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في ىذه اللحظة من حياتي التي توقف فييا القطار الذي يحمل إكليل التتويج  

بنجاح أقف بل أتوقف ألبحث عن أصل النجاح و عن جنود الخف اء الذين دفعوني إلى  

 أعاني بالعم وتبنني بالحلم وأكرمني بالتقوى وحملني بالعافيةاألمام  الحمد هلل الذي  

 أتقدم باإلىداء

الحياء إلى معنى الخنان و إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من    إلى ملك في

 .كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بلسم جراحي إلى أغلى الناس أمي الغالية "سليمة " 

إلى رجل عظيم شاخ لشبابي إلى من كاللو اهلل باليبة و الوق ار إلى من علمني  

 ".بي الغالي "شعبانالعطاء بدوني انتظار إلى من أحمل بكل افتخار إلى أ

إلى الق لوب الطاىرة الرقيقة إلى النفوس الصافية إلى رخين حياتي إخوتي "  

 .إليام" ، "خلود" ، "إسالم"

 إلى أستاذتي المشرفة  "مسعودي ف اطمة زىراء" التي كانت عونا لي.

 إلى "أحالم" التي ساعدتني في إنجاز ىذه المذكرة حفظيا اهلل.

 ربي، وكل من يعرفني من قريب أو بعيد.د  تإلى صديق اتي ورفيق ا

 .2018/2012إلى قسم اللغة العربية وأذابيا من عمال و أساتذة  

  

 



 

 

 
 

ثير  هلل تعلى الذي  إن خير ف اتحة لشكر تكون لرب العباد الحمد هلل و الشكر الك

أعانني على إتمام ىذا العمل ف الحمد هلل حمد كثيراً و الصالة و السالم على رسول اهلل  

 وعلى ألو وأصحابو أجمعين.

 أما بعد

لقد أوصلتنا األقدار إلى النياية التي لن تكون إال نقطة البداية لمشوار جديد، ولم  

 أكن ألصل لوال عون اهلل سبحانو وتعالى أوال.

  مسعودي ف اطمةإلى األستاذة الف اضلة "  م أتقدم بالشكر الجزيل وتقدير واالمتنانث

التي تمثل رمز الجدية والعمل و العطاء التي ساعدتني بتوجيياتيا النيرة كما    "الزىراء

 أحاطتني بالرشد و النصح طيلة ىذا البحث.

ي كتابة ىذا  و أم الشكر الذي من نوع الخاص أتوجو بو إلى من أمدتني المساعدة ف

 البحث "سطايلي أحالم" ندعو اهلل أن يحقق أمانييا في مشوراىا  الدراسي والخاص

 إلى من كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعبد.

 
 
 

    سطايلي يمينة  
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مراتب اإلسالم و كتب بها مقادٌر كل العلٌم العالم ، خلق الخلق و جعل  الحمد هلل

فً األنام و رفع قدر العلماء و جعلهم ثالث الشهداء بوحدانٌته خالق  ءال شًشًء قبل 

 و السماء و صل هللا وسلم على أشرف  األنبٌاء محمد صل هللا علٌه وسلم   األرض

 أما بعــــد                                      

حدٌثة التً لم تعرف كمنهج فكري ٌعد األدب المقارن من الدراسات األدبٌة ال

علمً مستقل قبل القرن التاسع عشر مٌالدي و مع ذلك فان األدوات النقدٌة التً و

ٌستخدمها و التقنٌات الفنٌة المرتبطة به قدٌمة قدم األدب اإلنسانً ذاته ، فلم تنعزل 

سوءا ة و متعددة انٌة عن بعضها البعض ، بل عرفت جمٌعا أنواعا مختلفاإلنس اآلداب

و بٌن أدباء الجٌل الواحد ثم اتسعت مجاالت المقارنة لتشمل كان بٌن الجدٌد أو القدٌم أ

األثر الذي ٌمارسه نص أدبً على نص أخر وتشابه ظروف و الخصائص فً عصرٌن 

مختلفٌن أو عند أدبٌن ، و لم ٌقتصر األمر فً عملٌة المقارنة بٌن النصوص فً حدود 

 .لفة األدب الواحد ذي اللغة الواحدة بل تعداه إلى ذات لغات مخت

ذن فالمقارنة تشمل أن ٌكون االختالف فً لغتٌن و التعرف على حضارات أمم إ

من خالل التأثٌر و التأثر و أٌن تكمن أوجه التشابه و االختالف فً كل أدب ومنه جاء 

األدب المقارن بين المنهج موضوع بحثً الذي أنا بصدد دراسته و الموسوم بـ " 

فسبب اختٌاري لهذا الموضوع لم ٌكن من ني " قدي الفيخي التقليدي و المنهج النالتار

باب الصدفة و إنما كان وعٌا بأهمٌة األدب المقارن و قلة الدراسات التً تتناول هذا 

 .الموضوع ألن الدراسات فً هذا المجال الزالت بعض جوانبه غامضة

ما هو األدب  وقد جاء موضوع بحثً لٌطرح و ٌجٌب عن اإلشكالٌة التالٌة :

 المقارن ؟ و ما هً مدارسه و أهم نقاط التشابه و االختالف بٌن مدارسه ؟ 

إلى مقدمة و مدخل وفصالن نظرٌان بمبحث وقد اقتضت طبٌعة البحث تقسٌمه 

أما الفصل األول فقد المقارن وأهمٌته ، تطبٌقً ، خصصت المدخل لنشأة األدب
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 ب
 

و المدرسة  (المنهج التارٌخً) الفرنسٌةخصصته حول مدارس األدب المقارن المدرسة 

 . (المنهج النقدي)األمرٌكٌة 

ألدب المقارن فً فرنسا و شروطه فتطرقت فً المبحث األول إلى نشأة ا

استعرضت مفاهٌم األدب المقارن وفق المنهج التارٌخً ، و تطرقت إلى خصائص هذه و

قارن فً أمرٌكا ثم تشكل المدرسة أما المبحث الثانً فتحدثت فٌه عن نشأة األدب الم

مناهجه وتطورها ، وذكرت أهم رواده "رونً وٌلك " و "رٌنٌه" ، و أشرت إلى مناهجه 

و أهم خصائصه ، أما الفصل الثانً فتطرقت فٌه إلى الموازنة بٌن المدرستٌن أوجه 

 التشابه و االختالف 

أما بالنسبة للمنهج الذي سلكته فً البحث هو المنهج التارٌخً الوصفً فمنه  

 و تحدثت عن األدب المقارن  فاستنبطت تعارٌ

و قد لقٌت صعوبات فً هذا البحث من بٌنها ضٌق الوقت و تغٌٌر عنوان 

، و رغم كل هذا فقد ل على بعض المراجع و ذلك لندرتهاالمذكرة،  و صعوبة الحصو

 :  كاآلتبعض المصادر و المراجع و هً استعنت ب

 .ًاألدب المقارن أصوله و تطوره و مناهجه: الطاهر أحمد مك 

  سعٌد الوكٌل. تطبٌقٌةاألدب المقارن مدخل نظري و نماذج : 

  .دور األدب المقارن فً توجٌه دراسات األدب العربً :محمد غنٌمً هالل 

 المحمودي .    النقد الحدٌث واألدب المقارن : رامً فواز أحمد 

 وغٌرها من المصادر و المراجع 

 و خاتمة كانت حوصلة على أهم نقاط فً هذا البحث 

ً هذا المجال و مرشدا للطالب الباحث فو أخٌرا أمل أن ٌكون هذا العمل عونا 

، و ألتمس العذر إذا أهملت جانبا مهما ٌستحق التوظٌف فهذا أكٌد من بعد فً المستقبل

   .من تقصٌري
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جل ما أنصبوا إلٌه أن ٌكون عملً هذا عند حسن ظن كل من اطلع علٌه و و 

 وجل  العصمة من زلة القلب و ضاللة العقل أسأل هللا عز

" التً مسعودي فاطمة الزهراءو ال أنسى بذكر أ ن أ خص بالشكر األستاذة "

 كانت عونا و مرشدا فً هذا البحث 

 "وهللا ولً التوفٌق"
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I. نشأة األدب المقارن:  
األوروبٌة نتٌجة لتطورات  دخل مصطلح األدب المقارن إلى تارٌخ اآلداب

كانت تتطور عبر األزمنة بشكل مغاٌر والعقلٌة التً ظهرت فً أوروبا و الحضارٌة

 لسابقتها . 

شؤته فً ا نقصد بذلك ننتحدث عن نشؤة األدب المقارن فإنن  أن " وإذا ما حاولنا

دب بٌن علوم األصارت له أهمٌة أوروبا حٌث اكتمل مفهومه، و تشبعت أنواع البحث فٌه، و

م بنظرٌات فً النقد وبؤسس حٌن نتتبع نشؤة هذا العلم نل  ل أهمٌة عن النقد الحدٌث، وال تق  

.مٌبلد هذا العلم واكتمال معناه" كان لهم أثر فًحٌث  ،عامة فً دراسات تارٌخ األدب
1

    

" طبٌعً أن ٌسبق ظهور األدب المقارن ـ بوصفه علما ـ لوجود ظواهر مختلفة فً 

، وأقدم ظاهرة من تؤثٌر أدب فً أخر ما التؤثر بٌن اآلدابوداب العالمٌة أي تحقٌق التؤثٌر اآل

حٌث انهزمت الٌونان أمام  ،م.ق 641عام  باألدب الرومانً فًأثر به األدب الٌونانً 

نة للٌونان فً فلسفتها و فنٌها أصبحت روما مدٌومان ثم صارت تابعة لها ثقافٌا وأدبٌا والر

 ."الفكر ألدباء الٌونانهم ملحوظة من خبلل مإرخً األدب وكانت محاكاتو
2
  

 حدتو، لعوامل مشتركة القرون الوسطى خضعت اآلداب األوروبٌة المختلفة"ففً 

الثقافة البلتٌنٌة واألساطٌر الدٌنٌة وأساطٌر اتجاهاتها ووثقت عبلقتها، فكانت وحدة العقٌدة و

هم جمٌعا نقاط تشعرهم بؤنألدباء فكانوا ٌلتقون فً أعداد والفروسٌة توحد بٌن رجال الدٌن وا

هً  األدب كما كانتوإنسانٌة واحدة فكانت البلتٌنٌة هً لغة العلم مواطنون لمدٌنة إلهٌة و

    لغة الكنٌسة .  

عشر كانت النهضة التً رأت فً كبار مفكري الٌونان  القرن السادس وفً

بعضهم ببعض ربطا وثٌقا، والبلتٌنٌٌن منابع عامة لشعر تربط اإلنسانٌٌن من مختلف البلدان 

  ا،كلهثامن عشر كان ذٌوع اللغة الفرنسٌة بٌن أبناء الطبقة الراقٌة فً أوروبا الوفً القرن 

                                                           
1
.23ص 13070، رقم االيداع م2003اعة والنشر الطبعة الثالثة ، نهضة مصر لطب:األدب المقارنمحمد غنيمي هالل    

 27ص  : المرجع نفسه 
2
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، كان على االتجاهات الفكرٌةً تشابهت األذواق األدبٌة وتٌٌن حب الفرنساواإلعجاب بالكت

."رن التاسع عشر لٌخرج لحٌز الوجودٌنتظر حتى الق األدب المقارن أن  
1
         

دراسات  وبتؤثٌرالثورات والحروب والهجرات  بتؤثٌرالقرن التاسع عشر "كان 

ٌة عما سبقه من العصور فكان عهد ملحوظ ومتقدم من ناح أوروباتارٌخٌة  ممٌزا فً 

دراسة شتى الظواهر  العلماء ٌعكافون فٌه على خذؤاالجتماعٌة والبحوث العلمٌة ف

على مناهج  اثر واضحا ا إلى أسبابها مما تركونهاألدبٌة والعلمٌة وٌرد  واالجتماعٌة 

تتطور وتنمو وتقترب بشكلها  تلك التً أخذتالمقارنة خاصة العامة و األدبٌةالدراسات 

دب خاصة األعمٌقا فً حٌاة األوروبٌٌن عامة وكان لهما أثرا  حركتٌن العلمً تحت تؤثٌر

".النهضة العلمٌةوهً حركة الرومانتٌكٌة و
2
ظهور دراسات مهدتا طرٌق لتطور و فقد 

 المقارنة .

، فقد العصور الحدٌثة فً الفكر واألدب أ ـ الحركة الرومانتٌكٌة : وهً حركة فاتحة

  .ٌسرت لئلنسان الحصول على حقوقه إذ مهدت لثروات وعصرتها

الدراسات التً ظهرت فً القرن التاسع نهضة العلمٌة : وهً تلك البحوث وب ـ ال

قد درس فٌه ف، كتابه األدب المقارن فً"بوسنت"  ياإلنجلٌزظهرت عند الكاتب وعشر 

 بالعوامل االجتماعٌة. وربطها رن فً جمٌع الدولظاهرة األدب المقا

ت الطرٌق هد  منا بعض جهود شخصٌات التً ساعدت وإلى جانب ذلك ال ٌخفى علٌو

 : منهم  ولظهور األدب المقارن 

 . 6111ـ  HIPPOLYTE TAINE   "6181 هيبوليت تينـ " 

61103ـ  GASTON PARIS  "6091    ـ "جاستون باري
   . 

                                                           
 .1،طة المصرٌة العالمٌة للنشر لونجان، الشركدب المقارن بٌن النظرٌة والتطبٌقإبراهٌم عبد الرحمان : األ 1

.9ص  

. 22المرجع نفسه: ص    2
  

3
ـ فً توجٌه دراسات األدب العربً المعاصر، نهضة مصر للطباعة  محمد غنٌمً هبلل : دور األدب المقارن 

.  56ص  م،2003، 3ط ،والنشر والتوزٌع  
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فً نهاٌة القرن التاسع عشر ذاعت فكرة األدب المقارن فظهرت بحوثا كثٌرة منها و

سته لتارٌخ النهضة ا( فً در Mark – Monierما نشره العالم السوٌسري مارك مونٌٌه )

 .  (Shakespeare) إلى شكسبٌر Luther ) إلى لوثر )(  (Danteفً دانته 

( فً (J .J Ampier ٌد جون جاك أمبٌر وفً هذا المناخ ولد علم األدب المقارن على

فً جامعة مرسٌلٌا وبارٌس راته فً جامعة مرسٌلٌا اضالذي أعطى مح م6181فرنسا عام  

فٌلمان" " وفً نفس الفترة كتب La littérateur comparéeوجعل عنوانها األدب المقارن 

هو األب  وٌعد بحقأول كتاب فً األدب المقارن وٌعتبر أول من تبنى مادة األدب المقارن 

الدراسات المقارنة و ألقى محاضراته فً جامعة السوربون سمها الروحً لؤلدب المقارن و

".رفحص األثر الذي تركه كتاب فرنسا فً القرن الثامن عش
1
فلقد أصبح األدب المقارن  

 (Joseph texte)مادة أكادٌمٌة فً الجامعات الفرنسٌة كما نشر الباحث جوزٌف تكست 

لٌشغل  6109، و ذلك سنة وعن مصادر عالمٌة األدب "جان جاك روسو"ته عن أطروحا

، ولتنص محاضراته على تحلٌل التؤثٌرات الدراسات المقارنة فً جامعة لٌونبعدها كرسً 

 Loud Paul Betz) فً الوقت نفسه ظهر " لود بول بتس")و ،ب الفرنسًاأللمانٌة فً األد

 " لود بول بتس"  م بمجهودات منظمة فً مٌدان الدراسات المقارنة ولعل  من المفرقات قا
(Loud Paul Betz) فرغ من أطروحته التً  6101، ففً سنة رتوفً فً سن مبك أنه

فً فرنسا (Hentich Heine) لشاعر األلمانً هابنرشً هاٌن (Réception)تتناول التلقً 

 " فتحدث فً مقدمة كتابه عنكتابا ضخما تحت عنوان "األدب المقارن م6099عام لٌشار 

، ثم عن دراسة ر المقارنتً ٌتناولها األدب المقارن ثم تحدث عن الفولكلوأنواع المباحث ال

 ".المقارن
2   

                                                           
القاهرة  ـ  ،دار غرٌب لطباعة والنشر والتوزٌع، المقارن ـ وتجلٌاتها فً األدبأحمد دروٌش : نظرٌة األدب  1

  .23، 22صم، 2002ط .، د جمهورٌة مصر العربٌة
التعاون مع جامعة التورٌدات بالشركة العربٌة المتحدة لتسوٌق و، الشٌخ : األدب المقارن ٌوسف بكار ـ خلٌل 2

