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 اإلهداء

الطيبة، و  رمز المحبةافي والبلسم الشافي، إلى نبع الحنان و النبع الصو إلى الحضن الدافئ •
 . سر وجودي في البقاء

 .رمز عزتيإلى أعظم أم، قدوتي و 
 .الحبيبة  – أمي – إليك

 .إلى الذي يحمل عبء الحياة. الوفاء، إلى ذروة العطف و اآلباءإلى رمز العطاء وأصدق •
 .العزيز  – أبي – إليك

 
 أعظم سندالتسامح و إلى رمز . كانوا لي أحلى رفقةإلى من قاسموني الحياة بحلوها ومرها، و •

  –إخوتي –
 

 تقاسمت. حسن العالقة، إليك أختي التي أنجبتها لي الحياةإلى رمز الصداقة و •
 .أحزانيمعي أفراحي و 

 "بلقندوز فاطمة زهراء": بنت خالتي

 عناء إعداد هذه المذكرة إلى التي شاركتني•
  -بوعزة خيرة -

 
 .اي بتوجيههتنساندو  اي بإشرافهتنإلى من شرف•
 .جزاه اهلل خيرا" مسعودي فاطمة الزهراء": ةالفاضل ةالدكتور 

 
  -فتيحة -



 اإلهداء

أول من تلفظ لساني باسمها فنبض قلبي غلى التي أعطتني األمل الذي أعيش له، إلى  إلى•

التي وهبت حياتها لي وأصرت أن تكمل رسالتها في الحياة فأنارت لنا السبل وكانت لنا المثل 

 األعلى، إلى التي لو أهديتها حياتي لن تكفي في حقها.

 الحبيبة.  – أمي – إليك

الذي ال مثيل له كان أو سيكون، من سيعيش في أعماقي وكان وراء كل خطوة خطواتها  إلى•

 علمني مبادئ الحياة ورباني على الصدق واإلخالصإلى من  .في طريق العلم

 العزيز.  – أبي – إليك

 

 بلسم روحي وحياتي، إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي ومصدر سعادتي.إلى •

 – إخوتي –

 

 رحلت دون وداع وال رجعة إلى من غطى التراب جسدها وحرمني منها.إلى من •

 -أختي الغالية رحمها هللا وألهمني الصبر على فراقها -

 إلى أعز الصديقات اللواتي جمعتني بهن الذكرات.•

 إلى التي شاركتني عناء إعداد هذه المذكرة•    

 -صديقتي الغالية "بلحوى فتيحة" وإلى كل عائلتها -

 .حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتي إلى هؤوالء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضعإلى من •

  -خيرة -



 شكر و عرفان
 

 ...إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك• 
 ...ال تطيب اآلخرة إال بعفوكو ... وال تطيب اللحظات إال بذكرك

 .ال تطيب الجنة إال برؤيتكو 
 

على نعمته الطيبة نعمة إلنجاز هذا العمل، و  توفيقه لي أخيرا علىالحمد هلل أوال و  •
م ْن ل ْم "»: لما قال –عليه الصالة والسالم  –دق حبيب اهلل ص  والبصيرة، و العلم 
مْن أسدى إليُكم معُروًفا فك افُئوُه، فإن لْم ت ستطيعُوا الن اس  ل ْم ي ْشُكر  اهلل، و  ي ْشُكر  

 «"فادعوا لهُ 
 

لبداية أن في ا سرنيالتوفيق، ي  يده التيسير و  جري علىمن أُ  ر  كْ شُ  اهلل إال   ر  كْ شُ  نْ وم  
 ةالمشرف ةالفاضل ةالثناء الخالص إلى األستاذتوجه بالشكر الجزيل و أ

منبعا للعطاء  تفقد كان .ه من عناءتدعلى كل ما تكب   "مسعودي فاطمة زهراء"
 االحترامفائق  اله حافزا إلتمام هذا العمل المتواضعو  ةالموجهو  ةن عم  المشرفو 

 .والتقدير
 

 المساعدة، يد   م ليقد  حرفا و  أشكر كل من علمنيمقام أن في هذا ال كما ال يفوتني
لى كل من شجعني وساعدني   .لو بالكلمة الطيبةمن قريب أو بعيد و وا 

 شكرا 
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                                                      : ةـدمـمق

ن جمعيالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه آ

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

صطلح الم مازال مصطلح األدب المقارن إلى اليوم موضوع جدال بين النقاد واألدباء، فهذا

عليكم  بصدد نلقيه ذ نشأته تعرض لكثير من الجدال حول التسمية فالبحث الذيمن

يليك ونيه وموضوعه "األدب المقارن بين المدرسة الفرنسية واألمريكية لبول فان تيجم ورو

منها وبما أن األدب المقارن من العلوم المعاصرة في األدب المقارن و". –نموذجا  –

للغتين افي  لكل أدب، فالمقارنة تشمل على أن يكون االختالف اكتشاف القيمة الفنية وأسلوب

 ي كلوالتعرف على حضارات أمم من خالل التأثير والتأثر، وأن تكمن أوجه االختالف ف

 آداب ما من دولة وبأي لغة.

على رة ووسبب اختيارنا لهذا الموضوع، نشير بصفة موجزة إلى أن دوافع هذه الدراسة كثي

 ت فيلمجال وأيضا لغياب مصطلح المقارن، وألن الدراساات في هذا ارأسها قلة الدراس

 هذا المجال الزالت جوانبه غامضة.

 وقد جاء بحثنا ليجيبنا على اإلشكالية التالية: 

كمل ما هو مفهوم المدرسة الفرنسية واألمريكية؟ وما خصائص رواد كل منهما؟ وأين ي

 االختالف بينهما؟.

 المدخل، حيث خصص مقدمة ومدخل وفصالن نظري وتطبيقي وقد قسمنا بحثنا هذا إلى

تناولنا فه مدارس األدب المقارن: المدرسة  الفصل األوللمفهوم ونشأة األدب المقارن، أما 

المبحث الفرنسية )المنهج التاريخي(، والمدرسة األمريكية )المنهج النقدي(. حيث تناولنا في 

تناولنا فيه مفهوم  المبحث الثانيوروادها، أما  مفهوم المدرسة الفرنسية وخصائصهااألول 

تناولنا فيه أهم نقاط  المبحث الثالثالمدرسة األمريكية مفهومها وخصائصها وروادها، أما 
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إلى ثالث مباحث كالتالي: تطرقنا فيه  أما الفصل الثانياالختالف والتشابه بين المدرستين. 

تناولنا فيه مفهوم األدب المقارن عند بول فان تيجم والمنهج الذي اتبعه،  المبحث األول

تناولنا فيه مفهوم األدب المقارن عند رينيه ويليك والمنهج الذي اتبعه، أما  والمبحث الثاني

 قمنا بالمقارنة بين بول فان تيجم ورينيه ويليك المبحث الثالث

المنهج  ، إذ ومنالبحث هو منهج تاريخي وصفيأما بالنسبة للمنهج الذي اتبعناه في      

ح التاريخي استنبطنا منه عدة تعاريف وصفت األدب المقارن منة حيث مفهومه ومصطل

 المقارنة، أما المدارس فستقرأنا تاريخها من حيث ظهورها وتسميتها وروادها

وعنا، وضوقد واجهتنا صعوبات من أهمها قلة المصادر والمراجع التي لها عالقة بم     

توفي ق مكإضافة إلى الوضع الراهن الذي كنا نواجهه. ورغم هذه الصعوبات إال أننا لم نف

در األيدي واستطعنا أن نجمع ولو بقليل عن هذا الموضوع، ولقد استعنا ببعض المصا

    أهمها: والمراجع

 .كتاب نظرية األدب لرينيه وليك واوستن وارن 

  هالل. كتاب األدب المقارن لمحمد عنيمي 

  .والخاتمة كانت حوصلة حول أهم نقاط هذا البحث

ل من بعد وأخيرا أمل أن يكون هذا العمل عونا ومرشدا للطالب الباحث في هذا المجا     

طمة عودي فاال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر الجزيل لألستاذة المشرفة "مسو   في المستقبل.

                        ن ساعدنا من قريب أو بعيد.وكل م الزهراء" على سعة صدرها وطول صبرها 
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واألدباء، فهذا  قارن إلى اليوم موضع جدال بين النقادل مصطلح األدب المازما     

  1.منذ نشأته تعرض لكثير من الجدال حول التسمية المصطلح

 مجموعة لغوية واحدة أوففي المعنى المعجمي هو المقارنة بين آداب أو أدباء      

تي تتعدى الحدود اللغوية ت األدبية الارمجموعات لغوية مختلفة من خالل دارسة التأثي

  2.السياسية كالمدرسة الرومانتيكية في آداب مختلفة ،الجنسية

 نشأة وتطور األدب المقارن:  .1

ف يلمان عندما ألقى  1827منذ عام  األدب المقـار نابتكر الفرنسيون مصطلح      

Villman الدرس المقارن لألدب الذي يعد ته في األدب المقارن، مبينا أهمية "ارمحاض

 3.األدب المقـار نوقد استخدم في المقدمة عبارة   فلسفة النقد"،

من أكثر القضايا المشكلة في مؤلفات الباحثين  ناألدب المقـارتعد قضية مصطلح      

مشكل في داللته  األدب المقـار نعالميا، فمصطلح ا ونيين بهذا الباب المعرفي عربيالمع

في حين أن من استخدم  ناألدب المقـارحرفية، فقد يتبادر للذهن أن هناك نتاجا أدبيا يسمى 

سة النصوص األدبية رالمحاوالت النقدية التي تدخل بدالمصطلح من النقاد المقارنين قصد ا

في استقر مفهومه نسبيا مصطلح األدب المقارن وفقد ولد  4.إلى ميدان تاريخ العام لألدب

جو على يد  1868حيث ظهر في سياق الثقافة الفرنسية في عام  (19)الـقـرن التاسع عشر 

وباريس تحت ت في جامعتي مرسيليا راالذي قدم مجموعة محاض J.Amper جاك أمبير

أول كتاب علمي  Villmain فيلمانوفي تلك الفترة نفسها كتب  "األدب المقـار نعنوان "

 –ثالثة أقطار هي: فرنسا  "  تناول فيه18أدب القـرن بعنوان"  األدب المقـار ن منهجي في

  5وألمانيا. ارانجلت

                                                             
، 1922، مطبعة جامعة دمشق، دمشق ،4الجزء األول في النظرية والمنهج ،طحسام الخطيب، األدب المقارن،  -1

  .23ص
  .49م، ص2005، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع ،1ط اتجاهاته،نشأته وقضياه واألدب المقارن  احمد زلط، -2
-، مكتبة انجلو المصرية، القاهرة3األدب المقارن، طتر:احمد عبد العزيز، اندريه مشال روسو،  -كلود بيشوا-3

  .35م، ص2001جمهورية مصر العربية، 
  .9إبراهيم عبد الرحمن، األدب المقارن بين النظرية والتطبيق، مكتبة الشباب، مصر، ص-4
 ،لقاهرةالمختار للنشر والتوزيع، ا، مؤسسة 1مدخل نظري ونماذج تطبيقية، ط -سعيد الوكيل، األدب المقارن -5

  .19، ص1998
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مي أكثر ينت هو فرع من فروع المعرفة يتناول المقارنة بين أدبين أو نرقـافاألدب الم     

وفي العادة  خر،كل منهما إلى أمة أو قومية غير األمة أو القومية التي ينتمي إليها األدب اآل

و أكثر أ احدوالمقارنة قد تكون بين عنصر  ، وهذهغير اللغة التي ينتمي إليها أيضاإلى لغة 

ف لوقوبغية ا ى، وذلكفي غيره من اآلداب القومية األخرا ونظيره من عناصر أدب قومي م

لك، ذومناطق االختالف بين اآلداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن على مناطق التشابه 

غيره  ا فيز تأثير أحدهاردفها كشف الصالت التي بينها وإبكذلك فهذه المقارنة قد تكون ه

معرفة  دفهاهفنية أو المضمونية بينهما، وقد يكون ، وقد يكون هدفها الموازنة المن اآلداب

كون الصورة التي ارتسمت في ذهن أمة من األمم عن أمة أخر ى من خالل أدبها، وقد ي

 ............دة آداب...  الخا هو تتبع نزعة أو تيار ما عبر عهدفه

  : االسم والمسمى .أ

األدبية وقع رواده وأئمته في مشكلة التسمية وما  ن فيظهور األدب المقـارمنذ      

ء ارال ن بفتحاألدب المقـار تثيره من إشكال، فالفرنسيون مثال استعملوا في اغلبهم عبارة

ء الدال اربكسر ال ناألدب المقـارضلوا ف اسم المفعول، واإلنجليزيونالدال على صيغة 

ورية في آن واحد فهي معينة هي ضر ناألدب المقارفعبارة  على صيغة اسم الفاعل،

رنة  التي والفيزيولوجيا المقا مفصحة عن طبيعة األدب أو اآلداب لكونها غامضة وغير

رية ألنها استعملت منذ أكثر من قرن وغلبت إليجازها سيتم مقارنتها وهي ضرو

نة لم توجد قبل التسمية بل أن راولها على سواها  وهذا ال يعني أن  المقاوسهولة تد

"األدب على ظهور مصطلح  ارمقارنة نقد قديم  ومما ساعد كثيسات الارخ الدتاري

لدى   (19)التاسع عشر نل مناهج المقارنة منذ بداية القروعلمه هو استعما ن"المقـار

 1.وعلم التشريح المقارن بعض العلوم كالنحو المقارن

  

  

  

  
                                                             

 . 9الجزائر، ص -زبير دراقي، محاضرات في األدب المقارن،  ديوان المطبوعات المركزية، بن عكنون -1
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 ميالد:العوامـل المؤثرة في ال .ب

 ""األدب المقـارنة عوامل ساهمت بدرجات متفاوتة في ميالد مصطلح دع هناك     

 وأهمها: 

لروح االنزعة التحريرية وقد بدأت هذه اهرة الكوزموبوليتية األوروبية وشيوع ظ (1

فولتير ثال األدباء أموعبر عنها جل الفلسفة و (18)الثامن عشر نالقرالمتفتحة منذ 

Volltaire ،روسيه Rousseau ، غوتهGeothe ،ومدام دوستيل Destal من 

 بعدهم.   

لى محاولة فرضه عن األخذ بتفوق الذوق الكالسيكي وتوقف الفرنسيين نهائيا ع (2

 أوروبا. 

حكم لى الا يقوم على التذوق السليم وليس عممحاولة فهم اآلداب الوطنية األخرى فه (3

 عليها. 

ة لعناياه االهتمام نحو نشوء القوميات في أوروبا الحديثة كان ذا جدوى في توجيه (4

ير لى شفواآلداب المحتضرة أو التي كانت ع نون الشعبيةبالتاريخ والتقاليد  والف

 االندثار. 

