعات نوينی تغییر داده
است که بیشتر به زمینة نقد تطبیقی مربوط میشود.
پينوشتها
1. rapports de fait.
2. Globolation.
 .3بیجمالیون بین توفیق الحکیم وبرناردشو .اين مقاله در مجلة الثقافة العربية قاهره در سال 5791م منتشر شد.
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پوياتر ادب عربی در ادبیات تطبیقی شود.

 .1جرج برنارد شاو (3628( )George Bernard Shawـ3320م) نمايشنامهنويس و منتقد ادبی ايرلندی.
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سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

 .1نتايج پژوهش مناصره نشان میدهد که توفیق الحکیم در بهکارگیری بعضی از ويژگیهای مکتب سمبولیسم،
متأثر از نمايشنامة بیگمالیون شاو بوده است.
 .6المؤثر المشترك :الشعر البلغاری( ،نیکوال فابتساروف نموذجا) ،والشعر الفلسطینی المعاصر.
 .1فؤاد الخشن (4291ـ9001م) شاعر و مترجم لبنانی.
 .8نیکوال واپتساروف (5797( )Nikola Vaptsarovـ5791م) شاعر کمونیست بلغاری.
« .7أثر ولیام فوکنر فی رواية نجمة لکاتب ياسین» .نجمه نماد مظلومیت و فرياد ملت الجزاير در سال 5791م
است (المناصره.)282 :5002 ،
« .59أثر ولیام فوکنر فی رواية ما تبقی لکم لغسان کنفانی» .پیام رمان غسان کنفانی اين است که هر نوع سستی در
راه مقاومت باعث کمرنگ شدن قداست سرزمین میشود (زينیوند و قبادی .)61 :5371 ،مقالة مذکور
مناصره در سال 5789م در مجلة المهد اردن ،شمارة پنجم ،چاپ شد.
 .55خشم و هیاهو از مشهورترين و اثرگذارترين رمان های جهان است که به سبک جريان سیال ذهن نوشته شده
است (زينیوند و قبادی.)65 :5371 ،
جايزة نوبل ادبیات.
 .53فاکنر در اين رمان انحطاط خانوادة اشرافی و نمايندگان جنوب امريکا و ظهور خانوادة نوپايی را حکايت
میکند (ايف تاديیه.)67 :5778 ،
 .11النقد الثقافی المقارن.
« .51النص و اآلخر؛ الموشحات األندلسیة وشعر الطروبادور».
 .11تروبادور ( )Troubadourشاعر و نوازندة دورهگرد در قرنهای دوازدهم و سیزدهم میالدی در فرانسه،
اسپانیا و ايتالیا.
« .59شعراء فرس فی األدب العربی».
« .58اللغة الفارسية وآدابها في البلدان العربية».
 .57األوهام فی کتابات العرب عن الخيام.
 .21عمر الخيام ورباعياته في آثار الدارسين العرب.
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 .12ويلیام کاتبرت فاکنر (3635( )William Cuthbert Faulknerـ3385م) رماننويس امريکايی و برندة

« .15جاللالدين الرومی فی آثار الدارسین العرب».
 .11الترجمات العربية لرباعيات الخيام.

 .23فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد (3638( )Francis Scott Key Fitzgeraldـ3320م) رماننويس
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امريکايی.

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

 .19مصطفی وهبی التل (3633ـ3323م) ملقب به عرار و معروفترين شاعر اردنی است .اشعار وی دارای
مضامین مبارزه با ظلم و مقابلهجويی با استعمار است.
 .11جمیل صدقی الزهاوی (5863ـ5736م) شاعر کرد و معاصر عراقی.
 .21احمد زکی ابوشادی (1132ـ1355م) پزشک ،زبانشناس ،ناشر و شاعر مصری.
 .19احسان عباس (0721ـ2111م) نويسنده و ناقد فلسطینی.
 .21محمدبن احمدبن رشد اندلسی (3358ـ3336م) فیلسوف نامدار عربی زادة اندلس.
 .23ابوريحان محمدبن احمد بیرونی (325ـ255ق) دانشمند ،رياضیدان ،ستارهشناس ،مؤرخ و انسانشناس
ايرانی.
« .39األثر العربي في غنائات الحب األلمانية».
 .35ما بعد الیوتوبیات.
 .31هلموت بتیگر ( )Helmut Bottigerنويسندة آلمانی.
 .33اإلخوة السود.
 .31يومیات.

 .31فرانتس کافکا (3663( )Franz Kafkaـ3352م) نويسندة شهیر آلمانی.

 .39رسالة الغفران.
 .38نظرية الحب عند الشعراء التروبادور وأثرها في دراسة شعر الغزل األموي.
 .33نظرية النظم الشفوي وتطبيقاتها على الشعر الجاهلي :تطبيق جيمس مونرو نموذجا.
 .99دوائر المقارنة؛ دراسات نقدية في العالقة بين الذات واآلخر.
« .95ازرا باوند وحركة التجديد في الشعر الحديث».
« .91كيف ضل الشعر العربي الحديث طريقه؟».
43. The Modern Arabic Short Story: Shahrazad Returns. Macmillan Press: London
(1989).
 .99إلیوت وأثره فی الشعر العربی المعاصر.
45. "Tayeb Salih and Conrad: Comparative Literature Studies", University of Illinois
(1985).
46. "The Arabian Nights in English Literature (Book Review)", The Yearbook of
English Studies, Vol. 22.
 .99أبحاث اليرموک.
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 .98إربد الدراسات.
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 .39هانس بندر (5757( )Hans Benderم ـ) داستاننويس آلمانی.