.  .13، .12ص م،2008.ط ، د القدس المفتوحة   
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الذي (Paul van tieghm)   "فان تٌجم بول"ولقد "تهٌؤت التربة نسبٌا مع ظهور 

اقترن اسمه بؤول محاولة منطقٌة منظمة فً هذا المجال فً أول كتابه الذي سماه األدب 

واألدب  األدب المقارنبٌن األدب العام وحٌث مٌز  La littérateur comparéeالمقارن 

 ت تدهم جٌل المإسسٌن مثلتوقف أٌضا عن مشكبلت التً كانالقومً فً أبواب كتابه و

1."المصادرو التؤأاثٌر
 

المقارن الشهٌرة وقد تبٌن  األدبسبٌرجر لوضع بٌوغرافٌة  انصرف بٌتٌروبالد"و

المقارن وبدل  لؤلدبمصنف ودراسة خصصت  أالفمن ستة  أكثرم  وضمت 6094ثبتها 

ٌجر مكانة مرموقة طوال سب ذلك على مدى انتشار هذا النوع من الدراسات واحتل بٌتروبالد

 .الفرنسٌةالمقارن  األدبمجلة  وتؤسٌسهماتعاونه مع بول هزار  مآثرهومن  ،نصف القرن

المقارن تحت  األدب فًدراسات عمٌقة  (Joseph Texte) وكتب جوزٌف تكست 

 ."المقارن األدبوكان لها اثر فً نمو م 6101سنة  األوروبً األدباسم دراسات فً 
2

                        

 اآلداب أن  والشعوب على مر العصور ٌبلحظ  األممالمتتبع لتارٌخ  األخٌر أن  وفً 

 األدبوالنهضة وهذا االتصال احدث تفاعبل بٌن  اإلصدارانتفعت بعضها فً عصور 

تنبهت مبكرا لبلنتفاع  اإلنسانٌة وان  ر، واإلصداوالفنون مما عاد علٌها بالنماء ،والقوة ،

الحٌوٌة لتبعث فٌها والرشاقة و ،القوة القومً بعوامل آدابها الراقٌة لتمد   باآلدابواالستعانة  

وٌستهدٌها  ،العالمٌة ٌستلهمها باآلداببسبب خروجه من لغته القومٌة واتصاله و ،لحٌاةا

 .األدبٌة واألجناس األفكارالقومً رصٌدا جدٌدا من  وأدبهلغته  إلىوٌحدو حدوها فٌضٌف 

 

 

 

 

                                                           
 20، د .ط، د. ت، صمدخل نظري ونماذج تطبٌقٌة سعٌد الوكٌل: األدب المقارنبتصرف  1 

2
 22ص  :بتصرف المرجع نفسه 
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II.  المقارن  األدبمفهوم: 

لغاتها  فً اآلداببٌن  التبلقًوانه ٌدرس مواطن  ،أخرى بؤدب أدبهو مقارنة 

 .فً ماضٌها أوالمختلفة وصلتها الكثٌرة المعقدة فً حاضرها 

الحدٌث المقارن  األدبالمقارن مفهوم حدٌث به صار علما من علوم  "لؤلدب

ذلك انه ٌدرس مواطن   "تارٌخً"رن المقا األدبجدوى ومدلول  وأعظمهانا ؤش وأخطرها

 ،حاضرها وماضٌها فًالكثٌرة المعقدة وصبلتها  ،فً لغاتها المختلفة اآلداببٌن  التبلقً

تلك اآلداب هً اللغات فالكاتب أو الشاعر كبلهما إذا كتب بالعربٌة والحدود الفاصلة بٌن 

 .عددنا أدبه عربً مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه "
1

    

ً األدب على جمٌع التؤثر فتؤثٌر وٌبحث عن ٌمكن أن ٌعرف "بؤنه العلم الذي و

 تٌار فكري أخر. كاتب و كاتب أخر أو بٌن تٌار وو المستوٌات سوءا كان ذلك بٌن أدبٌٌن

 بٌن دبٌة من أمة إلى أمة فً األخذ والعطاءكما أنه ٌبحث فً انتقال أنواع األ

األدب كون المإثر والتؤثر بٌن ال ٌقتضً ذلك أن ٌالشعوب على مختلف مراحل نموها و

 ."األجناس األدبٌة من بٌبة واحدةو
2  

 .جنبًاألدب األتؤثره أي تؤثره فً دب واألإذن فاألدب المقارن هو دراسة 

تغرٌب األدب نهجً الذي ٌبحث فً عبلقة تشابه والتقارب والتؤثٌر وهو " الفن المو

لصورة  تشكل جزءا من تراث واحد من أجل رسمهشرط أن تكون اللغة أو الثقافات مختلفة 

 ."أفضل
3
 

وقد أوضح كما أبودٌب أن األدب المقارن " هو دراسة األدب خارج حدود بلد معٌن  

و المعتقدات األخرى مثل واحد ، و دراسة العبلقات بٌن األدب من جهة و مجاالت المعرفة 

باختصار األدب المقارن هو مقارنة األدب مع مجاالت تعبٌر اإلنسانً"الفنون والفلسفة و
4
 

                                                           
1
ونقده عرض و توثٌق و التطبٌق ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ، ط  فً األدب الحدٌث عماد سلٌم الخطٌب : 
.12ص م 2009  هـ 1431  1   
، 1ة المختار للنشر و التوزيع ، ط داود سلوم : األدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية ، مؤسس 2

11 م ص2003هـ  1425   
والعام، ترجمة غسان السٌد، اتحاد كتاب العرب للنشر والتوزٌع، د. ط، د. دانٌل هنري باجو: األدب المقارن  3

  .18ت، ص 
4
 دار ، الجٌزة العربٌة دار النٌل هبة أنموذجا، الخرافٌة الحكاٌة اتجاهاته و قضاٌاه و نشؤته المقارن األدب:  زلط أحمد   

 .49ص م،2005 ط د ، الطباعة
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فً مجال الدراسة المقارنة هً اللغات فاختبلف  أخرالحدود الفاصلة بٌن أدب و إن  "

اآلثار األدبٌة التً تكتب بلغة واحدة تخرج عن قٌام الدراسة األدبٌة المقارنة واللغات شرط ل

الموازنة من أبناء اللغة الواحدة ال المقارن وإن تؤثر بعضها ببعض و مجال درس األدب

"  .المقارن تدخل فً درس األدب
1
 

ه ، إن  ب إلى غٌره من الفنون أو المعارفإذن األدب المقارن ال ٌتجاوز دابرة األد

 . معٌن بؤدب أخرأدب هتم بمقارنة ٌ

، رس العبلقات بٌن اآلداب المختلفة" و ثمة تعرٌف لؤلدب المقارن هو العلم الذي ٌد

، ما خرٌنالقومٌة لٌعرف ما عند األ، أي أنه العلم الذي ٌحاول أن ٌتخطى حدود فً تؤثٌرها

" .عن غٌرهم  هوإاخذمهو أصٌل من أدبهم و 
2
 

العلم الذي ٌزود القارئ بوسٌلة تمكنهم من فٌعرف األدب المقارن بؤنه " أما أولدردج 

إذن الضٌقة  ةاإلقلٌمٌالنظر إلى األعمال المنفصلة فً الزمان والمكان دون اعتبار للحدود 

 ".ت فٌهؤاألدبٌة دون النظر إلى المكان الذي نشٌدرس الظواهر 
3
 

المقارن فً مفهومه الدقٌق ٌدرس غالبا العبلقات الثنابٌة بٌن أدبٌن قومٌٌن   دبألاو" 

م كانت حركة أدبٌة كالرومانسٌة ، أمسرحٌة عا أدبٌا، أو رواٌة، أوسوءا كانت العبلقة نو

شًء الكثٌر وقد الواقعٌة أو كانت كتابا تجاوز حدود زمانه ومكانه أو أدٌبا ترك من األثر و

ٌكون االنتقال فً العواطف أو األحاسٌس التً تسري من أدٌب إلى أدٌب أخر حول 

قد ٌكون االنتقال األول فتؤثر بنفس هذه العواطف و موضوع إنسانً واحد أثر فً عواطف

آخرون فً أدب أخر جرى علٌه أدباء ن األدباء فقلده وعٌن رآه أدٌب مفً رأى م
 

نتاج  ، ألن  " قد حددت مجاله إلى أقصى الحدودتسمٌته " األدب المقارن  والشك أن  

لمقارن سوءا صرح بهذا أو لم ٌصرح، األدب ا ً ٌخضع من زاوٌة أو أخرى لمجالالفن  

" لتشمل الموضوعات المتشابهة فحسب. من هنا اتسعت دابرة األدب المقارنو
4
 

                                                           
1
 .20دار النهضة العربٌة، بٌروت، د. ط، د.ت، لبنان، صطه ندا: األدب المقارن، منشورات   

2
 . 07م، ص1988، 1أحمد مكً: فً األدب المقارن دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة، دار الفكر، ط طاهرال  

3
م، 1987، 1األدب المقارن اصوله وتطوره ومناهجه، مكتبة اآلداب مٌدان األوبرا،ط الطاهر أحمد مكً:  

 .61القاهرة،ص
4
 .10م، اإلسكندرٌة، ص1998حلمً بدٌر: األدب المقارن بحوث ودراسات، دار الوفاء للطباعة والنشر، د. ط، ٌناٌر   
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ضها البعض و شرح خطة ذلك إذن رسم " األدب المقارن سٌر األدب فً عبلقتها ببع

ٌنها، وٌهدي إلى تفاهم الشعوب وتقاربها فً تراثها ساعد على إٌداع الحٌوٌة بالسٌر و

اسة هو عامل هام فً درب القومٌة من عزلتها وقد ساعد على خروج اآلداو الفكري،

لمجتمعات ودفعها إلى التعاون "ا
1

    

نسٌون " هو موطن التبلقً من ر، كما ٌرى الفضوع األدب المقارنمو إذن فإن  

وهو  بعضها البعضب عبلقات تارٌخٌة أو هو دراسة أثار اآلداب المختلفة من ناحٌة عبلقاتها

لمعرفة التارٌخ خطوة على الطرٌق أو القومٌة، واألدب الخاصة توارٌخ متمم ضروري ل

"  .العالمً
2

   

، خ األدب القومً ٌمتد خارج الحدودوٌقرر كارٌه " أن األدب المقارن فرع من تارٌ

 "باٌرون"كما قال فهو دراسة العبلقات الروحٌة بٌن األمم مثل الصبلت الواقعة بٌن 

دراسة أي اإلنجلٌزي  "كارلٌل"واأللمانً  "جوته"بٌن الروسً و "بوشكٌن"اإلنجلٌزي و

" .العبلقة الفعلٌة القابمة بٌن األعمال األدبٌة و مصادر إلهامها و حٌوات  كتابها من األدب
3
  

 وٌشترط وجود أكثر أو أدبٌنتنشؤ بٌن  التًالمقارن ٌدرس العبلقة  األدب ن  إذن فإ

 .فنٌة لؤلدب القومًوٌكشف عن مصادر التٌارات الفكرٌة وال اآلدابتارٌخً بٌن 

III. دب المقارنألالغاية من ا:  

مم بٌن األٌوثق العبلقات وهداف سامٌة أعظٌمة و وفوابدالمقارن غاٌات نبٌلة  لؤلدب 

وٌلقح  ،المختلفة وٌزٌل الفواصل والحدود لآلدابالثقافات  ٌساهم فً نشركما  والشعوب

لغاٌة من ا ن  ً دقٌق ألونظام فن   ،فً تسلسل فكري اإلنسانًوٌتتبع حركة الفكر ، رفكااأل

االدبٌة  الغاٌة من الدراسات االنسانٌة بوجه عام والدراسات هً نفس المقارندب دراسة األ

ٌة فً مختلف األزمنة حركة النفس اإلنسانة خاصة من تتبع بنص فكري بشري، وبصف

معرفة القٌم الفن ٌة والجمالٌة، ومع ذك فإن  لؤلدب المقارن غاٌات خاصة ٌمكن والبٌبات، و

 التالٌة :  إجمالها فً النقاط

                                                           
  .25ص ، جٌه دراسات المرجع السابقً هبلل : دور األدب المقارن فً توبتصرف محمد غنٌم 1
 م2005دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع الطبعة االولى  ،دب  المقارن.فصول من األ :شفٌع السٌد2

.17ص ،القاهرة   
3 .19المرجع نفسه: ص  
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 ٌكشف لها عن مدى فة تارٌخها األدبً معرفة صادقة و" إنه ٌعٌن األمة على معر

ومدى تؤثره بغٌره من اآلداب األخرى  هأصالته. أو اختبلطضفاء تارٌخها األدبً و

" .تؤثٌره فً غٌرهبغٌره و
1

 

 اس جنواأل ت المختلفة فً اختبلف اآلدابالبٌبات واألزما ر" أنه ٌبٌن لنا بٌانا شافٌا أث

نما نجد أصل من األصول قد تغٌر التعبٌرات الجمالٌة حٌاألدبٌة، واألفكار و الصور و

ال ٌفطن دٌد بعٌد الصل عن مصدره األول، واألمكنة، إلى فن جواستحال مع األزمنة و

ل التؤمل فٌبلحظ خٌوط دقٌقة امتدت من األص الباحث المثقف بعد عمق النظر وإلٌه إال

درك أثر التغٌٌر فٌتناول أسباب هذا التغٌٌر بالدراسة فٌصابها التبدٌل وإلى الفرع قد أ

 . البٌبة والمكان فً تغٌٌر

  أدب من  المبلبسات التً ٌستجٌب لهاالمقارن ٌعٌن على معرفة الظروف واألدب

".ظروف على تبادل المنافع بٌن األدبكٌف أسهمت تلك الاآلداب، و
2
  

 ٌعٌٌنا على معرفة األذواق، و"  ٌ م الجمالٌة والمناهج األدبٌة واالتجاهات بٌن األمم الق

تفاعل معه وكون من األصول قد امتزج فً غٌره و الشعوب، حٌنما نجد أصبلو

".تٌارات جدٌدة، ٌعٌن على األمة اكتشاف نفسها ومعرفة أثر ماضٌها وحاضرها
3

     

 ة"ٌفسر ظاهرة أدبٌة بواسطة ظاهرة أدبٌة شبٌه. 

  بنفسه.ٌحدد غاٌة العلم 

 ل الفنٌة على امتداد عصر بؤكمله"ٌتتبع سٌر األفكار و األشكا
4
 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 .73ص 2002، 1مد رمضان الجربً : األدب المقارن، دار الهدى للطبعة والنشر والتوزٌع، ط مح 
 .27، ص: األدب المقارن، المرجع السابقطه الندى 2

.74ص  ،رجع السابقمال ،المقارن محمد رمضان الجربً: األدب  3  
.241، صألدب المقارن، المرجع السابقالطاهر أحمد مكً : ا  4
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IV.  :أهمية األدب المقارن 

ظواهر تمثلت بتحقٌق قارن بوصفه علما ٌفاد منه جذور ولقد كان ظهور األدب الم

 : تًكاآلهذا العلم وهً  أهمٌة أن  نجمل عدة نتابج تشٌر إلى ٌمكنحاالت 

، من خبلل توطٌد العبلقات بٌن الشعوب عبلقتها ببعضها البعضر األدب فً ٌرسم سٌ". 1

ى الدراسات األدبٌة بالخصوبة التوالد الذي ٌعود عللفة، وال ٌخفى من هذا التفاعل والمخت

 ماء .والن  

الصبلت العامة بٌن أدبٌن عرض الحقابق أو . ما تثمره هذه الراسات من بحوث ال ٌكتفً ب2

 الحقابق شرحا فنٌا وتارٌخٌا مدعما بالبراهٌن . بل ٌتعمق الى شرح ،كثرأو أ

دبٌة ومذاهب الكتاب والمفكرٌن ارن بدراسة التٌارات الفكرٌة واألدب المقٌقوم األ .3 

أثر ذلك فً أدب  المختلفة و تؤثٌر الفلسفات التً أنشؤت وأثرت فً تٌار أدبً معٌن، ثم كٌف

 قصة .من مسرح وشعر وٌدرس األجناس األدبٌة، ، فؤٌضا الشعب من الشعوب

، ثم ٌذهب إلى تعمق إنتاج الكتاب اصر فً اإلبداع الفنً فً كل مسار. ٌتعقب عن4

 .دراسة مدى تؤثره باألدب القومٌةوالشعراء فً األدب القومً، و

لقٌاس إلى شخص الكاتب أو الشاعر."قٌمة وأهمٌته با. الكشف عن الحدود هذا التؤثٌر و5
1
 

ه ٌتصل بعدد كبٌر من المٌدان الواسع من الدراسات ألن   األدب المقارن ٌعرض". 6

 البحوث.