من  اربمناهج المقارنة الذي اجتاح كثيكيف ال تقتدي العلوم اإلنسانية وخاصة األدب  (5

 1.وسرعة انتشار ظاهرة المقارنة ية وخير دليل على شجاعة اإلقتداءالعلوم الطبيع

 : ارنالمق األدب دراسة أهمـيـة .ج

والعالمي ففي المجال القومي نفع كبير في المجالين القومي  ناألدب المقـار سةارلد      

باألدب القومي إلى التخفيف من  يؤدي اإلطالع على اآلداب األجنبية أخرى ومقارنتها

ما أدى التعصب األعمى  ارالتعصب للغة واألدب القومي بغير مقتض صحيح. وكثي ةحد

قافة المفيدة التي تساعد والث ت الفكرارعزلة اللغة واألدب القومي عن تياوالغرور إلى 

 2.ء أدب من اآلدابارعلى إث

 

                                                             
 .12مرجع السابق، ص  ،دراقي، محاضرات في األدب المقارنزبير  - 1
 .26طه ندى، األدب المقارن، منشورات دار التهضة العربية، د.ط، بيروت لبنان، ص - 2
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   فوائـده:  .د

دخيل  هو أجنبيما تكون في الدارس دربة خاصة تعينه على تميز ما هو قومي أصيل و     

ة ة الفنيلدربات الفكر والثقافة، ويستطيع هذا الباحث إذا وصل إلى هذه المرتبة من ارمن تيا

 انت لو كوت ارأديب من األدباء في أدب أديب أخر، ويستطيع أن يميز التياأن يلتقط أصداء 

 رزة فيهلبااوالنبرة  السائد في أدب األديب ع الخبير المدرب أن يكشف االتجاه، ويستطيخفية

 ويلةطل هذه النتائج بعد مقارنات ويصل الخبير إلى مث والمازج الذي يتحكم في توجيه

نظر ن الوإطالع على كثير من النماذج األدبية في مختلف اآلداب وهو يمع سات واسعةارود

 لغةها  والركيبفي األلفاظ التي يستخدمها األديب ما يكثر منها وما يندر في الجملة وطريقة ت

لفة مخت عند مثل هذا الخبير ليست معنى معجميا خاصا ولكنها في نظره ذات ألوان  وظالل

  1باختالف البيئات.

بين الشعوب بمعرفة  زيادة التفاهم  والتقاربن فوائد دارسة األدب المقـار وإذا كان من     

والتأثر والتأثير  ئق تفكيرها وآالمها القومية وتبادل المنفعة باألخذ واإلعطاءارعاداتها  وط

وفهمه حق  ل عن العناية أوال باألدب القوميفليس معنى هذا أن ينصرف الجهد في هذه السي

ء هذا الدرس األدبي المقارن على يد ارن والفهم وإجادته كل اإلجادة وال فائدة ترجى م

ن في أن ية وتنضج ذاتيته األدبية القومية وال خالف بين الباحثيباحث لم تكتمل شخصيته الفن

ء اآلداب القومية بما يستفاد من اآلداب ارد بها في المقام األول إثاري ناألدب المقـارسة ارد

  1.األجنبية

 ـين العـرب: األدب المقـارن عند الباحث .2

سة األدب القومي في عالقاته التاريخية ارهو إنجاز د نطه ندى األدب المقـارتقول      

ر كل منهما في اآلخر؟، ماذا أخذ ف اثاألدب بذاك، وكي بغيره من اآلداب، كيف اتصل هذا

هذا األدب وماذا أعطى؟، وعلى هذا فالد ارسة في األدب المقارن تصف انتقاال من أدب إلى 

أخر، قد يكون هذا االنتقال في األلفاظ اللغوية أو في الموضوعات أو في الصور التي 

أو  يلة للتعبير كالقصيدةلتي يتخذها وسيعرض فيها األديب موضوعاته أو األشكال الفنية ا

، وقد يكون االنتقال في ة أو المسرحية أو المقالة ...الخالرباعي أو المزدوج أو القص

                                                             
 . 28، صندى، األدب المقارن، مرجع سابق طه -1
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ب أخر حول موضوع إنساني واحد أثر في العواطف أو األحاسيس التي تسري من أدي

معين  رآه   ر الثاني بنفس هذه العواطف وقد يكون االنتقال في أريالعواطف األول فتأث

  1.ىى عليه أدباء آخرون في آداب أخرأديب من األدباء فق لده وجر

سة المقارنة هي اللغات، فاختالف اروالحدود الفاصلة بين أدب وآخر في مجال الد     

، واآلثار األدبية التي تكتب بلغة واحدة تخرج عن سة األدبية المقارنةالقيام الدراللغات شرط 

والموازنة بين أديب وأديب من أبناء  وإن تأثر بعضها ببعض.مقـارن األدب المجال درس 

لى هذا يخرج مثال من مجال هذه ، وعناألدب المقـاراللغة الواحدة ال تدخل في درس 

ء العرب وكذلك الحال بين األدباء في أي ارات التي ألقت في العربية بين شعسة الموازنارد

األدب لغة من اللغات مادامت اللغة التي يكتبون بها لغة مشتركة واحدة وال يعد مثال من 

 ي وال بين حافظ و شوقي وكذلك الحال في اآلدابوالبحتر الموازنة بين أبي تمام نالمقـار

 2.ىاألخر

قاته سة األدب القومي في عالارد هو ناألدب المقـار: "محمد غنيمي هالليقول      

 ثم يتابع في .ق اللغة القومية التي كتب بها..التاريخية يعتبره من اآلداب الخارجية عن نطا

 مكان آخر." 

ور   ت من أجناس أدبية  وصارعامة هو تبادل االستعا ناألدب المقـارن موضوع إ     

سات العربية التي ارفي الد ذج ألشخاص بشرية... وليسفنية وموضوعات  وأساطير ونما

فيما نعلم ما يتجاوز هذا المفهوم الضيق لألدب المقارن أو يقترح  3.تلت عمل غنيمي هالل

ت حدثت في ارت سريعة عند الباحثين إال تطوارة دقيقة ومتطورة له إال  في إشابدائل علمي

األدب ر مفهوم الغرب ال يفيد منها هؤالء الباحثين إطالقا رغم إطالعهم عليها في تطوي

 سات العربية. ارفي الد نالمقـار

ألول  :ورهتطاألدب المقارن أصوله ومناهجه وفي كتابه  الدكـتور الـطاهر مكييقول    

 صدار إوهو العام الذي شهد  1816بعام  ناألدب المقـارفترة زمنية ظهر خاللها مصطلح 

                                                             
 . 20سابق، صدب المقارن، مرجع طه ندى، األ - 1
 . 21، صالمرجع نفسه -2
 .2، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص2محمد غنيمي هالل، األدب المقارن، ط  - 3
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رانسوا وف   Laplaceالبالس"للكاتبين الفرنسيين " نمحاضـارت في األدب المقاركتاب" 

 F.Noél".. نويل

الل  محمد غنيمي ه.د ،ندىنستنتج مما سبق ذكره أن الباحثين العرب أمثال طه      

دب األت عن ارقد قدموا بما فيه الكافية من توضيحات وتفسيوالدكتور الطاهر مكي 

 م.  ساتهم واجتهاداتهم  ومؤلفاتهارأعطوا تسميات أخرى له من خالل دن كما المقـار

 ـارن عند الغرب:  األدب المق .3

نه العلم "إ :يقول لألدب المقـار نم تعريفا ول من قد أ" V.Tieghemجم فان تيكان "     

س ". وليالمختلفة، في عالقاتها المتبادلةالذي يدرس على نحو خاص آثار اآلداب 

ختلف والصفحات في م الكتب والنماذج نجمع المتشابه منالمقصود بالمقارنة إذن أن 

صول ي الوفء المعرفة أو الرغبة ارالشبه أو الخالف بينهما، جريا و اآلداب لنعرف وجوه

 د.  ومفيية الن هذا الضرب من المقارنة شيق إلى حكم تفضيلي أو استجابة لغاية فن

         لدولية".    انه تاريخ العالقات األدبية إ" ناألدب المقـار": Guyardجوريار ويقول "     

فكرية ب يدرس العالقات النه "فرع من تاريخ األدإ ناألدب المقـارحدد كاريه و     

 وهو ال الواقعية التي توجد بين األشخاص، واألعمال ومصادر اإللهاموالصالت  ،الدولية

 ولكنه يعني على األخص أساس إلى األعمال األدبية من حيث قيمتها األصلية ينظر

 .  "بالتحوالت التي تخضع لها في كل دولة

علم حديث يهتم بالبحث في  ناألدب المقـار أن" S.anaساييتاريفنياس  "آناى وتر     

 1.ت المتبادلة بين اآلداب المختلفةارمشكالت المتعلقة بالتأثيال

ية لى األدبنظر إبوسيلة تمكنه من النه "العلم الذي يزود القارئ بأأون أولدردج رفه يع     

اط لنشا"، فهو يشمل يقةد اإلقليمية الضالمكان دون اعتبار للحدوالمنفصلة في الزمان و

 ، ويدرس الظواهر األدبية دون نظر إلى المكان الذي نشأت فيه. اإلنساني كله

وأرى  د فيهازو األدب المقـارنع تعريف سفقد و" henry remakهنري ريماك ا "مأ     

نواحي األدب وسة العالقات بين ارء حدود إقليم معين، ودارسة األدب فيما وارأنه "د

                                                             
 .194، ص1987، دار المعارف، القاهرة، ماي 1الطاهر احمد مكي، األدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، ط -1
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م االجتماعية ،العلوم المعرفة األخرى بما فيها الفنون الجميلة، الفلسفة، التاريخ، العلو

 . 1الديانات  وغيرها" التجريبية،

  :تارثالث م نـاراألدب المق" R.remak"رنيه ويليك وعرض الناقد األمريكي      

 ."وميحدود األدب الق بأنه "أية د ارسة لألدب تتجاوز نظرية األدبفي كتابه  أوال

الشكوك قيها وفتحدث عن أزمته والصعوبات التي يال مفاهيم النقد األدبيفي كتابه ثانيا و 

 .التي تثار حوله

،  ووجهة نظره طبيعتهمصطلح األدب المقارن وسته ارتناول تعريفه تفصيال في د ثالثاو

واللغة وال يمكن  السياسة والجنسيدرس األدب مستقال عن حواجز  ناألدب المقـارن  هنا إ

أن ينحصر في منهج واحد فالوصف والتشخيص والتفسير والقص  والتوضيح تستخدم كلها 

ى في معالجته بنفس القدر التي نستخدم فيه المقارنة وال يمكن للمقارنة أيضا أن تقتصر عل

س األدبية ذات ة ظواهر متشابهة في اللغات أو األجنامن  ثالقات التاريخية الفعلية ألالع

ءة أو ارت التي يمكن اكتشافها بالقارسة تأثيارقيمة كبيرة رغم أنها ال ترتبط تاريخيا مثل د

 2.ما يماثلها

 دباأل" قول:نا أن نجمل هذه التعريفات المتقاربة صيغة تجمع بينها جميعها نوإذا أمك     

  ".سة العالقات بين أدبين قوميين أو أكثرارالمقـارن د

اريه ، كV.Tieghemفان تيجم نستنتج مما سبق ذكره أن الباحثين الغربيين أمثال      

Carry،  هنري ريماكH.remak رنيه ويليك وR.Wellick م دموا هم كذلك بدورهقد ق

عاريف ت من اجتهاداتهم كما أنهم اقتربوا قليالساتهم وامن خالل در نلألدب المقـارتعريفا 

 الباحثين العرب. 

  

 

                                                             
 .195طه ندى، األدب المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 . 196ص المرجع نفسه، -2
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  )المنهج التاريخي( المقارن األدب في الفرنسية المدرسةالمبحث األول: 

 ةيعريف المدرسة الفرنستالمطلب األول: 

أوائل ف بدأتوكان ذلك  المقارن، في األدب ظهر اتجاه أول الفرنسة المدرسة تعتبر     

 يحوال طرتهاين، وفرضت سوالقرن التاسع عشر وامتدت ٌسطرتها حتى القرن العشر

ن شك أف من القرن، ويمكن أن تشير هذه المدرسة إلى الوطنية أو االتجاه العام والنص

ن أما ن جهة، كالفضاء االستراتيجي ساعد المدرسة الفرنسية أن تكون ملتقى التيارات م

مدرسة ع الة مما خدم موقير من ردود الفعل من جهة ثانيبدوره الكث ع أفرزيخ التوسريالتا

 خ  .  ين هما الفضاء و التاريتيمن زاو

فرنسا  يف littérateur comparativeوكان أول ظهور لمصطلح األدب المقارن     

وفقا  النشأةطور ي وقد تحدد مفهومه ف 1891عام  AbleVillemane لمانيعلى ٌدأبل ف"

ث كان لها دورا بارز ًف رسم مالمح ما سمى يمقتٌضات تطلباتها تلك المرحلة حات يلخلف

ت يذلك سمٌ  يخاألدب المقارن وقد قامت هذه المدرسة على المنهج التاري ف يباالتجاه الفرنس

ة ، ٌحث قامت على أسس لم تشكلها المصادفة إنما كانت استجابة لنسق يخيبالمدرسة التارٌ 

على حقائق  يجال هذا الفرع من الدراسات، بدراسة تؤثٌر مبند مياستدعى تحد يثقاف

 1ن أو أكثر"ين قومين أدبية بيخيوعالقات تار

رى من خالل يف وأوغست ا غويارفرنسو يخي"وقد وضع أسس هذا المنهج التار     

 لرابع ة ًف العقد ٌن الثالث و ايالعام لفرنسا وبعض الدول األوروبٌ ي خ القوميكتاباتهما للتار

ة الدولٌة" يخ العالقات األدبٌ ينه تارأب" فرنسوا غويار فعريث يح من القرن التاسع عشر،

ة و رصد ين اآلداب القوميب التأثيرى استقصاء ظواهر التؤثر و ث تقوم هذه العالقة عليح

 2"يب و العمل األدبيط بكل من األديحتي الت فالظرو

ارن مقارنة ًف مجال األدب المقال شروطا للدراسةوقد وضعت هذه المدرسة أسس و     

 :  يكاآلت يوه

                                                             
 . 55،القاهرة ص 2005، 1، ط عيطباعة والنشر والتوزلل دار غريباألدب المقارن ،  سمدار، د علوشيسع -1
    15، صمه واتجاهاته، د ط، د تيتطور مفاه ية فيودور األنساق الثقاف –المقارن  األدب: محمد غاللدر يحبتصرف  -2
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 "أي أن  ،مجال األدب يتكون إال فال ن أو أكثر، وين قومين أدبيأن تكون  الدراسة ب

ن يتقارن ب ي، التالمقارنتقبل كدراسة تدخل تحت مجال األدب  يالدراسة الت

 تالف اللغة اخشترط توافر ين أو أكثر ين أدبين عملية فقط، تكون بياألعمال األدب

 1".واحدة غةن كتب بلين عمليجوز المقارنة بيفال 

 " إطار  ية المقارنة فين، بمعنى أن عمليين األدبين العمليب يخيتوفر الرابط التاريأن

أن أحدهما  يايخٌ ن أو أكثر، تثبت تاريين أدبين عمليال تكون إال باألدب المقارن 

دب المقارن، فال الجوهري لدراسة لأل ريخيتعتبر الرابط التا يتؤثر باألخر فه

 2."يخريتوفر العامل التايتجوز المقارن إذ لم 

  " سمت أدب ة قيالفرنس، فالمدرسة ثر أدبا سلباأأدبا موجبا والمت المأثركون يأن

، بحالة االستعمار ريوالتأث التأثرالثقافات إلى أدب موجب وأدب سالب وربطت 

أداب و ومؤثرموجب  أدابالمستعمرة هو  أدابوعالقة الدول المستعمرة، فترى 

 3.دائما" متأثرالمستعمرة هو أدب سالب و 

لبعد ا طغياتة نالحظ يفرنسوضعتها المدرسة ال يومن خالل هذه األسس والشروط الت     

 ي أنأ ،قسمت أداب والثقافات إلى موجبة وسالبة وربطتها باالستعمار يفهي ولوجيدياإل

ة، هو أدب موجب و مؤثر، وأدب سالب وهو أدب الدول المستعم   أدب الدول المستعمرة ر 

 علىة ويوروبث اعتبرت األدب الموجب أدب الدول األيحق األدب ح يم جاحظ فيوهذا تقس

ي لب أة هو أدب سايقية واإلفري، أما أدب الدول العربوالمؤثررأسها فرنسا هو الموجب 

م يا التقسة، وهذفيفقط باعتبارها ضع تتأثر ية فهيقدمه لآلداب القوميمتلك ما يألنّه ال  متأثر

 ينييردة من الخارج وحتى من داخل فرنسا وعلى رأسهم "يعرضها لالنتقادات شد

 .  ةيديتقلة اليها هذه المدرسة الفرنسيقامت علي الذي رفض بشدة هذه األسس التتامبل" يهإ

 شأة المدرسة الفرنسيةالمطلب الثاني: ن

ئدة، وأبدت حماسة فائقة لهذا العلم األدبي االمدرسة الفرنسية مدرسة رلقد كانت      

الجديد الذي أسسته. وفي محاولة لتقييم حصيلتنا يمكن القول: إنها تناولت أحيانا بنجاح 

                                                             
 .25توٌجه الدراسات ، المرجع السابق ص  يهالل: دور األدب المقارن ف محمد غنيمي -1
 .27المرجع نفسه، ص -2
 .28المرجع نفسه، ص -3
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غوته وحذق، وأحيانا بآلية واضحة، مسائل مثل: الشهرة والنفوذ فعالجت مثال موضوع "

Geothe " منهجا يذهب إلى أبعد من جمع المعلومات التي تتعلق في فرنسا  وقد طورت

ت ليتفحص بإمعان الصورة الفنية ومفهوم كاتب معين اجعات والترجمات والتأثيرابالمر

في وقت معين باإلضافة إلى عوامل النقل المتعددة كالحوليات، المترجمين، الصالونات 

لجو الخاص  والوضع األدبي وا (عوامل التلقي)والمسافرين، كذلك  وجهت انتباهها إلى 

  1الذي أدخل فيه الكتاب األجنبي.