تورج زينیوند و همکار

سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

 .97فنون.
 .19بنية القصيدة القصيرة في شعر أدونيس.
 .51لغة الشعر العربي المعاصر.
 .11الفكر البروميثي والشعر العربي الحديث.
 .13األورفية والشعر العربي المعاصر.
 .19اتحاد الکتاب العرب.
 .11القصة القصيرة في األردن وبحوث أخرى.
 .16في القصة والرواية الفلسطينية.
 .19فخري قعوار دراسة في فنه القصصي.
 .18محمد القيسي الشاعر والنص.
 .17الشعر المعاصر في األردن.
 .69محمد القیسی (5799ـ1993م)؛ شاعر و نويسندة فلسطینی است (خلیل.)۲1 :۲۷۷1 ،
(مالابراهیمی و پروين.)۱59 :۲9۷1 ،
 .12سمبل سرگردانی و آوارگی و رمز مسافر دور از وطن است (همان.)۱52 ،
« .63تجليات الشعر الفارسي في آثار الجواهري :دراسة تحليلية مقارنة».
« .11الترجمة والمثاقفة :قراءات في ثقافة اللغة الفارسية».
 .61اإلستشراق (.)Orientalism
66. Edward Said.
 .11المثاقفة والنقد المقارن.
 .68النقد الثقافي المقارن ،منظور جدلي تفکيکي.
 .67ژان ماری کاره (1111( )Jean Marie Carréـ1351م) استاد ماريوس فرانسوا گیيار در ادبیات تطبیقی
(الخطیب.)821 :8333 ،
 .99المؤثرات األجنبية في الشعر العربي المعاصر.
 .95يانیس ريتسوس (5797ـ5779م) شاعر نوگرای معاصر يونانی.
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 .65تروای شاعر بیانگر حال و روز اسفناك ساکنان حیفا و روايتگر رنج و عذاب اشغال فلسطین است

 .91أثر ريتسوس في الشعر العربي المعاصر.
 .93دفاعا عن ادوارد سعيد.
 .15النقد واأليديولوجية.
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 .99إدوارد سعيد؛ دراسة وترجمات.

دورة  ،8شمارة ،2تابستان 9911

فصلنامة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي

 .96باريس في األدب العربي الحديث؛ دراسة في إشكالية العالقة بين المركز واألطراف.
 .99إدوارد سعيد :رواية لألجيال.
 .98إدوارد سعيد :مقاالت وحوارات.
 .97إدوارد سعيد :أسفار في عالم الثقافة.
 .89إ.م .فورستر و سياسة األمبريالية.
 .11ادوارد مورگان فورستر ( 3653( )Edward Morgan Forsterـ3350م) رماننويس و منتقد ادبی و
اجتماعی انگلستان.
 .12ر.ك :مقالة «نقد فرهنگی تطبیقی از ديدگاه عزالدين مناصره» ( )1331از زينیوند و نادری.
 .13المؤتمر الدولي الخامس التعددية الثقافية في اللغة واألدب.
 .11مؤتمر البالغة بين النقد واألدب واللغة.

 .15المؤتمر الدولي األول؛ األدب ،اللغة والترجمة.

 .11المؤتمر الدولي الدراسات األدبية والنقدية المقارنة في الوطن العربي.
 .11المجلة الثقافية.

منابع
ـ اصطيف ،عبدالنبي ( .)2111العرب واألدب المقارن .دمشق :المنشورات الهيئة العامة السورية
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النشر.
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يرموک .13 /1 .صص125ـ .151
ـ زينیوند ،تورج و مصیب قبادی (« .)5371اثرپذيری غسان کنفانی و عباس معروفی در رمانهای ‘ما
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 .11المؤتمر الدولي الثاني؛ األدب ،اللغة والترجمة.

تبقی لکم’ و ‘سمفونی مردگان’ از خشم و هیاهوی ويلیام فاکنر» .فصلنامة لسان مبین .س.1
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سير تحوالت ادبيات تطبيقي در اردن

ـ شاهين ،محمد ( .)2111إ.م .فورستر وسياسة األمبريالية .مترجم محمد غصفور .القاهرة :المرکز
القومي للترجمة.
ـ الشيخ ،خليل ( .)1331باريس في األدب العربي الحديث؛ دراسة في إشكالية العالقة بين المركز
واألطراف .بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
ـ عباس ،احسان ( .)1333مالمح يونانية في األدب العربي .ط .2بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر.
ـ فخري ،صالح ( .)2113إدوارد سعيد؛ دراسة وترجمات .بيروت :الدار العربية للعلوم.
ـ گیيار ،ماريوس فرانسوا ( .)1351األدب المقارن .مترجم محمد غالب .قاهره :لجنه البيان
العربی.
ـ مالابراهیمی ،عزت و حشمت پروين (« .)1331کاربرد اسطوره در سرودههای محمد القیسی».
فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی .س .53ش .97صص131ـ.169
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الثالث عشر .صص15ـ.112
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