فً عبلقتها المتبادلة وٌساعد  اآلدابه ٌرسم سٌر ألن   النقد،. ٌعتبر جوهرٌا لتارٌخ األدب و7

".تقاربها فً تراثها الفكريوٌهدي إلى تفاهم الشعوب و اعلى إذكاء الحٌوٌة بٌنه
2
 

من عزلته كً ٌإدي دوره فً  ٌساعد على خروجهٌكشف عن مصادر األدب القومً و". 8

  .التراث األدبً العالمً

التٌارات ه ٌكشف عن المصادر ودبً معا ألن  . إن ه ضروري جدا لتارٌخ األدب و النقد األ9

"ٌة لؤلدب القومً.الفكرٌة و الفن  
3
 

                                                           

.28، ص م2002، 1دراسات فً النقد واألدب الحدٌث، دار المعرفة الجامعٌة، ط وي:امحمد زكً العشم  1  
.18، ص م2007، 2ط، لبنان بٌروت، دار النهضة العربٌة، : محاضرات فً األدب المقارناجحًالر هعبد  2  
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بهذا تتواصل الشعوب فه وتقابل اختبلبخصوصٌته وو باألخر "التسامح واالعتراف. 11

 الفابدة، كما أن  األدب ٌخلُق مجاالت أخرى: و بهدف االستفادة

للحوار بٌن الثقافات المختلفة، وإٌجاد مواطن ٌكون جسراً  : ٌمكن األدب المقارن أنأ. الحوا

 التؤثٌر بٌن النصوص اإلبداعٌة.التؤثر و

الغاٌات ٌكمن ذلك من خبلل إبراز التقارب بٌن وب. التركٌز على البعد اإلنسانً لؤلدب: 

 القسوة التً تهدف إلٌها اآلداب القومٌة.

 تعتبر فرعا صغٌرا من فروعه.تزدهر بازدهار األدب المقارن، و ج. الترجمة: إذ ٌمكن أن  

د. المكافا الثقافً: و ٌتحقق من خبلل الظلم التارٌخً الذي لحق بعض الثقافات حٌث جعل 

."مسٌطرةض الشعوب ثقافات مهٌمنة و التارٌخ الثقافات بع
1
 

 ذلك أن  ودب والنقد األدبً، ن هو أساس جوهري من أسس تارٌخ األإذن األدب المقار -

 تكمل فً الكشف عن تٌارات الفكرٌة و الفنٌة. ته أهمٌ

                                                           
.184ص ، المرجع السابقوعرض وتوثٌق و التطبٌق،  عماد سلٌم الخطٌب: فً األدٌب الحدٌث و نقده1   
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I. : المدرسة الفرنسية 
 المدرسة الفرنسية في األدب المقارن :.1

كان ذلك بداٌة فً ،وظهر فً األدب المقارن اتجاهأول  تعتبر المدرسة الفرنسٌة

، و فرضت  القرن العشرٌن سٌطرتها حتى أوائل القرن التاسع عشر و امتدت

حوالً نصؾ من القرن ، وٌمكن أن تشٌر هذه المدرسة إلى الوطنٌة أو االتجاه طرتهاسٌ

العام والشك أن الفضاء االستراتٌجً ساعد المدرسة الفرنسٌة أن تكون ملتقى التٌارات 

من جهة ، كما أن التارٌخ التوسٌعً أفرز بدوره الكثٌر من ردود الفعل من جهة ثانٌة مما 

 المدرسة من زاوٌتٌن هما الفضاء و التارٌخ .   خدم موقع

فً littérateur comparativeن أول ظهور لمصطلح األدب المقارنو كا 

و قد تحدد مفهومه فً طور  1891عام AbleVillemaneفرنسا " على ٌد أبل فٌلمان

حٌث كان لها دورا بارز فً رسم النشؤة وفقا لخلفٌات مقتضٌات تطلباتها تلك المرحلة 

مالمح ما سمى باالتجاه الفرنسً فً األدب المقارن و قد قامت هذه المدرسة على المنهج 

، حٌث قامت على أسس لم تشكلها المصادفة التارٌخً ذلك سمٌت بالمدرسة التارٌخٌة 

دٌة ، إنما كانت استجابة لنسق ثقافً استدعى تحدٌد مجال هذا الفرع من الدراسات األ

بدراسة تؤثٌر مبنً على حقائق و عالقات تارٌخٌة بٌن أدبٌن قومٌٌن أو أكثر"
1
 

وٌار  و أوؼست فٌرى من خالل التارٌخً فرنسوا ؼ"وقد وضع أسس هذا المنهج 

فً العقدٌٌن الثالث و كتاباتهما للتارٌخ القومً العام لفرنسا و بعض الدول األوروبٌة 

حٌث ٌعرؾ فرنسوا ؼوٌار "بؤنه تارٌخ العالقات األدبٌة  من القرن التاسع عشر ، الرابع 

الدولٌة" حٌث تقوم هذه العالقة على استقصاء ظواهر التؤثر و التؤثٌر بٌن اآلداب القومٌة 

و رصد الظروؾ التً تحٌط بكل من األدٌب و العمل األدبً" 
2
 

                                                           

. 55ص ،القاهرة 2005،  1سعٌد علوش : مداري األدب المقارن ، دار ؼرٌب لطباعة و النشر و التوزٌع ، ط  1
 

2
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وقد وضعت هذه المدرسة أسس و شروطا للدراسة المقارنة فً مجال األدب 

 وهً كاآلتً :المقارن 

 " ،أن تكون  الدراسة بٌن أدبٌٌن قومٌٌن أو أكثر ، و ى تكون إال فً مجال األدب

ي أن الدراسة التً تقبل كدراسة تدخل تحت مجال األدب المقارن ، التً تقارن أ

تكون بٌن عملٌٌن أدبٌٌن أو أكثر ٌشترط توافر اختالؾ  بٌن األعمال األدبٌة فقط ،

"اللؽة فال ٌجوز المقارنة بٌن عملٌٌن كتب بلؽة واحدة 
1
. 

 " ًٌّتوفر الرابط التارٌخً بٌن العملٌٌن األدبٌٌن ، بمعنى أن عملٌة المقارنة ف أن 

أن إطار األدب المقارن ال تكون إال بٌن عملٌٌن أدبٌٌن أو أكثر ، تثبت تارٌخٌا 

أحدهما تؤثر باألخر فهً تعتبر الرابط التارٌخً الجوهري لدراسة لؤلدب المقارن 

"، فال تجوز المقارن إذ لم ٌتوفر العامل التارٌخً
2 

  أن ٌكون المإثر أدبا موجبا و المتؤثر أدبا سلبا ، فالمدرسة الفرنسٌة قسمت أدب "

ؤثر بحالة االستعمار الثقافات إلى أدب موجب و أدب سالب و ربطت التؤثٌر و الت

، وعالقة الدول المستعمرة، فترى أداب المستعمرة هو أداب موجب ومإثر و 

أداب المستعمرة هو أدب سالب و متؤثر دائما "
3 

الشروط التً وضعتها المدرسة الفرنسٌة نالحظ طؽٌان و من خالل هذه األسس وـ 

البعد اإلٌدٌولوجً فهً قسمت أداب و الثقافات إلى موجبة و سالبة وربطتها 

و هو  دب سالبرة هو أدب موجب و مؤثر، وأدول المستعمالباالستعمار ،أي أن أدب 

دب أدب الدول المستعَمَرة، و هذا تقسٌم جاحظ فً حق األدب حٌث اعتبرت األ

الموجب أدب الدول األوروبٌة و على رأسها فرنسا هو الموجب و المإثر ، أما أدب 

ه ال ٌمتلك ما ٌقدمه لآلداب الدول العربٌة و اإلفرٌقٌة هو أدب سالب أي متؤثر ألنّ 

القومٌة فهً تتؤثر فقط باعتبارها ضعٌفة ، و هذا التقسٌم عرضها لالنتقادات شدٌدة 

رنسا وعلى رأسهم "رٌنٌٌهإٌتامبل" الذي رفض بشدة من الخارج وحتى من داخل ف

 هذه األسس التً قامت علٌها هذه المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة .     
                                                           

.25محمد ؼنٌمً هالل : دور األدب المقارن فً توجٌه الدراسات ، المرجع السابق ص   1
 

27المرجع نفسه : ص 2
 

28بتصرؾ المرجع نفسه : ص  3
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 . رواد المدرسة الفرنسية :2

 (: Sainte Beuve1981- 1988(سانت بوؾ* 

دبً ال من حٌث داللته على المجتمع كما ٌبحث " سانت بوؾ" فً اإلنتاج األ"

ستال" لكن من حٌث داللته على مإلفه فكانت أحكامه فً النقد أحكاما على وفعلت "مدام د

شخصٌة الكاتب حٌن ٌقول: شخصٌات المإلفٌن .وقد اتخذ لنفسه مبدأ فٌما قرره لتصوره 

النقد األدبً ٌبدو لً أنه ال ٌوجد ما هو أكثر أصالة و لذة و خصبة فً تنوع  "فٌما ٌخص

فها. ٌتقمص ٌحٌاة عظماء الكتاب إذا أجٌد تؤل قرأةن م –فً وقت معا  –المعلومات فٌه 

و ٌتحرك و ٌتكلم  االناقد مإلفه، و ٌعٌش فٌه و ٌنتجه فً نواحٌه المختلفة : فٌجعله ٌحٌ

" سانت بوؾ" هً النفاذ إلى ذات المإلؾ عند كما ٌجب أن ٌفعل و وظٌفة النقد األدبً 

و فً ذلك ٌضع الناقد نفسه  لتستشؾ روحه من وراء عباراته، بحٌث ٌفهمه قراإه .

ر نظرٌته، فً " التارٌخ موضع الكاتب وٌذهب "سانت بوؾ" إلى أبعد من ذلك ٌحٌن ٌقر

الطبٌعً لفصائل الفكر"
1
ؾ فٌرى أن كل كاتب ٌنتمً إلى نوع خاص من التفكٌر، ٌكش"

طبائع العقول  فً دب الذي ٌنتمً إلٌه . فإذا بحثتمن استقصاء طبائع العقول فً األ

ها تنتمً إلى بعض النماذج و ٌنصح " سانت بوؾ" بموازنة النص المختلفة تبٌن أنّ 

األدبً بنظائره لتتضح خصائصه . و ٌتطلع إلى ذلك الٌوم القرٌب الذي تتحقق فٌه 

بوؾ" لم تتجاوز موازنة النصوص األدبٌة فً نظرته هذه و إذا كانت أمثلة " سانت 

نظرٌته التً وضعها تقود حتما إلى البحث عن  ، فإنّ نسً نفسه دب الفرداخل نطاق األ

عناصر تكوٌن الكاتب خارج نطاق أمته إذ كان الكاتب ٌنتمً إلى اسرة فكرٌة عالمٌة فً 

اآلداب . وهذا جوهر االدب المقارن عند " سانت بوؾ" 
2
 

 "، إلى " امبٌر"1918"ٌعٌد " سانت بوؾ " فضل تؤسٌس " تارٌخ االدب المقارن

تجاه بالكرم وهذا لٌس عدال، لٌس فقط ا الذي كان رحاال كبٌرا ، و ٌتمتع بروح ملٌئة

                                                           
 . 44،ص 1998،  3محمد ؼنٌمً هالل : األدب المقارن، الناشر دار النهضة مصر لطباعة والنشر والتوزٌع ظ1

.46المرجع نفسه ص  2
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ل" ، الذي طاؾ أٌضا ضمن الكتب و عرؾ كٌؾ فٌلمان" ، ولكن أٌضا اتجاه " شاس

، فً مناسبة محاضراته  أخاذة ضمن صٌػجنبً المقارن" طموحات " األدب األ ٌلخص

."بارٌس  "ً اثنً فًم ف1911ألقاها عام  االفتتاحٌة التً 
1
 

 ٌجمبول فان تPh- van tetegem : 

عندما ٌقع فٌها  التًشكالٌة المقارنٌن الى إ تيجمنبه المقارن الفرنسً بول فان 

عن حقٌقة بعض األدباء  لقضٌة عالمٌة األدب ،أال وهً اإلشكالٌة النابؽةّ ون ٌتصدّ 

بار الكتاب لى أن لكالمقارن إ ٌستحقونه كما نبه هذا ٌصٌبون خارج بالدهم نجاحا ال

فً األدب العالمً،فٌما تختلؾ عن القٌم التً ٌستحقونها فً آدابهم ،فقد الحظ بول فان 

 فً عصرهم اعبوّن بعض كتاب الدرجة الثانٌة قد لأ "ph-van teteghem" تٌجم

ؼٌرهم من الناحٌة العالمٌة وهذه بٌرا و كان لهم تؤثٌرا ال ٌقل عن تؤثٌر دورا ك

، ترسم استفهام على مفهوم األدب العالمً الذي ٌنطلق من ظاته بالؽة األهمٌة مالح

الروائع األدبٌة التً تنتمً إلى آداب قومٌة مختلفة أّّن األدب العالمً هو مجموع 

العناٌة  ىٌا لم تلقمتطورة فكرٌا وفنّ  آدابوأٌضا من األمور الهامة التً لحظها وجود 

هتمام عنها ، و ٌضٌؾ حجب االإلى التً تستحقها وسبب ذلك ٌرجع إلى أدبٌة تإدي 

فً هذا السٌاق وهً أّن انتشار األعمال األجنبٌة بدون وسٌط ٌكون مالحظة هامة 

على عدد قلٌل من الناس  نادرا فً البلدان التً تكون معرفة اللؽات األجنبٌة فٌها 

دٌب ٌكتسبها األ دب أّن النجاح والشهرة التًاألالمٌة ،ٌستخلص مما قاله بخصوص ع

، فهناك من خارج وطنه ال تعد معٌارا لعالمٌته ،فالشهرة العالمٌة ال تقترن بالجودة 

األدباء ٌحققون نجاحا علمٌا مؤقتا ولكن ذلك ال ٌسوغ أن ٌصنؾ مع األدباء الفنٌٌن 

ع قلة اإلشعاع هذه إلى تلك األدب ذاتها اإلشعاع الحدود فهل ترجولم ٌفصل مسؤلة 

ؼٌر  آدابلؽات صؽٌرة لٌس لها عدد كبٌر من المتكلمٌن أم إلى أنها  آدابهً  اآلداب

"متطورة لٌس فٌها روائع أدبٌة تستحق أن تترجم إلى اللؽات األجنبٌة
2
 

                                                           
ترجمة : ؼصان السٌد ، دار عالء الدٌن لطباعة و  بٌٌربرونٌلكلودبٌشوا و أندرٌة مٌشٌل روسو: ما االدب المقارن1

.19، دمشق ، ص 1977 1النشر ، ط  
2
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 رٌنٌهاتٌامبلReneetienble : 

زمالئه بضرورة النظر فً  المقارن فً جامعة السوربون و أقنععٌن أستاذا لؤلدب 

األسس العامة لدراسة األدب المقارن ، كان ٌدعو إلى تناول أداب أخرى ؼٌر اآلداب 

األوربٌة و خاصة أداب الشرق الصٌن، و الٌابان و الزحؾ إلى مباحث جدٌدة و علوم 

ة، توسٌع أفاقهم األدبٌ جدٌدة ، وحث على تعلم اللؽات الشرقٌة و االطالع على أدابها بؽٌة

و أٌد إحٌاء مفهوم األدب العالمً الذي جاء بها "ؼوته"، وطلب بإجراء مقارنات أدبٌة 

على المستوى العالمً، ال تهدؾ إلى تتبع عالقة التؤثٌر والتؤثر باستعمال تارٌخ اآلداب 

القومٌة، وإنما بؽرض التواصل إلى شعرٌة مقارنة، ولقد دعى إلى ضرورة تحرٌر 

ٌة المقارنة ال من عدد بكزٌة األوربٌة وأّن تنطلق الدراسات األداألدب المقارن من المر

بل األدب العالمً ، فتفتح بذلك أفاق رحبة و موسعة لؤلدب  اآلدابمحدود من 

".المقارن
1
األدب المقارن هو الدراسة األدبٌة المستقلة عن الحدود اللؽوٌة  إنه ٌرى أنّ "و 

المقارن فً المنهج  صر األدبها تحالعنصرٌة و السٌاسٌة و هو ٌعٌب على المدرسة أنّ 

. "التارٌخً والمنهج النقدي باعتبارهما عاملٌن ضرورٌٌن  فً دراسة المقارنة
2
 

 

 

  

 

 

 

                                                           

.22نماذج نظرٌة و تطبٌقٌة ، مرجع سابق ،  ص –لوكٌل : األدب المقارن سعٌد ا 1
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  :أبل فٌلمانAble filmane : 

األدب الفرنسً، صدر  م أعطى فٌها دروساً ف1919ًمحاضرة سنة  ألقى أول

م ، و ذلك حول اختزاالت مراجعة : درس فٌها تؤثٌر 1918م و 1919 قسم منها عام

فرنسا و إنجلترا المتبادل فً بعضها، و كذلك التؤثٌر الفرنسً فً إٌطالٌا خالل القرن 

لثانً ، إلى أن توجه الجدٌد للكتاب الثامن عشر .ٌشٌر "رأي الناشرٌن" فً رأس المجلد ا

فً القرن الثامن عشر فضل فً "هذه الدراسات المقارنة لآلداب، التً هً فلسفة النقد" 

م : ٌستخدم 1919ٌتضمن المجلد الرابع القسم األول من المحاضرات و لم ٌظهر إال عام 

م أّنه ٌرٌد 1919"فٌلمان" مصطلح األدب المقارن ، و ٌعلم فً المحاضرات نفسها عام 

ة من اآلداب األجنبٌة و ما أعطته لها من خالل المقارنة. إظهار "مآخذته الروح الفرنسٌ

و أهمل جانباً ألمانٌا ألنه كان ٌجهل لؽتها ألّن "مدام دستال" كانت قد سبرت مصدرها 

."من قبل
1
 

 

3 

تعاريفه : ) المدرسة التقليدية(مفاهيم األدب المقارن و .3  

مازال األدب المقارن ٌؽطً موضع جدال بٌن النقاد و األداء فهذا المصطلح، منذ 

نشؤته تعرض لكثٌر من الجدال للتسمٌة و قد أثار مفهومه ، و فٌما ٌلً أبرز مفاهٌم 

 األدب المقارن حسب التسلسل الزمنً .