 ومن هنا فأساس األدب المقارن في المفهوم الفرنسي هو عملية التأثير وال ت أثر     

 نجد أ ن مقارني األدب الفرنسي ألزموا أنفسهم بأمور عدة منها :  

: غنيمي هالللمؤثر يقول أن توجد صالت تاريخية بين األدب المتأثر واألدب ا أوال:     

"وكما أخرجنا من حساب األدب المقارن ما يعقد من مقارنات بين آداب ليست بينها صلة 

ووضعوا عناوين عن كيفية  اتاريخية"...، لقد أصر األدباء الفرنسيون على هذه النقطة كثير

غير ذلك، انعقاد هذه الصالت من رحالت وترجمات و سفر األدباء إلى األدباء اآلخرين أو 

لمؤرخ األدب الفرنسي حتى ينهض بمهمته سبل االتصال بقوله  Tighem تيجموقد حدد 

"هناك حالتان أولهما عن طريق الترجمة الالتينية أو الترجمة الفرنسية،  والحالة الثانية 

 2المعقدة وهي أن يكون اتصال كتابنا بكتاب محدثين من أمم أجنبية".

في " Ampereآمبير النزعة النرجسية  وهذا ما أكده "وهنا ال يخفى على أحد هذه  

جمال ته حين قال. "..ونعلن هذا التفوق فنحن أغنياء بالمجد"، و يذكر الدكتور "امحاضر

" في مقاله عن األدب المقارن هذه النزعة بأ نها تأثرت نوعا ما بالروح السياسية شحيد

القرن العشرين وحتى منتصف  (19)التاسع عشر االستعمارية السائدة  في القرن 

، وهنا البد أن نسأل أنفسنا سؤاال إذا ما وجدنا تشابها بين كاتبين أو عملين  فهل يعد (20)

بأنه ال يعده من األدب  محمد غنيمي هاللهذا من باب األدب المقارن؟ والجواب عند 

 3ن.المقار

                                                             
 .23حسام الخطيب، آفاق األدب المقارن عربيا وعالميا المرجع السابق، ص - 1
 .158غنيمي هالل، األدب المقارن، المرجع السابق، ص محمد -2
، ص 1997،محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، د. ط، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر -3

138. 
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ا التأثر وقرار أن كال لنا شخصيا عدم حدوث هذ العقادو نعيمة وقد أكد األستاذان     

االتجاهين قد تولد بطريقة تلقائية ونتيجة لظروف متشابهة هي اتصال الجانبين المهجري 

والشرقي باآلداب والثقافات األوروبية ثم إحساس كل من الجانبين بأن  اتجاهات األدب 

واز العربي التقليدي لم تعد تكفي حاجات العصر المتطورة وإذ بكل منهما يسير في خط م

  1لآلخر دون سبق التقاء.

 قاء النظرةمن هنا نقول قد نجد تشابها بين عملين أو فكرتين ويكون هذا نتيجة الت     

 الفنية والعقائدية لدى الكاتبين.  

هي  في كتابه حين قال: " ما "Tighemتيجم وهذا ما أثاره  " ثانيا: اختالف اللغة:     

هي الحدود التي إذا تعديناها جاز لنا  العصور؟، ماحدود أدب من اآلداب في عصر من 

أن نتحدث عن أدب أجنبي  وعن تأثير أو تأثر به؟  والجواب على هذا سهل حيث ما 

السياسية كما هو تكون المساحة اللغوية منطبقة كل االنطباق أو بعضه على المساحة 

تباط غير متوفر في غالب رأو بين فرنسا  وإسبانيا، لكن هذا االا وانكلتر الشأن بين فرنسا

ما تكون اللغة السائدة  اوهنالك حاالت كثيرة يصعب أن نجدلها حال عاما، فكثير األحيان،

ء حدوده،  وهنا البد أن نتساءل هل نلحق اآلثار التي افي بلد من البلدان ممتدة إلى ما ور

لمان فإنهم يعتقدون ء هذه الحدود باألدب القومي الذي تنتجه األمة؟ أما األاتظهر فيها ور

هم يضعون الكتاب السويسريين  والكتاب النمساويين في عداد ابذلك فيما يتعلق بهم فتر

األدباء األلمان، وأما في فرنسا حيث الوحدة القومية القديمة مغرقة في القدم وحيث 

الشعور بهذه الوحدة عميق قوي فإننا نستحي أن ننسب إلينا من ليس منا لكننا ألسباب 

كاتبين فرنسيين رغم أن  "Demisterديمستر " و"Rousseauروسو يهية نعد "بد

 ااألول من جنيف والثاني من سافو ولهذا يمكن أن نقبل في عدادنا كتابا من سويسر

وبلجيكا بعض  اوبلجيكا ألنهم حوموا حول باريس كمركز أدبي  ولكننا ندع لسويسر

ت الفرنسية في األدب اك يجب أن نعد التأثيراألدباء ألنهم آثروا البقاء في بالدهم  ولذل

                                                             
،  1982 سات والنشر،ا، المؤسسة العربية للدر2ين، نظرية األدب، تر: محي الدين صبحي، طرنيه ويليك واستن وار -1

 .162ص
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األمريكان بالنسبة إلى األدب اإلنجليزي  الكندي المكتوب باللغة الفرنسية وكذلك الكتاب

 . 1على أنه من موضوعات األدب المقارن

 تيجم، مهمة وتطرح تساؤالت كثيرة حولها Tighemتيجم هذه النقطة التي أثارها      

ا كتبو ا فرنسيين لكنهمن ليس منهم  ولكنه يستثني أدباء ليسويستحي أن ينسب إليه م

 سيينالفرن من األدباءتيجم وبوحي من الثقافة الفرنسية، فهؤالء يعدهم  بتوجهات فرنسية

 حتى جمتيحدد يويستبعد كتابا رغم أنهم كتبوا باللغة الفرنسية  وال يعدهم فرنسيين، فهنا 

جم ير تيفرنسي محض.  ويث قافة فرنسية  وبتفكيريكون الكاتب فرنسيا يجب أن يتغذى بث

ة تبا بلغبين كاألديب األمريكي هل يمكن أن نعده أدبا إنكليزيا على أن كال األد مسألة أن

قافته ثكل أدب والسبب في ذلك أن ل أنه ال يمكن أن نعدهما أدبا واحدابتيجم واحدة، يقول 

 الخاصة به  وتجاربه النوعية في ذلك. 

وال بد أن نسأل أنفسنا سؤاال هل يمكن أن نعد من كتب باللغة الفرنسية أدبيا فرنسيا      

ة هذا كامال بثقاف ينفي هذا إذا لم يتغذى غذاء تيجمأو يدخلون ضمن األدب الفرنسي، 

األديب ال نستطيع أن ننسبه إلى ذلك البلد لمجرد أنه  نالبلد، وفي اعتقادنا هذا صحيح أل

ة األديب حتما ستكون مختلفة عن ثقافة هذا البلد، بعض المقارنين كتب بلغته، فثقاف

: " د غنيمي هاللممحيعتبرون من كتب باللغة األخرى ينتمون إلى هذه اللغة، يقول 

فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كالهما بالعربية عددنا أدبه عربيا مهما كان جنسه البشري 

م بعيد عن الصواب ولو أنه كذلك لكان يجب ه أن هذا الكالار، والذي ن2الذي انحدر منه"

 باإلنجليزية أو الفرنسية كاتبا من تلك البلدان.  أن نعد كل من كتب

لقد حصر المقارنون الفرنسيون أنفسهم بهذا الشرط،  ثالثا: حصر األدب باألدب:     

"األدب المقارن الحقيقي يحاول ككل علم تاريخي أن يشمل أكبر  :Tighemتيجم يقول 

عدد ممكن من الوقائع المختلفة األصل حتى يزداد فهمه و تعليله لكل واحدة منها على 

حدة، فهو يوسع أسس المعرفة كما يجد أسباب أكبر عدد ممكن من الوقائع، نريد أن نقول 

وتقرير  ا معنى علمياونصب فيه رغ كلمة مقارنة من كل داللة فنيةينبغي أن نف

تابين أو مشهدين أو موضوعين أو صفحتين من لغتين أو واالختالفات بين ك المتشابهات

                                                             
 . 163المرجع السابق، ص ،رنيه ويليك، نظرية األدب -1
 . 159المنظور، تر:فؤاد عبد المطلب، دار التوحيدي للنشر، حمص، صست فزنز، األدب المقارن المنهج وهور -2
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أكثر إنما هو نقطة البدء الضرورية التي تتيح لنا اكتشاف تأثر أو اقتباس أو غير ذلك.  

حصرهم  المدرسة الفرنسيةضات التي وجهت فيها بعد إلى ارحد االعتومن هنا نجد أن أ

المقارنة في مجال األدب،  ونتيجة النغالق هذه المدرسة التقليدية وتشددهم في هذه 

الشروط  وتمحور األدب المقارن في المركزية األوروبية اإلقليمية، فقد انشق عن هذه 

وأصبح له توجهات جديدة في  "Rene Etiembleرينيه إيتيامبل المدرسة التقليدية "

واإلقليمية لألدب  من المركزية الفوقية R. Etiembleيتيامبل رينيه إذلك، فقد حذر 

المقارن التقليدي ومن ابتعاده عن جوهر األدب، وقد شكل ذلك النقد خطوة مهمة نحو 

 1.تجاوز االتجاه التاريخي الوضعي في األدب المقار ن

ثقيف واإلمتاع ن: التسة األدبية إال هدفاار: "إنني ال أفهم أن يكون للدإيتيامبلويقول      

تكون معلوماتهم ذين يتعلمون األدب ليعلموه ينبغي عليهم أن شك فإن هؤالء ال ودون

ة، بل  راستهم خاضعة لمنهج  وموجهة نحو نقاط محددة أكثر دقتكون د منظمة  وأن

سات هواة األدب، لكي ال ينبغي أن يغيب عن أعيننا شيئان: اروأقول أكثر علمانية من د

رس الذي يكتفي بالتطبيق الحرفي للمنهج المنظم سوف يكون مدرسا رديئا أحدهما أن الدا

لألدب ال يستطيع أبدا أن يطور لدى تالمذته على وجه خاص تذوق األدب،  وثانيهما أن 

أحدا من المعلمين ال يستطيع أن يعطي لدروسه هذه الفعالية إذا لم يكن هاويا قبل أن يكون 

  2عالما ".

ن  أولئك الذين يبالغون في أتباع النظر إلى أايتيامبل لنص يلفت من خالل هذا ا     

رسة الحقيقية لألدب،  اجدون أنفسهم بعيدين عن مجال الدم نهج قد ي الهيكل الخارجي لل

الثامن عر في فترة ما قبل الرومانتيكية في القرن سته للشارأثناء د إيتيامبلوقد الحظ 

والحب  عر مثل الطبيعةالتقليدية التي يتضمنها ذلك الشع أ ن  كل المواضي (18) عشر

بالشعر الصيني في  اراء على الزمن الماضي تتشابه كثيوالبك العذري والحساسية المرهفة

نسف شرط قد  إيتيامبلالذي يعيش قبل الميالد، ومن هنا كان   Kim Bunنكيم بوعصر 

التصال التاريخي بين نه من الصعب تلمس أسباب محددة لإالصالت التاريخية، ف

                                                             
، مصرية ، القاهرةال ا، مكتبة األنجلو3ميشيل روسو، كلود برونيل بيير، ما األدب المقارن؟، تر:أحمد عبد العزيز، ط  -1

 .153ص  2001
 .154ص المرجع نفسه، -2
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األدب  طبعت نزعته في Etiembleإليتيامبل الثقافة الموسوعية  العصرين، كما أن

نها تقاوم قر مسبقا أي ثقافة أو أي شعب ألال تحت المقارن بطابع الشمولية والكونية التي

مثال   إيتيامبلوعات التي يقترحها ءا بالفوقية األوروبية، من الموضكل عنصرية بد

 الالتينية، العالقات بينلألدب المقارن في المستقبل تأثير الوضعية الفرنسية في أمريكا 

ثورة  ت الغربية في األدب الياباني بعدارالمسيحيين في األندلس، المؤثاليهود والمسلمين و

 . 1وإفريقيا السوداء رية في أوروبا منذ اكتشاف أمريكاالميجي، تطور األفكار العنص

 اتهمه بالتعصب اإلقليميو  Guyardغويار مواطنه  Etiembleإيتيامبل لقد هاجم      

 من األمريكيين يد معارضيهوء على األدب الفرنسي فقط، وأوبتركيز الض والقومي

واستغرب كيف   1958وغيرهم  وسخط منه حين أعاد طباعة كتابه األدب المقارن عام 

لم يشعر بالتطوارت الكبرى التي حدثت في مفهوم األدب المقارن  Guyardغويار ن أ

الحلقة الضيقة لآلداب  زمالءه الفرنسيين إلى الخروج من إيتيامبلودعا  الخمسيناتفي 

واالهتمام بحقول جديدة  وإلى اتصال بآداب الشرق األقصى كالصين واليابان األوروبية

  2وعلم البنية األدبية. م البالغيةمثل األسلوبيات والعلومن المعرفة األدبية 

ق الذي وضعه وهكذا كان إيتيامبل من الداعين إلى االنفتاح  لهذا المفهوم الضي     

ن، وقد كانت دعواه مثمرة فيما بعد فقد سار بعض المقارنين الجدد المقارنون التقليديو

كلود ، Pierre Bruneبيير برونيل على نهجه فجاء ممثلون جدد لهذا المفهوم منهم: 

هؤالء   A. Michelle Rousseauأندريه ميشال روسو و Claude Pichoisبيشوا 

وا األدب المقارن ا مفهومات جديدة في األدب المقارن، فنرى كيف عرفوبل ورو كتبوا

ذي يبحث عن ن: "األدب المقارن هو الفن المنهجي التعريفا يوائم جميع مفاهيمه يقولو

وتقريب األدب من األشكال المعرفية التعبيرية األخرى  ة والتأثيربارعالقات التماثل والق

والنصوص  األدبية من بعضها بعيدة كانت في الزمن أو في الفضاء  األعمال أو تقرير

                                                             
 .155السابق، ص ميشيل روسو، ما األدب المقارن؟، المرجع - 1
 .156المرجع نفسه ، ص  - 2
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وذلك  واحدث ارقافات مختلفة وإن كانت جزءا من تشرط أنتنسب إلى لغات متعددة أو ث

  1وتذوقها بشكل أفضل". من أجل وصفها وفهمها

ألدب المقارن تبدوا أكثر هذه الدعوة التي وجهها المقارنون الجدد في تعريفهم ل     

نها دعوة ألن يقترب هذا المفهوم من حقيقيته،  انفتاحا وأكثر معقولية في فهم األدب، إ

ولو أننا نظرنا في هذا التعريف لتبين لنا بعض األشياء الجديدة، فهم يعتبرون األدب 

يجب أن يحتوي على عناصر جمالية  ويدعون إلى تقريب األدب من  المقارن فنا  والفن

ى وهذه الدعوة جديدة ألن ينفتح األدب المقارن حت شكال المعرفية  والتعبيرية األخرى،األ

والنصوص من بعضها بعيدة  وتعبيرية ويدعون لتقريب األعمالمع ألوان جمالية  يتقاطع

  2كانت في الزمن أو في الفضاء.