                                                           

. 19بٌٌربرونٌل .كلودبٌشوا و أندرٌه مٌشٌل روسو: ما األدب المقارن ، المرجع السابق ، ص 1
 



دارس الغربية في األدب المقارنالفصــــــــــــــــــــــل األول                             الم  
 

~ 21 ~ 
 

 الشفوي :المفهوم . أ

كٌؾ  خاصة موضوعات القصص الشعبًٌعنً دراسة األدب الشفوي ، وب "

و فنونه ،و خرفاته ،داته امتى دخلت حقل األدب باعتباره ٌدرس مدٌنة "الشعب "  بعو

مكن فصله عن دراسة األدب دراسة األدب الشفهً جزء متمم لؤلدب ، ألنه ال ٌ وأنّ 

"، و قد كان والٌزال ٌوجد تفاعل بٌن األدب الشفهً و األدب المكتوبالمكتوب
1 

 ٌر و التؤثر    المفهوم الثانً : دراسة التؤث . ب

"ثمة معنى أخر لؤلدب المقارن وهو دراسة الصالت بٌن أدبٌن أو أكثر، وهذا 

الستعمال كرسته المدرسة الفرنسٌة التً كان ٌترأسها "فرناردالدنسبرجر" الذي ٌعود له ا

الفضل فً تؤسٌس هذا المفهوم "  
2 

المقصود بالمقارنة ،هو تنضٌد المتشابه من الكتب و النماذج والصفحات من  إنّ "

، بمعرفة وجوه التشابه و االختالؾ ، فً حٌن األدب المقارن ككل علم  اآلدابمختلؾ 

األصل و ٌحلل كل واحد منها على حدا، تارٌخً أن ٌشمل أكبر عدد من الوقاع المختلفة 

وٌوسع أسس المعرفة "
3
 

بؤنه فرع من التارٌخ األدبً ألنه دراسة "فٌحدد ي ماري كارٌه رأما جان كا

ن وجوته ٌشكوالعالقة الروحٌة الدولٌة و الصالت الواقعٌة التً توجد بٌن بٌرون وب

رٌل أي بٌن المنتجات واإللهامات بل بٌن حٌوات الكتاب المنتمٌن إلى أداب عدة ، اوك

لهامات من حٌث قٌمها األصلٌة و لكنه جهة جوهرٌة من المنتجات و االوهو ال ٌنظر من 

 .ٌعنً باألخص التحوالت التً تخضع إلٌها كل دولة
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":فٌعرفه بؤنه تارٌخ الصالت األدبٌة الدولٌة وهو ٌعتبر األدب فرمسوا ؼوٌار"أما 

" و "راسٌن" و عرفه بصورة أدق أنه تارٌخ شكسبٌربٌن " الموازنةالمقارن لٌس هو 

العالئق األدبٌة الدولٌة وكلمة عالئق تضع خدا لناحٌة العالمٌة. 
1
 

 . المنهج الفرنسي :4

 وٌعتبر المنهج الفرنسً الذي انطلقت منه موجات األدب المقارنالنهر وهً تمثل 

أول المناهج األوروبٌة فً األدب المقارن و أشهرها حٌث أثر فٌه وإن رٌادة فرنسا 

لؤلدب المقارن معترؾ بها تارٌخٌا ألنها هً أول من اطلقت إسم األدب المقارن كانت 

 .متفوق ثقافٌا و فكرٌا على ؼٌرها من الدول األوروبٌة فً القرن التاسع عشر مٌالدي 

زعة القومٌة فً القرن التاسع عشر ، فكان ظهور "تٌن ظهر المنهج مرتبطا بالن"

و بروبنٌر ، و سانت بوؾ" لم ٌكن دون أثّر إذ مهد الطرٌق أمام تارٌخ أدبً ذاقت به 

الحدود الوطنٌة الفرنسٌة فتاق إلى توسٌع معارفه 
2

، ولقد توضح اتجاه المدرسة الفرنسٌة 

على ٌد  1811دب المقارن عام وأول مجلة لؤلمع ظهور أول كرسً لدراسات المقارنة 

و "ؼوٌار" فً كتابه  1891"بالرنسبرجٌه" و " فان تٌجم" فً كتابه )األدب المقارن( 

لمقارن( ولقد لعبت فكرة الجٌل دورا بارزا فً بلورة منهج المدرسة الفرنسٌة )ألدب ا

 ما ٌوسالتً عّبرت عن استمرارٌة و تطوٌر المنهج مع كل من "جان ماري كاري" ،و "

فرنسواؼوٌار"  الذٌن تعاقبوا على كرسً دراسات المقارنة ،كما تعاقبوا على إدارة مجلة 

".األدب المقارن
3
 

 " ولقد اهتمت المدرسة بدراسة تارٌخ العالقات األدبٌة العالمٌة ، و من ثم فإنّ 

الباحث فً األدب المقارن ٌقؾ على الحدود اللؽوٌة لؤلدب القومً و ٌتابع حركة انتقال 

                                                           

128سعٌد علوش : مدارس األدب المقارن المرجع السابق ص  1
 

.23صابر عبد الداٌم : األدب المقارن بٌن التراث و المعاصرة ، دار الكتاب الحدٌث ، د ط ، د ت ص  2
 

. 65سعٌد علوش : مدارس األدب المقارن مرجع سابق ص  3
 



دارس الغربية في األدب المقارنالفصــــــــــــــــــــــل األول                             الم  
 

~ 23 ~ 
 

ً على الموضوعات األفكار و الكتب بٌن أدبٌٌن أو اكثر بشرط أن ٌقدم الدلٌل التارٌخ

وجود عالقة بٌن تلك اآلداب
1
 

المنهج الفرنسً فً األدب المقارن هو دراسة عالقة التؤثر  ـ و ٌتضح مما سبق أنّ 

ٌة القوموالتؤثٌر بٌن األدب الفرنسً و اآلداب األوروبٌة ودراسة الصالت بٌن اآلداب 

 . المختلفة دراسة تارٌخٌة

 . خصائص األدب المقارن وفق المفهوم الفرنسي : 5

ٌتضح مما سبق أن لؤلدب المقارن جملة من الخصائص وفق مفهومه الفرنسً 

 وهً كاالتً:

  ّله ، و فرع من النقد األدبً مكمالالمقارن " فرع من تارٌخ األدب و األدب إن

ه عن تارٌخ األدب و نظرٌة األدب و النقد األدبً ،ولكنّ  ونظرٌة األدب ، ثم استقال

الرتباطه بها " حم مع هذه الحقول الثالث و ذلك نظرا  بقً متال
2 

  تعد المقارنة نقطة بدء تمكن الباحث من اكتشاؾ أوجه التشابه و االختالؾ بٌن"

 األعمال األدبٌة إذن هو لٌس الموازنة أو المقارنة بٌن اآلداب .
 قارن خضع للقرن التاسع عشر خضوعا كبٌرا فً فلسفته الوضعٌة "األدب الم

3 
  األدب المقارن فً مفهومه الدقٌق ٌشدد على اختالؾ اللؽة كشرط ضروري لقٌام"

 الدراسات المقارنة
  ٌركز على األدب القومً و اللؽة القومٌة ،و ٌتخذ من األدب محورا تدور حوله

."التارٌخٌة بٌن اآلدابالدراسات المقارنة ، و هو ٌعنً الصالت 
4 

 دب المقارن تتعدد فٌه مجاالت البحث و تتنوع  وأهمها: األبحاث اللؽوٌة، األ

الموضوعات، األساطٌر ، و المصادر و التٌارات الفكرٌة و المذاهب األدٌة ، 

هذا الفرع األخٌر أحدث مٌادٌن  وتؤثٌر أدٌب فً أدب أخر ، وعلم الصورة و أنّ 

                                                           
20 19ع السابق صسعيد الوكيل: االدب المقارن ،المرج
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وهو ٌدٌن فً نشؤته ألدب الرحالت باعتباره المحور  ارنالبحث فً األدب المق

."الذي ٌستسقً منه أي شعب فً معلوماته لمعرفة ثقافات عن الشعب األخر
1 

 "و ٌدرس نتٌجة  ٌكشؾ عن مدى أصالة األدٌب و عدم أصالته ، األدب المقارن

التؤثٌر فً بناء العمل األدبً ، وهنا تتحول دراسات التؤثر إلى شكل من أشكال 

 ً" بالنقد األد
  التحرك باتجاه المإثر."التؤثر ال ٌعنً بالضرورة

2 

أي تارٌخ انعقاد  1819ـ لقد دامت سٌطرة األدب المقارن فً فرنسا إلى ؼاٌة سنة 

ابلهٌل ، حٌث نزع رٌنٌة وٌلك هذا االمتٌاز لصالح المإتمر العالمً لؤلدب المقارن بش

 المدرسة األمرٌكٌة فقام بنقدها بشدة و التعرض لها. 

وعٌة هامة فً مجال الدرس المقارن المدرسة الفرنسٌة قدمت انجازات ن ـ ال أحد ٌنكر أن

الذي استطاع أن ٌتبوأ مكانة الئقة فً الجامعات ، و لكن و رؼم كل هذا و شهرة 

ها تعرضت النتقادات شدٌدة و ذلك لعدة أسباب فً المقام األول ة الفرنسٌة إال أنّ المدرس

فشل النظرٌٌن الفرنسٌن فً تحدٌد معنى األدب و منهجه ، فقد اهتموا بدراسة العوامل 

الخارجٌة متجاهلٌن المحتوى و السبب الثانً حصر المقارنة فً مجال اللؽة وأؼفلوا 

الحضارة ال ٌنقصالن ، كل هذه األسباب أدت إلى ظهور  عامل الحضارة مع أن اللؽة و

طلق علٌها اتجاه جدٌد عرض المدرسة الفرنسٌة وهو االتجاه النقدي الفنً أو كما ٌ

 بالمدرسة األمرٌكٌة . 

II. المدرسة األمريكية: 

 المدرسة األمريكية في األدب المقارن.1

ة الدعو ،ؼٌر أنّ العشرٌنر من القرن ٌعود تارٌخ األدب فً أمرٌكا إلى الثلث األخٌ

 إلى الجامعات و تجوزتها إلى النوادي األدبٌة .إلى العالمٌة تسربت 
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استٌقظت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على  من القرن الماضً ففً "العقد الرابع

ٌدعو إلى ربط اآلداب األوروبٌة بعضها بالبعض  1991 – 1989صوت "إمرسون" 

حٌاة ثقافٌة جدٌدة، قد حمل إلى أمرٌكا  1981 – 1181األخر ، أما "إدولرإفرٌت " 

لكن الشعب األمرٌكً ظل فً مجموعة محدودة المعرفة بفضل محاضراته فً الجامعة، و

ففتح األبواب أمام  1991 -1189" روبً إلى أن جاء "إٌرٌك لونجفٌلوباألدب األو

ب األمرٌكً"التٌارات الجدٌدة القادمة من وراء المحٌط وفتح األبواب أمام الشع
1
 

 أولئك هم الذٌم مهدوا التربة لؤلدب المقارن فً العالم الجدٌد لكن "ساكفور دكان" أول من

ارن ، فهو أول من ألقى محاضرات عن األدب المقاتخذ الخطوة األول على نحو واضح

لم ٌسر أحد وراءه فً نهجه حتى أن توفً ظل األمر و 1911فً جامعة كوربٌل  عام 

ب بذلك نمى األد" لٌعمل أستاذا فً نفس الجامعة وأن د عً" لٌن كوبر علال حاله إلى

"المقارن علما على النحو السرٌع.
2
 

فً الفترة نفسها نلتقً حتى نجد له قسما مختصا به و 1891وال" نكاد نبلػ عام 

األدبً المقارن فً  باألستاذ جبلً داعٌة أخر لؤلدب المقارن و ظل ٌحاضر عن النقد

  1988 ـ1981، ثم انتقل إلى كالٌفورنٌا و أنشؤ قسما لؤلدب المقارن عام نجامعة منتجا

."أول كرسً لؤلدب المقارن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوأنشؤت جامعة هارفاد  و
3
 

مختصة فً اللؽة أول مجلة "وفٌه صدرت "مجلة األدب المقارن"وكانت 

أخذ االهتمام باألدب المقارن ٌؤخذ  1819 -1811وبعد الحرب العالمٌة األولى اإلنجلٌزٌة 

تنازلٌا ، ففً هذه الفترة عن األدب المقارن من مشاكل التطور ، وتحدٌدا فً  خطا  

- 1898، ثم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة "األدب العام و األدب العالمً " مصطلحات

اٌة تم إنشاء جمعٌة لؤلدب المقارن لتشجٌع دراسة األدب المقارن خاصة فً نه 1818
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ازدهرت وظهرت مجموعة من أنشئت المجالت ووالخمسٌنات تقدمت المقارنة األمرٌكٌة 

 أفاقه "األدب المقارن منهجه وفً األدب المقارن بعنوان المقاالت المتخصصة 

وفً األخٌر تمٌزت دراسات الناقد األمرٌكً الشهٌر "رٌنٌه وٌلك" التً تناول فٌها 

."عبر العصورّ  ومفاهٌمها أن تتطوردب المقارن مدلولها عبارة األ
1
 

رد فعل للمدرسة كفظهرت ة األمرٌكٌة نشؤة المدرسسباب مهدت طرٌق ل"وهذه األ

الفرنسٌة فً محدودٌتها هذه المدرسة ذاقت ذرعا بما وضعته المدرسة الفرنسٌة الرائدة، و

تعد المدرسة و 1891رإٌتها لؤلدب المقارن وتعود البداٌات الفعلٌة لهذا المنهج إلى عام و

األمرٌكٌة أحد االتجاهات النقدٌة المعاصرة الت تعارضت موقعها النظرٌة والتطبٌقٌة 

 .عارضا شدٌدا مع االتجاه التارٌخًت

هو أبرز ممثلً هذا Rene Wellek" فقد " حمل هذا االتجاه "رٌنٌه وٌلٌك

الخارجٌة إلى ، لم تكتفً المدرسة بنقل اهتمام األدب المقارن من العالقات االتجاه

، بل تخطت ذلك إلى المطالبة بؤن تنفتح الدراسات المقارنة على العالقات الداخلٌة لؤلدب

".العلوم وحقول المعرفة األخرىت أال هو مقارنة األدب بالفنون ونوع أخر من المقارنا
2
 

لقد الحظ " كلود بٌشوا" اعتماد المدرسة األمرٌكٌة على مكونٌن أساسٌٌن ٌعمالن 

أمرٌكا  –ائص المدرسة حٌث قال : "اتكاء األدب المقارن لما وراء األطلنطً على خص

 " .على مبدئٌن

قؾ أمة كبٌرة ومنفتحة على العالم، فالمبدأ األخالقً، المبدأ األخالقً وٌعكس مو

حٌل على حداثة الحضارة ، تاعتبارات تارٌخٌةكلود بٌشوا" ٌقوم على الذي ٌعطٌه "