 الثالث: رواد المدرسة الفرنسيةالمطلب  

 Sainte Beuve( (1981- 1988 : سانت بوف  .1

ث داللته على المجتمع كما فعلت يال من ح ياإلنتاج األدبي " ف سانت بوف "  يبحث     

النقد أحكاما على ي فكانت أحكامه ف مؤلفهث داللته على ي"مدام دوستال" لكن من ح

قول: ين يالكاتب ح يةما قرره لتصوره شخصي.وقد اتخذ لنفسه مبدأ ف المؤلفينات يشخص

تنوع  يوجد ما هو أكثر أصالة ولذة وخصبة فيأنه ال  يبدو لي خص النقد األدبيما ي"ف

تقمص يد تؤٌل فها.ياة عظماء الكتاب إذا أجيمن قرأة ح –وقت معا  يف –ه فيالمعلومات 

 تكلم كمايتحرك ويو يحيا جعله يه المختلفة : فياحنو ينتجه فيه و يش في، و عمؤلفهالناقد 

 المؤلف لتستشفالنفاذ إلى ذات  هي  سانت بوف عند  يفة النقد األدبيفعل ووظيجب أن ي

ضع الناقد نفسه موضع الكاتب يذلك  يو ف.  قراؤهفهمه يث يروحه من وراء عباراته، بح

لفصائل  يعيخ الطبيالتار"  يته، فيقرر نظرين يإلى أبعد من ذلك ح سانت بوف ذهب وي

استقصاء طبائع من  من التفكير، يكشفإلى نوع خاص  ينتميرى أن كل كاتب يف 3الفكر

 ين أنّها تنتميطبائع العقول المختلفة تب يفإذا بحثت ف.  يهإل ينتمياألدب الذي  يالعقول فف

بنظائره لتتضح خصائصه.  يبموازنة النص األدب سانت بوف نصح يإلى بعض النماذج و 

                                                             
 –، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت 1مذاهب ومدارس في األدب المقارن، طاألنواع األدبية  شفيق البقاعي، -1

 .149م، ص  1985 –ه 1405 لبنان،
 .146ص  م ، 2006 –ه  1427سة نظرية وتطبيقية، دار النصر للتوزيع والنشر اأحمد درويش، األدب المقارن در -2
 .  44،ص 1998،  3، طعية مصر لطباعة والنشر والتوزٌ هالل: األدب المقارن، الناشر دار النهض محمد عنيمي -3
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لم  سانت بوف إذا كانت أمثلة ه نظرته هذه ويب الذي تتحقق فيوم القريتطلع إلى ذلك اليو 

 يته التينفسه ، فإّن  نظر يداخل نطاق األدب الفرنسي ة ففيتتجاوز موازنة النصوص األدب

ن الكاتب ذ كان الكاتب خارج نطاق أمته إيعن عناصر تكو وضعها تقود حتما إلى البحث

  سانت بوف المقارن عند  األدباآلداب . وهذا جوهر  ية فية عالمينتًم إلى اسرة فكر

الذي كان  ريامب "، إلى1918المقارن األدبخ يتارس " يسأفضل ت سانت بوف  يعيد" 

، ولكن لمان يس فقط اتجاه فيس عدال، ليالكرم وهذا لئة بيتمتع بروح مليرا، و يرحاال كب

خص طموحات " عرف كيف يلضمن الكتب و  طاف أيضا، الذي  "شاسلضا اتجاه " يأ

ألقاها  ية التيمناسبة محاضراته االفتتاح يأخاذة ، فف ضمن صيغالمقارن " ياألدب األجنب

 1س".يبار" يفي اثن يف 1825عام 

 :Ph- van tetegem  تيجم فان بول .2

ها عندما يقع في ية التيإشكالن الى يالمقارن تيجمبول فان  ي نبه المقارن الفرنس     

قة بعض األدباء يعن حق النابغةة اياإلشكال ية األدب،أال وهية عالميتصّدون لقضي

 يالكتاب ف ستحقونه كما نبه هذا المقارن إلى أن لكباريخارج بالدهم نجاحا ال يصيبون 

بول فان تٌجم فقد الحظ  ،آدابهم يستحقونها في يم التيعن القتختلف ما يٌ ف ،ياألدب العالم

"ph-van teteghem" دورا  عصرهم ية قد لعبوا فيأّن بعض كتاب الدرجة الثان

بالغة ة وهذه مالحظاته ية العالميمن الناح تأثيرهمقل عن يرا ال يثأكان لهم تّ را ويكب

هو  ينطلق من أن األدب العالميالذي ي استفهام على مفهوم األدب العالم، ترسم األهمية

ضا من األمور الهامة ية مختلفة وأٌ يإلى آداب قومي تنتم ية التيمجموع الروائع األدب

تستحقها وسبب  ية التيا لم تلقى العنانيا وفيحظها وجود آداب متطورة فكرال يالت

هذا  يمالحظة هامة ف يضيفوعنها، إلى حجب االهتمام  تؤدي يةلى أدبذلك ٌرجع إ

تكون  يالبلدان الت يط كون نادرا فية بدون وسيمال األجنبأّن انتشار األع ياق وهيالس

ستخلص مما قاله بخصوص يل من الناس ،يها على عدد قليفاللغات األجنبية معرفة 

ارا يب خارج وطنه ال تعد معٌ يكتسبها األدي يهرة التة األدب أّن النجاح والشيعالم

نجاحا علٌما  حققوني، فهناك من األدباء ترن بالجودةة ال تقيته ،فالشهرة العالميلعالم

                                                             
ن لطباعة والنشر، ي، دار عالء الدما األدب المقارن، تر: غسان السيد: بيشوا وأندريا مشيل روسو كلوديل برون ريب -1

 .19، دمشق ، ص 1977، 1ط
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ة األدب ذاتها يلوفصل مسؤين ولم يمع األدباء الفن يصنف سوغ أنيمؤقتا ولكن ذلك ال 

لفات صغيرة  دابآ يتلك اآلداب هاإلشعاع الحدود فهل ترجع قلة اإلشعاع هذه إلى 

ة يروائع أدب هايس فيمتطورة ل آداب غيرن أم إلى أنها ير من المتكلميلها عدد كبليس 

 2"اللغات األجنبيةتستحق أن تترجم إلى 

 : Reneetienble امبليات يهنير .3

 يالنظر ف جامعة السوربون و أقنع زمالئه بضرورة يالمقارن ف لألدبن أستاذا يع     

اآلداب  أخرى غيرول أداب دعو إلى تنايسس العامة لدراسة األدب المقارن، كان األ

، دةيو علوم جددة يجدإلى مباحث  واليبان، والزحفن، يالشرق الصة وخاصة أداب ياألورب

 أيد إحياءو  ،ةيع أفاقهم األدبيتوس بغيةواالطالع على أدابها اللغات الشرقية  وحث على تعلم

ة على المستوى ي، وطلب بإجراء مقارنات أدب"به غوتهالذي جاء ي مفهوم األدب العالم

ة، وإنما يخ اآلداب القوميباستعمال تار والتأثر لتأثيراإلى تتبع عالقة  ال تهدف، يالعالم

من  ر األدب المقارنيمقارنة، ولقد دعى إلى ضرورة تحرة يإلى شعرالتواصل بغرض 

محدود من اآلداب بل ة المقارنة ال من عدد ية وأّن تنطلق الدراسات األدبية األوربيالمركز

األدب ّن رى أيإنه و" 1المقارن." دبلألموسعة ، فتفتح بذلك أفاق رحبة و ياألدب العالم

ب يعية و هو ياسية و السيالعنصر لغويةتقلة عن الحدود اة المسيالمقارن هو الدراسة األدب

والمنهج النقدي باعتبارهما يخي المنهج التار يعلى المدرسة أنّها تحصر األدب المقارن ف

 2."دراسة المقارنة ين  فين ضروريعامل

   Able filmane: فيلمان أبل .4

، صدر قسم منها ياألدب الفرنس يف ها دروسايم أعطى ف1919ألقى أول محاضرة سنة      

فرنسا وإنجلترا ر يثأها تيدرس فذلك حول اختزاالت مراجعة: ، وم1918م و1919عام 

ر يشي ا خالل القرن الثامن عشر .يطاليإ يف يالفرنس التأثيربعضها، وكذلك  يالمتبادل ف

القرن الثامن عشر  يد للكتاب في، إلى أن توجه الجديرأس المجلد الثان يففن" يالناشر"رأي 

رابع القسم تضمن المجلد اليفلسفة النقد " يهي الدراسات المقارنة لآلداب، الت "هذه يفضل ف

                                                             
 .22قة ، مرجع سابق ،  صية و تطينماذج نظر –األدب المقارن  ،ليد الوكيسع -1
 . 23ص  ،المرجع نفسه -2
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مصطلح األدب لمان" يف" ستخدمي :م1919ظهر إال عام ياألول من المحاضرات ولم 

ة يمآخذته الروح الفرنسد إظهار "يريم أنّه 1919نفسها عام المحاضرات ي علم فيالمقارن، و

جهل يا ألنه كان يألمان وأهمل جانبا ما أعطته لها من خالل المقارنة.ة ويمن اآلداب األجنب

 1ألّن "مدام دستال" كانت قد سبرت مصدرها من قبل."لغتها 

 خصائص المدرسة الفرنسية المطلب الرابع: 

 . أن تكون الدارسة بين أدبين قوميين أو أكثر وال تكون إال في مجال األدب -1

 ر األدبإطا يبط التاريخي بين العملين األدبيين بمعنى أن عملية المقارنة فاتوفر الر -2

 اآلخر. أثر بتبين عملين أدبيين أو أكثر ثبت تاريخيا أحدهما قد  المقارن ال تكون إال

والمتأثر أدبا سالبا، فإن  المدرسة الفرنسية قسمت آداب  أن يكون المؤثر أدبا موجبا -3

والتأثر  وثقافات العالم إلى قسمين: قسم موجب وقسم سالب، وربطت عملية التأثير

بحالة االستعمار وعالقة الدول المستعمرة بالدول المستعمرة فترى أن  آداب وثقافة 

على ذلك يكون أدبها موجبا  الدول المستعمرة هي دائما األقوى وهي دائما المؤثرة و

 2رة دائما.هي الضعيفة، وبالتالي فهي المتأث وأن  أدب  وثقافة الدول المستعمرة

 المطلب الخامس: المنهج الفرنسي )التاريخي( 

المقارن هو  دعوا فيه الرواد أن األدب 19 القرن في القومية بالنزعة مرتبطا ظهر     

سة الصالت بين االفرنسي واآلداب األوروبية األخرى ودرسة عالقة التأثر بين األدب ادر

سة تاريخية مؤيدة بالوثائق والمصادر أي أنه فرع من فروع ااآلداب القومية المختلفة در

  3.تاريخ األدب

وقد كتب الكثير حول أسس هذا المفهوم المقارني الفرنسي الذي سيطر على الساحة      

على األقل، وظل هو المفهوم الوحيد في  20القرن العشرين الغربية حتى منتصف 

، وفي أرينا أنه يبقى السبعينيات من هذا القرنسات المقارنية العربية حتى نهاية االدر

                                                             
 . 19المرجع السابق ، صما األدب المقارن، : بيشوا وأندريا مشيل روسو كلوديل برون ريب -1
 .31، ص 1999سوريا،  -ت اتحاد الكتاب العرب، دمشق اوآفاق، منشورة عبده عبود، األدب المقارن مشكل -2
 .82صيوسف بكار وخليل الشيخ، األدب المقارن، المرجع السابق،  - 3
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األدب مؤسس  محمد غنيمي هاللأوضح ما كتب في هذا المجال: الشرح الذي قدمه الدكتور 

ثير، وقد استند فيه إلى مصادر فرنسية ، والنصير المخلص لمفهوم التأثر والتأالمقار ن

ة من أت متجزاتسمح للمرء باعتماده، وفيما يلي خطوط هذا المفهوم من خالل عبار

 1:شرحه

ها لغات مدلول األدب المقارن تاريخي ذلك أنه يدرس مواطن التالقي بين اآلداب في -1

لصالت المختلفة  وصالتها الكثيرة المعقدة في حاضرها وفي ماضيها وما لهذه ا

ة ل الفنياألصوت أو التأثر سواء تعلقت باالتاريخية من تأثير أيا كانت مظاهر ذلك التأثير

ات موضوعت الفكرية أو اتصلت بطبيعة الاالعامة لألجناس والمذاهب األدبية أو التيار

اغة والمواقف واألشخاص التي تعالج أو تحاكى في األدب، أو كانت تمس مسائل الصي

ا لفة كمالعمل األدبي أو كانت خاصة بصور البالد المخت ر الجزئية فيالفنية واألفكا

 تنعكس في آداب األمم األخرى بوصفها صالت فنية تربط ما بين الشعوب  والدول

ل عوام بروابط إنسانية تختلف باختالف الصور والكتاب، ثم  ما يمت إلى ذلك بصلة من

ات، اللغ حدود الفاصلة بين اآلداب هيالتأثير والتأثر في أدب الرحالة من الكتاب وال

بشري سه الشاعر إذا كتب كالهما بالفرنسية كان أدبه فرنسيا مهما كان جن فالكاتب أوال

لتأثر ر واسة التأثياالذي انحدر منه، فلغات األدب هي ما يعتد به األدب المقارن في در

 المتبادلين بينهما.  

ت الفنية  اكشف عن مصادر التياراألدب المقارن جوهري لتاريخ األدب ألنه ي -2

والفكرية لألدب القومي وكل أدب قومي يلتقي حتما في عصور نهضاته باآلداب العالمية، 

ويتعاون معها في توجيه الوحي اإلنساني أو القومي، ولكن مناهج األدب المقارن  

ع ومجاالت بحثه مستقلة عن مناهج تاريخ األدب ألنه يستلزم ثقافة خاصة بما يستطا

التعمق في مواطن تالقي العالمية وإنما يستعين تاريخ األدب بنتائج بحوثه التي تأتي ثمرة 

  2سة الصالت األدبية العالمية في ذاتها.اق في درمالتع

ت الفكرية  واألجناس األدبية  اسة التياراوال تقف أهمية األدب المقارن عند حدود در     

الكتاب في األدب القومي  يكشف عن جوانب تأثر والقضايا اإلنسانية في الفن، بل إنه

                                                             
 . 18، ص 1922، دار الفكر، دمشق ،1حسام الخطيب، آفاق األدب المقارن عربيا وعالميا، ط  - 1
 .19، ص نفسهالمرجع  -2
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ناها لدى كبار الكتاب في كل وما أعمق مع أثرالعالمية، وما أغرز جوانب هذا الت باآلداب

ته في افي محاضر "Villmainفيلمان وهذا ما ع بر عنه الناقد الفرنسي " دولة

ول"، على أن  األدب بأنه: "السرقات األبدية التي تتبادلها كل الد 1728السوربون عام 

سته للصالت األدبية الدولية من اوأصدق نتائج في در االمقارن أرحب أفقا وأعمق نظر

  .سات القديمة الضيقة األفق والقليلة الجدوى لما كانوا يسمونه "السرقات األدبية"االدر

نات بين كتاب من آداب مختلفة اوال يعد من األدب المقارن في شيء ما يعقد من موز -3

تقم بينهم صالت تاريخية حتى يؤثر أحدهم في اآلخر نوعا من التأثير أو يتأثر به،  لم

 ارسين وشكسبيركتابا عنوانه  "Stendhalستاندال فمثال ألف الكاتب الفرنسي الشهير "

 شكسبيربوجوه اإلبداع في مسرحيات  ارسينلمقابلة ألصول التقليدية في مسرحيات 

 القلب اإلنساني فيما له)وبد ارسته   شكسبيرشادة بأصالة ويتخذ هذه المقابلة وسيلة لإل

ء امثاال للشعر ارسين، ويتخذ (فيما يقوم أمامه من عقباتمن قوانين إنسانية خاصة به، و

عبيد القواعد، على حين يضرب المثل لالتجاهات الفنية التي ينتصر لها من مسرحيات 

  1شكسبير.