 .األمرٌكٌة

التعرؾ بداعٌة وعلى حرٌة قراءة التجارب اإللفكري الثقافً: ٌقوم أما المبدأ ا

."ٌةأسلوبم جمالٌة ووٌه من قٌّ علٌها وعلى ما تحت
3
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حٌن ألقى الناقد األمرٌكً "رٌنٌه "،م1819وتسمٌة المدرسة األمرٌكٌة ٌعود لسنة 

للرابطة " فً المإتمر الثانً بعنوان "أزمة األدب المقارن وٌلٌك" محاضراته التارٌخٌة

، والتً وجه من خاللها نقداً فً جامعة "جابل هل" األمرٌكٌة الدولٌة لؤلدب الذي انعقد

، محاوال من خالله نسق األدب المقارن المثٌل له فً حدته للمدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة فً

مقال الناقد األمرٌكً "رٌنٌه وٌلٌك" الذي ن لل أسسها ومرتكزاتها وفً الحقٌقة فقد كاك

" هنري ٌة وبعد ذلك سار الرائد األمرٌكًوقعاً كبٌر فً الساحة األدب –الحقا  نشر

المرتكزات التً قامت علٌها المدرسة " الذي استطاع أن ٌإسس المبادئ ورٌماك

ن المفهوم األمرٌكٌة وذلك بإعطائه مفهوما جدٌدا لؤلدب المقارن ٌختلؾ اختالفا كبٌرا ع

درسة األمرٌكٌة فً األدب ول أن أهم ما مٌز اتجاه الم، وٌمكن القالفرنسً التقلٌدي لهذا

قلٌدٌة ، نظرٌا كان أو تطبٌقٌا المقارن، هو رفضها لكل ما جاءت به المدرسة الفرنسٌة الت

تحكم الدراسة المقارنة ودعت إلى أسس جدٌدة جعلت لؤلدب المقارن مفهوما جدٌدة و

 : ٌلً ماتتمثل فٌ

اللسانٌة دون مراعاة للحواجز السٌاسٌة وفً شمولٌتهاضرورة دراسة الظاهرة األدبٌة . 1

 األعمال األدبٌة من وجهة نظر دولٌة ٌث ٌتعلق األمر بدراسة التارٌخ وح
التخلً عن المنهج القائم على ، وطبٌق منهج نقدي فً األدب المقارنالدعوة إلى ت. 1 

من مإثرات أجنبٌة وممارسته على األعمال   تنطوي علٌه األعمال األدبٌةحصر ما 

 األدبٌة األجنبٌة.
ت القائمة بٌن اآلداب من الدعوة إلى جعل الدراسات المقارنة تدرس العالقا. 9

العلوم مجاالت المعرفة األخرى كالفنون والفلسفة والتارٌخ وناحٌة وبٌن 

".جتماعٌةاال
1 

فً  هروب المقارنٌن األمرٌكٌٌن للمفاهٌم ومبادئ المدرسة الفرنسٌة نّ وٌبدو لً أّ "

رفضهم لمنهاجٌتهم الصارمة فً الدراسة المقارنة جعلهم ٌبتدعون علما األدب المقارن و

شروط المدرسة الفرنسٌة مبادئ و ٌخالؾ المفهوم الذي قامت علٌه المدرسة الفرنسٌة ألنّ 
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، مما جعل المدرسة األمرٌكٌة على اإلٌدٌولوجٌة المقارن مبنٌة التً وضعتها فً األدب

 : فً هذا الشؤن هً نتقاداتومن أهم هذه اال تنتقد مبادئها

  .افتقاد المدرسة الفرنسٌة لتحدٌد موضوع األدب المقارن و منهاجه بدقة 
 .النظر إلى األدب كجزء من معركة الحصول على مزاٌا ثقافٌة أو اعتباره سلعة 
  الفرنسٌة لآلداب وثقافات آلداب موجبة و سالبة .تقسٌم المدرسة 
 . حصر المقارنة فً األدب و التضٌٌق علٌه 
 .االهتمام بالصالت التارٌخٌة وجعلها شرطا جوهري فً عملٌة المقارنة 
 ".المبالؽة فً إثبات عملٌة التؤثر والتؤثٌر

1 

د فعل ، استفادت من ردوالمفهوم األمرٌكً لؤلدب المقارن ومما سبق ٌظهر أنّ 

التً ثارت خالل نصؾ القرن العشرٌن ضد التارٌخٌة ووضعٌة القرن التاسع عشر 

من هنا كان مطمع األدب المقارن عند المدرسة دا من التؽٌرات الفكرٌة والمهنٌة، ومستفٌ

من أداب واحد فً اتصالها أو ٌة من جهة النظر أكثر باألمرٌكٌة هو دراسة أي ظاهرة أد

هنري رٌماك" هً التصدي للمقارنة بٌن ة المقارنة األدبٌة عند "نت وظٌف، لهذا كاعدمه

أدب وأدب ومجاالت التعبٌر المخالفة لؤلدب ولهذا قللت المدرسة األمرٌكٌة من أهمٌة 

ة الفرنسٌة نظرٌا ورفضت كل ما جاءت به المدرسالشرط التارٌخً إلجراء المقارنة 

 .كان أم تطبٌقٌاً 

 المدرسةاألمريكية رواد. 2

  رينيه ويليكReneWellek مإرخ أدبً 1889" أستاذ األدب المقارن ولد فً فٌنا

تطور النقد الحدٌث والدراسات األدبٌة  ًترك أثر عمٌقا ف من أصل سالفً،

فٌنا فً ولد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  عموماً،السٌما الدراسات المقارنة

اغ ثم تحصل على تشارلز بمدٌنة برودرس األدبٌٌن اإلنجلٌزي واأللمانً فً جامعة 

الكاتب اإلنجلٌزي توماس كارلٌل م برسالة حول 1818عام شهادة الدكتوراه 
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م إلى جامعة تشارلز حٌث قام بتدرٌس األدب 1898عاد فً عام  والرومانسٌة،

مع أوستن  ألفهم، ارتبط اسمه بكتاب نظرٌة األدب الذي 1891حتى عام  االنجلٌزي

م ،ثم توالت طباعته ببعض تعدٌالت وترجم إلى حوالً 1818وارٌن ونشر عام 

وقد نال درجة الدكتوراه الفخارٌة فً  العربٌة، ثالث وعشرٌن لؽة منها اللؽة

تارٌخ األدب  نشؤةوكولومبٌا من مإلفاته : جامعات عدٌدة منها جامعة روما

 ء فً أربعة أجزا 1818- 1118تارٌخ النقد الحدٌث  مفهوم النقد،اإلنجلٌزي، 

  أوستن وارٌنAustin Warrenًماساستوش فى الوالٌات المتحدة  :ولد ف

 1889-1819األمرٌكٌة ،كان عضوا فً قسم اللؽة االنجلٌزٌة ،وأستاذا لها من بٌن 

المثقؾ األمرٌكً" مجلة "فً جامعة مٌشٌؽان ،شارك فً كل من المجاالت األدبٌة :

قد سٌو نٌوانكلندا  ،1811"من أعماله هنري جٌمس فً شٌخوخته و"مجلة نٌوانكلندا

1818 

" René Wellekك ٌتعد المقاالت التً كتبها "رٌنٌه وٌل شكل المنهج وتطوراته:.ت3

القومً وأزمة األدب المقارن : اسمه وطبٌعته  األدبالمقارن وواألدب وهً األدب العام 

دودا واضحة لكل من األدب تعرٌفا منهجٌا وحك فً مقالته األولى أن ٌقٌم ٌوحاول وٌل

 األدب العام و
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علت نجاح الدرس المقارن أحد أسباب التً ج القومً مبتدئا بالتؤكٌد على أنّ 

ك سلبٌات دراسة الصالت بٌن أدبٌن أو أكثر التً كرست المدرسة ٌوٌذكر وٌل محدوداً،

نشاطها حولها، وبشكل ال ٌخدم سوى معرفة المتلقً فالدراسات فً هذا المجال  الفرنسٌة

ال ٌخدم سوى معرفة المتلقً فالدراسات فً هذا المجال ال تقدم نسقا واضحا ٌمكن 

ك عند مفهوم األدب المقارن ٌأخرى و ٌتوقؾ و ٌل بواسطته التمٌٌز بٌن منهج دراسة 

."العالمً و العامالمتضمن دراسة األدب شموله مع األدب 
1

 

بالداخل  ال ٌمكن الفصل بٌنهما من الحتمً هاألدب المقارن مع العام و أنّ  ٌرى أنّ 

أخطر ما  ملفتا لنظر إلى أنّ األدب المقارن بشكل أكثر تفصٌال، ووٌعود وٌلك فً أزمة 

عدم وضوح محٌط عملها، ناهج وبه الدراسات األدبٌة الحدٌثة هو عدم تحدٌد الم تمرّ 

"ؼوٌار" فً تجاوز هذا الخلل كما ٌرى ؤتً فشل "فان تٌجم " و" كارٌه" ونا ٌومن ه

"كٌوٌل
2
 

ك فً مقالته الثانٌة األدب المقارن الٌوم مالمح السٌاق الثقافً الذي ٌوٌرسم وٌل"

فقد سبقت المإتمر الذي قدمه  مها فً كتاب أزمة األدب المقارن،أحاط بؤفكار التً قد

التً عقدت و 1818عالمٌة لؤلدب المقارن عام وٌلك بحٌث فٌه تؤسست الرابطة ال

فً مدٌنة البندقٌة و كان محور دراساته هو البندقٌة فً األدب  1811مإتمرها األول عام 

" فقد ناقش طرٌقة فصل " فان تٌجم ك" فقد أخذ مسارا توفٌقٌا هادئا،أما "هنري رٌمار

ته األكثر وٌشارك "رٌمارك" المفهوم األمرٌكً فً رإٌ األدب المقارن عن األدب العام،

وبحث فً الوقت ذاته على ضرورة االحتكام لمقاٌٌس واضحة  اتساعا لؤلدب المقارن،

وحاسمة فً تمٌٌز وفحص الموضوعات التً ٌراها داخله فً هذا الحقل ثم ٌعود " هنري 

حمل عنوان  نحو ثانٌة لٌضٌؾ إلى مقالته قسما مكمال ٌرٌمارك" فً طبعة الكتاب ال

الهامة فً نظرٌة األدب  وفٌه ٌسعى إلى تحدٌد جملة من المفاهٌم بلورة المفهومات،

وقد وجد ضرورة ملحة فً تناولها بعد أن رأى كثرة اإلضراب ولجدل فً  المقارن،
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التارٌخ فً ؼرب نقد ووهو ٌرى أن هناك اقتراب بٌن ال ومنهاجٌتهمهمة األدب المقارن 

".محددا ذلك فً العامل اإلٌدٌولوجًأوروبا وشرقها 
1
 

وهكذا خرجت الدراسات المقارنة بواسطة الرإٌة األمرٌكٌة عند حدود الدراسات 

التارٌخٌة المقارنة التً تصدر عن متابعة اتجاه العالقات األدبٌة بٌن اآلداب المختلفة 

 .أصول الرإٌة الفرنسٌة والتؤثٌر و التؤثر وهو ما قامت علٌه

" فقد دعى إلى تحدٌد منهج المقارنة بإعادة النظر Harylevenأما "هاري لٌفن "

بتارٌخ ال  االهتمامٌرى لٌفن أن فً المفاهٌم واألطروحات السابقة والتركٌز على العمل و

" .داخل النص ٌشكل تهدٌداً لمستقبل األدب المقارن إذا ما تمت اإلفادة منه فً إضاءة
2
 

دراسة األدب المقارن فً أمرٌكا فً عشرٌنٌات من  وما ٌمكن قوله مما سبق أنّ 

لكن ما كادت فً األذهان بدراسة األدب العام واألدب العالمً وهذا القرن كانت مختلطة 

الحقبة تطلع على دارسً األدب المقارن حتى أعطوه استقاللٌة و تفرد وذلك من خالل 

" حامل هذا كٌرٌنٌة وٌل“والمجالت، وخاصة مع إنشاء كراسً للدراسات المقارنة 

" أزمة األدب المقارنالل محاضراته التارٌخٌة بعنوان "االتجاه النقدي فقد طوره من خ

تشكلت ن هنا تطورت الدراسات المقارنة وذي انعقد فً البندقٌة فملرابطة الدولٌة ال

  .ت ترحٌبا فً الجامعات األمرٌكٌةمناهج األدب المقارن فً أمرٌكا و لق

 :.مفهوم األدب المقارن عند كل من "رينيه ويليك" و "هنري ريماك" 4

 René Wellek ك:رينينه ولي-أ

االلتزام بؤهداؾ البحث األدبً  تمحور فً ضرورةرٌنٌه وٌلٌك" ت" دعوة نّ إ"

عمال المقارن، وهً وصؾ العمل الفنً وتفسٌره وتقوٌمه أو وصؾ مجموعة من األ

درسة النقد الجدٌد فً م، وهذا ما ٌتماشى مع مفهوم أصحاب الفنٌة و تفسٌرها وتقوٌمها
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القت مؤخذ وٌلٌك على المنهج الفرنسً التارٌخً خاصة تجاوباً أمرٌكا لؤلدب أوربا و

كبٌراً من المقارنتٌن األمرٌكٌٌن ممن تبنوا دعوته ،شكلوا المنهج األمرٌكً وقد صار عدة 

باحثٌن على خطاه فً حٌن أنه هو نفسه لم ٌواصل العمل على تطوٌر المنهج ومن أبرز 

"هاري لٌفتن" و"جون ولٌك"، "هنري رٌماك" و رٌنٌهممثلً المنهج األمرٌكً بعد "

فلٌتشر"
1
 

 : هنري ريماك-ب

" ٌعد دستور المنهج األمرٌكً فً األدب المقارن والذي ٌتحدث عن دراسة األدب 

ودراسة العالقات بٌن األدب والمجاالت  ،ها وراء حدود بلد واحد وبلد معٌنالمقارن فٌ

االعتقاد كالفنون باختصار عنده األدب المقارن هو مقارنة أدب بؤدب األخرى للمعرفة و

2".ت أخرى كالرسم أو الموسٌقىرى أو أداب بفنون أو مجاالأخ
 

باختصار منهج األدب المقارن عنده هو مقارنة األدب بمجاالت التعبٌر اإلنسانً 

 .ومقارنة أدب بؤدب أخر وهذا هو تعرٌؾ رٌماك للمنهج األمرٌكً 

 سمات المنهج األمريكي :  .1

ومن خالل المؤخذ التً ذكرها ستلخص لقد عارض وٌلٌك مبادئ المنهج الفرنسً 

 أهم سمات المنهج األمرٌكً: 

 أزمة لفرنسً كما تجلت فً مقال وٌلٌك "تفادي المؤخذ التً أخذت على المنهج ا

 األدب المقارن" 
 قارنة ومّد أفاق الم رن مفهوم واسع للعالقات األدبٌة،توسٌع مجال األدب المقا

 .التعبٌر اإلنسانً األخرىأنماط لتشمل العالقة بٌن األدب و
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 مالحظة العالقات المتشابهة بٌن األدب المختلفة وفقا لمفهوم التوازي
1
وٌكون من  

 .وبدقة أسسها الفكرٌة و األخالقٌةخالل التشابه بٌن األدب المختلفة و النظر فٌها 
 اللحاق باآلداب العالمٌة سواء ؼربٌة أو عربٌة ومجاراة األمم األخرى  التقٌٌمٌة

 من أجل فرض القوة الفكرٌة .
 و السٌطرة  االنفتاح.. 
 "راسة العوامل الخارجٌة كالمصادر تركٌز على النصوص األدٌة ال على د  

 .الوثائق و الظروؾ االجتماعٌةو
 األدب خارج القطر الواحد لتشمل دراسة التؤثٌر و دراسة التشابهات بٌن  دراسة

 عدد ؼٌر محدد من اآلداب بحٌث ٌتعدى القطر الواحد.
  .النص األدبً هو المقارنة 
 .الكشؾ عن جمالٌة النص"

2 
و من خالل هذا نستنتج أن المنهج األمرٌكً ركز على النصوص األدبٌة بوصفها 

  نتاجا جمالٌا انسانٌا.

 : مة ـــــــــــخات

على إعطاء دائرة البحث فً األدب المقارن و لقد ساعد المنهج النقدي على توسٌع

إذا إنما وازه وػ المنهج التارٌخً ومزٌد من االهتمام للعناصر األدبٌة فً النص وهو لم ٌل

على كان أحدهما حمل اسم المنهج الفرنسً األخر اسم المنهج األمرٌكً فإن التسمٌة تدل 

بعة، ومن خالل دراستنا نقطة البدء فً كل منهما أكثر مما تدل على قدر االسهام و المتا

دفعت إلى تشكل ال فً  األمرٌكٌةاالعتراضات  مرٌكً و الفرنسً نستخلص أنّ للمنهج األ

 مواجهته و لكن فً محاورته. 
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 مقارنة بين المنهج التاريخي والمنهج النقدي: .1

 أوجه التشابه:  أ. 