ويندرج في األدب المقارن نوع آخر من التأثر العكسي كان يقاوم الكاتب أثر كاتب  -4

ولنأخذ كذلك مثال شاعرنا  من هذه المقاومة أثرها في تأليفهآخر في أدب أمة أخرى فينتج 

بوصفها  كليوباتارفقد تأثر في فكرة دفاعه عن  كليوباتارفي مسرحيته  أحمد شوقي""

في  كليوباتارة األوروبية في الموضوع وقد ظفر موضوع مصرية بالمسرحيات الكثير

اآلداب األوروبية بما لم يكد يظفر به موضوع آخر في نظرهم، فهي مستهترة ولوع 

مثال العقلية  (أكتافيوس)بالملذات تتخذ إلى غايتها طرقا ملتوية غير مستقيمة،  وكان 

مثال العقلية  (أنطونيوس)كان الغربية في أريهم أيضا، في ج د ه واستقامته وقوته، ثم  

، وبعد تعرفه بها صار مثلها، فقد ما كان يتصف به من بكليوباتارالغربية قبل تعرفه 

أن يدافع عن هذه النظرة الخاطفة  أحمد شوقي"د "اعزم وقوة وتأثير سحرها، وقد أر

 أحمد شوقيوطنية مخلصة، تقدم وطنها حتى على حبها، ويعد   (كليوباتار)بتصوير 

  2عكسيا. اء تأثرابأولئك الكتاب والشعر اأثرمت

                                                             
 .20مرجع سابق، ص حسام الخطيب، آفاق األدب المقارن عربيا وعالميا، -1
 .21ص المرجع نفسه، -2
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فاألدب المقارن إذن يرسم اآلداب في عالقاتها بعضها ببعض ويشرح خطة ذلك      

السير، ويساعد على إذكاء الحيوية بينها، ويهدي إلى تفاهم الشعوب  وتقاربها في ت 

عزلتها، كي  ارثها الفكري، ثم هو بعد كل هذا يساعد على خروج اآلداب القومية من

ث األدبي العالمي مجتمعا، وبهذا اء من بناء عام هو ذلك التراينظر لها بوصفها أجز

سات النقد االمعنى ال يكون األدب المقارن مكمال لتاريخ األدب وال أساسا جديدا أقوم لدر

سة المجتمعات وتفهمها ودفعها إلى التعاون افحسب بل هو مع كل ذلك عامل هام في در

 1.اإلنسانية جمعاءلخير 

 المبحث الثاني: المدرسة األمريكية في األدب المقارن )المنهج النقدي(

 المطلب األول: تعريف المدرسة األمريكية

أّن الدعوة إلى  العشرينر من القرن يكا إلى الثلث األخيأمر يخ األدب فيتار يعود     

العقد الرابع من القرن " يففة. ياألدب وزتها إلى النوادياتجة تسربت إلى الجامعات ويالعالم

 1991 – 1989صوت "إمرسون "ى عل يكيةات المتحدة األمريقظت الوالٌ ياست يالماض

 – 1181ت " يإفر إدولر، أما "األخر ة بعضها بالبعضيدعو إلى ربط اآلداب األوروبي

الشعب  لجامعة، ولكنا يبفضل محاضراته ف دةية جدياة ثقافيكا حيقد حمل إلى أمر 1981

لو" يك لونجفيريإ"إلى أن جاء  ية محدودة المعرفة باألدب األوروبمجموع يظل ف كياألمر

وفتح األبواب  طيدة القادمة من وراء المحيارات الجديالت ففتح األبواب أمام 1991 -1189

د لكن يالعالم الجد يالمقارن ف لألدبمهدوا التربة  ينأولئك هم الذ. 2"يكيأمام الشعب األمر

ألقى "ساكفور دكان" أول من اتخذ الخطوة األول على نحو واضح، فهو أول من 

نهجه  يسر أحد وراءه فيولم  1911عام  ليجامعة كورب يمحاضرات عن األدب المقارن ف

نفس  يعمل أستاذا فيلن كوبر" يل"  يعلال حاله إلى أن  دعظل األمر  يوف حتى أن توفت

 3ع."ريالمقارن علما على النحو السدب الجامعة وبذلك نمى األ

باألستاذ  يالفترة نفسها نلتق يحتى نجد له قسما مختصا به وف 1891عام  نبلغ وال نكاد     

منتجان،  جامعة يمقارن فحاضر عن النقد األدًب اليالمقارن وظل  لألدبة أخر يداع يجبل

                                                             
 .10ص  مرجع سابق، محمد غنيمي هالل، األدب المقارن،  -1
 .  106القاهرة ،ص 1987، 1دان األوبر، ط يم ،دب المقارن أصوله وتطوره ومناهجهاأل ،يالطاهر أحمد مك -2
 .107ص المرجع نفسه، -3
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ت جامعة أوأنش 1988 ـ1981المقارن عام  لألدبقسما  أنشأ ايثم انتقل إلى كاٌل فورن

"مجلة  ه صدرتيوف" 1ة."كيت المتحدة األمرياالمقارن بالوال لألدب يوأول كرس هارفاد

ة األولى يعالموبعد الحرب ال اللغة االنجليزيةوكانت أول مجلة مختصة ًف  األدب المقارن"

األدب ن هذه الفترة عي ، فلياخطا  تنازؤخذ يأخذ االهتمام باألدب المقارن  1819 -1811

، ثم بعد "ياألدب العالماألدب العام ومصطلحات " يدا فيالمقارن من مشاكل التطور، وتحد

ع دراسة يالمقارن لتشج لألدبة يتم إنشاء جمع 1818 - 1898ة ية الثانيالحرب العالم

ٌ  ياألدب المقارن خاصة ف ة وأنشئت المجالت يكرنات تقدمت المقارنة األمية الخمسينها

األدب المقارن بعنوان "األدب  يالمقاالت المتخصصة ف مجموعة منوازدهرت وظهرت 

  وأفاقه".المقارن منهجه 

ها يتناول ف يالتلك" يه وينير" ريالشه يةكيزت دراسات الناقد األمرير تمياألخ يوف     

وهذه األسباب مهدت " .2مها أن تتطور عبر العصور"يرة األدب المقارن مدلولها ومفاهعبا

ة الرائدة، وهذه المدرسة ية فظهرت كرد فعل للمدرسة الفرنسيكيالمدرسة األمر لنشأةق يطر

ن وتعود المقار لألدبتها أيتها وريمحدود ية فيذرعا بما وضعته المدرسة الفرنس ذاقت

ة ية أحد االتجاهات النقديكياألمروتعد المدرسة  1891ة لهذا المنهج إلى عام يات الفعليالبدا

ي. خيدا مع االتجاه التارية تعارضا شديقية والتطبيت موقعها النظرتعارض يالمعاصرة الت

االتجاه، لم هذا  يهو أبرز ممثل  Wellek Reneك" يه و لينيرفقد " حمل هذا االتجاه  "

ة ية إلى العالقات الداخليدب المقارن من العالقات الخارجالمدرسة بنقل اهتمام األ يتكتف

ن تنفتح الدراسات المقارنة على نوع أخر من أب إلى المطالبةدب، بل تخطت ذلك لأل

 3المقارنات أال هو مقارنة األدب بالفنون والعلوم وحقول المعرفة األخرى."

عمالن على ين ين أساسية على مكونيكياعتماد المدرسة األمرشوا" يكلود بلقد الحظ "     

كا على يأمر – ياألدب المقارن لما وراء األطلنط ث قال: "اتكاءيخصائص المدرسة ح

 ،يتحة على العالم، فالمبدأ األخالقرة ومنفيأمة كب ويعكس موقع يالمبدأ األخالقن." يمبدئ

                                                             
 108ص، مرجع سابق، ب المقارن أصوله وتطوره ومناهجهاألد ،يالطاهر أحمد مك  -1
 .108ص المرجع نفسه،  -2
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ل على حداثة الحضارة ية، تحٌ يخيقوم على اعتبارات تاري شوا"يد ب"كلو هيعطيالذي 

 ة. يكياألمر

عل فمقارن، استفادت من ردود دب اللأل يكيظهر أّن المفهوم األمريما سبق وم     

 دايتفة القرن التاسع عشر مسية ووضعيخين ضد التاريالقرن العشر نصفت خالل اريثأالت

 يةكرياألم ب المقارن عند المدرسةة، ومن هنا كان مطمع األدية والمهنيالفكر التياراتمن 

ذا ه، لهاتصالها أو عدم يواحد ف آدابن جهة النظر أكثر من ة ميهو دراسة أي ظاهرة أدب

أدب ن أدب ويالتصدي للمقارنة ب يهماك" يهنري رة عند" يالمقارنة األدبفة يكانت وظ

 يخيلتارارط ة الشية من أهميكيمردب ولهذا قللت المدرسة األر المخالفة لأليومجاالت التعبٌ 

 .قياا كان أم تطبية نظريت كل ما جاءت به المدرسة الفرنسإلجراء المقارنة ورفض

 مريكيةاألالمطلب الثاني: نشأة المدرسة 

زمة أمحاضرة بعنوان " R.wellickرنيه ويليك نشأت هذه المدرسة حين عقد"       

 الحقيقة بطة الدولية ألدب المقارن وفيارلمؤتمر الدولي للفي ا م1958األدب المقارن 

ميتها ن لها أهأ التشيكي األصل زعيم هذه المدرسة، "R.wellick"رنيه ويليك يعتبر 

 من جانبين:  

 ون. أثر التي قام بها الفرنسيأنها بنت سلبيات التأثير والت :األول الجانب 

 وهو المهم في هذه المحاضرة هي تأسيس مفهوم جديد ألدب  :الثاني الجانب

 1المقارن.

 النقد سبل على كان إن األمريكي، المفهوم لنا يتبين المحاضرة هذه تصفح خالل ومن     

"ويليك  يقول المقارن، لألدب جديدة مفهومات طرح سبيل على أو للفرنسيين الموجه

wellick :""نها لم تتمكن لحد ي أستنا هارة على وضع المهتز الذي تمر به دن أخطر داللإ

"فان تيجيم مج العمل التي نشرها ارملها ومنهجيتها وأنا أعتقد أن باآلن من تحديد دائرة ع

Van tieghem كاريه" ،"carré" "غويار وGuyard قد فشلت في هذه المهمة "

                                                             
 . 132م، ص 2001محمد غنيمي هالل، األدب المقارن ،د.ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،جانفي -1
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ن بمنهجية عفا عليها الزمن ووضعوا عليها أحماال من ارألساسية، فقد أثقلوا األدب المقا

 . (19ق)القرن التاسع عشر

المقال يطرح مشكلة هذا المصطلح وهو عدم تحديد عمله ومنهجية ونرى الهجوم القوي      

ويلك أثر بقول" ا بمسألة التأثير والتلذين عنو  على أصحاب المدرسة الفرنسية التقليدية ا

wellickسة التجارة الخارجيةارن محاولة حصر األدب المقارن في د": "الشك عندي أ 

" أسس wellickويليك  من هنا نرى كيف ضرب " 1لآلداب نوع من الجهد الضائع."

ن هذا وأتأثر، الشهرة، النفوذ والسمعة المدرسة الفرنسية باقتصارها على مشكالت مثل ال

االتجاه يركز على كتاب الثانويين أو من الدرجة الثانية أو على الوسط التاريخي ويمهل 

نها عبارة عن تجارة خارجية تتعامل مع النتاج األدبي، نعتها  بأ الهدف الحقيقي وبذلك

ويتابع هجومه على الحدود الضيقة التي وضعها المقارنون التقليديون عندما حصروا األدب 

ولكن هذه الرغبة األصلية في أن يعمل ) ":wellick"ويليك ن في نزعة قومية يقول المقار

ساسه الذي يمكن وكمصطلح للذات بينهما في أ(. دارس األدب المقارن كوسيط بين الشعوب

سات األدب المقارن في فرنسا، ألمانيا وغيرهما أدى إلى نظام غريب ارخلف العديد من د

ت أمة الباحث عن طريق إثبات أن ارإلى الرغبة في تنمية مدخقافية ومن مسك الدفاتر الث

  2أمة الكاتب قد هضمت أعمال أحد العظماء الغرباء وفهمه من أمة أخرى.

" توسيع مفهوم األدب المقارن وخصوصا عندما يلغي wellickويليك إذن يحاول"      

شكل لحديث عن األدب بالحدود المصطنعة بين األدب المقارن واألدب العام، أو أن يكون ا

سة، وحدد ويلك بعد أن عرض بالمفهوم ارالتداخل عند الد اعام ألن هذين المصطلحين كثير

 سة األدب المقارن عندما يقول: "أما أنا شخصيا فبودي أالارليدي األساس عنده في دالتق

الميتة، بل  ا هذا األخير فال نعنيه الحقائقمأ ،سة األدب أو البحث األدبيارأتكلم إال عن د

  3يم ولهذا انعدم الفرق بين التاريخ األدبي والنقد األدبي.نعنيه الخصائص والق

 ن المؤرخإقوله: "" Néromaنرومان فورستر " كالم" wellickويليك وينقل" 

  األدبي ال بد من أن يكون ناقدا من أجل أن يكون مؤرخا".

                                                             
 . 213محمد غنيمي هالل، األدب المقارن ،المرجع السابق، ص  -1
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والتاريخ وهذه  النظرية، النقد،دبية: ثالثة فروع المدرسة األ "wellick"ويليكويحدد      

الفروع تتعاون في البحث األدبي لتحقيق المهمة األساسية أال وهي وصف العمل الفني 

وتفسيره وتقويمه أو وصف أي مجموعة من األعمال الفنية وتفسيرها وتقويمها. ولهذا ال 

األدب وال على نستطيع أن نتخلى عن تاريخ هذا األدب وال نستطيع أن نتخلى عن نظرية 

الركائز األساسية للنقد، فهذا المفهوم يطلب من األديب المقارن أن يكون على ثقافة عالية 

ولكن هذه الرغبة في توظيف األدب المقارن كوسيط بين الشعوب فقدت معناها عندما  1جدا.