أوجه  وجود تقتضً المقارنة بٌن المنهج التارٌخً و المنهج النقدي أوال إلى

 :بٌن هاتٌن المدرستٌن وهً كاآلتً التشابه

  استخدام االجراءات نفسها فً دراسة االدب المحلً أو اآلداب المحلٌة فالمقارنة بٌن

فً المقارنة بٌن "راسٌن" و"كورنً" الفرنسٌٌن تستخدم نفس االجراءات نفسها 

"لمانًراسٌن الفرنسً وؼوته األ
1 

  ّالترجمة من أهم قضاٌا االدب المقارن، فهً وسٌط مقارنً مهم  والمترجمون  عد

 وسطاء ثقافة و ثقافة .هم ال

  ضرورة وضع مصطلحات ذات داللة ثابتة فً االدب المقارن بحٌث نزول

 الخالفات حول قضاٌا مثل : " العاطفة" و"الذوق" و " الحركة" .

  و  كل متكامال موضوعا و أسلوبا وتجاري و رموزاالؽربٌة  اآلدابالتطابق فً عد

إٌحاءات و تطورا فنٌا وؼٌر فنً"
2
.   
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 أوجه االختالف :.ب

 لقد تعارضت المدرسة الفرنسٌة مع المدرسة األمرٌكٌة فً عدة نقاط وهً كاالتً: 

 .ٌركز التٌار الفرنسً التارٌخً خاصة على الصالت و مظاهر التأثر و التأثٌر 

 تأثر و التأثٌر مسألة ؼٌر أساسٌةأما المدرسة االمرٌكٌة تعد ال . 

  ٌتامبل" ، "جان كارٌه" حٌث ٌنفون قٌام عالقة هذا المنهج وبخاصة " جوٌارا" "

 حمٌمٌة بٌن األدب ووسائل التعبٌر اإلنسانً األخرى والعلوم والعقائد . 

 بٌن األدب ووسائل التعبٌر من أساسٌات المنهج األمرٌكً إقامة عالقة حمٌمٌة. 

ب اإلنسانً األخرى والعلوم و العقائد هذا واضح من تعرٌؾ "هنري رٌمارك" لألد

.المقارن
1 

I. :اتجاهات األدب المقارن  

 االتجاه التاريخي : .1

 مرحلة المنظور التاريخي أو تاريخ األدب: 

شؽلت هذه المرحلة القرن التاسع عشر كله وامّتدت حتى القرن العشرٌن، "

وطوال هذه الفترة سٌطرت النظرة التارٌخٌة على دارسً األدب ونبػ الفرنسٌون خاصة 

التناول حتى ارتبط هذا المنظور بهم وأصبح ٌعرؾ باسم المدرسة فً تحقٌق هذا 

الفرنسٌة فً الدرس األدبً، وٌرى دارسو األدب األعمال األدٌة ي صورة أعمال 

تبدأ هذه المقوالت  منتظمة فً نسق تارٌخً، فهم ٌطبقون مقوالت التارٌخ بهمزة القطع و

كان معاٌٌر و ذوق و أعراؾ و تجارب ة الزمنٌة و المكانٌة فلكل زمان و مبمقولة النسبٌ

خاصة، تتؽٌر من زمان إلى أخر أو من مكان إلى أخر و ال نحكم على قٌمة العمل حتى 

وال نحكم علٌه بأعٌن عصرنا الحاضر وتجارنا  الرجوع إلى فضائه الزمانً و المكانً،

ه ال ٌنظر المعٌشة األن، وإنما نراه من خالل أعٌن معاصره، فالشاعر عندما ٌنظم قصٌدت

توجه أبو تمام فً قصٌدته فتح  ومثال ذلكإلى زمن أخر أو مكان بل ٌنظمها إلٌهم، 
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هكذا األمر مع كل مٌن هً انتصارهم على جٌش الروم والعمورٌة إلى معاصره المسل

"عمل أدبً .
1
   

العمل األدبً ال نحكم علٌه من خالل  ومن خالل هذه المقولة نستوعب أنّ 

البحث والتنقٌب فً زواٌا تارٌخه المحاطة بالعمل األدبً، هكذا  حاضرنا بل من خالل

 ٌتلقى المعاصرٌن األعمال األدبٌة وٌقٌمونها.

معها مقولة أخرى وهً "السببٌة"،  وٌتداخلالتارٌخٌة  ٌرتبط بمقولة النسبٌة" و

وهً تعنً أن األدٌب ال ٌبدع عمالً أدبٌاً من فراغ، وإنما  البد من "مسببات" تدفعه إلى 

نظم نتاجه األدبً، فاألدٌب ال ٌبدع من عدم وإنما البد له من نموذج سابق ٌبنً علٌه 

ب رواٌة أ وٌحتذٌه عن قرب أو عن بعد. لكن تصور شاعر ٌنظم قصٌدة أو راٍو ٌكت

ًّ ٌؤلؾ مسرحٌة إالّ و ٌكون فً ذهن كل واحد منهم نموذج مسبق، وهذه النماذج  مسرح

تكون بمثابة المصادر التً ٌستقً منها األدٌب مادته األدبٌة"  
2
  

" و مع هاتٌن المقولتٌن تأتً مقولة ثالثة و هً مقولة النشوء و التطور، فالتارٌخ 

بات فً الشكل أ المضمون. ومن ثّمة برزت قضٌة ٌعنً فً جوهره التؽٌٌر و عدم الث

التقسٌم الزمانً إلى فترات و مدارس وأجٌال وتٌارات"
3
     

من هاتٌن المقولتٌن نستخلص أن األعمال األدبٌة ال تأتً من فراغ و إنما لدٌها و

مسببات تدفع األدٌب إلى نظم أعماله، وهذه األعمال ال ٌستقٌم التناول التارٌخً بدونها 

ألدب فبها برزت قضٌة التقسٌم الزمنً والمكانً لألعمال، فاإلعمال األدبٌة تتّؽٌر فً ل

 الشكل و المضمون 

" أما المقولة الرابعة فهً مبنٌة على الحقائق التارٌخٌة موثقة بجهد مؤرخً 

األدب حٌث قضوا حٌاتهم فً توثٌق الحقائق التارٌخٌة المتعلقة بالعمل األدبً من حٌث 

 بً إلى مؤلفه، أو تارٌخ التألٌؾل األدنسبة العم

مهمة األدٌب هً تحقً الحقائق، وتوثٌق نسبتها إلى  فً هذه المقولة نالحظ أنّ 

 مؤلفها، وهذه المقولة ترفض الشك وتبنى على الحقائق.

                                                           

.11م، بٌروت، ص7111، 7أحمد شوقً رضوان، مدخل إلى الدرس األدبً المقارن، دار العلوم العربٌة، ط  1
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"وهكذا نفرد األدب المقارن بفرع خاص من تارٌخ األدب القومً بهدؾ إلى 

خر من صورة األدٌب أو العمل األدبً، حٌث اشترط تزوٌد مؤرخ األدب القومً بجانب أ

المنهج التارٌخً على الدرس المقارن أالّ ٌشرع فً دراسة تارٌخٌة مقارنة إال ٌعد إثبات 

اتصال تارٌخً موثق بٌن طرفً الدراسة المقارنة و بهذا المفهوم استمرت المقارنة 

قبل أن ٌمّر المصطلح حتى القرن العشرٌن وذلك  تطٌلت القرن التاسع عشر وامتدّ 

بمرحلة ثانٌة وهً مرحلة التمرد على المنظور التارٌخً"
1

    

" بكتابه األدب Francois Guyardeولقد مثل هذا االتجاه "فرنسوا جوٌار" "

 الفرنسً و الذي سأتطرق إلى ذكره م االتجاه7197المقارن الذي صدر عام 

 (: ممثل االتجاه الفرنسي )ماريوس فرنسوا جويار1.1

م بعنوان 7197" الذي صدر عام Fransois Guyardeكتاب فرنسوا جوٌار"  إنّ 

فً هذا  ٌعّد تلخٌصا لمجاالت و مناهج البحث la littrature compareاألدب المقارن

جوٌار ٌبدأ فٌقدم تعرٌفا لألدب المقارن بأنه " تارٌخ العالقات األدبٌة الدولٌة"، الفرع. "و

ٌقؾ على الحدود اللؽوٌة لألدب، وٌتابع حركة انتقال الموضوعات واألفكار  فجوٌار

بٌن أو أكثر، و هذه الحركة قد تتمثل فً األجناس األدبٌة، فٌمكن مثال والمشاعر بٌن أد

دراسة تأثٌر الكومٌدٌة اإلنسانٌة على المسرح الفرنسً من هاردي إلى راسٌن أو تأثٌر 

فً مصر، أو دراسة تأثٌر جنس الخرافة على لسان مولٌٌر على المسرح الكومٌدي 

الحٌوان فً صٌؽته العربٌة على ٌد عبد هللا ابن المقفع "كلٌل ودمة" وانتقل هذه الترجمة، 

 بعد ضٌاع أصولها القدٌمة، ثم ترجمة إلى اللؽات الالتٌنٌة وتأثٌرها على الكاتب الفرنسً

".Fables فً حكاٌته على لسان الحٌوانLaFontaineفونتٌن ال
2

   

صورة أمة من خالل إنتاج " وٌمكن أن ٌتم رصد الحركة األدبٌة من خالل تلمس 

كاتب أو فرٌق من الكتاب عنها ٌنتمون إلى أمة أخرى، ومن أقدم هذه الصورة فٌما 

    ٌخص عالقة الشرق العربً بالؽرب األوروبً الصورة التً قدمتها أؼنٌة روالند

Lachance de roland  ًتصور واحد من  تصور واحدة من المعارك التً والت
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المعارك التً حدثت بٌن المسلمٌن والفرنسٌٌن فً عهد سارجمان وهً ملحمة لقت 

كبٌرا، وٌمكن أٌضا أّن تتم دراسة المقارنة من خالل مالمح صورة أمة من األمم  اً رواج

أو حضارة من الحضارات فً إنتاج كتاب ٌنتمون إلى أمة أخرى، و من هذا اللون تأتً 

دراسة جون ماري كارٌه الفرنسً عن الرحالة و الكتاب الفرنسٌٌن فً مصر 

voyageur et écrivains français en Egypte (le caire1956)   ." 
1
    

 ولقد قدم "فرنسوا جوٌار" شروط لدراسة عالقة التأثر و التأثٌر:

 .ًضرورة المحافظة فً دراسة األدب المقارن فً طبعها اإلنسان" 

 التأثٌر.اختٌار عالقة  الّدقة   

  ّالزمنً التسلسل تحدٌد فً قةالد. 

 دباء نموذجٌناختٌار أ".
2 

  :كل واحدة نحو األخرى مأخذ1.1

  .نهج التارٌخً )المدرسة الفرنسٌة(على الم. المأخذ أو االعتراضات 7

لقد ساد المنهج التارٌخً نحو قرن من زمان من بداٌة القرن الخمسٌنات، وقد 

القى هذا المنهج عدة انتقادات ومأخذ على مبادئه و أسسه، وأبرز المعارضٌن لهذا 

 كتابه أزمة األدب المقارن ممثل المنهج النقدي الفنً. المنهج " رونً وٌلٌك" فً

 ولقد تمثلت هذه االنتقادات فٌما ٌلً: 

 .عدم وجود تحدٌد واضح لمفهوم األدب المقارن ومناهجه
3
  

  عدم التركٌز على العمل األدبً فً الدراسة بل خصروه فً مشكالت خارجٌة

 تتصل بالتأثٌرات والشهرة.

 ع قومٌة.االنطالق فً الشهرة بدواف 

 .أثقلوا األدب المقارن بمنهج قدٌم للبحث ال ٌختلؾ عن المنهج الموازانات 

 .لم ٌقدموا موضوعا محدداً وال منهج واضح 

                                                           

.61صبتصرؾ أحمد دروٌش : المرجع السابق،   1  
، رقم اإلٌداع 7عز الدٌن المناصرة : النقد الثقافً المقارن منظور جدلً تفكٌكً، دار المجدالوي لنشر و التوزٌع، ط 6
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 األدب فأصبح  دب المقارن بحٌث فطرته على ما هو أجنبً فًضٌقت مجال األ

مجموعة ؼٌر متماسكة."
1  

  استعمارٌة حٌث قسموا األدب إلى إن المقارنٌن الفرنسٌٌن األوائل كانوا ذي نزاعات

أدب موجب وسالب أدب المستعمر أدب موجب وأدب المستعمر أدب سالب، 

وركزوا على اآلداب األجنبٌة وأهملوا أداب القارات األخرى.
2 

ومن هنا نستوعب أن المدرسة الفرنسٌة تعرضت لنقد شدٌد من قبل الفرنسٌٌن 

ل" الذي ٌامبى رأس منتقده "رنٌه اٌتفً نصؾ الثانً من القرن العشرٌن، ز كان عل

وجه إنتقادا عنٌفا لمواطنه جوٌار الذي طباعة األدب المقارن، دون أن ٌشعر 

اتجاهات فرنسٌة جدٌدة وجٌل جدٌد، حٌث قاموا بالتطورات الكبرى، ومن هنا ظهرت 

 ببلورة مفهوم األدب المقارن.

 االتجاهات الفرنسية الجديدة: 1.1

"تعرضت المدرسة التقلٌدٌة لنقد شدٌد من الداخل و الخارج كما ذكرنا سابقا و 

على رأسهم " رنٌه اٌتٌامبل" الذي قدم نقدا الدؼا لجوٌار واتهمه بالتعصب القومً 

واإلقلٌمً، وسخر منه ألنه أعاد إباعة كتاب األدب المقارن، و لم ٌقؾ إٌتٌامبول عند هذا 

بأدب الشرق".الحد بل دعا إلى االهتمام 
3

   

قد دعى إٌتٌامبل إلى أدب المقارن ٌجمع بٌن المنهج التارٌخً و النقدي، " و

وحاول أن ٌتدارك األخطاء و مواطن الضعؾ التً أثرها خصومها و التً وقع فٌها 

 .مواطنٌه الفرنسٌٌن

 وممن هاجم رواد المدرسة التقلٌدٌة من الفرنسٌٌن " جان فاربٌه"، الذي لفت إنتباه

الوسطٌة إلى جانب أداب عصر النهضة و العصر  اآلدابزمالئه إلى أهمٌة البحث فً 

الحدٌث، ومنهم أٌضا "روبٌر إسكاربً" الذي شدد على أهمٌة علم االجتماع األدبً وألؾ 

فٌه، وبذلك أعاد إلى هذا الحقل المعرفً ما ٌستحقه من اهتمام، و من أهم الكتب النظرٌة 

                                                           
مدارسه ومجاالت البحث فٌه التراث  –: األدب المقارن  -رٌحان المنصوري  -بتصرؾ هادي نظري منظم،  1

.719األدبً، العدد ثامن د .ط، د.ت ص   
دٌفٌد هنري: حدود األدب المقارن، ترجمة عبد الحكٌم حسان، الناشر مركز الحضارة  –بتصرؾ فٌرٌرب فٌرٌدٌك 7 

.71م، ص 6116، 7العربٌة ط   
.71ادي نظري منظم: األدب المقارن، المرجع السابق، ص ه 

3
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ب األدب المقارن من تألٌؾ " كلود بٌشوا" و " اندرٌه مٌشٌل الجدٌدة فً فرنسا كتا

م ووصؾ المجاالت 7121روسو"، ومن مزاٌا هذا الكتاب الذي صدر فً بارٌس عام 

المختلفة التً تشكل األدب المقارن مع االحترام قدر المستطاع لنظام متوارثات لكتاب 

"فان تٌجم".
1
  

نالحظ فٌه ألول مرة فً األدبٌات ا نّ "ومن الالفت للنظر فً هذا الكتاب هو أن

المقارنٌة الفرنسٌة تعرٌفا لألدب المقارن ٌشدد على تداخل االختصاصات وٌهدؾ إلى 

 الجمع بٌن االتجاهات المختلفة فً الدراسات المقارنة، وٌقصد به التعرٌؾ الثانً 

األدب المقارن هو الفن المنهجً الذي ٌبحث عن عالقة التماثل، والقرابة  »

والتأثٌر، وتقرٌب األعمال و النصوص األدٌة من بعضها بعٌدة كانت فً الزمن أو 

الفضاء، شرطا أن تنتسب إلى لؽات متعددة أو ثقافات مختلفة، وإن كانت جزءاً من تراث 

2".»واحد. وذلك من أجل وصفها وفهمها و تذوقها بشكل أفضل
 

 "بروتٌل" وهو كما ٌلً:وهناك تعرٌؾ أكثر إٌجاز قدمه المؤلفان باالشتراك مع 

األدب المقارن وصؾ تحلٌلً و مقارنة منهجٌة تفاضلٌة وتفسٌر مركب »"

خالل التارٌخ و النقد والفلسفة من أجل الوصول من  بٌن اللؽات و الثقافات ٌةلظواهر أدب

  «إلى فهم جٌد لألدب بوصفه وظٌفة نوعٌة للروح اإلنسانٌة

. وهو ٌحاول أن ٌجمع االتجاهات خ التام وهذا التعرٌؾ األخٌر ٌفتقر إلى الوضو

المدارس المختلفة فً األدب المقارن. كما أنه ٌصنؾ االتجاه الفلسفً إلى االتجاهٌن و

 ثقافتٌن على األقل. التارٌخً والنقدي وٌشدد على المقارنة بٌن أدبٌن أو

ومن المقارنٌن الجدد فً فرنسا "دانٌل هنري باجو" مؤلؾ كتاب األدب المقارن 

الكتاب على االتجاهات الفرنسٌة ، ٌركز فً هذا 7111عام واألدب المقارن و األدب 

األدب كالسٌمائٌة واألدب اإلنسانً، كما دعى إلى مقارنة مقارن الجدٌدة فً األدب ال

.لرسم"بالفنون كالموسٌقى  وا
3
           

                                                           

.71هادي نظري منظم : المرجع السابق، ص  1  
79المرجع نفسه: ص  2  
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ة مع الجٌل الجدٌد حاولت دعت إلى منهج ن المدرسة الفرنسٌن نشٌر فً األخٌر أوٌبقى ا

جدٌد، حاولت فٌه بلورة مفهوم األدب المقارن وذلك من خالل تدرك األخطاء التً وقع 

 فٌها مقارنٌن الجٌل األول. 

 

 . االتجاه النقدي: 1

 مرحلة المنظور النقدي أو النقد األدبي:  1.1

"
1

تأثٌر النقلة الكبٌرة فً بدأت هذه المرحلة فً تطور  الدراسة األدبٌة تحت 

الدرس اللؽوي من التارٌخٌة إلى الوصفٌة، فّشن درسوا األدب الجدد وبخاصة فً 

، حملة شدٌدة على المنظور التارٌخً فً تناول األدب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

ودراسته، وشككوا فً ؼاٌات الدراسات األدبٌة الحدٌثة التارٌخٌة، وعارضو المنهجٌة 

، وأخذ بل وصلوا إلى حّد التشكٌك فً مشروعٌة دراسة األدب تارٌخٌاً  المتبعة،

المعارضون الجدد ٌدعون إلى التمسك بالحقٌقة العلمٌة الموثقة بكل سبٌل التوثٌق و 

التحقٌق رفضة لكل تكهن أو ظن أو اعتقاد، وحرصهم على " الموضوعٌة و المنهجٌة" 

 عمل األدبً".البعٌدة عن كل حكم تقوٌمً أو تفسٌر ذاتً لل

المأخذ وؼٌرها أفل نجم الدراسة التارٌخٌة لألدب، وانصرؾ "ونتٌجة لهذه 

وبخاصة الجامعات األمرٌكٌة عن البحوث األدبٌة  -الكثٌرون من دارسً األدب

وأخذ منظور جدٌد ٌتبلور، وتتسع أفاقه، و ٌحّتل مكانة المنظور التارٌخً فً  -والتارٌخٌة

المنظور السكونً أو األنً " النقد األدبً"، فإذا كان المنظور الدرس األدبً الحدٌث، هو 

التارٌخً بمقولته ٌرى األعمال األدبٌة فً صورة حبات متصلة متتالٌة فً عقد المنظم 

فإّن المنظور السكونً أو النقد األدبً ٌرى األعمال األدبٌة حبات متجاورة متماثلة فً 

عقد مفروط زماناً ومكاناً".
2
   

 

وكان من الطبٌعً أن تنتقل هذه الثورة إلى الدراسات األدبٌة المقارنة، وتتزاٌد 

االنتقادات و المعارضات حتى وصلت إلى ذروتها و عرفت باسم )أزمة األدب 
                                                           

.79أحمد شوقً رضوان: مدخل إلى الدرس المقارن، المرجع السابق، ص  1  
.71المرجع نفسه، ص بتصرؾ:  2  
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" رٌنٌه المقارن(وقاد هذه الحملة أستاذان كبٌران أحدهما فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

". وٌلٌك" واألخر "رٌنٌه اٌتٌامبل"
1

 

 ّصوا األدب المقارن بعدة نقاط منها:وخ

أن األدب المقارن بالمنظور التارٌخً انحصر تقرٌبا فً دائرة ضٌقة للؽاٌة و "

هً تتبع التأثٌرات الوافدة والتأثٌرات الصادرة بحٌث أصبح الدرس المقارن ماسك دفتر 

 األدب القومٌة .بٌن جمركً ٌسجل و ٌرصد ما ٌمر به عبر بواباته من تأثٌرات متبادلة 

وفً المقابل انطلقت الدراسة األدبٌة الجدٌدة من ثالث مقوالت أساسٌة توافقت مع 

توجهات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً حاولت دوما االستفادة من األخطاء التً وقع 

فٌها األوربٌون وهذه المقوالت الثالث هً"
2
 : 

  و الثقافات المختلفة متساوٌة فً القٌمة والعطا،  اآلداب" مقولة أخالقٌة ترى جمٌع

 وترفض مبدئٌا تمٌز أدب على أدب، أو سٌطرة ثقافة .

 باالنفتاح على اآلداب المختزن عٌر مسٌرة التارٌخ اإلنسانً. مقولة سٌاسٌة تنادي 

  مقولة نقدٌة وتنظرٌه تقول بوحدة الظاهرة األدٌة على اختالؾ فضاءاتها الزمانٌة و

 المكانٌة".

أداة فً ٌد  ةٌة المقارنبوفً إطار هذه المقوالت أصبحت المقارنة فً الدراسة األد

 دارس تساعد فً الؽوص فً ظاهرة األدبٌة عبر الحدود القومٌة.

القومً وؼٌره  " وهكذا تخلّى األدب المقارن عن كونه فرعاً مكمال لتارٌخ اآلداب

ً المقارن ال ٌدرس مجنون لٌلى ألحمد شوقً من اآلداب األجنبٌة وأصبح الناقد األدب

ما أصبح ثبات مدى تأثر أحمد شوقً، و شكسبٌر، و إنّ ورومٌو وجولٌت لشكسبٌر بهدؾ إ

هو وضع كل مسرحٌة منها مقابل األخرى لتشكٌل الجمالً و البنٌات الفنٌة لكل  الهدؾ

معا من حٌث  واحدة منهما فً ضوء األخرى، وبذلك تزداد فهمها واستٌعاًبا للعملٌن

الحبكة والحدث الدرامً."
3
  

                                                           

.71ص السابق، المرجع: رضوان شوقً أحمد  1  
  2 71ص: نفسه المرجع .
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"وأضاؾ النقاد الجدد األمرٌكٌون بعداً جدٌداً للدراسة األدبٌة المقارنة ٌتمثل فً 

قٌاس األدب ومقارنته بشتى الفعالٌات اإلنسانٌة األخرى".
1
  

وكان البد من موقؾ توفٌق ٌبن المدرسة الفرنسٌة الصارمة منهجها والضٌقة أفقاً 

وخٌر المتوسعة مجاالً ٌا ووبٌن ما ٌسمى المدرسة األمرٌكٌة المتحررة منهج ـوالمحدودة 

رئٌس الجمعٌة الدولٌة لألدب  م به األستاذ "أولرٌج فاٌستشاٌن"ـمثال لهذه التوفٌقٌة، ما قا

ٌن المدرستٌن المقارن فً كتابه األدب المقارن ونظرٌة األدب وقد حدد نقاط الخالؾ ب

 وحاول توفٌق بٌنهما.

 نبقى أن نشٌر فً األخٌر إلى األزمة التً أحدثها الناقد "رٌنٌه وٌلٌك". و

 إتيامبل:  –. أزمة األدب المقارن: رينه ويليك 1

 رينيه ويليك:  1.1

م فً الدراسات األدبٌة بٌن النظرٌة والنقد 7111وٌلٌك  فً فرنسا  "مٌّز رٌنٌه

 والتارٌخ، ثم حاول نقد مصطلحات األدب العام، والمقارن، والنقدي، ٌقول رٌنٌه وٌلٌك: 

تعب وكان ماتٌوارنولد أول من استعمله ممصطلح األدب المقارن، مصطلح  إنّ »

اك أمبٌر )التارٌخ المقارن، وفضل م ترجمة لالصطالح جان ج7111فً اإلنجلٌزٌة عام 

م، وحٌن أن األلمان استعملوا مصطلح 7161الفرنسٌون مصطلح فٌلمان المقارنة األدٌة 

تارٌخ األدب المقارن باألدب الشفهً، وهو ٌلحق األدب الشفهً باألدب المكتوب، ؼٌر 

ألخر لألدب أن األدب المقارن كما ٌقول ال ٌساعد فً دراسة األدب الشفهً، أما المعنى ا

 «المقارن 

فهو دراسة الصالت بٌن أدبٌن أو أكثر كما ٌرى الفرنسٌون ولقد ركز وٌلٌك فً 

 كتابه على عدة نقاط :

القومٌات، فهو ٌنادي بأدب ٌقؾ فوق القومٌات وهو ٌسخر من مسألة العوائق  . رفض7

اللؽوٌة، لكنه ٌناقض نفسه ألنه جعل األدب العالمً: هو أوروبا و روسٌا وأمرٌكا، أي 

 أنه وسع المركزٌة.   

                                                           

.66ص  السابق،المرجع  أحمد شوقً رضوان:  1
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. ال ٌعنً رفض الفوارق اللؽوٌة أن هذه الفوارق ؼٌر موجودة، فهل ندرس فً األدب 6

 عاً عالمٌا: أم مرؼوبا.المقارن، وق

. حتى ولو وقفنا على التعمٌم الفوقً عند وٌلٌك المرتبط بكلمة أدب للمقارنة واألدب 1

القومً، فإن الوصول إلى تحلٌل األدب ونظرٌة األدب، ٌمر إجبارٌا باألدب القومً و 

العام واألدب المقارن".األدب 
1

 

 جملة من األفكار:وفً الختام فإن هذه الدراسة قادتنا إلى استنتاج 

 األدب المقارن هو األدب الذي ٌدرس العالقة بٌن اآلداب القومٌة. -

 ٌتسم المنهج الفرنسً بالنزعة القومٌة إلى النزعة التارٌخٌة. -

ٌركز األدب األمرٌكً على العالقة بٌن اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و ال ٌقٌم  وزنا  -

  للصالت التارٌخٌة  

لألدب المقارن أهمٌة وتكمن فً أنه ٌسمح باطالع على أداب األجنبٌة ومقارنتها  -

 باآلداب القومً. 

 كل هذه الدراسات و االنتقادات التً وجهت إلى المدرسة التارٌخٌة أدت إلى: 

 األزمـــــة: 1.1

م وعقدت مؤتمر األول فً 7191لمقارن عام تأسست الجمعٌة العالمٌة لألدب ا"

وهو المؤتمر الثانً و أول  7191م وكان مؤتمر ) جابل هل( عام 7199عام البندقٌة 

مناسبة التقى فٌها األمرٌكٌون مع زمالئهم األوروبٌون رسمٌا، وكان جان ماري كارٌه 

 م ٌقول: 7196وضع مقدمة الكتاب السنوي لألدب المقارن و األدب العام 

صالت الحقٌقٌة بٌن األعمال، األدب المقارن جزء من التارٌخ األدبً، ٌهتم بال »

)األدب  :د كارٌهٌستبع، و«الذٌن ٌنتمون إلى أداب متعددةبل وحٌوات الكتاب 

. وٌعلّق صالت المجّسدة باعتبارها تمارٌن() ال تدعمها ال :وٌستنكر كل مقارنةالعام(

استمرارٌة للمنهجٌة التً عفا عنها الزمن( على مقّدمة كارٌه، بأنها)   R.Wellek وٌلٌك

                                                           

.766ص  السابق، المرجع تفكٌكً، جلً منظور المقارن النقد:  مناصرة الدٌن عز  1
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على المدرسة ، على أنه هجوم أمرٌكً 7119لهذا فُهم بحثً فً مؤتمر جابل هل عام 

"الفرنسٌة فً األدب المقارن
1
  

كتاب )أزمة األدب المقارن لرٌنٌه إٌتٌامبل(: )لقد  R.Wellek"وٌنتقد رٌنٌه وٌلٌك 

متطرفا، حٌن قال إن علٌنا جمٌعاً أن ندرس اللؽات: الصٌنٌة والبرتؽالٌة  كان إٌتٌامبل

والعربٌة، فهو ٌستهٌن ـ بما تتصؾ به ـ هذه اللؽات ـ  من قصور ذاتً، وبالعقبات التً 

تقؾ أمام أكثرنا إلتقان اللؽات الشرقٌة. ولكّنه محّق من حٌث المبدأ حٌن ٌطالب ببوٌطٌقا 

قاً لألدب العالمً(، وفً دراسة أخرى ٌلتفت إلى أهمٌة األدب مقارنة، وبدراسة شاملة ح

المقارن إّن من أعظم مزاٌا األدب المقارن أنه ٌحارب العزلة الزائفة لتوارٌخ األب 

الوطنٌة، وال شك أّن بول فان تٌجم على حق، فً تصور لتراث أدبً ؼربً متماسك، 

محاولة فان تٌجم  إنّ ً كنً أشّك فتشّكل خٌوطه، شبكة من العالقات التً ال حصر لها، ل

للتمٌز بٌن األدب المقارن و األدب العام، سوؾ تنجح "
2

   

وٌلٌك للمدرسة التارٌخٌة، ومحاولته  وبعد كل هذه االنتقادات التً قدمها رٌنٌه

التوفٌق بٌن المنهج التارٌخً والنقدي ٌأتً بعده زمٌله فً هذه النظرة الذي سٌوجه نقداً 

 لفكرة المركزٌة الفرنسٌة هو رونً إٌتٌامبل الفرنسً. 

أزمة األدب المقارنة ليست عقلنةـ  Rene Etiembleرينيه ايتيامبل  1.1

 : 1691المقارن

رٌنٌه إٌتٌامبل أول فرنسً، وجه النقد لفكرة المركزٌة الفرنسٌة وبالتالً كان "

الفكرة المركزٌة األوروبٌة من ٌقدر إذن على منع العرب أو المسلمٌن، من اعتبار لؽتهم، 

ولماذا تصّر  هً لؽة هللا، وّثم ٌطالب بقٌادة أدبهم المتفردة بهذه المٌزة لكل اآلداب.

لملٌار نسمة على نفس االتجاه المحوري وٌراقب إٌتامبل الصٌن، باعتبارها دولة ا

التطورات فً أوروبا الشرقٌة: ففً بولندا تصدر مجلة )مشاكل األجناس األدبٌة( وفً 

م، نّظمت أكادٌمٌة العلوم بهنؽارٌا، مؤتمراً عالمٌاً لألدب المقارن ببودابست، 7126سنة 

                                                           

  1 761 ص السابق، المرجع:   مناصرة الدٌن عز
2 .769 ص السابق، المرجع تفكٌكً، جلً منظور المقارن النقد:  مناصرة الدٌن عز
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الدول الرأسمالٌة: بلجٌكا،  حٌث شارك ممثلو الدول االشتراكٌة إضافة إلى بعض

، فرنسا. كما ازدهر األدب المقارن فً البٌرو وأمرٌكا الشمالٌة "اسوٌسر
1
  

 ٌلً: تٌامبل ماثّم ٌقّرر رٌنٌه ا

. إّن ما ٌجب أن ٌتخلّق به المقارن، هو االنسالخ من كل إقلٌمٌة و االعتراؾ بالقٌم 7

مها أو نتذوقها، دون إحالة دائمة إلى المتبادلة، منذ مالٌٌن السنوات، و ال ٌمكن أن تفه

 هذه التبادالت. 

لوي أرؼون" فً براغ، كفٌل بأن ٌرّد الجمٌع إلى المعنى . الخطاب الذي ألقاه "6

المشترك، وهو أن مقارنً العالم الرأسمالً و العالم االشتراكً، ٌتفاهمون حول ما هو 

 أساسً من مناهج درسهم المشترك و موضوعه.