 طريق إثبات حاول بعض المقارنين تبيان ما ألمتهم من فضل ثقافي على األمم األخرى عن

 ت أثرتها أمته في الشعوب األخرى. ارأكبر عدد من التأثي

ما  "وما أن ندرك طبيعة الفن والشعر و انتصاره على": wellick"ويليك يقول      

 خياليعتري اإلنسان من زوال وعلى ما ينتظره من مصير وخلقه  لعالم جديد من صنع ال

 كلان وببعمومية في كل مكان وزمحتى تختفي األباطيل القومية ويظهر اإلنسان، اإلنسان 

قة طري تنوعاته يكف البحث األدبي عن أن يكون مجرد لعبة يلعبها عن مخلفات الماضي أو

 ت والديون القومية". اربحساب المدخ

شكلت في الحقيقة معظم المفهوم األمريكي لكن من  "ويليك"ء ارومن هنا نرى بأن آ     

ء "ويلك" نظرته ارلمدرسة األمريكية فدعمت آإلى ا جهة أخرى ظهر مقارن جديد ينسب

"هنري ريماك إلى األدب المقارن وبلورت المصطلحات والمفاهيم التي أسسها 

H.Remak"، سة للعالقات ارة لآلداب خارج حدوده القومية وديعد األدب المقارن مالحق

 من رسم بين اآلداب ومجاالت المعرفة من فلسفة وتاريخ وسياسة، ويدخل في ذلك الفنون

وج بين األدب ومجاالت التعبير اإلنساني. فالجديد ازونحت وموسيقى وهو بذلك يكون قد 

هو مقارنة األدب مع الفنون األخرى أي أننا ال نحصر  "Remack"ريماك الذي جاء به 

 "wellick"ويليك المقارنة بين أدبيين وإنما نقارن مع فنون غير األدب وهنا يتالقى مع 

لفنون األخرى كذلك، في ى إنسانية األدب، فاألدب صادر عن اإلنسان واعندما دعا إل
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رؤى فيستطيع أن يخرج هذه األفكار سيس والاإلنسان ممتلئ بالمشاعر واألحا الحقيقة أن

  1والمشاعر عن طريق فنون أخرى غير األدب.

شارل "ي ويتجلى هذا المعنى في مفتح القصيدة عن فن التصوير نظمها المصور الفرنس     

لقصيدة ن  اإوفيما يلي ترجمة لجزء من هذه القصيدة ""،  Alfonsينوو ألفونس ودي فرز

 ما اركثي نهاعى ألن تكون شبيهة بالقصيدة، وإن الصورة يجب أن تسإتشبيه بالصورة... 

  1عر فيسمى صورة ناطقة."شما الصامتا، أ ارتسمى شعو

ر سن  الفنون تفهذه الفنون إلى استنتاجات تفيد أوفي العصر الحديث توصل باحثو      

ما تشرح األعمال الفنية تصوير عمل أدبي معين  ارعضها بعضا من جوانب متعددة وكثيب

 دود مشتركة، ومنومن هنا ظهرت لغة الفن لتلتقي مع لغة األدب ضمن ح والعكس صحيح.

ر على موسيقي التأثير واقع ما بين رسام يؤثر على شاعر أو شاعر يؤث  نجهة ثانية نجد أ

والعكس أيضا، أما محاكاة الفنون األخرى كالتصوير مثال والرسم ونحت فال شك تختلف 

  2باختالف الوسائل.

عر تختلف أنواعه باختالف ي األشياء بواسطة الصوت وكذلك الشفالموسيقى تحاك     

ئله واألساس في الفنون كلها المحاكاة. وعلى العموم تبقى المحاكاة في مجموعها وعلى وسا

   3اختالف أنواعها يفرقها ثالثة اتجاهات:

 مختلفة بوسائل يحاكي اتجاه . 

  .وآخر بموضوعات متباينة 

  .وثالث بأساليب متمايزة 

مقاطعة األدب ا على مستوى مهذا من ناحية مقاطعة األدب بالفنون األخرى، أ     

السياسة واالجتماع وغيرها، فهنا ال بد للمقارن أن نته بالعلوم األخرى كعلم النفس وومقار

  4ويمتلك ثقافة عالية بالعلم الذي يقارن فيه. يكون على إحاطة كاملة بهذا العلم

                                                             
 . 126محمد غنيمي هالل، األدب المقارن ،المرجع السابق، ص  -1
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د أن يقارن األدب بعلم النفس فيجب عليه أن يعرف أسس علم النفس ارفمثال لو أ     

ئل التي يحتويها هذا من ناحية ومن الجانب األخر يجب عليه أن يكون عارفا والمسا

بأحوال الكاتب واألديب والظروف التي مر بها والجو االجتماعي والثقافي الذي عاش 

نه سيجد المقارن عارفا بهذه األشياء، فإفيه وأكثر على شخصيته ونفسه فعندما يكون 

ي سيجد مقارنات بين األديب وعلم النفس، وهكذا ذلك منصبا في كتابات األديب وبالتال

 1بقية العلوم األخرى.

 المطلب الثالث: رواد المدرسة األمريكية

 :ReneWellek ويليك رينيه .1

ر ،ترك أثيمن أصل سالفي أدب مؤرخ 1889نا يف يف ولد المقارن األدب أستاذ     

 يف لمقارنةاما الدراسات يالس ة عموماً،يث والدراسات األدبيتطور النقد الحدي قا فيعم

 جامعة يف ينزي واأللماين اإلنجلينا ودرس األدبيف ية ،ولد فيكيات المتحدة األمريالوال

كاتب م برسالة حول ال1818نة براغ ثم تحصل على شهادة الدكتوراه عام يتشارلز بمد

ث يحى جامعة تشارلز م إل1898عام  ية، عاد فيل والرومانسيزي توماس كارلياإلنجل

لذي اة األدب يم، ارتبط اسمه بكتاب نظر1891حتى عام  زييالنجلب اس األديقام بتدر

لى إالت وترجم يثم توالت طباعته ببعض تعد ،م1818ن ونشر عام يوار ألفه مع أوستن

 ية فياروقد نال درجة الدكتوراه الفخ ،اللغة العربيةمنها  لغةن يثالث وعشر يحوال

 ي،زينجلخ األدب اإليتار نشأة: مؤلفاتها من يوكولومب دة منها جامعة رومايجامعات عد

 أربعة أجزاء  يف 1818- 1118ث يخ النقد الحديمفهوم النقد، تار

 :Austin Warrenن يأوستن وار .2

اللغة قسم ي كان عضوا ف ،ةيكياألمر المتحدة اتالوالي فى ماساستوشفي  ولد     

كل من  يشارك ف ،ميشيغانجامعة  يف 1889-1819ن يوأستاذا لها من ب ،االنجليزية

مس يمن أعماله هنري جوانكلندا "ي"و"مجلة نٌ   المثقف األمريكية: "مجلة يالمجاالت األدب

 .1818وانكلندا يو نيسيقد ،1811 خوختهيش يف
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 المطلب الرابع: خصائص المدرسة األمريكية

دب مة األتفادي المآخذ التي أخذت على المنهج الفرنسي كما تجلت في مقال ويليك أز -1

 المقارن. 

قارنة ق المتوسيع مجال األدب المقارن بتقديم مفهوم أوسع للعالقات األدبية ومد آفا -2

يماك" يف "رلتشتمل العالقة بين األدب وأنماط التعبير اإلنساني األخرى كما تبدو في تعر

 رن". ألدب المقا

  شابه أوو التمالحقة العالقات المتشابهة بين اآلداب المختلفة وفقا لمفهوم التوازي أ -3

 1بة" وهو مصطلح أمريكي.ارالق"

م أنها لنقد، رغن المدرسة األمريكية لألدب المقارن لم تفلت من اوالخالصة هي أ     

قارن ب المتخلط بين األدء مختلفة من العالم، وأساسا ألنها ازفي أج ارلقيت ترحيبا كبي

ين كما أن تعي. سة موضوع واحد وهو األدبارب العام بسبب ارتباط االثنين بدواألد

ن متضح األدب المقارن يتصف باالزدواجية في عملية ربط األدب بالفنون والعلوم كما ي

 .اعتبار األمريكيين أن أدبهم يتفوق على سائر اآلداب األخرى

 األمريكي )النقدي(المطلب الخامس: المنهج  

دات انبجست مفهوم المنهد الفرنسي والتقليدي خاصة منذ الخمسينات عدة انتقاأثار      

قيا با شرمن المآخذ السابقة على هذا المنهج وكان مصدر تلك النتقادات أمريكا وأورو

 )ماركسيا(. فماذا عن المنهج األمريكي في األدب المقارن؟

حيث ألقى الناقد األمريكي المعروف  1958تعود البداية الفعلية لهذا المنهج إلى عام      

رينيه وليك أحد مؤلفي الكتاب المعروف "نظرية األدب" محاضراته الهجومية "أزمة 

األدب المقارن" في المؤتمر الثاني للرابطة العالمية لألدب المقارن التي انتقد فيها بشدة 

ول من المنهج الفرنسي في األدب المقارن، وأخذ عليهم تمسكهم رؤوس الجيل األ

في الولع بالحقائق والعلوم النسبية والتاريخية "ألن العمل األدبي ال  19بمنهجية القرن 

يمكن أن يختزل إلى بؤرة تجتمع فيها المؤثرات الخارجية، أو على مصدر إشعاع 

                                                             
 . 43المرجع السابق، ص  ،األدب المقارن ،سعيد الوكيل -1
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جية... أن األعمال األدبية ليست حاصل لتأثيرات تتجه نحو البلدان أنها كيانات، الخار

المصادر والتأثيرات كلية تكف مادتها الخام المستعارة عن كونها مادة هامدة ألنه جمع 

يتمثلها بناء جديد "غير أن هذا كله ال يعني االستغناء عن األدب المقارن الذي إذا، عنده 

 1د أدب قومي واحد.اصطالحا ثابت األساس والجذور في كل دراسة لألدب تتجاوز حدو

 المبحث الثالث: المقارنة بين المدرستين 

 أوجه التشابه: .أ

نة بين المقارسة األدب المحلي أو اآلداب العالمية  فاءات نفسها في دراراإلج استخدام -1

ي فءات نفسها االفرنسيين تستخدم اإلجر "Cornet"كورنيه و " Racineسين ا''ر

وإن يكن اهتمام  "Geothe"غوته الفرنسي  و "Racineسين ا"رالمقارنة بين

ت األدب المقارن األكثر باالحتكاك الثقافي خارج الحدود، والتعرض للمشكال

 بيئاتالمتصلة بالترجمة من لغة إلى لغة ، ومدى نجاح "أثر" في ما تقبله في ال

 المختلفة وتأثيره في المحيط العام والخاص. 

مقارن، فهي كما عرفت وسيط مقارني مهم، عد الترجمة من أهم قضايا األدب ال -2

فالترجمة ليست نقل كلمة أجنبية مثلها وإن ما هي عمل خالق يأخذ في االعتبار 

طبيعة لغة المترجم عنها وإليها ونوع الذوق السائد بين لغة وأهل لغة أخرى، 

ولهم شأنهم في صياغة األفكار وتهيئة  2والمترجمون هم الوسطاء بين ثقافة وثقافة.

األذهان  وكثير من أقطاب األدب تصدوا لعملية الترجمة وأصبحت للكتب المترجمة 

مصطفى لطفي ذاتية مستقلة عن األصل ويحضرنا في هذا المجال األديب العربي 

  ظالل الزيزفونوتحت   Magdouline ماجدولينبترجماته الفذة مثل  المنفلوطي

  "Edward fitz Gerald "إدوارد فتزجارلدواألديب اإلنجليز ي  وغيرها،

 3عمر الخام. عر الفارسياوترجمته الفريدة لرباعيات الش

 تالخالفا تزول بحيث المقارن األدب في ثابتة داللة ذات مصطلحات وضع ضرورة -3

 . رهاوغي "األسلوب"و" التيار"و" الحركة"و "الذوق"و" العاطفة: "مثل قضايا حول

                                                             
 .85صم، 1996 ،دناألر –، منشوارت جامعة القدس المفتوحة، عمان 1المقارن، ط خليل الشيخ، األدبيوسف بكار و -1
 .85ص المرجع نفسه، -2
 .333سعيد علوش، مدارس األدب المقارن دراسة منهجية، المرجع السابق، ص - 3
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  ورموزا وتجاربا وأسلوبا موضوعا متكامال كال الغربية اآلداب عد في التطابق -4

 1.فني وغير فنيا وتطورا  وإيحاءات

 أوجه االختالف: .ب

 لتيارا يركز حين في أساسية غير مسألة" والتأثر التأثير" يعد األمريكي المنهج .أ

 . والتأثير التأثر ومظاهر الصالت على خاصة التاريخي الفرنسي

 "جان و" Ettiemble"إيتيامبل ، "Guyard"جويار المنهج الفرنسي  وبخاصة  .ب

ساني ينفي قيام عالقة حميمة بين األدب ووسائل التعبير اإلن "John Careeكاريه 

هي مسألة من أساسيات مسائل المنهج األمريكي كما وردت األخرى والعلوم والعقائد، و

  2لألدب المقارن. Henry Remakهنري ريماك في تعريف 

هناك اختالفا شديدا في نقطة التركيز والسيما في مجال المسائل العلمية، ذلك أن      

تفضل الخوض في المسائل التي يمكن أن تحل على أساس البيانات  المدرسة الفرنسية

الملموسة، المستندة غالبا إلى الوثائق الشخصية، وهي تحاول أن تستبعد النقد األدبي من 

سات التي تعتمد على مجرد المقارنة، مجرد اشرار إلى الدر وتنظرب المقارن منطقة األد

بيان أوجه الشبه وأوجه االختالف،  وحتى مسائل التأثير كان يجري تناولها بحذر وقد دعا 

إلى التركيز على مسائل مثل االستقبال والوسطاء والسفر إلى  غويارو كاريهكل من 

 3.الخارج، أي وسائط انتقال المادة األدبية

 

                                                             
 .  85يوسف بكار، األدب المقارن، ص   -1
  .85صالمرجع نفسه،  -2
 .89ص المرجع نفسه. -3
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 األدب المقارن عند فان تيجمالمبحث األول: 

 نشوء األدب المقارن: .1

تحدث فان تيجم عن ظهور مصطلح األدب المقارن في فرنسا على يد فيلمان عام      

م، وعدة مصطلحات غير حقيق، واقترح مصطلحات أخرى أقرب داللة غلى 1827

موضوعه مثل: تاريخ األدب المقارن والتاريخ األدبي المقارن لكنه في النهاية أخذ 

مية حتى أصبح من المستحيل أن تخلع عنه هذا باالستعمال األعم ال اعتمادا بدقة هذه التس

واستعمل هذا االسم في فرنست وفي  1االسم، لتحل مكانه اسما آخر أقرب إلى  الصواب.

دراسة التأثير الذي أحدثه كتاب القرن  1828فيلمان عام خارج فرنسا، وفي رأيه أن كتاب 

( الفرنسيون في اآلداب األجنبية والفكر األوروبي يمكن أن يعد البداية 18الثامن عشر )

م، ومنذ عام 1855الحقيقة لألدب المقارن ثم ظهرت كتب مثل شكسبير والمسرح الفرنسي 

ي األدب المقارن، وكذلك ظهرت في الدكتوراه فم بدأت األطروحات الفرنسية لنيل 1860

وأنشأت  1921م، وفي فرنسا ظهرت مجلتان عام 1887ألمانيا مجلة األدب المقارن عام 

م. ثم 1925وفي الكوليدج دي فرانس عام  1910منابر لألدب المقارن في السوريون عام 

 تحدث عن أدوات العمل المقارن، ودعا إلى إثبات المراجع أمام الباحثين.

 األدب المقارن: مناهج .2

يرى فان تيجم أن موضوع األدب المقارن هو حراسة أثار اآلداب المختلفة من ناحية       

عالقاتها بعضها البعض وتشمل عالقات األدبين اليوناني والالتيني أحدهما باآلخر، ثم ما 

اآلداب لآلداب القديمة، ثم العالقات بين تدين به اآلداب الحديثة منذ العصور الوسطى 

 2الحديثة المعاصرة.