األعمال األدبٌة لكل أمة، تصبح ملكاً مشتركاً لألمم  »ٌامبل بقول ماركس:. ٌستشهد ات1

، ستؽدو محدودٌة الفكر ومحدودٌة الوطنٌات، أمراً مستحٌالً مع الزمن، واألخرى

 وسٌتشكل األدب العالمً من خالل اآلداب الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة.

هو الذي ٌضم ّمختصٌن فً: الالتٌنٌة، إّن المعهد الذي أحلم به ـ ٌقول إتٌامبل ـ "رابعاً: 

اإلؼرٌقٌة، السومرٌة، الهٌروؼلٌفٌة، السالقٌات: ) الروسٌة ـ البلؽارٌةـ المكدونٌة(، 

وقد كان جٌل ـ بالدنسبرؼر  الهندوسٌة، الجرمانٌة، التركٌة، المنؽولٌة، الٌابانٌة...إلخ.

أجل المقارنة، فً  وبول هازار، ٌكتفً بلؽتٌن أو ثالث لؽات إلى أربع أو خمس من

أم جٌل الستٌنات أقصى حّد، وهً: األلمانٌة، اإلنجلٌزٌة، اإلسبانٌة، الفرنسٌة، واإلٌطالٌة 

فٌنبؽً أن ٌعرؾ: الٌابانٌة، العربٌة، اإلٌطالٌة، اإلسبانٌة، الروسٌة، البولندٌة، التشكٌة، 

لؽات: ) كل طالب البرازٌلٌة، الصٌنٌة(. وٌختم إتٌامبل قائالً بصدد البحث المقارن وال

لؽة أو لؽتٌن(. ٌرٌد العمل معً بهدؾ حصول على دكتوراه الدولة، أطالبه بمعرفة 

 ؽة كونٌة موحدة للعالم، مسألة ؼٌر قابلة لتحقٌق.لوٌؤكد إتٌامبل أن 

خامساً: ٌنقسم األدب المقارن فً العالم كله حسب إتٌامبل، إلى اتجاهٌن: األول ٌرى هذا 

هتم بالدراسات التارٌخٌة، وال ٌجب أن ٌكون إالّ فرعاً من تارٌخ الدرس المعاصر، ال ٌ

. والثانً: ٌرى أنه حتى لو لم ٌتوافر األدبان على عالقات تارٌخٌة، فإنه من األدبً

                                                           

 . 761: صعزالدٌن مناصرة :المرجع السابق  
1
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الطبٌعً أن نقارن أنواعهما المنجزة. وٌعتقد إتٌامبل أن األدب المقارن، ال ٌستطٌع أن 

عام( فً أمرٌكا ". ٌتقمص ) األدب العالمً( وال )األدب ال
1

 

بأنه حٌن حّدد مجاالت األدب المقارن، فهو أي ؼوٌار: ) ٌضعنا  "وٌنتقد ؼوٌار

 "بعٌداً عن األدب( وٌنتقد إتٌامبل، إدراج أدب الرحالت فً نطاق ألدب المقارن .

أنه ٌجب أن ٌهتم األدب المقارن بالكلمات و بعالقاتها وتأثٌرها أو  ٌرى إتٌامبل"سادساً: 

تراكٌبها المستعارة من الخارج. كما أن العالقات بٌن اللؽات وتبادل التأثٌر بٌنها، ٌقع فً 

األدب المقارن. كذلك دراسة التأثٌر اللؽوي بٌن المستعِمر والمستعَمر. وٌدعو إتٌامبل 

 نة: )على أالّ ُتترك إلى اللسانٌن فقط الذٌن ٌفتقدون لحساسٌةأٌضا لوجود ـ أسلوبٌة مقار

اللؽة الجمٌلة(. كما ٌدعو لدراسة علم العروض المقارن، وعلم مقارن الصور، ودراسة 

ترجمات قصٌدة واحدة بعدة )الترجمة( فناً، أي الدراسة المقارنة للترجمات، كأن نقرأ 

 لؽات. 

إلى التوفٌق بٌن المفهومٌن الفرنسً و األمٌركً لألدب  نٌه إتٌامبلسابعاً: ٌدعو رٌ

المقارن. كما ٌتنبأ فً المستقبل بـ: ) شعرٌة مقارنة(. كما ٌطالب باالنفتاح  العالمً على: 

 الصٌن  و العالم العربً وبالد المسلمٌن والٌابان و إفرٌقٌا و البرازٌل و أمرٌكا اإلسبانٌة.

لمسلمٌن فً كتابه : ثمانً مّرات تقرٌباً."ثامناً: ٌذكر إتٌامبل العرب و ا
2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 766 ص السابق، المرجع تفكٌكً، جلً منظور المقارن النقد:  مناصرة الدٌن عز
2 .761 ص ،نفسه المرجع:  مناصرة الدٌن عزبتصرؾ  
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 . عيوب المنهج األمريكي:  4

 ومزاوجتها ٌن األدب وتدخل االختصاصات.، األمرٌكٌٌنتنوع تعارٌؾ المقارنٌن * 

 * النظرة الخاطئة لألدب العربً كفضاء متمٌز داخل حقل الدراسات المقارنة.

 * الخلط بٌن مفاهٌم و مناهج األدب العام واألدب المقارن .

 *دعاؤه أن األدب العام ابتدعه بول فان تٌجم.

 *تعرٌفاته لألدب المقارن ال تتسم بالتكامل وال تخلو من االزدواجٌة.

النزعة القومٌة عند رواد المنهج الفرنسً وعدها من مخلفات القرن التاسع  استنكار* 

فً نزعة قومٌة  احٌن أن أكثر من إتباع المنهج األمرٌكً تورطوعشر مٌالدي فً 

".بعدهم
1

 

 

 

           

 

                                                           

.11المقارن، المرجع سابق، ص بكار خلٌل ـ خلٌل الشٌخ: األدب ؾبتصرؾ ٌوس  1
  



 ا
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 الخاتمــــــــــــة: 

نهاٌة هذا البحث مجموعة من النتائج تحصلت علٌها وهً لكل بداٌة نهاٌة و

 كاالتً:

  األدب المقارن مصطلح إلى تارٌخ اآلداب األوروبٌة نتٌجة لً تطورات

 الحضارٌة و العقلٌة التً ظهرت فً أوروبا و تطورت عبر األزمنة 

 أثر حوله فً بداٌة القرن التاسع عشر وارن كان أول ظهور لمصطلح األدب المق

 كثٌر من الجدل المستمر.

  كثرت مدلوالت األدب المقارن وتنوعت من أدٌب إلى أخر وأول من أطلق علٌه

اقترح مصطلحاً Paul Van tigheam اسم األدب المقارن هو "بول فان تٌجم" 

 قارن غٌر دقٌقعن أخر أقرب داللة إلى موضوعه، وعد مصطلح األدب الم

 «التارٌخ األدي المقارن »و  «تارٌخ األدب المقارن »هذه المصطلحات هً و

تارٌخ »اقترح مصطلحاً بدٌال هو  M.F.Guyardأما زمٌله فرنسوا جوٌار 

 .«العالقات األدبٌة الدولٌة

  واألدب المقارن هو أساس جوهري فً دراسة العالقات األدبٌة، وهو دراسة

مقارنات بٌن أداب قومٌة مختلفة كتبت بلغة خلف حدود بلد معٌن أو هو إجراء 

 مختلفة.

 لتأثر بٌن أدب وأدب أو بٌن أدب وهو فن منهجً ٌبحث عن عالقة التأثٌر و ا

  .مجاالت أخرىو

  لقد ظهرت مدارس غربٌة تنظر لألدب المقارن منها المدرسة الفرنسٌة والمدرسة

 لمقارنة: األمرٌكٌة ولكل واحدة منها أسس و منهج تعتمده فً دراسة ا

ممثلة بمقارنٌها التقلدٌن "جوٌار"،  )المنهج التارٌخً التقلٌدي(أ. المدرسة الفرنسٌة

"كارٌه"، "فان تٌجم" الذٌن نظروا إلى األدب المقارن نظروا ضٌقة و محدودة، و 

حصر المقارنة بٌن أدبٌن مختلفٌن، وبعد ذلك جاء المقارنون الفرنسٌون الجدد 
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كلود بٌشو"، و"أندرٌه مٌشٌل رسو" الذٌن أعطوا أبعادا  وٌمثلهم " ببربونٌل"، "

 جدٌدة و بلوروا مفهومته لتكون أقرب إلى تذوق األدب.

ب. المدرسة األمرٌكٌة) المنهج النقدي الفنً( نشأت طرد فعل ضد المنهج 

فقد دعى إلى مقارنة األدب  Rene Wellke لتارٌخً، قد مثل هذا رٌنٌه وٌلٌك ا

  كالرسم و الموسٌقى.بالمجاالت األخرى 

  اختلف المنهج التارٌخً و المنهج النقدي فً عدة نقاط منها أن المنهج التارٌخ

 دعى إلى أن تكون الدراسة المقارنة بٌن أدب و أدب أخر شرط اختالف اللغة 

 .أم المنهج النقدي فقام بدراسة الظواهر األدبٌة بصورة تتجاوز الحدود القومٌة لها 

  اتفق المنهج التارٌخً و المنهج النقدي أن الدراسة المقارنة تتم بٌن أدبٌن ٌنتٌمان

   إلى ثقافتٌن مختلفتٌن.
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: قائمة المصادر والمراجع*   

 : المصادر و المراجع .1

 العربية:أ. 

  أحمد الطاهر المكً: األدب المقارن، أصوله وتطوره ومناهجه، مٌدان األوبرا، ط

 م، القاهرة.1987، 1

  أحمد الطاهر المكً: فً األدب المقارن دراسات نظرٌة ونماذج تطبقٌه، دار الفكر

 م.1988،  1العربً، ط .

  بدٌر حلمً: األدب المقارن ـ بحوث ودراسات، دار الوفاء للطباعة والنشر

 م.1998والتوزٌع، د. ط، ٌناٌر

 سوٌق بكار ٌوسف ـ الشٌخ خلٌل: األدب المقارن، الشركة العربٌة المتحدة للت

 م.2008، 1والتورٌدات بالتعاون مع جامعة القدس، ط

  دراقً زبٌر: محاضرات فً األدب المقارن، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة

 المركزٌة، د. ط، د. ت، بن عكنون الجزائر.

  أحمد: نظرٌة األدب المقارن وتجلٌاتها فً الوطن العربً، دار غرٌب دروٌش

 م، القاهرة.2002مصر العربٌة، د. ط ،للنشر و التوزٌع، جمهورٌة 

  ،الراجح عبده : محاضرات فً األدب المقارن، دار النهضة العربٌة، بٌروت

 م، لبنان.2،2007ط

 م.1،2002رمضان محمد الجربً: األدب المقارن، دار الهدى للنشر والتوزٌع، ط 

 معٌة، زكً محمد العشماوي: دراسات فً النقد واألدب المقارن، دار المعرفة الجا

 م.2002، 1ط

  أحمد: األدب المقارن وقضاٌاه واتجاهاته، الحكاٌة الخرافٌة، أنموذجا، هبة زلط

 م.2005التٌل العربٌة، الجٌزة، دار الطباعة، د .ط، 

  سلوم دواود: األدب المقارن فً الدراسات المقارن التطبٌقٌة، مؤسسة المختار

 م. 2003هـ ـ 1425، 1للنشر والتوزٌع، ط

 عماد خطٌب: فً األدب الحدٌث ونقده ـ عرض وتوثٌق وتطبٌق، دار  سلٌم

 م.2009هـ ـ1431، 1المسٌرة للنشر والتوزٌع، ط

  ً1أحمد رضوان: مدخل إلى الدرس األدبً المقارن، دار العلوم العربٌة، ط شوق 

 م، بٌروت. 1990
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 1شوقً أحمد رمضان: مدخل إلى الدرس المقارن، دار العلوم العربٌة، ط ،

 م، بٌروت.1990

  .عبد الداٌم صابر: األدب المقارن بٌن التراث والمعاصرة، دار الكتاب الحدٌث، د

 ط، د. ت.

 إبراهٌم: األدب المقارن بٌن النظرٌة والتطبٌق، الشركة المصرٌة الرحمان  عبد

 م.2001، 1العالمٌة، للنشر لونجان، ط.

 ز الثقافً العربً، علوش سعٌد: مدارس األدب المقارن ـ دراسة منهجٌة، المرك

 م، القاهرة.1987، 1ط.

 م.2003، 13070، رقم اإلٌداع 3غنٌمً محمد هالل : األدب المقارن، ط 

  ًغنٌمً محمد هالل: دور األدب المقارن فً توجٌه دراسات األدب العرب

 م.2003، 3المعاصرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، ط

  الحدٌث و األدب المقارن، دار الحامد للنشر فوازي رامً أحمد المحمودي: األدب

 م2008، 1والتوزٌع، ط

  .الكٌٌسً طراد: مدخل فً النقد األدبً، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، د

 م، األردن2008ط، 

  مناصرة عز الدٌن: النقد الثقافً المقارن ـ منظور جدلً تفكٌكً، دار مجدالوي

 م.2005، 943داع رقم اإلٌ 1للنشر و التوزٌع، ط .

 مـ بٌروت.1975، 1الندى طه: األدب المقارن، دار النهضة العربٌة، ط 

  نظري هادي منظم ـ رٌحان منصوري: األدب المقارن مدارسه ومجاالت البحث

 فٌه، التراث األدبً العدد الثامن د. ط، د. ت.

 .الوكٌل سعٌد: األدب المقارن ـ مدخل نظري ونماذج تطبٌقٌة، د. ط، د.ت 

 األجنبية .ب

  فرٌدرٌك فٌرٌرب ـ هنري دٌفٌد: حدود األدب المقارن ـ ترجمة عبد الحكٌم

 م، القاهرة.2003، 1حسان، الناشر مركز الحضارات العربٌة، ط.

  بٌٌربرونٌل ـ مٌشٌل أندرٌه رسو: ما األدب المقارن؟ ترجمة غسان كلود بٌشوا

 دمشق.، 1977، 1السٌد، دار عالء الدٌن للطباعة والنشر، ط.

  هنري ـ دانٌل باجو: األدب العام والمقارن، ترجمة عسان السٌد، منشورات، إتحاد
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 . المجاالت: 4
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  حٌدر محمود غٌالن، األدب المقارن و دور األنساق الثقافٌة، مجلة دراسات

 .2006، مركز دراسات البحوث الٌمنٌمارس80نٌة، العددٌم

 . المذكرات: 5
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 م.2009الدراسات النظرٌة التطبٌقٌة 

مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر بن عائشة فاطمة، نشأة األدب المقارن من الغرب إلى 
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 :ملخص

المنهج لٌدي وٌتضمن هذا البحث المرسوم ب "األدب المقارن بٌن المنهج التارٌخً التق

أنه من العلوم المعاصرة فً  هبمأن، تطورهقت فٌه إلى نشأت األدب المقارن والفّنً الذي تطر

مفاهٌم األدب المقارن، باعتبار هذا األخٌر تداول بٌن الدارسٌن و و إلى مصطلحات ثماألدب 

 تكمل أهمٌته.  فٌما ٌلً الباحثٌن فً األدب، ثم وضحت غاٌته و

 ومدرسةالمدرسة الفرنسٌة )المنهج التارٌخً (  المقارن:أما بالنسبة لمدارس األدب 

 األمرٌكٌة )المنهج النقدي(. 

ٌهما من حٌث الظهور والتسمٌة والرواد، ثم تحدثت عن كل مدرسة من فاستقرأت تارٌخ

 الذي سلكته وبعد ذلك انتقلت أٌن تكمن أوجه التشابه و االختالق بٌنهما. حٌث أسسها و المنهج

Résumé: 

Cette recherche inclut la "Littérature comparée entre la 

méthodologie historique historique et la méthodologie technique dans 

laquelle la littérature comparative et son évolution ont été discutées, car 

il s’agit d’une science contemporaine de la littérature puis des termes et 

concepts de la littérature comparée. Ce dernier est une circulation entre 

savants et spécialistes de la littérature, Son but est résumé ci-dessous. 

En ce qui concerne les écoles de littérature comparée: l’école 

française (le curriculum historique) et l’école américaine (l’approche 

critique.) 

Ensuite, j'ai parlé de chaque école en termes de fondation et de 

l'approche que j'ai adoptée, puis j'ai déplacé les similitudes et les 

fabrications entre elles. 

 الكلمات المفتاحية :*

 )أوجه التشابه االختالف(. -النهج النقدي -المنهج التارٌخً –األدب المقارن -
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