عدة  وتناول مسألة الحدود اللغوية، وركز على مقياس فارق اللغة فيها، وتطرق إلى     

 الباحث المقارن وهي: 

                                                           
 .10، ص2009بول فان تيجم، األدب المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، ماي،  -1
 .12ص المرجع نفسه، -2
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اإللمام بعدة لغات بمعنى أن يكون المقارن قادرا على أن يقرأ بسهولة نصوص  .أ

 اآلداب التي يريد أن يعرض صالت بعضها ببعض.

ابه بأدب أوروبا الحديثة، في عصوره الكبرى وتياراه األساسية وكتاإللمام العام  .ب

 وأساليبه وأفكاره.

 دراسة تفصيلية اآلداب التي يدرس صالتها إبان العصر الذي اختاره. .ج

فنية معرفة أهم العالقات السياسية واالجتماعية والفلسفية والدينية والعلمية وال .د

 واألدبية بين هذه األمة أو تلك.

 عام:األدب ال .3

إن األدب المقارن بالمعنى األصلي للكلمة يدرس في الغالب عالقات ثنائية سواء أكان      

هذان العنصرين كتابين أو كاتبين أم طائفتين من الكتب أو الكتاب أم أدبين كاملين، وسواء 

وهو إذ يعيد تعريف األدب  1أكانت هذه العالقات تتصل بمادة األثر الفني أم بصورته.

المقارن فألجل التمييز بين األدب المقارن واألدب العام الذي عرفه بأنه طائفة من األبحاث 

بين عديد من اآلداب، سواء في عالقاتها المتبادلة أو في انطباق تتناول الوقائع المشتركة 

 2بعضها على بعض.

بوصف هذا األدب أدبي عالمي حقيقي،  وتراه يدعو في خاتمة كتابه إلى تأسيس تاريخ     

يحصي أكبر عدد ممكن من الواقع األدبية التي تمثل وجود مشابهات أكيدة في بلدان مختلفة، 

   3ويحاول تفسير هذه المشابهات بتأثير أشياء مشتركة.

حظى يستخلص بما قاله فان تيجم بخصوص عالمية األدب أن النجاح والشهرة اللذين ي     

د ال عالمية قبهما األدباء خارج أوطانهم ال يمكن أن يعد معيارا وحيدا لعالميتهم، فالشهرة ال

جم ا فان تيتقترن بالجودة. وهناك من األدباء العالميين ومن األمور الهامة التي انتبه إليه

ة األجنبي تعليم اللغات األجنبية في انتشار األعمال بدون وسيط، إال أن لتعليم اللغات دور

 نبه عليه وتحول بعض تلك اللغات إلى لغات عالمية دورا يفوق الدور الذي 

                                                           
 .19، 18، صمرجع سابق فان تيجم، األدب المقارن،بول  -1
 .80، ص2004، 2ابكار يوسف، بمشاركة خليل يوسف، األدب المقارن، عمان، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط -2
 .44، ص1998، 3محمد غنمي هالل، األدب المقارن، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط -3
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المقارن المذكور فيما يتعلق بعالمية األدب. فهذا الدور ال يقتصر على تحديد فرص انتشار 

رج بدون وسيط، بل بوسيط أيضا. أي بالتوسيط الترجمي والتعدي. األعمال األدبية في الخا

ومن المالحظ أيضا أن "فان تيجم" لم بفصل مسألة اآلداب ذاتها اإلشعاع الحدود، فهل 

لغات ضفيرة ليس لها عدد كبير من المتكلمين أم إلى ترجع قلة اإلشعاع هذه إلى تلك اآلداب 

أدبية تستحق أن تترجم إلى اللغات األجنبية وأن أنها آداب غير متطورة ليس فيها روائع 

أم إلى أنها آداب شعوب تتعرض المهيمنة اللغوية والثقافية  1تحظى بشيء من العالمية.

 الخارجية وتقوم األطراف بالتعتيم عليها وحرمانه من اإلشعاع.

 األدب المقارن عند بول فان تيجم:

نبه المقارن الفرنسي المعروف فان تيجم المقارنيين إشكالية يمكن أن يعفوا فيها عندما      

يتصدون لقضية عالمية األدب، أال وهي اإلشكالية النابغة عن حقيقة أن بعض األدباء 

يصيبون خارج بالدهم نجاحا ال يستحقونه. كما نبه هذا المقارن إلى أن لكبار الكتاب في 

ألن الدور الذي لعبه  2ي، فيما تسببه تختلف عن القيم التي يستحقونها في آدابهماألدب العالم

كل منهم على المسرح العالمي الواسع يتفاوت تفاوتا عظيما. فقد الحظ فان تيجم أن بعض 

قد لعبوا في عصرهم دورا كبيران وكان لهم تأثيرا ال يقل عن تأثير كتاب الدرجة الثانية 

العالمية، وهذه مالحظاته بالغة األهمية ترسم عالمة استفهام على مفهوم غيرهم من الناحية 

األدب العالمي الذي ينطلق من أن األدب العالمي هم مجموع الروائع األدبية التي تنتمي إلى 

آداب قومية مختلفة ومن األمور الهامة التي الحظها هذا المقارن الكبير حقيقة وجود آداب 

قي العناية التي تستحقيها، فقد تكون هذه اآلداب متطورة من ذات إشعاع محدود ال تل

عنها وعدم تقدير  النواحي الفنية والفكرية، ولكن أسباب غير أدبية تؤدي إلى حجب االهتمام

 إنجازاتها.

ولفان تيجم في السياق نفسه قدم مالحظة هامة أخرى أال وهي أن انتشار العمال األدبية      

في البلدان التي تكون معرفة اللغات األجنبية فيها وفقا على عدد  بدون وسيط يكون نادرا

 قليل من الناس.

                                                           
 .184األدب المقارن، مرجع سابق، صمحمد غنمي هالل،  -1
 .183، ص1987، 1سعيد علوش، مدارس األدب المقارن، دراسة منهجية، المركز الثقافي العربي، ط -2
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 المبحث الثاني: األدب المقارن عند رينيه ويليك

 :م(1995 -م1903)ReneWellekرينيه ويليك  .1

المقارن ولد فًي فٌيينا  األدب" هو ناقد أدبي أمريكي و أستاذ  ReneWellekويليك "      

الحديث  األدبيو مإرخ أدبًي من أصل سالفًي ، ترك أثر عٌميقا فًي تطور النقد 1889

ة وفي أجزاء كثيرة من العالم، يكيمرعموما فًي الواليات المتحدة األ األدبيةوالدراسات 

شهادة في جامعة تشارلز بمٌدنية براغ ثم تحصل على  واأللماني االنجليزي األدبيندرس 

توماس كاراليل والرومانسية ،عاد  االنجليزيم برسالة حول الكاتب 1818الدكتوراه عام 

م إلى جامعة "تشارلز" حيث قام بتدريس األدب اإلنجليزي حتى عام 1930في عام 

م وانضم إلى ما يعرف بدائرة براغ للغويات حيث تأثر بطروحات أعضائها مثل : 1935

وبسون، كما أفاد من ناحية أخرى، من طروحات الفيلسوف جان موكاروفسكي ورومان ياك

الظاهراتي رومان إنجاردن، وانعكس ذلك في كتابه األول "إيمانويل كانط" في إنجلترا، 

م قام بتدريس اللغة واألدب التشيكي في لندن ثم انتقل 1935م(. في عام 1931م )-1793

ي وبدأ نشاطه األكثر تأثير. ارتبط نآم إلى الواليات المتحدة حيث أقام بشكل 1935في عام 

اسم "ويليك" لدى أجيال من الدارسين الغربيين وغير الغربيين بكتاب نظرية األدب الذي 

م، ثم توالت طبعاته ببعض التعديالت 1949ألفه باالشتراك مع أوستن وارين ونشر عام 

الدكتوراه الفخاٌرية وترجم إلى حوالي ثالث وعشرين لغة منها اللغة العربية، وقد نال درجة 

 1فًي جامعات عٌديدة منها جامعة روما وكولومبيا. 

توجه الذي يدعو إلى ارتبط اسم ويليك لدى الكثيرين بما يعرف بالنقد الجديد وهو ال     

دراسة العمل األدبي كمعطى جمالي شكلي معزول عن السياقات الخارجية، وذلك على 

الرغم من أنه يؤكد في بعض أعماله أهمية السياق التاريخي واالجتماعي لتناول الظاهرة 

األدبية. وعلى مستو ي آخر عرف بقيادته لتوجه في الدراسات المقارنة، أو األدب المقارن 

مى المدرسة األمريكية ويدعو إلى رفض   على نحو يتجاوز تلك من ذلك القيود التاريخية يس

                                                           
 .247صم، 1950القاهرة  –دار الفكر العربي  –محمد عبد الغني حسن، أعالم من الشرق والغرب  -1
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، مفهوم االنجليزي األدبتاٌريخ  نشأة: مؤلفاتهواإلقليمية لألدب ودراسته بدال من القيود. من 

 1في أربعة أجزاء. 1818 -1118النقد، تاريخ النقد الحٌديث 

 ":ليكرينيه وي"مفهوم األدب المقارن عند .2

تتمحور حول ضرورة االلتزام بأهداف البحث األدبي  " رينيه ويليك " إن دعوة"     

المقارن، وهي وصف العمل الفني وتفسيره وتقويمه أو وصف مجموعة من األعمال الفنية 

وتفسيرها، وهذا ما يتماشى مع مفهوم أصحاب مدرسة النقد الجديد في أروربا وأمريكا 

ويليك على المنهج الفرنسي التاريخي خاصة تجاوبا كبيرا من المقارنتين لألدب القت مأخذ 

األمريكيين ممن تبنوا دعوته، شكلوا المنهج األمريكي وقد صار عدة باحثين على خطاه في 

حين أنه هو نفسه لو يواصل العمل على تطوير المنهج، ومن أبرز ممثلي المنهج األمريكي 

 2ك" و"هاري ليفتن" و"جون فليتشر".بعد "رينيه ويليك"، "هنري ريما

 تشكل المنهج وتطوراته:

تعد المقاالت التي كتبها "رينيه ويليك" وهي األدب العام واألب المقارن واألدب القومي      

وأزمة األدب المقارن: اسمه وطبيعته وحاول ويليك في مقالته األولى أن يقيم تعريفا منهجيا 

وحدودا واضحة لكل من األدب العام واألدب القومي، مبتدئا بالتأكيد على أن احد أسباب 

جعلت نجاح الدرس المقارن محدودا، ويذكر ويليك سلبيات دراسة الصالت بين أدبين  التي

أو أكثر التي كرست المدرسة الفرنسية نشاطها حولها، وبشكل ال يخدم سوى معرفة 

المتلقي. فالدراسات توقففي هذا المجال ال تقدم نسقا واضحا يمكن بواسطته التمييز بين 

فهوم األدب المقارن المتضمن دراسة األدب شموله مع منهج دراسة أخرى ويليك عند م

 3األدب العالمي والعام.

يرى أن األدب المقارن مع العام وأنه ال يمكن الفصل بينهما من الحتمي بالداخل ويعود      

ويليك في أزمة األدب المقارن بشكل أكثر تفصيال، وملفتا لنظر إلى أن أخطر ما تمر به 
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ديثة هو عدم تحديد المناهج وعدم وضوح محيط عملها، ومن هنا يأتي الدراسات األدبية الح

 1فشل "فان تيجم" و"كاريه" و"غويار" في تجاوز هذا الخلل كما يرى ويليك.

اط الذي أح ويرسم ويليك في مقالته الثانية األدب المقارن اليوم مالمح السياق الثقافي     

لك بحيث ارن، فقد سبقت المؤتمر الذي قدمه ويبأفكار التي قدمها في كتاب أزمة األدب المق

ام عوالتي عقدت مؤتمرها األول  1956فيه تأسست الرابطة العالمية لألدب المقارن عام 

 دراساته هو البندقية في األدب.  في مدينة البندقية وكان محور 1955

األمريكية ند حدود الدراسات  وهكذا خرجت الدراسات المقارنة بواسطة الرؤية     

مختلفة التاريخية المقارنة التي تصدر عن متابعة اتجاه العالقات األدبية بين اآلداب ال

 والتأثير والتأثر وهو ما قامت عليه أصول الرؤية الفرنسية.

 : سمات منهج رينيه ويليك .3

لقد عارض ويليك مبادئ المنهج الفرنسي ومن خالل المآخذ التي ذكرها ستلخص أهم      

  2سمات المنهج األمريكي:

 ألدب تفادي المآخذ التي أخذت على المنهج الفرنسي كما تجلت في مقال ويليك أزمة ا

 المقارن.

 تشمل لنة توسيع مجال األدب المقارن مفهوم واسع للعالقات األدبية، ومد آفاق المقار

 العالقة بين األدب وأنماط التعبير اإلنساني األخرى.

 ل العالقات المتشابهة بين األدب المختلفة وفقا لمفهوم التوازي، ويكون من خال

 التشابه بين األدب المختلفة والنظر فيها بدقة أسسها الفكرية واألخالقية.

 خرى من األ األممومجاراة  عربية العالمية سواء غربية أو النقييمية اللحاق  باآلداب

 أجل فرض القوة الفكرية.

 .االنفتاح والسيطرة 
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 ق تركيز على النصوص األدبية ال على دراسة العوامل الخارجية كالمصادر والوثائ

 والظروف االجتماعية.

  دد عدراسة األدب خارج القطر الواحد لتشمل دراسة التأثير ودراسة التشابهات بين

 بحيث يتعدى القطر الواحد.غير محدد من اآلداب 

 .النص األدبي هو المقارنة 

 .الكشف عن جمالية النص 

تاجا ومن خالل هذا نستنتج أن المنهج األمريكي ركز على النصوص األدبية بوصفها ن     

 .إنسانياجماليا 

 : مة األدب المقارن عند رينه ويليكأز .4

م في الدراسات األدبية بين النظرية والنقد والتاريخ، 1949ميز رينيه ويليك في فرنسا      

ثم حاول نقد مصطلحات األدب العام، والمقارن، والنقدي، يقول رينيه ويليك "إن مصطلح 

األدب المقارن، مصطلح متعب وكان ماتيوارنولد أول من استعمله في االنجليزية عام 

جان جاك أمبير )التاريخ المقارن، وفضل الفرنسيون مصطلح  طالحم ترجمة لالص1848

م، وحين أن األلمان استعملوا مصطلح تاريخ األدب المقارن 1829فيلمان المقارنة األدبية 

باألدب الشفهي، وهو يلحق األدب الشفهي باألدب المكتوب"، غير أن األدب المقارن كما 

أما المعنى األخر لألدب المقارن، فهو دراسة يقول ال يساعد في دراسة األدب الشفهي، 

 1الصالت بين أدبين أو أكثر كما يرى الفرنسيون ولقد ركز ويليك في كتابه على عدة نقاط:

 رفض القوميات، فهو ينادي بأدب يقف فوق القوميات وهو يسخر من مسألة العوائق .1

كا، وروسيا وأمرياللغوية، لكنه يناقض نفسه ألنه جعل األدب العالمي: هو أوروبا 

 أي أنه وسع المركزية.

ب ال يعني رفض الفوارق اللغوية أن هذه الفوارق غير موجودة، فهل ندرس في األد .2

 المقارن، وقعا عالميا، أم مرغوبا؟
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األدب حتى ولو وقفنا على التعميم الفوقي عند ويليك المرتبط بكلمة أدب للمقارنة و .3

ومي ونظرية األدب، يمر إجباريا باألدب القالقومي، فإن الوصول إلى تحليل األدب 

 واألدب العام واألدب المقارن.

 وفي الختام فإن الدراسة قادتنا إلى استنتاج جملة من األفكار:

 .األدب المقارن هو األدب الذي يدرس العالقة بين اآلداب القومية 

 .يتسم المنهج الفرنسي بالنزعة القومية إلى النزعة التاريخية 

 زنا ب األمريكي على العالقة بين اآلداب والعلوم اإلنسانية وال يقيم ويركز األد

 للصالت التاريخية.

  لألدب المقارن أهمية وتكمن في أنه يسمح باطالع على آداب أجنبية ومقارنتها

 باآلداب القومي.

 كل هذه الدراسات واالنتقادات التي وجهت إلى المدرسة التاريخية أدت إلى:

 :األزمة 

م وعقدت مؤتمر األول في البندقية 1954تأسست الجمعية العالمية لألدب المقارن عام      

م وهو المؤتمر الثاني وأول مناسبة التقى 1958م، وكان مؤتمر )جان هل( عام 1955عام 

فيها األمريكيون مع زمالئهم األوروبيون رسميا، وكان جان ماري كاريه وضع مقدمة 

يقول: "األدب المقارن جزء من التاريخ  1952لمقارن واألدب العام الكتاب السنوي لألدب ا

األدبي، يهتم بالصالت الحقيقية بين األعمال، بل وحيوات الكتاب الذين ينتمون إلى آداب  

ن ويعلق )األدب العام( ويستنكر كل مقارنة ال تدعمها الصالة المجسدة باعتبارها تمارين

مرارية للمنهجية التي عفا عنها الزمن. لهذا فهم بحثي في ويليك على مقدمة كاريه بأنها است

، على أنه هجوم أمريكي على المدرسة الفرنسية في األدب 1985مؤتمر جابل هل عام 

 1المقارن.

وينتقد ويليك كتاب أزمة األدب المقارن لرينيه إيتيامبل: "لقد كان إيتيامبل متطرفا، حتى      

بما  –لغات الصينية والبرتغالية والعربية، فهو يستهين قال إن علينا جميعا أن ندرس ال
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هذه اللغات من قصور ذاتي، وبالعقبات التي تقف أمام أكثرنا إلتقان اللغات  –تتصف به 

الشرقية، ولكنه محق من حيث المبدأ حيث يطالب بيويطيقا مقارنة، وبدراسة شاملة حقا 

األدب المقارن. إن من أعظم مزايا لألدب العالمي، وفي دراسة أخرى يلتفت إلى أهمية 

األدب المقارن أنه يحارب العزلة الزائفة لتواريخ األب الوطنية، وال شك أن بول فان تيجم 

على حق، في تصور لتراث أدبي غربي متماسك، تشكل خيوطه، شبكة من العالقات التي ال 

قارن واألدب العام، حصر لها، لكني ال أشك في إن محاولة فان تيجم للتميز بين األدب الم

  1سوف تنجح".

فيق لته التووبعد كل هذه االنتقادات التي قدمها رينيه ويليك للمدرسة التاريخية، ومحاو     

كرة بين المنهج التاريخي والنقدي يأتي بعد زميله في هذه النظرة الذي سيوجه نقدا لف

 المركزية الفرنسية هو روني إيتيامبل الفرنسي.    

 مقارنة بين بول فان تيجم ورونيه ويليكالمبحث الثالث: دراسة 

قد ال يخفى اليوم على اإلنسان المثقف الخصام القائم بين بون فن تيجم ورونيه ويليك      

في أهم شيء يخص األدب المقارن إال وهو شيء يخص األدب المقارن وهو تحديد ميدلنه 

 1953غيره، ويرجع تاريخ هذه الخصومة إلى عام لمعرفة ما يجوز مقارنته أو التخلي عنه ل

مارس( حول توجهات األدب المقارن  -حين ظهر عدد خاص لمجلة األدب المقارن )يناير

 2المختلفة باختالف جنسيات المقارنين وبلدانهم.

، 1960وسرعان مت تجلى التحالف أكثر بين الفرنسيين واألمريكيين مع صدور سنة      

وفي المجلة ذاتها مقالة روبرت المعنونة األدب المقارن في البلدان األجنبية وفي عام 

م طبع كتاب المقارن مناهجه وأفاقه تسكت وهو الكتاب الذي تضمن تعريف هنري 1961

 3ن.ريماك الجديد لألدب المقار
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تعريفا وسع بمقتضاه ميدان المقارنة ليشمل كل دوائر التعبير اإلنساني وليس األدب      

وحده كما كان سائدا عند المدرسة الفرنسية، وهذا يعني أن المقارنة لتحدد بحدود التأثير 

 1ل.الفنية التي لها نسبة من التشابه والتماث توالتأثر وإنما تصلح أو تنطبق على كل اإلبداعا

وبعد هذه األوضاع بقى الباب موصدا وانعدمت بانعدامه الدراسة المقارنة كلية، أما      

 2المدرسة األمريكية فال تلتزم بهذا الشرط الصارم وال بالضرورة وجود الروابط التاريخية.

وفي نظرها أن مجرد التشابه في األنماط األدبية، أو الموضوعات أو األفكار بين أدبين 

و بين مجموعة من اآلداب المختلفة هو دافع قوي إلى قيام دراسات مقارنة تنهج مختلفين أ

اإلبداع الفني وتفتح، بالمناسبة آفاقا فكرية وفنية مشتركة قد نهج النقد الجمالي في تقويم 

تصلح لخلق عالقات جديدة بين األمم التي يعنيها بناء مجتمع عالمي على أسس االتصال 

 لتكامل.والتقارب، التعاون وا

وبفضل هذا التوجه الجديد اتسع ميدان األدب المقارن وأصبح من الممكن جدا جراء      

مقارنات بين األدب وسائر الفنون الجميلة كالرسم، الموسيقى والنحت وإذا كان سبوري قد 

م إلى العالقة الموجودة بين الرسم واألدب دراسة معنوية، دروس في 1810تطرق منذ عام 

 3دب المقارن.الرسم واأل

فإن الدراسات الالحقة تأخرت كثيرا كالتي عالج فيها الفرنسيين تأثر الموسيقى في      

م ومرد ذلك إلى الصعوبة التي يتلقاها المقارن 1979بعض الرومانسيين والسيما ستدال 

المتخصص في اآلداب والمدعو، دونها إلمام كاف بتاريخ الفنون وعلم المجال إلى المقارنة 

 4عمال الفنانين واألدباء في دراسة واحدة منطلقها الذوق ومبتغياها الوصول إلى الجمال.أ

تجعل من األدب المقارن كل شيء أن  ومما يالحظ على المدرسة األمريكية أنها أرادت     

حين أوكلت عليه مهمة مقارنة ما هب ودب فقد يتجاوز حدود اختصاصه الطبيعي جوهره، 

 5شيء، وكان من ألوفق له أال يشتت مجهوده وأن يواجه اهتمامه كله.وصار عبارة عن ال 
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 1أوجه االتفاقأوال: 

رنة بين نفسها في دراسة األدب المحلي أو اآلداب العالمية فالمقا تاستخدام اإلجراءا .1

 "راسين" و"كوزني" الفرنسي تستخدم اإلجراءات نفسها في المقارنة بين "راسين"

حتكاك الفرنسي و"غوته" األلماني مثال، وإن يكن اهتمام األدب المقارن األكثر باال

ى الترجمة من لغة إلى لغة ومدخارج الحدود والعرض للمشكالت المتصلة بالثقافي 

 نجاح أثر فني ما وتقبله في البيانات المختلفة وتأثيره في العام والخاص.

عند الترجمة من أهم قضايا األدب المقارن، فهي كما عرفت وسيط مقارني مهم  .2

 والمترجمون هو الوسائط بين ثقافة وثقافة.

المقارن بحيث تزول ضرورة وضع مصطلحات ذات دالالت ثابتة في األدب  .3

الخالفات حول قضايا مثل: "العاطفة، الذوق، الحركة، التيار، األسلوب، 

 وغيرها...".

التطابق في عد اآلداب الفرنسية كال متكامال موضوعا، أسلوب، تجارب، رموزا،  .4

 إيحاءات، وتطور فني وغير فني.

 ثانيا: أوجه االفتراق

ان تيجم ألة غير أساسية في حين يركز بول فيعد مسألة التأثير والتأثر مسه ويليك رين .1

 خاصة على الصالت ومظاهر التأثر والتأثير.

خرى بول فان تيجم ينفي قيام عالقة حميمة بين األدب ووسائل التعبير اإلنساني األ .2

 والعلوم والعاقد، وهي مسألة من أساسيات مسائل المنهج األمريكي كما وردت في

 قارن.تعريف "هنري ريماك" لألدب الم

يكي أن استنتج مما سبق ذكره أن هذين النقطتين األولى والتي تعبر عن المنهج األمر     

نقطة . أما الالمدرسة األمريكية ترفض مسألة التأثير والتأثر تماما المتعلقة بالمنهج الفرنسي

الثانية فهي عكس ذلك بول فان تيجم، يرفض قيام عالقة بين األدب ووسائل التعبير 

 اني األخرى والعلوم المذكورة عند "هنري رريماك"اإلنس
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ومن الباحثين من يرى اإلفادة من المنهجين بحيث يفاد من تصديرات المدرسة الفرنسية      

فيما يتعلق باآلداب في المراحل األولى من تاريخ اإلنسانية في حين يفاد من المدرسة 

يرى ان الطريقة المثلى لإلفادة من  األمريكية في المرحلة الحديثة ومنهم صالح فضل الذي

 1الوعي النظري والحذر المنهجي.

لكل من الفريقين هوا لتمييز مرحلتين حاسمتين في تاريخ اإلنسانية المرحلة القديمة التي      

عوامل العزلة واالنفصال بين الشعوب، والمرحلة الحديثة  كان المكان فيها عنصرا فرض

على المكان باختراعه لوسائل االتصال الحديثة التي تلقي التي انتصر فيها اإلنسانية 

 2المسافات وتجعل الكرة األرضية كأنها بيت عائلي صغير.

فإذا كان الغرض المالئم لطبيعة المرحلة األولى أن األصل هو العزلة بين الثقافات      

واآلداب ما لم يتم الدليل على االتصال التاريخين فإن الغرض المالئم للمرحلة الثانية هو 

عكس ذلك تماما، إذ أنه من الصعب أن تثبيت عزلة أي أديب يستطيع أن يدير جهاز راديو 

ليسمع نبض إنسان آخر في الطرف المقابل من العالم، فاألصل اليوم هو  في حجم الكف

االتصال والعالقة التاريخية القائمة بالقوة. وليس هناك مبرر لوضعها كشرط للبحث المقارن 

في اآلداب المعاصرة، أما في اآلداب الكالسيكية القديمة فمازلنا محتاجين لوضع هذه 

األدب المقارن إلى ميدان مفتوح للموازنات الفجة  الضوابط المنهجية حتى ال يتحول

 3والتقابالت المفتعلة التي ال تفيد البحث العلمي في شيء.

تتميز المقارنة األمريكية بغناها، وتنوعها وأصل أساتذتها وباحثيها أوال األكثر تأثيرا      

"جيهان أور هم تشيك مثل "رينيه ويليك" واأللمان مثل "فرست فينر"ن وإيطاليون مثل 

سني" بولونيون مثل زبينيورك، فوكجسكي وروس مثل غليب أو أكثر حداثة "فرانسوا 

 4جونست".

وتعرض مفهوم األدب المقارن للغربلة من قبل األمريكيين خالل السنوات األخيرة،      

دب المقارن كعلم أكاديمي: وضع القواعد أمثال  ويشهد على ذلك مثال كتاب كلي منت "األأ
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م الذي يحاول أن يضع قليال من النظام ضمن التطور الحماسي لألدب 1978عد وقوا

على ضرورة  المقارن في الجامعات األمريكية". ولكنه يتعرض للفوضى أحيانا فتارة يؤكد

 1معرفة لغات عديدة، وتارة أخرى يعطي المجال األكبر لنظرية األدب.
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 خـاتـمة
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 مةـاتـخ

 ل بداية نهاية ونهاية هذا البحث مجموعة من النتائج تحصلت عليها وهي كاآلتي:لك

 األدب المقارن مصطلح إلى تاريخ اآلداب األوروبية نتيجة لي تطورات الحضارية 

 والعقلية التي ظهرت  في أوروبا وتطورت عبر األزمنة.

  التاسع عشر واثر حوله كان أول ظهور لمصطلح األدب المقارن في بداية القرن

 كثير من الجدل المستمر.

  وأول من أطلق عليه كثرت مدلوالت األدب المقارن وتنوعت من أديب إلى آخر "

اسم األب المقارن هو "بول فان تيجم اقترح مصطلحا عن آخر أقرب داللة إلى 

موضوعه، وعد مصطلح األدب المقارن غير دقيق وهذه المصطلحات هي تاريخ 

صطلحا مقارن" و"التاريخ األدبي المقارن" أما زميله فرنسوا جويار اقترح ماألدب ال

 بديال هو "تاريخ العالقات األدبية الدولية".

  واألدب المقارن هو أساس جوهري في دراسة العالقات األدبية، وهو دراسة خلف

 ة.حدود بلد معين أو هو إجراء مقارنات بين آداب قومية مختلفة كتبت بلغة مختلف

  هو فن منهجي يبحث عن عالقات التأثير والتأثر بين أدب وأدب أو بين أدب

 ومجاالت أخرى.

  لقد ظهرت مدارس غربية تنظر لألدب المقارن منها المدرسة الفرنسية والمدرسة

 األمريكية ولكل واحدة منها أسس ومنهج تعتمده في دراسة المقارنة:

 ندي( ممثلة بمقارنيها التقليالمدرسة الفرنسية )المنهج التاريخي التقليدي .أ

قة "جويار"، "كاريه"، "فان تيجم" الذين نظروا إلى األدب المقارن نظرة ضي

ومحدودة، وحصر المقارنة بين أدبين مختلفين وبعد ذلك جاء المقارنون 

 الذين أعطوا "روسو الفرنسيون الجدد ويمثلهم "بيربونبيل" و"أندريه ميشل

 أبعادا جديدة وبلوروا مفهومته لتكون أقرب إلى تذوق األدب.



 خـاتـمة
 

 ~ د ~
 

المدرسة األمريكية )المنهج النقدي الفني( نشأت طرد فعل ضد المنهج  .ب

ت التاريخي، قد مثل هذا رينيه ويليك فقد دعى إلى مقارنة األدب بالمجاال

 األخرى كالرسم والموسيقى.

 ي دعى لنقدي في عدة نقاط منها أن المنهج التاريخاختلف المنهج التاريخي والمنهج ا

 إلى أن تكون الدراسة المقارنة بين أدب وأدب آخر شرط اختالف اللغة.

 ية لها.أما المنهج النقدي فقام بدراسة الظواهر األدبية بصورة تتجاوز الحدود القوم 

 لى تميان إين يناتفق المنهج التاريخي والمنهج النقدي أن الدراسة المقارنة تتم بين أدب

 ثقافتين مختلفتين.
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 ملخص:

ال في أضيق إال تأخذ المواجهة بين المدرستين في األدب المقارن معناها التاريخي      

الحدود، ذلك أن مسبوغ وجود كلتا المدرستين ثقافيا وإيديولوجيا هو األصل الذي قام عليه 

الشروع المقارني لدهما جميعا، إن تكن المدرسة الفرنسية استهلت هذا المرأس ونظرت له 

بالمنظور األمريكي ال تحتكر مرجعياتها وال تنفرد بفلسفاته ألنه تجربة إنسانية  فإنها

اختارت األدب بوابة لها. واختارت المقارنة منهجا كان سيوجد في كل أرضة هيّأت له 

ظروفه، ولكن المدرسة األمريكية بالمنظور الفرنسي اهتدت في األفق الثقافي العام بحيث 

نفوذ فإن لها منطلقا أوروبيا فاعال في وجودها، وفي انتشارها  صار لها ممتلكات ومناطق

 يحد من إدارة هيمنتها.

 األدب المقارن، المدرسة األمريكية، المدرسة الفرنسية، المنهج الكلمات المفتاحية:


