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و منحتني الحياة ،وأحاطتني    لى الّتي حملتنيإثمرة جيدي  أىدي  

 أّمي الغالية.بحنانيا...........

 حفظو الّلو.  بي العزيزأل من أجلي و وفّر لي كل وسائل الرّاحة  من ناظ  إلى

 لى سندي في ىذه الحياة إخوتي.إ

 إلى كلّ األصدق اء و الزّمالء.

 

 .........  كروم يمينةبن    

                 



 

 

وصلنا  أحمًدا كثيرا على ما  كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سلطانه  أخيرا  الحمد لّله أوال و   

 .التابعينو الصالة و السالم على محمد رسول الّله و صحابته   إليه،

 

على  فتيحة  الف اضلة هشماوي    األستاذةلى  إمتنان الخالص  نتقّدم بالّشكر الجزيل و اإل 

 خالل إنجاز هذا البحث المتواضع.توجيهاتها و صبرها علينا  

 

 

 

   كروم يمينةشكرا...........بن 
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 أ
 

بسمهللاقبلكلمقالوتاللكلفعالوصلىهللاعلىمحمدوعلىآلهخٌرآل:

مزالمصطلحاألدبالمقارنإلىالٌومموضعأخذوردبٌنالنقادواألدباء،هذا

المصطلحمنذنشأتهتعرضلكثٌرمنالجدالحولالتسمٌةإنالمنشغلٌناألوائلأطلقواهذا

المصطلحوكانٌدورفًخلدهمتسمٌاتربماتكونأقربإلىالصحةبالنسبةلعملهمالذي

ٌقوم مصطلحخالفًضعٌفالداللةكانوا الخطٌببأنه الدكتورحسام نعته وقد ، ونبه

علىالمقصودمنه.

كنوزوأسرارهذاالعلمالبدمنطرحاإلشكالٌاتاآلتٌة:والستناه

هم مامفهوماألدبالمقارن؟ومتىنشأ؟ومنأولمننطقبه؟وكٌفتطور؟ومن

رواده؟.

     هذاالموضوعهورغبتًفًمعرفةاألدبالمقارنعنقربالنتقاءدعانًوأنما

الواسع.واكتشافمٌدانه 

مدخلمقدمة،ومنهذاالمنطلقاستوجبالمقامفًهذاالموضوعأنٌتوزعهٌكلهإلى

ثالثةفصولوخاتمة

المدخلفهوبمثابةتوطئة التطور(ارن)النشأةوحملعنواناألدبالمقالدراسة،أما

حٌثعالجتفٌهمفهوماألدبالمقارنلغةواصطالحا،نشأتهورواده

الفص فً تعرٌفو األول المبحث فً مباحث ثالثة إلى ٌنقسم بدوره الذي األول ل

فسلطت الثالث المبحث أما نشأتها، إلى تطرقت األول المبحث فً و الفرنسٌة المدرسة

الضوءعلىتطورالمدرسةالفرنسٌة

تعرٌفثةمباحثفخصصتالمبحثاألوللذكرفارتأٌتتقسٌمهإلىثالأماالفصلالثانً

نشأتهاوصوالإلىالمبحثاألخٌرتحتعنوانسةاألمرٌكٌة،ألتدرجبعدذلكإلىالمدر

 تطورالمدرسةاألمرٌكٌة
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األمرٌك و الفرنسٌة المدرستٌن) بٌن موازنة عنوان حمل الثالثفقد الفصل حٌثٌة(أما

.االتجاهٌنبٌنهذٌناالختالفتحدثتفٌهعنأوجهالتشابهوأوجه

وكانتالخاتمةعرضألهمالنقاطمنهذهالدراسة.

الموضوع.الذيحددطبٌعة التارٌخً،وقدانتهجتالمنهج

بخصوصمكتبة بٌنالمصادروالمراجعوفقدتنوعتالبحث،أما والتًالمجالت،ما

 األدب بتعرٌف خاصا جلها المقارن،كان و عنتطوره،نشأته تحدثت منها البقٌة و

األمرٌكٌة.المدرسةالفرنسٌةو

وككلبحثأكادٌمًٌواجهالباحثعراقٌلكثٌرةوصعوباتجمة،وأنافًخوضًلهذا

التً المراجع المصادرو ندرة أهمها األدباختصتبالموضوعصادفتعقوباتكثٌرة

المقارنوهذاماسببلًنوعامنلخلطفًانتقاءالعناصرالمناسبةإلنشاءخطةالبحث،

 الوقت ضٌق إلى مراجعةباإلضافة و ، المذكرة تحضٌر بٌن جهودي توزعت حٌث

الدروسوإنجازالبحوث.

 أنأسجلبالفضل،وعرفانا فضلأود لكثٌرٌنكانلهم شكريالعمٌقالذيأدٌنبه هنا

 .المساعدةفًإنجازهذاالبحث

 

 

                                                 





 



 

 

 

 األدب المقاَرن

 ) النشأة والتطور(

 

 التعريف باألدب المقارن لغتا واصطالحا. -1

 نشأة األدب المقارن. -2

 تطور األدب المقارن. -3

 رواد األدب المقارن. -4
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2 
 

تعددت و كثرت مدلوالت األدب المقارن، و تنوعت من باحث إلى آخر فهذا             

األخٌر من العلوم األدبٌة الحدٌثة المبتكرة فً العصر الحدٌث و أول من أطلق علٌه هذه 

التسمٌة "فان تنجم".
1

 

ففً المعنى المعجمً هو المقارنة بٌن آداب أو أدباء مجموعة لغوٌة واحدة أو        

خالل دراسة التؤثٌرات األدبٌة التً تتعدى الحدود اللغوٌة،  مجموعات لغوٌة مختلفة من

الجنسٌة ، السٌاسٌة كالمدرسة الرومان تكٌة فً آداب مختلفة .
2

 

مقارن هو دراسة األدب خارج حدود بلد معٌن وقد أوضح كمال أبو دٌب أن األدب ال      

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

الفنون و الفلسفة ...من جهة أخرى ، و باختصار األدب المقارن هو مقارنة أدب بؤدٌب آخر 

اإلنسانً .و بآداب أخرى و مقارنة األدب مع مجاالت أخرى من التعبٌر 
3

  

فحٌنما نتحدث عن األدب المقارن فإننا نقصد بذلك نشؤته فً أوروبا ، حٌث اكتمل       

مفهومه و تشعبت أنواع البحث فٌه و صارت له أهمٌة بٌن علوم األدب ال تقل عن أهمٌة 

النقد الحدٌث ، و فً تتبعنا نشؤة هذا العلم الحدٌث من علوم األدب ، نلم بنظرٌات فً النقد 

دراسة تارٌخ األدب كان لها أخطر األثر فً مٌالد هذا العلم و اكتمال معناه  بؤسس عامة فً

.
4

 

 

 

 

 

 

                                                      
   63؛ الطبعة األولى ؛ ص  Elgce    المقارن ؛ منشوراتٌنظر ؛ محمد رمضان الجربً ؛ األدب  -1

أحمد زلط األدب المقارن ؛) نشأته و قضٌاه و اتجاهاته ( ؛ هبة النٌل العربٌة للنشر و التوزٌع ؛ الطبعة األولى  -2
  49ص 2005

3
 48المرجع نفسه ؛ ص – 

4
  111لنشر و التوزٌع ؛ عمان ؛ د ط؛ صرامً فواز أحمد ؛ النقد الحدٌث و األدب المقارن ؛ دار الحامد ل – 
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فً سٌاق  حٌث ظهر;9 القرنولد مصطلح األدب المقارن و استقر مفهومه نسبٌا فً     

قدم مجموعة محاضرات فً   أمبٌرا الذيعلى ٌد جو جاك :9:8الثقافة الفرنسٌة فً عام

حت عنوان " األدب المقارن "و فً تلك الفترة نفسها كتب جامعتً مرسٌلٌا و بارٌس ت

تناول فٌه  ":9"فٌلمان "أول كتاب علمً منهجً فً األدب المقارن بعنوان "أدب القرن

ثالثة أقطار هً فرنسا ـ انجلترا و ألمانٌا .
1

 

كانت فً فرنسا و من ثم نشؤت مدرسة لها توجهاتها الخاصة  ذاالبداٌة المنهجٌة إ           

لك الحلم حتى الوقت الراهن.ذالمنهجٌة التً أثرت فً  ومنطقاتها
2

 

األدب ٌدرس مواطن التالقً بٌن اآلداب فً لغاتها المختلفة   ذاأن ه باعتبار          

ت التؤثٌر و التؤثر،     ه الصالذصالتها الكثٌرة ، المعقدة فً حاضرها أو ماضٌها و ما لهو

، الذي ٌفضل تسمٌة التارٌخ المقارن  "األدب المقارن" فهومنهم محمد غنٌمً هالل فً مإل

لآلداب  تارٌخ األدب المقارن ،إذ ٌرى أن هذا األدب جوهر لتارٌخ اآلداب .
3

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                      
19ـ ٌنظر سعٌد الوكٌل ؛ األدب المقارن ؛ مدخل نظري ونماذج تطبٌقٌة ؛ ص  

1  
 19المرجع نفسه ؛ ص -2

109ـ رامً فواز أحمد ؛ النقد الحدٌث و األدب المقارن؛ ص  3 
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عضها البعض فهو منهج تارٌخً ٌوثق لصالت بٌن اآلداب القومٌة و العالمٌة ، وعالقتها ٌب

و اتفاقها ، و تؤثرها أو تؤثٌرها فً بعضها البعض قدٌما و حدٌثا ، و من هنا تتحد بؤن مهمة 

، األدب المقارن تارٌخٌة علمٌة  و ٌقول محمد غنٌمً هالل أٌضا أن األدب المقارن هو 

عن نطاق اللغة  دراسة األدب القومً فً عالقاته التارٌخٌة بغٌره من اآلداب الخارجٌة

 لقومٌة التً كتب بها .ا
1

                                                                                                            

و أن غاٌته دراسة العالقات بٌن اآلداب و أن هذه العالقات واسعة المدى ، تشمل          

صر من عصر ، و تشابه حركات تؤثٌر أدب فً أدب و تؤثر أدٌب بؤدٌب و أخذ ع

وتباٌنها ،ونصوص مدارس أدبٌة مختلفة أو متشابهة فً أزمنة و لغات متعددة ،  أدبٌة

وسٌطرة بعض العوامل و تؤثٌرها فً اآلداب على اختالف عصورها أو بٌئتها ومدى هذا 

كله .
2

        

تؤثر و التؤثٌر فً فاألدب المقارن ٌمكن أن ٌعرف بؤنه العلم الذي ٌبحث عن ال         

"األدب "على جمٌع المستوٌات ،سواء أكان ذلك بٌن كاتب و كاتب أم بٌن تٌار فكري وتٌار 

فكري آخر ، كما أنه ٌبحث فً انتقال األنواع األدبٌة من أمة إلى أمة ،  وفً األخذ والعطاء 

المتؤثر ذلك أبدا أن ٌكون المإثر و  وال ٌقتضًبٌن الشعوب على مختلف مراحل نموها . 

بٌن اآلداب أو األجناس األدبٌة من بٌئة واحدة و إال القتضى تحوٌل دراسة التؤثر و التؤثٌر 

. داخل األدب إلى نوع من دراسة السرقات األدبٌة
3

                                        

 

 

 

 

 

                                                      
  ;90ٌنظر؛ المرجع السابق ؛ ص – 1
 57أحمد زلط ؛األدب المقارن ؛ ص – 2
داوود سلوم ؛ األدب المقارن فً الدراسات المقارنة التطبٌقٌة ؛ مؤسسة المختار للنشر و التوزٌع ؛ الطبعة األولى  – 3
 99م ؛ مصر الجدٌدة ؛ ص4005ه 9646؛
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(م ، و ٌرى العدٌد من ;9تعود نشؤة األدب المقارن إلى القرن التاسع عشر )         

بٌن اآلداب فً السٌاق إال أن  ةالعدٌد المقار نٌةالدارسٌن أنه من الرغم من المحاوالت 

فً فرنسا و ذلك  9:49مالمح هذا العلم بمدلوالته الحالٌة )الحدٌثة( لم تظهر إال فً سنة 

" الذي كان أول من استخدم Abel Villemainفٌلمان "  آبًًٌ "حٌن بدأ المقارن الفرنس

مصطلح "األدب المقارن" و إلٌه ٌعود وضع األسس األولى لهذا الفرع المعرفً األدبً .
1

 

حول عالقات األدب  السرٌونإذ ٌقوم هذا األخٌر بإلقاء محاضرات فً جامعة       

ات المتبادلة بٌن األدب الفرنسً و األدب الفرنسً باآلداب األوروبٌة متناوال فٌها التؤثٌر

:9القرن  اإلنجلٌزي ، و تؤثٌر األدب الفرنسً فً إٌطالٌا فً
2

. 

كما ٌرجع بعض الباحثٌن فً الدراسات األدبٌة المقارنة و تارٌخها بوادر نشؤة األدب        

وغٌرهم  سابقة،و هناك من ٌرجعها إلى توارٌخ  م،(9)المقارن إلى القرن التاسع مٌالدي 

.االختالفاتلكن المنطق ٌقتضً منا أن ال نقف كثٌرا عند هذه  و الحقة،إلى توارٌخ 
3

 

و الواقع أننا لو أخذنا نبحث عن بداٌات كل علم من خالل التلمٌحات الغامضة القدٌمة            

انٌة ة موجودة فً التجربة اإلنسله لوجدنا أن جمٌع العلوم قدٌما جدا ، ألن أصولها المبدئٌ

اآلن هو تتبع النشؤة األولى لؤلدب  بصددالحاجة اإلنسانٌة إلى العلم ، و لكن ما نحن و

ا . المقارن بوصفه علما حدٌث
4

 

            

    

فاألدب المقارن دراسة تارٌخٌة بحتة ، تتناول دراسة النصوص األدبٌة عن طرٌق        

اآلداب القومٌة و العالمٌة واستٌعاب صالتها التارٌخٌة ،من حٌث تؤثرها و تؤثٌرها بٌن 

المإثرات فً كل ظاهرة أدبٌة و بٌان تطور األدب و تحدٌد فعالٌته فً التقرٌب بٌن الشعوب 

                                                      
ـ ٌنظر؛ كلود بشوا ؛ أندرٌه مشال روسو ؛ األدب المقارن ؛ ترجمة > أحمد عبد العزٌز؛ الطبعة الثالثة ؛ مكتبة أنجلو  1

  35؛ص2001المصرٌة ؛ القاهرة ؛ جمهورٌة مصر العربٌة 
 35ـ المرجع نفسه ؛ص 2
 94ـ المرجع نفسه ؛ص 3
  94ـ المرجع نفسه ؛ص 4
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و تحقٌق التفاهم بٌنهما ، على سبٌل المثال المقارنة بٌن و شكسبٌر فً العمل المسرحً 

األدبً )كلٌو باترا( هو من قبٌل األدب المقارن .
1

 

إذا فهذا األخٌر علم ٌدرس العالقة بٌن اآلداب التً تنتمً إلى لغات مختلفة سواء           

و ٌدرس التؤثٌر و التؤثر بٌن تلك  مختلفة،أم من عصور  متعا صرةأكانت هذه اآلداب 

 ؛ مثل : مختلفةاآلداب على مستوٌات 

                                                                .األصول الفنٌة لؤلجناس و المذاهب األدبٌة  ـ9 

                                                               . األصول التً ترجع إلٌها التٌارات الفكرٌةـ 4

الموضوعات و المواقف واألشخاص التً ٌتناولها األدب.                                         ـ 5

                         .أسالٌب الصٌاغة الفنٌة و األفكار الجزئٌة داخل العمل األدبً  التشابه فً ـ 6

انعكاس صورة البالد المختلفة فً آداب األمم األخرى .                                              ـ 7

 مظاهر التؤثٌر و التؤثر فً أدب الرحالة من الكتاب .  ـ 8

كان حقه أن ٌسمى  وتسمٌة هذا العلم بإسم األدب المقارن فٌها نوع من اإلٌجاز إذ       

"التارٌخ المقارن لؤلدب " و لكن هذا هو اإلسم الذي اشتهر به هذا العلم خصوصا بعد أن 

 .:9:8عام Sant Beuvاستخدمه الناقد الفرنسً "سانت بٌف" 
2

                                                                         

  

   

 

 

ٌهتم برصد التشابهات السطحٌة بٌن و قد ٌتبادر إلى األذهان بؤن األدب المقارن            

اآلداب المختلفة و لكن هذا غٌر صحٌح بل إنه ٌسعى إلى تعمق اآلداب المختلفة مفٌدا من 

                                                      
 .63د ط ص Elgaٌنظر؛ محمد رمضان الجربً ؛ األدب المقارن ؛ منشورات  – 1
 .9سعٌد الوكٌل ؛ األدب المقارن ؛مدخل نظري و نماذج تطبٌقٌة ؛ص – 2
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المناهج النقدٌة األخرى لتبٌن العناصر الجوهرٌة فً األدب المقارن  وعالقتها بغٌرها من 

اآلداب األخرى .العناصر فً 
1

                               

النقد تحلٌق إال بجناحٌه تارٌخ األدب وفقد قٌل عنه بؤنه أشبه بطائر ال ٌستطٌع ال            

  ، نظرٌة األدبواألدب  االجتماعالحتمً لعلم  االلتفاتاألدبً ،و دقة التحلٌق تقتضً 

فً ثوابته التقلٌدٌة الذي عبر عن حقبة التؤصٌل التً طال أمدها ، سنة  األدب المقارنو

التجدٌد تتطلب المراجعة و التقوٌم و طرح الجدٌد النافع ، و هو دور فعال  إذ بدأت 

تلعبه فً حقل األدب المقارن . المدارس النقدٌة
2

 

ً لغاتها المختلفة و كما ذكر سابقا أنه علم ٌدرس مواطن التالقً بٌن اآلداب ف          

صالتها الكثٌرة المعقدة فً حاضرها أو فً ماضٌها و ما لهذه الصالت التارٌخٌة من تؤثٌر و

باألصول الفنٌة العامة لؤلجناس تعلقت  سواءأٌا كانت مظاهر ذلك التؤثٌر أو التؤثر و تؤثر 

 المواثٌقالمذاهب األدبٌة و التٌارات الفكرٌة ، أو اتصلت بطبٌعة الموضوعات و و

واألشخاص التً تعالج أو تحاكً األدب أو كانت تسمى مسائل الصٌاغة الفنٌة و األفكار 

ا تنعكس فً آداب األمم الجزئٌة فً العمل األدبً أو كانت خاصة البالد المختلفة كم

األخرى.
3

 

 

 

 

كتب عن مصادر األدب المقارن جوهري لتارٌخ األدب فً معناهما الحدٌث ،ألنه ٌ و    

التٌارات الفنٌة و الفكرٌة لؤلدب القومً . و كل أدب قومً ٌلتقً حتى فً عصور نهضاته 

باآلداب العالمٌة ، و ٌتعاون معها فً توجٌه الوعً اإلنسانً القومً ، وٌكمل و ٌنهض بهذا 

                                                      
 .11ٌنظر ؛ المرجع السابق ؛ص -1

192ـ أحمد زلط ؛ األدب المقارن )نشأته و قضٌاه و اتجاهاته ( ص  2  
192ـ المرجع نفسه ؛ص 3  
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 ن مناهج تارٌخ األدب ، و لكل مناهج األدب المقارن و مجاالت بحثه مستقلة ع االلتقاء

النقد .و
1

 

وإنما ٌستعٌن  العالمٌة،ألنه ٌستلزم ثقافة خاصة بها ٌستطٌع التعمق فً مواطن تالقً       

ت األدبٌة العالمٌة النقد وتارٌخ األدب بنتائج بحوث التً تؤتً ثمرة التعمق فً دراسة الصال

ذاتها.فً 
2

 

 األدبٌة،و ال تقف أهمٌة األدب المقارن عند حدود دراسة التٌارات الفكرٌة و األجناس       

عن جوانب تؤثر الكتاب فً األدب القومً و القضاٌا اإلنسانٌة فً الفن ، بل إنه ٌكشف 

باآلداب العالمٌة و ما أبرز جوانب هذا التؤثٌر .
3

 

ولة ، وهذا هو ما عبر عنه الناقد و ما أعمق معناها لذوي كبار الكتاب فً كل د      

دبٌة التً تتبادلها م بؤنه السرقات األ :9:4 السرٌونالفرنسً "فٌلمان " فً محاضراته فً 

كل الدول .
4

 

 

 

 

 

من الطبٌعً أن ٌسبق ظهور األدب المقارن بوصفه علما وجود ظواهره                  

 مثال: سبقت،أي تحقق التؤثٌر و التؤثر بٌن اآلداب كما  العالمٌة،اآلداب  المختلفة من

                                                      
13محمد غنٌمً هالل ؛ األدب المقارن ؛ صـ ٌنظر ؛  1  

13ـ المرجع نفسه ؛ص 2  
14ـ المرجع نفسه ؛ص 3  
14ـ المرجع نفسه ؛ص 4  
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و النفسٌة قدٌمة قدم اإلنسان  االجتماعٌةجود علم الفلك و الظواهر الظواهر الفلكٌة و

اإلنسانٌة.والجماعات 
1

 

أثر به األدب  القدٌم، ماو أقدم ظاهرة من تؤثٌر أدب فً آخر، و أعظمها نتائج فً       

انهزمت الٌونان أمام روما و لكنها ما  ،ق.م 968لرومانً ففً عام الٌونانً فً األدب ا

و  كتابهم وفالسفتهملبثت أن جعلتها تابعة لها ثقافٌا و أدبٌا فحاكى أدباء الرومان الٌونانٌٌن و 

الٌونانً.نتقل بها تؤثٌر األدب لم ٌكن لؤلدب الالتٌنً من أصالة تذكر ٌ
2

 

لؤلدب المقارن مفهوم حدٌث خاص به صار علما من علوم األدب الحدٌثة           

وأخطرها  شؤننا و أعظمها جدوى ، و كثر الخطؤ فً تحدٌد هذا المفهوم فً دراسته عندنا 

حتى الٌوم ، فً نشؤته فً كثٌر من األمم ، مما كان سببا فً تعثر خطؤ الدراسة فٌه ،و تنفٌر 

و تظلٌل الناس فً جدواه و لذا نرى من الضروري أن نبدأ بتحدٌد كثٌر من الدارسٌن عنه 

معالمها و توضٌحها . 
3

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 م2008ٌنظر ؛ رامً فواز أحمد ؛ األدب المقارن و النقد الحدٌث ، دار الحامد للنشر و التوزٌع ؛ الطبعة األولى  ـ1

 111ص
 111ـ المرجع نفسه ؛ص2

12م ؛دط ؛ص2001؛ نهضة مصر للطباعة والنشر و التوزٌع ٌناٌر ـ محمد غنٌمً هالل ؛ األدب المقارن  3  
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جدة على األدب العربً الحدٌث ، رن من حٌث هو فن ، أدب جدٌد كل الااألدب المق      

و البعثات   ركة الترجمةهو كالفنون األدبٌة الحدٌثة التً نلها العرب عن الغرب إثر حو

لمسرحٌة و الرواٌة و المقالة .المتخصصة كالقصة و ا
1

 

ؤخرا مع وصول الفنون و من سوء حظ أدبنا العربً أن األدب المقارن وصل مت       

األدبٌة.
2

 

لؤلدب.ة فً الدراسات الحدٌثة فهو منهج بحث استقل بمكانته خاص        
3

 

ٌشرح اآلداب فً عالقتها بعضا ببعض ، وإذ ٌرسم هذا األخٌر )األدب المقارن( سٌر        

بٌنها ، و ٌهدي إلى تفاهم الشعوب و تقاربها  إذكاء خطة ذلك السٌر و ٌساعد على الحٌوٌة

نظر لها أنها نفً تراثها الفكري و ساعد على خروج اآلداب القومٌة من عزلتها ، كما 

لتراث األدبً العالمً مجتمعا .ذلك ا أجزاء من بناء عام هو
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 5م ؛ص1995هـ 1416ـ ٌنظر؛ محمد ألتونجً ؛ اآلداب المقارنة ؛دار الجٌل للنشر و التوزٌع؛ بٌروت ؛ الطبعة األولى  1

 5ـ المرجع نفسه ؛ ص 2

 8م ؛ص1991؛الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر ؛ لونجان ؛الطبعة األولى ؛ ـ مجدي وهب ؛ األدب المقارن  3

 8ـ المرجع نفسه ؛ص 4
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دخلت دراسات األدب المقارن عالم الدراسات النقدٌة و األدبٌة العربٌة من باب          

و أصبح جزءا من منظورنا النقدي بل و الفكري الفلسفً كذلك بعد أن أصبحت  واسع،

عوامل التؤثٌر متنوعة و غٌر مباشرة أحٌانا بعد تنوع و اتساع دائرة وسائل اإلعالم التً 

ة بل و محسوسة و ملموسة مكتوبة بعد الكلمة مرئٌة و مشاهدة و مسموع الكلمة.من بٌنها 

أحٌانا .
1

 

و ال ٌكاد ٌخلو بحث فً تارٌخ أدبنا و نقده اآلن من نظرة مقارنة تبدو ملحة فً مجال       

فالدراسات  التقٌٌم و النقد ، بل و تبدوا ضرورٌة أحٌانا فً محاور التفسٌر و التنظٌر

األكادٌمٌة،جمٌعا و التً ٌعقد بها فً إطار الكثٌر مما تنشره المطابع تصدر عن حس مقارن 

مجاالت الدراسة أوال إن كانت تدخل فً دائرة  عمد لذلك هذا بحكم  طبٌعة حتى و إن لم ت

صص القصٌرة و الشعر      األدب و النقد الحدٌث فً محاور المسرحٌة و الرواٌة و الق

الحدٌث.
2

 

م ففً أثنائه وجد من العوامل  ;9حتى القرن  ٌنتظر، إذاكان على األدب المقارن أن       

م فً أوروبا عهد ملحوظ فً الناحٌة  ;9المختلفة ما ٌخرج به إلى حٌز الحدود كان القرن 

لمختلف  األدبٌةاالجتماعٌة و فً البحوث العلمٌة فكثرت األسفار و تعددت التراجم لآلثار 

. الدول
3

  

 

                                                   

 :)عند الباحثين( االصطالحيـ التعريف 1  

                                                            : عند الباحثين العرب :1.1       

                                                      
 2007ـ ٌنظر ؛ حلمً بدٌر ؛ األدب المقارن بحوث ودراسات ؛ دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ؛ ص 1
 2007ـ المرجع نفسه ؛ ص 2
 112صـ رامً فواز أحمد ؛ النقد الحدٌث و األدب المقارن ؛  3
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:"األدب المقارن هو دراسة األدب القومً فً عالقاته هالل  غنيميمحمد ٌقول      

... ثم ٌتابع فً  بهاعن نطاق اللغة القومٌة التً كتب  الخارجٌةالتارٌخٌة ٌعتبره من اآلداب 

مكان آخر" .
1

 

ن موضوع األدب المقارن عامة هو تبادل االستعارات من األجناس األدبٌة بٌن آداب إ      

أدبٌة و صور فنٌة وموضوعات  أجناسمن  االستعاراتاللغات فً أوسع ما تدل علٌه كلمة 

ربٌة التً تلت عمل غنٌمً ..و لٌس فً الدراسات العبشرٌة.و أساطٌر و نماذج ألشخاص 

هالل.
2

 

المفهوم الضٌق لؤلدب المقارن أو ٌقترح بدائل علمٌة دقٌقة  ٌتجاوز هذافٌما أعلم ما      

منها متطورة له إال فً إشارات سرٌعة عند الباحثٌن إال تطورات حدثت فً الغرب ال ٌفٌد و

مقارن  فً  الدراسات ٌها فً تطوٌر مفهوم األدب الهإالء الباحثٌن إطالقا رغم إطالعهم عل

العربٌة .
3

 

و ٌقول أٌضا : "إن تسمٌة هذا العلم باألدب المقارن فٌها اختٌار إذا كان األول أن ٌسمى     

التارٌخ المقارن لآلداب أو التارٌخ األدب المقارن و لكنه أشر باسم األدب المقارن و هً 

ٌن اٌجا زها مستقبل تناولها فعلت على كل تسمٌة أدب كنتسمٌة ناقصة فً مدلولها و ل

مختلفٌن أو أكثر . 
4

  

 

 

 

         

                                                      
 89؛ص ٌنظر ؛ أحمد زلط ؛األدب المقارن )نشؤته وقضٌاه واتجاهاته (ـ  1
 38ـ المرجع نفسه ؛ص 2
 89ـ المرجع نفسه ؛ص 3
 38ـ المرجع نفسه ؛ص 4
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 ومناهجه " القٌم )األدب المقارن أصولهٌقول الدكتور الطاهر مكً فً كتابه          

العام و هو  9:98: ألول فترة زمنٌة ظهر خاللها مصطلح األدب المقارن بعام   وتطوره(

" للكاتبٌن الفرنسٌٌن "البالس  كتاب "محاضرات فً األدب المقارنالذي شهد إصدار 

فرنسٌة  مختارات من النصوص األدبٌة  فرانسوا نوٌل"، حٌث جمعا فً ذلك الكتابو

. جموعة تكون وحدها فصال مستقالانجلٌزٌة و كل م،إٌطالٌة و
1

 

إلٌه القارئ بنفسه اختٌارهما ألٌة فكرة مقارنة إال ما ٌمكن أن ٌتوصل فدون أن ٌخضع    

ات فً   المعانً  أو الصور. هوبوسائله فٌدرك ما بٌن النصوص نفسها من مشاب
2

      

  

،د.حسام أستنتج مما سبق ذكره أن الباحثٌن العرب أمثال د.محمد غنٌمً هالل       

الخطٌب ،د.طه ندى و الدكتور الطاهر مكً قد قدموا بما فٌه الكفاٌة من توضٌحات 

دراساتهم واجتهاداتهم  عن األدب المقارن كما أعطوا تسمٌات أخرى له من خالل وشارحات

  . ومإلفاتهم

                                                                                                                       

                                        

 

 

 

 

 

          
                                                      

 19ـ ٌنظر ؛ المرجع السابق؛ص 1
 19ـ المرجع نفسه ؛ ص 2
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ذلك  نداويٌقول حسام الخطٌب :فً مقدمته"الوثائق بمجلة الرسالة تثبت رٌادة خلٌل          

أن موضوع المقارنات و المقابالت  لم ٌكن جدٌد ا بل هو قدٌم قدم عصر النهضة ،بدأ مع 

  ألخالديً على ٌد روح 40رفاعة الطهطاوي و نجٌب الحداد و تبلور فً مطلع القرن 

البستانً .سلٌمان و
1

 

كذلك ٌإكد هذا الزعم أٌضا أن مصطلح األدب المقارن فٌما ذكر الدكتور حسام       

فً كتابه المثٌر "تارٌخ العلم  ألخالديبؤن ما قدمه روحً  لالعترافالخطٌب نفسه مضطرا 

" هو دراسات تطبٌقٌة فً األدب العربً هٌجوهاألدب عند اإلفرنج والعرب وفٌكتور 

مقارن .ال
2

 

دراسة األدب القومً فً عالقاته التارٌخٌة  إٌجازاألدب المقارن هو فً  يقول طه ندى:     

بغٌره من اآلداب اتصل هذا األدب بذلك األدب وكٌف أثر كل منهما فً اآلخر ماذا أخذ هذا 

لى األدب ؟ وماذا أعطى ؟ وعلى هذا فالدراسة فً األدب المقارن تصف انتقاال من أدب إ

فً األلفاظ اللغوٌة أو فً الموضوعات أو فً الصور التً  االنتقالهذا أدب قد ٌكون 

. ذها وسٌلة للتعبٌر كالقصٌدةٌعرض فٌها األدٌب موضوعاته أو األشكال الفنٌة التً ٌتخ
3

         

 

 

 

 

 

 

    

                                                      
 34ـ ٌنظر؛ المرجع السابق ؛ أحمد زلط األدب المقارن ؛ ص 1
 20طه ندى ؛ األدب المقارن ؛ دار النهضة العلمٌة بٌروت ـ لبنان ؛دط ؛ دس ؛ص ـ 2
 20المرجع نفسه ؛ص ـ 3
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  الغربيين الباحثين:  عند 1.1 

الفكرٌة   ٌقول كارٌه : "األدب المقارن فرع من تارٌخ األدب ٌدرس العالقات          

والصالت الواقعٌة التً توجد بٌن األشخاص ، و األعمال و مصادر اإللهام بل حتى  الدولٌة

.بٌن حٌاة الكتاب الذٌن ٌنتمون إلى آداب متعددة 
1

             

ٌدرس على نحو خاص آثار " األدب المقارن هو العلم الذي  تنجم فٌقول:أما فان          

المتبادلة.مختلفة فً عالقتها اآلداب ال
2

 

ٌقول كارٌه أٌضا : " إن األدب المقارن هو دراسة عالقات التؤثٌر بٌن األدب          

الفرنسً واآلداب األوروبٌة األخرى، و دراسة الصالت بٌن اآلداب القومٌة المختلفة دراسة 

تارٌخ األدب و هذا تارٌخٌة مإٌدة بالوثائق و المصادر ، كؤن األدب المقارن فرع من فروع 

ار " التٌار التقلٌدي " أو " التٌار التارٌخً " فً المنهج الفرنسً أي تٌهو الذي ٌطلق علٌه

الجٌل األول جٌل الرواد " .
3

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

                                                      
 02ـ ٌنظر؛ المرجع السابق ؛ص 1
 02ـ المرجع نفسه ؛ص 2
 80ـ المرجع نفسه ؛ص 3
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دب فٌما وراء حدود بلد معٌن ، ٌقول هنري رٌماك : " األدب المقارن هو دراسة األ       

دراسة العالقات بٌن اآلداب و المجاالت األخرى للمعرفة و االعتقاد كالفنون ) الرسم ، و

النحت ، المعمار و الموسٌقى ( و الفلسفة ، التارٌخ و العلوم االجتماعٌة ) السٌاسة ، 

و العلوم بؤنواعها و الدٌانات ( باختصار هو مقارنة أدب بؤدب آخر   االجتماع،  االقتصاد

ى ، و مقارنة األدب بمجاالت التعبٌر اإلنسانً األخرى .أو آداب أخر
1

 

ة العالقات بٌن اآلداب من جانب ٌعنى بدراس ذلك الفرع الذي"هو  أٌضا:وٌقول       

العلوم و  االجتماعٌةو العلوم  الفلسفة والتارٌخفروع المعرفة و المعتقدات كالفنون و و

الدٌنٌة من جانب آخر ".
2

 

و من عجب أن اآلراء المعارضة لتؤصٌل و تطبٌق" األدب المقارن " أسهمت دون      

بعد جٌل لقد جٌال بعد جٌل  ٌتناهىقصد  فً تعمٌق مفهومه كمنهج للبحث فؤصبح علما 

"وٌلك"  مقارن هً التً قال بها : "جرار" كانت أول انتقادات تعترض أول مسٌرة األدب ال

"فؤجمعوا على أنهم ال ٌفهمون  أن ٌختص باحث فً األدب المقارن ، بدراسة أدبٌن  ونو "

ٌنتمٌان إلى لغتٌن مختلفتٌن .
3

 

   

ٌه ، فان تٌجمو هنري رٌماك قد كار أستنتج  مما سبق ذكره أن الباحثٌن الغربٌٌن أمثال     

تهاداتهم  كما أنهم  قدموا هم كذلك بدورهم تعرٌفا لؤلدب المقارن من خالل دراستهم  و اج

 .اقتربوا قلٌال من تعار ٌف الباحثٌن العرب 

         

 

 

                                                      
 83ـ ٌنظر ؛ ٌوسف بكار و خلٌل الشٌخ ؛ الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌد ؛ دط ؛ ص 1
 52أحمد زلط ؛ األدب المقارن ؛ص ـ 2
 13ـ المرجع نفسه ؛ ص 3
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                             :المبحث األول: تعريف المدرسة الفرنسية

و كان ذلك فً  المقارن،تعتبر المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة أول اتجاه ظهر فً األدب         

و استمرت سٌطرتها كاتجاه وحٌد فً األدب المقارن إلى غاٌة أواسط  91أوائل القرن 

.رابة القرن من الزمان تقرٌباأي قالعشرٌن،القرن 
1

                                             

و للعلم فقد قامت هذه المدرسة  نازعتها هذا التفرد ،  حٌث ظهرت اتجاهات أخرى       

على المنهج التارٌخً و لذلك تسمى بالمدرسة التارٌخٌة و ٌعرف فرانسوا غٌار أحد أهم 

خ العبلقات األدبٌة الدولٌة ".أعبلمها األدب المقارن على أنه " تارٌ
2

 

باحث فً إذ ٌهتم هذا األخٌر بدراسة تارٌخ العبلقات األدبٌة العالمٌة ، ومن ثم فإن ال       

األدب المقارن ٌقف على الحدود اللغوٌة لؤلدب القومً و ٌتابع حركة انتقال الموضوعات   

ً على وجود عبلقة بٌن واألفكار و الكتب بٌن أدبٌن أو أكثر بشرط أن ٌقدم الدلٌل التارٌخ

اآلداب .
3

 

العلم و لعل هذه المهمة تظهر فً هذا التعرٌف الذي ٌرى أن األدب المقارن هو        

المنهجً الذي ٌنشد دراسة و روابط التشابه و القرابة و التؤثٌر بٌن األدب و مظاهر 

المعرفة اإلنسانٌة األخرى أو بٌن النصوص األدبٌة نفسها ، و هو ما ٌبدو للوهلة األولى ، 

و كانت متباعدا فً الزمان و المكان بشرط أن تنتمً إلى لغات أو ثقافات متعددة حتى و ل

راث مشترك واحد.تدٌن لت
4

 

 

 

 

    

                                                      
72صٌنظر، أحمد دروٌش ،نظرٌة األدب المقارن و تجلٌاتها فً الوطن العربً ،دار غرٌب للطباعة و النشر ،د ط،  - 1

  

 81ص8433منشورات عربٌة ،بٌروت لبنان  7مارٌوس فرانسوا غٌار، األدب المقارن ، ترجمة هنري زغب ،ط- 
2
  

72سعٌد الوكٌل،  األدب  المقارن  مدخل  نظري و نماذج  تطبٌقٌة   ص -
3
  

   72المرجع  نفسه ص-
4
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و هذا التعرٌف ٌعنً أن على الباحث أن ٌضف ظواهر االلتقاء األدبً  و ٌجعلها         

مادة للمقارنة المنظمة التً ترى ظواهر االلتقاء بٌن اللغات و الثقافات ناشئة عن عوامل 

 ووظائفه الحٌوٌة بهدفتارٌخٌة و نقدٌة و فلسفٌة ، وٌسعى الباحث من ثم إلى فهم األدب 

خدمة الروح اإلنسانً العام .
1

 

التارٌخً الذي ساد وقتا طوٌل ٌقارب القرن بدأ منذ خمسٌنٌات   لكن هذا االتجاه            

ٌواجه نقدا شدٌدا من أنصار االتجاهات الحدٌثة فً النقد األدبً  و نظرٌة األدب  02القرن 

جتماعٌة من أطلق علٌه اسم "المدرسة األمرٌكٌة " من ناحٌة ، و مجموعة دعاة منهج ا ،

األدب من ناحٌة أخرى .
2

 

فالمنهج الفرنسً هو فن تقرٌب األدب إلى مجبلت التعبٌر أو المعرفة األخرى           

بطرٌقة منهجٌة عن طرٌق البحث عن روابط التشابه و القرابة و التؤثٌر أو تقرٌب األحداث 

و النصوص األدبٌة  فٌما بٌنها ، سواء كانت متباعدة أم متقاربة فً الزمان أو فً المكان 

ات ، أو ثقافات متعددة و إن كانت هذه تكون جزءا من تراث واحد على أن ٌنتمً إلى لغ

فهمها  و تذوقها بطرٌقة أفضل .بهدف وصفها و
3

                                               

أقواها أثرا فً األدب  أشهرها و األوروبٌة وكما ٌعرف البعض هو أقدم المناهج       

 أحد،معترف بها تارٌخٌا وال ٌكاد ٌذكرها  المقارن،دب فرنسا لؤل رٌادٌة، وأن المقارن

 91ٌة فً القرن على غٌرها من الدول األوروب ةلماذا ؟ ألنها كانت متفوقة ثقافٌأتدري 

 وألسباب أخرى.
4

               

 

 

                                                      
 72صـ ٌنظر؛ سعٌد الوكٌل؛ األدب المقارن مدخل نظري ونماذج تطبٌقٌة 1

72ـ المرجع نفسه ؛ ص 2  
 3ـ ٌوسف بكار و خلٌل الشٌخ؛ األدب المقارن؛ الشركة العربٌة المتحدة للتوثٌق و التورٌد؛ الطبعة الثانٌة؛ 

38القاهرة؛ جمهورٌة مصر العربٌة ص  2008 
 32ـ المرجع نفسه؛ ص4
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على الرغم مما فً أهدافه من  91ظهر هذا المنهج مرتبطا بالنزعة القومٌة فً القرن        

من نظرٌة من مثل :" باألسترجٌة   فترنن دعلى ٌ المبدأ، واستكمال مفهومه مسحة عالمٌة 

م  9109" فً مقدمة " الكلمة و الشًء " للعدد األول من مجلة " األدب المقارن"عام 

" فً كتابه " األدب المقارن "  وخٌار( و "9199ه "األدب المقارن )فً كتاب" ٌنجمو"فان 

"جان ماري كارٌه" و الذي قد ٌمثل الكلمة األخٌرة فً المنهج  أساتذةأٌضا الذي قدم 

دت معالم المنهج حدنه صدر بعد أن تالفرنسً عند الجٌل األول من رواده هإالء أل

األمرٌكً فً األدب المقارن. 
1

                                                        

إذ اعتبرت المدرسة الفرنسٌة زمنا طوٌبل بؤنها متعلقة بشدة بالتارٌخ األدبً ، ودراسة        

التؤثٌرات ، وكان رد فعل األدب المقارن فٌما وراء األطلنطً عنٌفا حسنا و معتدال حٌنا 

ٌد أصبح روتٌنٌا  و وضعٌة أصبحت علموٌة و أراد هذا آخر ضد موازنة بدت ثقٌلة ، وتقل

االرتكاز على مبدأٌن اثنٌن  المبدأ األخبلقً بعكس أمة كبٌرة مفتوحة على العالم األدب 

شعورا بجذورها مهتمة بإبداء تعاطف دٌمقراطً نحو كل ثقافة أجنبٌة ، و لكنها أكثر 

الغربٌة فً الوقت نفسه .
2

                                                                          

أما المبدأ العقلً فٌسمح لؤلمرٌكً بؤخذ البعد الضروري اتجاه البانوراما الواسعة  منذ      

باالحتفاظ بالقٌم الجمالٌة و اإلنسانٌة لؤلدب الذي ما زال فتحا  ،02العصر القدٌم حتى القرن 

من األكثر انتقائٌة دون الخوف  فسٌرالمنهج والت روحٌا حماسٌا و بالدخول فً تجارب

الضبلل.
3

 

 

 

   

                                                      
 32ٌنظر؛ المرجع السابق؛ ٌوسف بكار وخلٌل الشٌخ ص 1 -

ٌبر برونً ـ كلود بشوا و أندرٌه مشٌل ؛ ما األدب المقارن؟ ترجمة: غسان  السٌد؛ منشورات دار عبلء الدٌن ؛   2 -

 74؛ ص8441الطبعة األولى ؛ دمشق 

 74المرجع نفسه ؛ص ـ3
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 المبحث الثاني :نشؤتها )المدرسة الفرنسية( 

عندما  02إلى أواسط القرن  91دامت المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة من أوائل القرن          

ووظٌفته ارن ظهر فً ساحة األدب اتجاهات و مدارس جدٌدة فهمت مضمار األدب المق

وأهدافه بصورة أخرى.
1

 

و ٌعود عبده عبود فٌجمل آخر تطور فً الدراسات المقارنة فً قوله :" و لنظرة         

المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة إلى دور األدب المقارن و حقله العلمً و منهجٌة أسس و خلفٌات 

األدب تلك النزعة التً نظرٌة و فلسفٌة ، تؤتً فً مقدمة منها النزعة التارٌخٌة فً دراسة 

ٌرى أصحاب هذه  91انتشرت على نطاق واسع فً فرنسا و أوروبا على امتداد القرن 

" تستقل داخل اآلداب القومٌة بصورة ٌمكن دراستها و تتبعها  Staffeالنزعة األدبٌة "

ة .لاألد و بالوثائق
2

 

فً مجال التؤثٌر و التؤثر فهذه األخٌرة تحصر الصلة بٌن األعمال األدبٌة العالمٌة         

التارٌخً المباشر.
3

 

 عند رصدنا لظواهر التؤثٌر و التؤثر المتبادلٌن بٌن األدب العربً و اآلداب األجنبٌة ،       

نقف عند مبلمح األدب المقارن التقلٌدي فً نزعته التارٌخٌة و ال تقوم أي دراسة أدبٌة 

مإرخو مقارنة بٌن ٌدي أي مقارن فً أدب إال بتوفر عوامل التؤثٌر و التؤثر و ٌلح 

دراسة من هذا النوع هً المصادر ، الوسائط و عدة الدراسات المقارنة على أهمٌتها فً أٌة 

ألعمال أدبٌة مقارنة قد سبق  أهمٌة بالغة فً اإللمام بموضوعات أو أفكار الناقد و هً ذات

.هاذكر
4

 

 

                                                      
 27؛ ص أحمد زلط؛ األدب المقارن )نشؤته و قضٌاه و اتجاهاته( المرجع السابق؛ ٌنظر؛ـ  1
 821المرجع نفسه ؛ ص ـ 2
 34المرجع نفسه ؛ص ـ 3
 34المرجع نفسه ؛ص ـ 4
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 :رواد المدرسة الفرنسية 

  ـ روني اتيامبل 1

 ـ كلورد بيشوا 2

 ـ أندريه روسو 3

 ـ سيمون جون 4

 فان تيجم  ـ 5

 غويار ـ 6

 سانت بيفـ 7

 فيلمان ـ 8
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 تطور المدرسة الفرنسية  : ثالثالمبحث ال  

أو عصر بذاته و كؤنما أخذت فرنسا تتقبل بتدرج فكرة األدب الذي ال ٌنتمً لبلد بعٌنه        

دستا قررت أن تفتح صدرها لؤلدب أٌا كان مصدره و نكهته ، خاصة بعد أن أصدرت مدام 

صل فٌما بٌنها و و ذكرت فٌه ما نصه و البد لؤلمم أن تتوا 9192ألمانٌا سنة كتابها فً  ٌل

و من الخٌر لؤلمة أن ترحب باألفكار التً ترد إلٌها من الخارج.تهدي إحداهما غٌرها ...
5

 

  فإن األمة المضٌافة فً هذا الخصوص هً التً تزعم على أن اهتمام " مدام دستا ٌل"      

كان منصبا باألكثر على المسائل االجتماعٌة ال على المسائل األدبٌة و لكن تؤثٌرها ظل 

واضحا لعدة أجٌال و لم ٌبدأ تؤثٌرها على األدب والنقد ٌؤخذ مجراه الحقٌقً إال عندما ظهر 

الناقد الفرنسً الكبٌر هٌب ولٌن تٌن الذي أكد أهمٌة األصل العرقً و ظروف المكان و 

، و على الرغم من  91وقد احتفظت نظرٌته بسحرها لدى النقاد حتى نهاٌة القرن الزمان ، 

باألدب المقارن الذي  االهتمامأنها كانت دعوة لئلقلٌمٌة و الخصوصٌة إال أنها شحذت 

.األولىازدهر فً الحرب العالمٌة 
6

 

 

 

 

 

                                

 

 

       

                                                      
 02األدب المقارن ) مدخل نظري و نماذج تطبٌقٌة ( ص الوكٌل؛سعٌد  ٌنظر؛ـ 5
 02المرجع نفسه ؛ ص ـ6
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و أصبح   91العقدٌن األخٌرٌن من القرن  المقارن إلى مرحلة النضج فًلقد وصل األدب    

له وضعه المستقبل و مباحثه الخاصة و كان أول من استخدم تعبٌر األدب المقارن كاتبان 

فرنسٌان هما نوبل والبس فقد وضعا كتابا جمعا فٌه سلسلة من النصوص البلتٌنٌة ، 

فً األدب المقارن " إال أنه ساعد على إشاعة التعبٌر " مقررا الفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة و سمٌاه

و اتساعه من جانب القراء.
1

 

و أول من تبنى مادة األدب المقارن و أصبح بحق هو األدب الروحً للدراسات األدبٌة      

محاضرة فً جامعة  9121الذي ألقى سنة   Villemainالمقارنة هو األستاذ فٌلمان 

على اآلداب  91" الذي تركه كتاب فرنسا فً القرن  األثرسماها " فحص  السرٌون

األخرى و على العقلٌة األدبٌة و فً كتابه البلحق عن األدب الفرنسً.
2

 

حتى أصبح األدب المقارن مادة من مواد الدراسة  9112و ما إن دخلت سنة       

سً حتى كان هناك كر 9112ن ثم ما غن جاءت سنة األكادٌمٌة فً الجامعة الفرنسٌة 

" أول من       Tocsin"تكسن " و كان األستاذ  Lyonلؤلدب المقارن فً جامعة "لٌون " 

                                                                               محاضرته على تقصً األثر األلمانً فً األدبشغل الكرسً فً جامعة لٌون و انصبت 

لما أصر فً محاضرته على أن األدب المقارن لٌس ع، و قد  الفرنسً منذ عصر النهضة

دقٌقا منضبطا كسائر العلوم الطبٌعٌة التجرٌبٌة .
3

 

 

 

 

 

                                                      
 77؛ صٌنظر؛ المرجع السابقـ  1
 73المرجع نفسه ؛ص ـ 2
 73المرجع نفسه؛ ص ـ 3
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" الطبعة األولى من  Louis Paul Batzنشر" لوي بول ٌبتز 9122و فً سنة          

 Bibliographieكتابه الذي حصر فٌه مراجع البحث فً مادة األدب المقارن وقد سماه 

de littérature comparée   و اختار األستاذ تكسن لٌكتب مقدمته، و جاء فً هذه

المقدمة بٌان ألنواع المباحث الذي ٌتناولها األدب المقارن و هً أوال مسائل نظرٌة و 

مسائل عامة ، و ثانٌا الفولكلور أو التراث الشعبً المقارن وثالثا الدراسة المقارنة لآلداب 

حدٌثة و رابعا تارٌخ شامل لؤلدب فً كل زمان و مكان .ال
1

 

و فً تلك السنة أٌضا انعقد فً بارٌس مإتمر عالمً جمع أساتذته األدب فً فرنسا          

و خارجها حٌث بحثوا فٌها و سمً ذلك بالتارٌخ المقارن لآلداب.
2

 

 وٌقترن اسمهفان تنجم ، و من األسماء البلمعة فً سماء األدب المقارن فً فرنسا          

المقارن و قد بدأ منطقٌة منظمة فً هذا المجال أودعها كتابه الذي سماه األدب بؤول محاولة 

عندما شارك فً الكتابة لمجلة" الشامل فً التارٌخ"  9199واره فً األدب المقارن تنجم مش

Revue De Synthèse historique   9109و نشر فً مجلة "األدب المقارن" سنة 

األدب مقالة هامة عنوانها " التركٌب التكاملً فً التارٌخ أو العبلقة بٌن األدب المقارن و 

.:  La synthèse en histoire littératureالعام"
3

 

 

 

 

 

 

                                                      
 74ـ ٌنظر؛ المرجع السابق ؛ص1
 74المرجع نفسه ؛ ص ـ2
 32المرجع نفسه ؛سعٌد الوكٌل ص ـ3
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ل أي دراسة لقد وضعت هذه المدرسة شروطا صارمة للدراسة المقارنة فلكً تدخ         

                                                                                                                   آلتٌة:    توفر الشروط من البدمن الدراسات تحت مجال األدب المقارن 

أي أن الدراسة  ،أن تكون الدراسة بٌن أدبٌن أو أكثر، وال تكون إال فً مجال األدب  أوال:

هً تلك التً تقارن بٌن األعمال األدبٌة  التً تقبل كدراسة تدخل تحت مجال األدب المقارن

، فتكون بٌن عملٌن أدبٌن أو أكثر ، بشرط توافر االختبلف فً القومٌة بٌن هذه فقط 

.اآلداب
1

 

فبل تجوز المقارنة بٌن عملٌن أدبٌٌن  "اللغة" و معٌار القومٌة عند هذه المدرسة هو:         

كتبا بلغة واحدة مهما كان االختبلف العرقً أو الجغرافً أو أي اختبلف آخر ، ألن هذه 

المدرسة تعتبر من قومٌة واحدة و المقارنة بٌنهما هً من قبٌل الموازنة و مجالها هو النقد 

األدبً ، ولٌس األدب المقارن .
2

 

التارٌخً بٌن العملٌن األدبٌٌن بمعنى أن عملٌة المقارنة فً إطار أن ٌتوفر الرابط ثانيا:  

قد تؤثر  األدب المقارن ال تكون إال بٌن عملٌن أدبٌٌن أو أكثر ثبت تارٌخها أن أحدهما

باآلخر ، فبل ٌجوز حسب هذا المفهوم مقارنة األعمال األدبٌة حتى و إن كانت تنتسب 

كانت متشابهة ما لم ٌتوفر الرابط التارٌخً بٌنهما  لقومٌات مختلفة و كتبت بلغات مختلفة و

الذي ٌعد األهم و الجوهري وال تتم الدراسة فً إطار األدب المقارن إال بتوفره .
3
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إن المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة  أن ٌكون المإثر أدبا موجبا و المتؤثر أدبا سالبا ،ثالثا:  

قسمت آداب و ثقافات العالم إلى قسمٌن :قسم موجب وقسم سالب ، و ربطت عملٌة التؤثٌر   

و عبلقة الدول المستعمرة هً دائما األقوى و دائما المإثرة و على والتؤثر بحالة االستعمار 

عٌفة، و بالتالً فهً ذلك ٌكون أدبها موجب و ا نادب و ثقافة الدول المستعمرة هً الض

المإثرة دائما .
1

 

و علٌه فقد اعتبرت أن ثقافات و آداب أوروبا الغربٌة هً الموجبة و بالتالً هً       

المتؤثرة دائما ألنها هً القومٌة و هً التً تمثل الحضارة ، أما باقً ثقافات و آداب العالم 

،و ال تمتلك ما اعتبارها ضعٌفةاألخرى ، و خصوصا العربٌة و اإلفرٌقٌة فهً تتؤثر فقط ب

تقدمه لآلداب القومٌة األخرى .
2

  

إن من ٌمعن النظر فً األسس و الشروط التً وضعتها المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة       

للدراسة المقارنة ٌلمس بكل وضوح طغٌان و تقدم البعد اإلٌدٌولوجً فٌها عن البعد 

قافات العالمٌة إلى موجبة و سالبة و ربطها بعملٌة األكادٌمً العلمً ألن تقسٌم اآلداب و الث

االستعمار ، أي )ثقافة و أدب الدول المستعمرة موجبة و ثقافة و أدب الدول المستعمرة 

سالبة و جعل اآلداب و الثقافات األوروبٌة و طبعا على رأسها الثقافة و األدب الفرنسً هً 

راقً و الناقلة للحضارة .الموجبة باعتبارها المستعمرة المالكة لؤلدب ال
3
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مركزي فً و أن الفرنسٌٌن كان لهم دور بارز  إن المتتبع لتارٌخ األدب المقارن سٌبلحظ   

هذا المجال.
1

 

الرواد فً هذه المدرسة أمثال وٌلمان و جون جاك أمبٌر بٌنوا منذ البداٌة مفهوم هذا         

العلم و مبادئه و األساس الذي سٌسرون علٌه فً استغبللهم بهذا األخٌر.
2

 

  ٌن التؤثٌر المتبادل بٌن فرنساب 9101فٌولمان ألقى محاضرة فً السرٌون عام       

هذا العلم وإنجلترا و أٌضا تؤثٌر فرنسا فً إٌطالٌا و بعد ذلك أمبٌر و كل صراحة مفهوم 

،  ال ٌكتمل تارٌخ األدب أٌها السادة سنقوم بهذه الدراسة المقارنة التً بدونها حٌن قال : "

ذلك وإذا وجدنا بعد المقارنات التً نقٌمها أن أدبا ٌتفوق على أدبنا بنقاط عدة فإننا سنعترف ب

و نعلن هذا التفوق العادل ، فنحن أغنٌاء جدا بالمجد و فخورون جدا بؤنفسنا من اجل أن 

نكون منصفٌن .
3

 

دراسة العبلئق الروحٌة  األدب المقارن فرع من التارٌخ األدبً ألنه وقال أٌضا :" إن      

الدولٌة و الصبلت الواقعٌة التً توجد بٌن بٌرون و وكشٌن .
4
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إذا منذ البداٌة ٌحدد الرواد مفهوم المصطلح و هو فرع من التارٌخ األدبً ، لكن ما         

هً المبادئ و األسس التً بنو علٌها مفهومهم لهذا العلم ؟.
1

 

 معظم كتب الرواد التً ألقت فً هذا المجال تحدثت عن هذه األسس فمن ذلك ما قاله        

لكن سؤبدأ عند تنجم ٌقول فً حدٌثه عن جهد الباحث أمبٌر وٌلمان وكارٌه و وغٌار ن 

المقارن و عن مسؤلة التؤثر .
2

 

أن ٌكون أثر من اآلثار الفكرٌة فرٌدا فً نوعه معزوال عن فمن النادر فً الواقع         

غٌره فما من لوحة أو تمثال أو لحن أو كتاب إال و ٌدخل فً زمرة من الزمر شعر المإلف 

و على التارٌخ األدبً ٌضعه فً موضعه عن أنواع األدب و صور الفن  بذلك أم لم ٌشعر ،

ثم ٌزٌن أصالته بقٌاس ما ورث من غٌره و ما أورث غٌره .
3

 

نصب و ٌقول تنجم فً موضوع آخر " ٌنبغً أن نفرغ كلمة مقارنة من كل داللة فنٌة و     

مشهدٌن أو موضوعٌن أو  فٌها معنى علمٌا و تقرٌر المشابهات و االختبلفات بٌن كاتبٌن أو

صفحتٌن من لغتٌن أو أكثر إنما هو نقطة البدء الضرورٌة التً تتٌح لنا اكتشاف تؤثر أو 

اقتباس أو غٌر ذلك .
4
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التً تبطل أن ٌكون األدب المقارن هو نفسه األدب العام و عند غٌار ٌقول فً دعواه         

أو العالمً و ٌبدو أن هذٌن المطمعٌن هما مٌتافٌزٌقٌان أو غٌر مفٌدٌن لدى أكثر المقارنٌن 

الفرنسٌٌن ، ألن هناك حٌن تنعدم الصلة سواء أكان ذلك بٌن إنسان و نص أو بٌن إنتاج أو 

ً محٌط األدب المقارن و ٌبتدئ تارٌخ الفكر المحض  بٌئة متلقٌة أم بٌن بلد و رحالة ، ٌنته

 فً دراسة التؤثٌر و التؤثر المتبادلٌن بٌنهما .
1

 

من األدب المقارن فً شًء ما و ٌقول غنٌمً هبلل فً موضع آخر " إنه ال ٌعد         

ٌعقد من موازنات بٌن كتاب من آداب مختلفة لم تقم بٌنهم صبلت تارٌخٌة حتى ٌإثر أدبهم 

فً اآلخر نوعا من التؤثٌر أو ٌتؤثر به . 
2

 

وٌقول أٌضا : " وال ٌصح أن تدخل فً حسابنا مجرد عرض و نصوص أو وثائق         

ا أو تقاربهما دون أن ٌكون بٌنهما صلة ما نتج عنها تتصل باآلداب و نقده لمجرد تشابههم

 تفاعل من أي نوع كان .
3
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" ال ٌوجد شٌئا أكثر ابتكارا و ال أشد شخصٌة من أن ٌتغذى :والريٌقول بول          

اإلنسان من اآلخر ٌن و لكن ٌنبغً هضم هذا الغذاء فالحق أن األسد مكون من كباش 

 .متحولة
1

 

فً الحقٌقة هذا كبلم مهم جدا فعملٌة التؤثر فً البداٌة ال خبلف فً ذلك ، بل و كما         

قال والري ٌعد هذا من االبتكار لكن هذا إلى حد ما ، فبعد أن ٌتؤثر الكاتب ال بد أن ٌكون له 

 أسلوبه و طرٌقته و لمسته الخاصة التً ٌطبع أعمالها بها .
2

 

كلٌة فإن هذا مقلد أعمى ، و فً اعتقادي هذا ٌخرج من  فإذا كانت عملٌة التؤثر        

المقارن ، و من هنا نبلحظ أن تنجم ٌقول " على أن الكتاب قسمان ، صغار و كبار  األدب

أما الصغار فإنهم ٌبلغون فً تقلٌدهم حد النقل و النسخ و أما الكبار فإنهم إذا ساقوا مع تٌار 

أن ٌعودوا إلى أنفسهم و ٌستردوا أصالتهم و حتى حٌن ٌقلدون  لٌبثونن ال التقلٌد إلى حٌ

.فإنك ترى لؤلصالة فً تقلٌدهم أثرا 
3

 

و من هنا نرى الدكتور محمد غنٌمً هبلل ٌتكلم عن التؤثٌر العكسً فٌقول عن أحمد        

و  شوقً عندما كتب مسرحٌة كلٌوباترا فما راق له شكسبٌر عنها فكتب شوقً بشكل مغاٌر

سبٌر . لف عما كتبه شكمخت
4
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إذا فؤساس األدب المقارن فً المفهوم الفرنسً هو عملٌة التؤثر و التؤثٌر،ومن هنا         

                                                                                   نجد أن مقارنً األدب الفرنسً ألزموا أنفسهم بؤمور عدة منها :                                      

أن توجد صبلت تارٌخٌة بٌن األدب المإثر و األدب المتؤثر .أوال: 
1

 

ما ٌعقد من  المقارن األدب من حساب ٌقول محمد غنٌمً هبلل :" وكما أخرجنا        

تارٌخٌة كذلك نود .مقارنات بٌن آداب لٌست بٌنهما صلة 
2

 

ووضعوا عناوٌن عن كٌفٌة انعقاد  هذه النقطة كثٌرا لقد أصر األدباء الفرنسٌون على        

.ذلكهذه الصبلت من رحبلت و ترجمات و سفر األدباء إلى األدباء اآلخرٌن وغٌر 
3

 

 و قد حدد تنجم لمإرخ األدب الفرنسً حتى ٌنهض بمهمته سبل األنصال بقوله "        

و الحالة الثانٌة  الفرنسٌة،هناك حالتان أولهما عن طرٌق الترجمة البلتٌنٌة أو الترجمة 

فً محاضراته حٌث قال "...ونعلن هذا  وهً النزعة النرجسٌة هذا ما أكده أمبٌر عقدالم

التفوق ونحن أغنٌاء بالمجد" .
4
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تؤثرت  فً مقالة عن األدب المقارن هذه النزعة بؤنها شحًجمال  و ٌذكر الدكتور            

نوعا ما بالروح السٌاسٌة االستعمارٌة السائدة فً القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن 

 .العشرٌن
1

 

 اختبلف اللغة: ثانيا: 

حدود من اآلداب فً عصر من هً  فً كتابه حٌن قال" ما تنجموهذا ما أثاره            

وعن تؤثٌر أو  أدب أجنبًهً الحدود التً إذا تعدٌناها جاز لنا أن نتحدث عن العصور ؟ ما 

؟.بهرتؤث
2

                                                                                                     

الجواب على هذا سهل حٌث ما تكون المساحة اللغوٌة منطبقة كل االنطباق أو بعضه على  ؟

السٌاسٌة كما هو الشؤن بٌن فرنسا و إنجلترا أو بٌن فرنسا وإسبانٌا ، لكن هذا المساحة 

االرتباط غٌر متوفر فً غالب األحٌان وهناك حاالت كثٌرة ٌصعب أن نجد لها حاال عاما 

.
3

  

وهنا البد  حدوده،را ما تكون اللغة السائدة فً بلد من البلدان مسندة إلى ما وراء فكثٌ        

نلحق اآلثار التً تظهر فٌما وراء هذه الحدود باألدب القومً الذي تنتجه أن نتساءل هل 

 .األمة ؟
4
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  ٌضعون الكتاب السوٌسرٌٌن أما األلمان فإنهم ٌعتقدون بذلك فٌما ٌتعلق بهم فتراهم          

و الكتاب النمساوٌٌن فً عداد األدباء األلمان ، و أما فً فرنسا حٌث الوحدة القومٌة قدٌمة 

مغرقة فً القدم وحٌث الشعور بهذه الوحدة عمٌق قوي إننا نستحً أن ننسب إلٌنا من لٌس 

 منا .
1

 

 ن فرنسٌٌن رغم أن األول من جنٌف لكننا ألسباب بدٌهٌة نعد روسو و دٌمستر كاتبٌ        

من صافو و لهذا ٌمكن أن نقبل فً عدادنا كتابا من سوٌسرا و بلجٌكا ألنهم حمو  الثانًو

حول بارٌس كمركز أدبً ولكننا ندع لسوٌسرا و بلجٌكا بعض األدباء ألنهما آثروا البقاء فً 

و   المكتوب بالغة الفرنسٌة ب الكنديببلدهم و لذلك ٌجب أن نعد التؤثٌرات الفرنسٌة فً األد

 كذلك الكتاب األمرٌكٌٌن بالنسبة ألدب اإلنجلٌزٌٌن على أنه موضوعات األدب المقارن.
2

 

هذا األخٌر ٌستحً  حولها،تساإالت كثٌرة هذه النقطة التً أثارها تنجم مهمة تطرح         

كتبوا بتوجهات  أن ٌنسب إلٌه من لٌس منهم و لكنه ٌستثنً أدباء لٌسوا فرنسٌٌن لكنهم

 .الفرنسٌةفرنسٌة و بوحً من الثقافة 
3

 

فهإالء ال ٌعدهم تنجم من األدباء الفرنسٌٌن و ٌستبعد كتابا رغم أنهم كتبوا باللغة         

فهنا ٌحدد تنجم حتى ٌكون الكاتب فرنسٌا ٌجب أن ٌتغذى  فرنسٌٌن،الفرنسٌة و ال ٌعدهم 

 .محضبثقافة فرنسٌة و بتفكٌر فرنسً 
4
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وٌثٌر تنجم مسؤلة أن األدب األمرٌكً هل ٌمكن أن نعده أدبا انجلٌزٌا ؟ على أن كبل          

بؤنه ال أن نعدهما أدبا واحدا و السبب فً ذلك أن من األدبٌن كتبا بلغة واحدة ، فٌقول تنجم 

 لكل أدب ثقافته الخاصة به و تجاربه النوعٌة فً ذلك.
1

 

بد أن نسؤل أنفسنا سإاال هل ٌمكن أن نعد من كتب باللغة الفرنسٌة أدبٌا فرنسٌا؟  وال         

. أو ٌدخلون ضمن الفرنسً تنجم؟ ٌنفً هذا إذ لم ٌتغذى غداءا كامبل بثقافة هذا البلد 
2

 

و فً اعتقاد البعض هذا صحٌح ألن األدٌب ال ٌستطٌع أن ننسبه إلى ذلك البلد          

 ته ، فثقافة األدٌب حتما ستكون مختلفة عن ثقافة هذا البلد .لمجرد أنه كتب بلغ
3

 

ن من كتب باللغة األخرى ٌنتمً إلى هذه اللغة، ٌقول هبلل:" بعض المقارنٌن ٌعتبرو        

فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كبلهما بالعربٌة عددنا أدبه عربٌا مهما كان جنسه البشري الذي 

ا الكبلم بعٌد عن الصواب ولو أنه كذلك لكان ٌجب أن نعد كل انحدر منه. والذي أراه أن هذ

 من كتب باإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة كتابا من تلك البلدان.
4
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 حصر األدب باألدب ثالثا:

فسهم بهذا الشرط ٌقول تنجم :"األدب المقارن لقد حصر المقارنون الفرنسٌون أن          

أكبر عدد ممكن من الواقع المختلفة األصل حتى ٌحاول ككل علم تارٌخً أن ٌشمل  الحقٌقً

ٌزداد فهمه و تعلٌله لكل واحدة منها على حدة فهو ٌوسع أسس المعرفة كما ٌجد أسباب أكبر 

عدد ممكن من الوقائع أرٌد أن أقول ٌنبغً أن نفرغ كلمة مقارنة من كل داللة فنٌة و نصب 

 اتبٌن أو مشهدٌن أو موضوعٌن.تقرٌر المتشابهات و االختبلفات بٌن كفٌها معنا علمٌا و 
1

 

أو صفحتٌن من لغتٌن أو أكثر إنما هو نقطة البدء الضرورٌة التً تتٌح لنا اكتشاف        

 تؤثر أو اقتباس أو غٌر ذلك .
2

 

و من هنا نجد أن أحد االعتراضات التً وجهت فٌها بعد إلى المدرسة الفرنسٌة       

 صرهم المقارنة فً مجال األدب.ح
3

                                                       

ونتٌجة انغبلق هذه المدرسة التقلٌدٌة و تشددهم فً هذه الشروط و تمحور األدب المقارن 

   فً المركزٌة األوروبٌة اإلقلٌمٌة ،فقد انشق عن هذه المدرسة التقلٌدٌة رنٌه اٌتامبل

 وأصبح له توجهات جدٌدة فً ذلك .
4
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فقد حذر رنٌه اٌتامبل من المركزٌة اإلقلٌمٌة لؤلدب المقارن التقلٌدي و من ابتعاده          

عن جوهر األدب ، و قد شكل ذلك النقد خطوة مهمة نحو تجاوز االتجاه التارٌخً الوضعً 

. فً األدب المقارن
1

 

:" إننً ال أفهم أن ٌكون للدراسة األدبٌة إال هدفان : التثقٌف و و ٌقول اٌتٌامبل         

فإن هإالء الذٌن ٌتعلمون األدب لٌعلموه ٌنبغً علٌهم أن تكون اإلمتاع و دون شك 

معلوماتهم منظمة و أن تكون دراساتهم خاضعة لمنهج و هو جهة نحو نقاط محددة أثر دقة 

 األدب.، بل و أقول أكثر علمانٌة من دراسات هواة 
2

 

لكن ال ٌنبغً أن ٌغٌب عن أعٌننا شٌئان : أحدهما أن الدارس الذي ٌكتفً بالتطبٌق           

الحرفً للمنهج المنضم سوف ٌكون مدرسا ردٌئا لؤلدب ال ٌستطٌع أبدا أن ٌطور لدى 

، و ثانٌهما أن أحدا من المعلمٌن ال ٌستطٌع أن ٌعطً خاص تذوق األدب تبلمذته على وجه 

 ه هذه الفعالٌة إذا لم ٌكن هاوٌا قبل أن ٌكون عالما .لدروس
3

 

من خبلل هذا النص ٌلفت اتامبل النظر إلى أن أولئك الذٌن ٌبالغون فً أتباع           

 الهٌكل الخارجً للمنهج قد ٌجدون أنسفهم بعٌدٌن عن مجال الدراسة الحقٌقٌة لؤلدب .
4
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فً القرن الثامن أثناء دراسته للشعر فً فترة ما قبل الرومان تكٌة  و قد الحظ اٌتٌامبل    

( أن كل المواضٌع التقلٌدٌة التً ٌتضمنها ذلك الشعر مثل الطبٌعة و الحب 91عشر)

العذري و الحساسٌة المرهفة و البكاء على الزمن الماضً تتشابه كثٌرا بالشعر الصٌنً فً 

 د .عصر كٌم بون الذي كان ٌعٌش قبل المٌبل
1

 

و من هنا كان اٌتٌامبل قد نسق شرط الصبلت التارٌخٌة ، فإنه من الصعب تلمس         

الموسوعٌة إلٌتامبل طبعت أسباب محددة لبلتصال التارٌخً بٌن العصرٌن ،كما أن الثقافة 

أو أي نزعته فً األدب المقارن بطابع الشمولٌة و الكونٌة التً ال تحتقر مسبقا أٌة ثقافة 

 شعب ألنها تقاوم كل عنصرٌة بدءا بالفوقٌة األوروبٌة .
2

 

 تؤثٌرمن الموضوعات التً ٌقترحها اٌتامبل مثبل لؤلدب المقارن فً المستقبل             

مسلمٌن المسٌحٌٌن فً الوضعٌة الفرنسٌة فً أمرٌكا البلتٌنٌة ، العبلقات بٌن الٌهود وال

العنصرٌة ، تطور األفكار المنجًاألدب البٌانً بعد ثورة  و المإثرات الفرنسٌة فً األندلس،

 فً أوروبا منذ اكتشاف أمرٌكا و إفرٌقٌا السوداء.
3
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لقد هاجم اتامبل مواطنه غٌارو اتهمه بالتعصب اإلقلٌمً و القومً و بتركٌز الضوء          

و أٌد معارضته من األمرٌكٌٌن و غٌرهم و سخر منهم حٌن  على األدب الفرنسً فقط ،

و استغرب كٌف أن غٌار لم ٌتعثر بالتطورات  9191أعاد طباعة كتابه األدب المقارن عام 

الكبرى التً حدثت فً مفهوم األدب المقارن فً الخمسٌنٌات  و دعا زمبلءه الفرنسٌٌن إلى 

إلى االتصال بآداب الشرق األقصى كالصٌن     الخروج من الحلقة الضٌقة لآلداب األوروبٌة و

 و الٌابان .
1

 

و االهتمام بحقول جدٌدة من المعرفة األدبٌة مثل األسلوبٌات و علوم الببلغة وعلم          

 البنٌة األدبٌة .
2

 

من الداعٌن إلى االنفتاح لهذا المفهوم الضٌق الذي وضعه  و هكذا كان اٌتٌامبل          

المقارنون التقلٌدٌون ، وقد كانت دعواه مثمرة فٌما بعد فقد سار بعض المقارنٌن الجدد من 

 حقٌقته .
3

 

و لو أننا نضرنا فً هذا التعرٌف لتبٌنا لنا بعض األشٌاء الجدٌدة فهم ٌعتبرون           

ن ٌجب أن ٌحتوي على عناصر جمالٌة و ٌدعون إلى تقرٌب األدب األدب المقارن فنا و الف

 من األشكال المعرفٌة و التعبٌرٌة األخرى.
4
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 مآخذ المنهج الفرنسي: 

 عدم تحدٌد واضح لموضوع األدب المقارن و مناهجه .                                 /  1

فً الدراسة و االكتفاء بالخارج و الولع بتفسٌر الظواهر  عدم التركٌز على " األدب"/ 2  

                                                                  األدبٌة على أساس حقائق الواقع.

                            التركٌز على العامل القومً و الخضوع للنزعة التارٌخٌة       /  3

 خٌة إلثبات الـتؤثٌر و التؤثر.ووجوب بالصبلت التارٌبلف "اللغة " ٌشترط اخت / 4   
1
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 مفهوم التؤثير و التؤثر:

من نواحً العبلقات  إال وجهة من ناحٌةالتؤثٌر و التؤثر فً حدود األدب المقارن ما هما 

الثقافٌة الدولٌة التً هبت فٌها رٌاح فكرٌة و ذوقٌة الحترم حدود الجنس وال القومٌات وال 

.التصورات المٌتافٌزٌقٌة 
1

 

فً العالمٌن  جمهور القراءو على كل فؤساس التؤثٌر إن وجد هو اإلستعداد للتؤثر. فإن 

   العربً و الغربً على السواء ما كان لٌتحمس للرواٌة الروسٌة ، ولرواٌات فرانز كافكا

Franz Kafka  تغٌٌر األسطورٌة الممعنة فً التشائم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،لوال

شعور الفرد بقٌمته ٌضعف فٌها  إلى مجتمعات جماهٌرٌة عامة المجتمعات البشرٌة

الممٌزة.
2

 

و الترجمة  بالترجمة.و القاعدة البدٌهٌة الحتمال وجود التؤثر هو أن تحظى أعمال الكاتب 

التعرف على أعمال أدٌب أجنبً  فقد تثٌر القارئ لبلستزادة من حدٌن؛األدبٌة سبلح ذو 

 عنه.قد ٌستولً هذا األدٌب على أذهان جمهوره استٌبلء ٌنسٌهم األصل المترجم  ، وعنه

لوطً ، وترجمة بود لٌر الفرنسٌة لقصص إدغار آلن بو وهذا هو ما حدث فً حالة المنف

 ،حمد شوقً لحكاٌات الفونتٌن الشعرٌة ، ونقل أ ،وترجمة عمر الخٌام إلى اإلنجلٌزٌة

 الدٌوان الشرقً الغربً الذي كتبه غوته.و
3

 

 الجامعٌة.لدراسات و خاصة فً حالة ا غوره،وقضٌة التؤثٌر و التؤثر مبحث ٌصعب سبر 

 األسهل من ذلك ببل شك أن تتبٌن مصٌر كاتب فً بلد و لغة غٌر بلده ولغته ، وذلك و

لمعرفة أبعاد عبقرٌة بقدر التعرف على العوامل النفسٌة و الذوقٌة العامة التً أدت إلى ل

 . و بٌئة غٌر بٌئته الترحاب به فً وطن غٌر وطنه
4
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 درسة األمريكيةالمتعريف  المبحث األول: 

حٌن ألقى الناقد األمرٌكً المعروف  8591تعود البداٌة القبلٌة لهذا المنهج إلى عام        

فً  "األدب"أزمة " محاضرته "نظرية األدبأحد مإلفً الكتاب المعروف  ""روني ويلك

األول من للرابطة العالمٌة لؤلدب المقارن، التً انتقد فٌها بشدة رإوس الجٌل  الثانً المإتمر

فً الولع بالحقابق  85المنهج الفرنسً فً األدب المقارن و أخد علٌهم بمنهجٌة القرن

العلوم النسبٌة و التارٌخٌة.و
1
  

هو المهمة ،وكتب المدرسة التارٌخٌة ظهر المعارض للمدرسة الفرنسٌة إثر ظهور أحد      

و هو ٌعد عرضا مركزا لمجاالت  8598كتاب " األدب المقارن " لفرانسوا غٌار فً عام

األدب المقارن و مناهجه من وجهة نظر المدرسة الفرنسٌة .
2
  

بعد ظهور ذلك الكتاب ظهرت فً أمرٌكا دراسة تعقب علٌها كتابها " كالفن" و لقد وجها     

 فً فلكه اآلداب األخرى بالتؤثٌر الفرنسً محورا تدور  نقدا شدٌدا ألنه ٌتخذ من األدب

التؤثر .و
3
   

و هً نزعة رأى فٌها الكاتبان توجها محلٌا ال ٌتفق مع الطابع العالمً العام الذي ٌجب     

أن ٌمٌز األدب المقارن ، وهو ما دعاهما إلى أن ٌتساءال : ما الذي ٌمكن أن ٌحدث لو أن 

ما ٌجعل آدابها محورا لما دعاه ؟ من ٌستطٌع لزاوٌة الخاصة كل أمة ظنت أن لدٌها من ا

فً هذه الحالة أن ٌمنع العرب أصحاب العقٌدة ذات اللغة المقدسة أن ٌجعلوا أدبهم الجدٌر 

بهذه المٌزة ، وكذلك األمر بشؤن الشعب الصٌنً الذي ٌتجاوز عددهم ملٌا من البشر و تبلغ 

لفرنسٌٌن أن ٌنفردوا بهذه المٌزة .حضارتهم أربعة آالف نسمة لهذا ٌحق ل
4
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لم تلتفت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى األدب المقارن إال فً الثلث األخٌر من القرن          

85.
1

 

تجاه األمرٌكً فً األدب المقارن ،أو ما ٌسمى وٌمكن القول أن إرهاصات ظهور اإل       

 محاضرته، حٌن ألقى الناقد األمرٌكً "رنٌه وٌلك"  8591بالمدرسة األمرٌكٌة ٌعود لسنة 

فً المإتمر الثانً للرابطة الدولٌة لؤلدب المقارن بعنوان " أزمة األدب المقارن" التارٌخٌة 

التً وجه من خاللها نقدا ال مثٌل له فً  الذي انعقد فً جامعة "تشابلن هبل األمرٌكٌة " و

جدته للمدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة فً األدب المقارن ، محاوال من خالله نسق كل أسسها     

و مركزاتها .
2

 

وهً  المقارن،تتمحور فً ضرورة االلتزام بؤهداف البحث األدبً إن دعوة "وٌلك"      

أي مجموعة من األعمال الفنٌة و تفسٌرها     و تقوٌته أو وصف وصف العمل الفنً و تفسٌره 

وتقوٌتها و هذا ٌتماشى مع مفهوم أصحاب مدرسة "النقد الجدٌد" فً أوروبا و أمرٌكا 

لؤلدب.
3

 

إذ ندد هذا األخٌر بمحاولة بعض الباحثٌن قصر األدب المقارن على دراسة العالقات      

تركٌز على المظاهر السطحٌة لؤلدب          الخارجٌة بٌن اآلداب المختلفة و هو ما ٌإدي إلى ال

و العناٌة بكتاب الدرجة الثانٌة ، حٌث ٌتم االنشغال بالترجمات األجنبٌة التً أثرت فً 

.مصادر بعض الكتاب الكبار بدون اإلحاطة بجوانب عبقرٌتهم 
4
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 وقعا كبٌرانشر الحقا ،كً "رنٌه وٌلك" الذي و فً الحقٌقة فقد كان لمقال الناقد األمرٌ       

فً الساحة األدبٌة و أسال الكثٌر من الجدل فً أواسط المقارنٌن ، و كانت البداٌة فً رسم 

التوجه الذي سارت علٌه المدرسة األمرٌكٌة بعد ذلك و سار علٌه روادها و بالتحدٌد رابدها 

ً قامت علٌا ألمقارنً " هنري رٌماك" الذي استطاع أن ٌإسس المبادئ و المرتكزات الت

ألمرٌكٌة ، وذلك بإعطابه مفهوما جدٌدا لؤلدب المقارن ٌختلف اختالفا كبٌرا عن المدرسة ا

المفهوم الفرنسً التقلٌدي لهذا العلم.
1

 

هو رفضها  المقارن،و ٌمكن القول أن أهم ما ٌمٌز اتجاه المدرسة األمرٌكٌة فً األدب       

وجعلت لؤلدب المقارن  تطبٌقً،لكل ما جاءت به المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة نظرٌا كان أو 

 مفهوما جدٌدا و دعت إلى أسس جدٌدة تحكم الدراسة المقارنة تتمثل فً: 

ضرورة دراسة الظاهرة األدبٌة فً شمولٌتها دون مراعاة للحواجز السٌاسٌة حٌث ٌتعلق  -8

 ارٌخ و األعمال األدبٌة من وجهة نظر دولٌة األمر بدراسة الت

المقارن و التخلً عن المنهج القابم على حصر  الدعوة إلى تطبٌق منهج نقدي فً األدب -8

على األعمال األجنبٌة من و ما مارسته  أجنبٌة،ما تنطوي علٌه األعمال األدبٌة من مإثرات 

 تؤثٌر.

لعالقات القابمة بٌن اآلداب من ناحٌة و بٌن الدعوة إلى جعل الدراسات المقارنة تدرس ا -1

.الخ...االجتماعٌةمجاالت المعرفة األخرى ، كالفنون ، الفلسفة ، التارٌخ و العلوم 
2
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و ٌبدو أن هروب المقارنٌن األمرٌكٌٌن من المفاهٌم و المبادئ الفرنسٌة فً األدب     

المقارن و رفضهم لمنهجٌتها الصارمة فً الدراسة المقارنة ، وابتعادهم لمفهوم جدٌد لهذا 

العلم ٌخالف المفهوم الذي قامت علٌه ، هو هروب و رفض منطقً فالكثٌر من المبادئ 

المدرسة التقلٌدٌة فً األدب المقارن ال ٌستند للعملٌة و إنما أكثرها  التً وضعتها والشروط

على منطلقات قومٌة أٌدٌولوجٌة ، و من أهم االنتقادات التً وجهتها المدرسة الفرنسٌة فً 

 هذا الشؤن هً:

     وأخرى سالبة  موجبة،تقسٌم المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة آلداب وثقافات العالم إلى    -8

 ا آداب العالم كلها ، إما منبثقة عن أو منصبة فً بحر اآلداب األوروبٌة .واعتباره

 افتقاد المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة لتحدٌد موضوع األدب المقارن و مناهجه بدقة . -8

 تغلٌب العناصر القومٌة على العمل األدبً فً الدراسة المقارنة. -1

 التؤثر.تؤثٌر و المبالغة فً إثبات عملٌة ال -4

سلعة من سلع ركة الحصول على مزاٌا ثقافٌة أو كً األدب كجزء من معالنظر ف -9

  الخارجٌة.التجارة 
1
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و لكن بالرغم من منطقٌة هذا الرفض وهذه االنتقادات التً وجهتها المدرسة األمرٌكٌة        

لنظٌرتها الفرنسٌة و جعلتها حجة لرفض المفاهٌم و المنهجٌة التً تبنتها هذه األخٌرة ، إال 

أنه فً واقع األمر هناك أسباب أخرى جوهرٌة تنطوي على صراع قومً أٌدٌولوجً ، لم 

 المدرسة األمرٌكٌة ، وهً المتمثلة فً وجهة نظري كاآلتً :تعلنها صراحة 

ال تتالءم مطلقا إن الدراسة التارٌخٌة التً تتبناها المدرسة الفرنسٌة فً األدب المقارن أوال: 

 لتملكمع طبٌعة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، نظرا لحداثة تارٌخ هذه األخٌرة و لكونها 

األدبً األوروبً عامة و الفرنسً خاصة . تارٌخا أدبٌا أٌضا هً التارٌخ
1

 

إن شرط اللغة الذي وضعته المدرسة الفرنسٌة ، و جعلته إجبارٌا فً أي دراسة ثانيا: 

مقارنة و ربطته بالقومٌة هو شرط ال ٌتماشى كذلك و طبٌعة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

ل من العدٌد من القومٌات  و مجتمعها مشكالتً تعتبر دولة ال تمتلك لغة رسمٌة ، من جهة 

و األعراق ، من جهة ثانٌة و هو ما ٌعنً أن كل األعمال األدبٌة التً تستنتج فً أمرٌكا 

بؤي لغة من لغات قومٌاتها تنتسب إلى أدب غبر األدب األمرٌكً، بحٌث أنه حتى و إن 

غة الفرنسً باإلنجلٌزٌة مثال، وهً التً تعد اللغة الوطنٌة واقعٌا فقد ٌدخل حسب شرط الل

أدبً انجلٌزي و إن حدث ذلك فإن  تحت األدب اإلنجلٌزي بحٌث ال ٌمكن مقارنته بؤي عمل

تعد دراسة مقارنة و ال تدخل تحت مجال األدب المقارن و إنما هً من قبل تلك الدراسة ال

و هذا ما سٌتحسب على كل أدب مكتوب بؤي لغة الموازنات و تدخل مجال النقد األدبً 

اللغات الموجودة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كاإلسبانٌة ، الصٌنٌة و الفرنسٌة قومٌة من 

 . الخ...
2
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إن التقسٌم الثنابً لؤلدب الذي فرضته المدرسة الفرنسٌة و ربطت من خالله ثالثا:         

مبدأ ال ٌصب فً مصلحة الوالٌات إٌجابٌة و سلبٌة العمل األدبً بعامل االستعمار هو 

المتحدة األمرٌكٌة ، باعتبار األدب الموجب و الراقً هو أدب الدول المستعمرة ، و األدب 

السالب هو أدب الدول المستعمرة، وأدب الدول الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بموجب هذا 

المبدأ لن ٌكون فً الرٌادة .
1

 

ٌات المتحدة األمرٌكٌة من نقاد ً أن منظري الوالو بناءا على هذه األسباب ٌبدو ل     

مقارنٌن قد أدركوا أن األسس التً وضعتها المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة و المنهجٌة التً و

اعتمدتها فً الدراسة المقارنة ، تعتبر عامل إقصاء للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً مٌدان 

ه المدرسة فً هذا العلم سٌجعل من الوالٌات علم األدب المقارن ، فالتسلٌم بما جاءت به هذ

تكزات المتحدة األمرٌكٌة دولة تابعة ال متبوعة ، و كذلك حاولوا أن ٌستغنوا كل المر

التً قامت علٌها المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة ، و من أهمها المرتكز التارٌخً  والمبادئ

والقومً واللسانً.
2
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 ) المدرسة األمريكية ( المبحث الثاني : نشأتها     

فً الحقٌقة نشؤت هذه المدرسة حٌن عقد "رنٌه وٌلك" محاضرة بعنوان أزمة األدب        

م فً المإتمر الدولً للرابطة الدولٌة لؤلدب المقارن ، وفً الحقٌقة ٌعتبر 8591المقارن 

ا أهمٌتها "رنٌه وٌلك" التشٌكً األصل زعٌم هذه المدرسة أو المفهوم . هذه المحاضرة له

 من جانبٌن:

 رنسٌون .أنها بنت سلبٌات التؤثٌر و التؤثر التً قام بها الفالجانب األول: 

المهم فً هذه المحاضرة هً تؤسٌس مفهوم جدٌد لؤلدب المقارن . و هوالجانب الثاني: 
1

 

و من خالل تصفح هذه المحاضرة ٌتبٌن لنا المفهوم األمرٌكً ، إن كان على سبل النقد      

الموجه للفرنسٌٌن أو على سبٌل طرح مفهومات جدٌدة لؤلدب المقارن ٌقول "وٌلك " إن 

أخطر داللة على الوضع المهتز الذي تمر به دراستنا هً أنها لم تتمكن لحد اآلن من تحدٌد 

منهجٌتها  وأنا أعتقد أن برامج العمل التً نشرها "فان تنجم" ، "كاري"  دابرة عملها و

قد فشلت فً هذه المهمة األساسٌة ، فقد أثقلوا األدب المقارن بمنهجٌة عفا علٌها  و"غٌار"

من القرن التاسع عشر المٌتة من ولع بالحقابق والعلوم النسبٌة الزمن ووضعوا علٌه أحماال 

 و التارٌخٌة.
2
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المقال بطرح مشكلة هذا المصطلح وهو عدم تحدٌد عمله و منهجٌته ونرى الهجوم          

القوي على أصحاب المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة الذٌن عنوا بمسؤلة التؤثٌر و التؤثر ٌقول 

"وٌلك" : } الشك عندي أن محاولة حصر األدب المقارن فً دراسة التجارة الخارجٌة 

{ . لآلداب نوع من الجهد الضابع
1

 

قتصارها على مشكالت من هنا نرى كٌف ضرب وٌلك أسس المدرسة الفرنسٌة با       

، النفوذ والسمعة وأنا هذا االتجاه ٌركز على الكتاب الثانوٌٌن أو من الشهرة  مثل الـتؤثر،

ٌلك بؤنها الدرجة الثانٌة أو على الوسط التارٌخً وٌمهل الهدف الحقٌقً و بذلك نعتها و

جارة خارجٌة تتعامل مع النتاج األدبً بشكل منقطع و لم ٌنظروا إلٌه ككل حتى عبارة عن ت

ٌحققوا الهدف الربٌسً لؤلدب .
2

 

هجومه على الحدود الضٌقة التً وضعها المقارنٌن التقلٌدٌن عندما  "وٌلك" و ٌواصل     

فً أن وٌلك":) ولكن هذه الرغبة األصلٌة حصروا األدب المقارن فً نزعة قومٌة ٌقول " 

ٌعمل دارس األدب المقارن كوسٌط بٌن الشعوب.
3

 

و كمصطلح للذات بٌنهما فً أساسه الذي ٌمكن خلف العدٌد من دراسات األدب       

المقارن فً فرنسا ، ألمانٌا و إٌطالٌا و غٌرهما أدى إلى نظام غرٌب من مسك الدفاتر 

ٌق إثبات أن أمة الكاتب قد الثقافٌة و إلى الرغبة فً تنمٌة مدخرات أمة الباحث عن طر

الغرباء و فهمه من أمة أخرى .  العظماءهضمت أعمال أحد 
4
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ٌحاول وٌلك توسٌع مفهوم األدب المقارن و خصوصا عندما ما ٌلغً الحدود  إذ       

بٌن األدب المقارن و األدب العام، أو أن ٌكون الحدٌث عن األدب بشكل عام،  المصطنعة

ألن هذٌن المصطلحٌن كثٌرا التداخل عند الدراسة.
1

 

و ٌحدد وٌلك بعد أن عرض بالمفهوم التقلٌدي األساس عنده فً دراسة األدب المقارن       

األدب أو البحث األدبً ؛ أما  عندما ٌقول :" أما أنا شخصٌا فبودي أال أتكلم إال عن دراسة

فال نعنٌه الحقابق المٌتة ، بل نعنٌه الخصابص و القٌم و لهذا انعدم الفرق بٌن هذا األخٌر 

التارٌخ األدبً و النقد األدبً .
2

 

إذ فعلى المقارن أن ٌصب جهوده و طاقته و بحوثه فً خدمة الهدف األسمى لؤلدب      

ً التارٌخ األدبً و ٌكون ركٌزة ربٌسٌة تحاول تطوٌر ولهذا ٌطلب وٌلك أن ٌشرك النقد ف

.األدب وبث الحركة و الحٌاة فٌه حتى ٌكون فً النهاٌة محركا لنا بشكل من األشكال
3

 

" إن المإرخ األدبً البد من أن ٌكون ناقدا  و ٌنقل وٌلك كالم  نورمان فور ستر قوله    

من أجل أن ٌكون مإرخا .
4
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" ثالثة أنواع المدرسة األدبٌة : النظرٌة ،النقد ،التارٌخ وهذه األفرع وٌلٌكو ٌحدد "          

وهً وصف العمل الفنً وتفسٌرها  تتعاون فً البحث األدبً لتحقٌق المهمة األساسٌة أال

تقوٌمها ،فاألدب المقارن شؤنه شؤن األدب القومً ال ٌستطٌع أن ٌنفصل عن دراسة األدب و

.أدبه مثال طبٌعة األدب و مفهومه بجملته فٌجب أن ٌكون لدٌه معرفة بتارٌخ 
1

 

ولهذا ال نستطٌع أن نتخلى عن تارٌخ هذا األدب وال نستطٌع أن نتخلى عن نظرٌة         

وهذا المفهوم ٌطلب من األدٌب المقارن أن ٌكون  للنقد،ألساسٌة األدب وال على الركابز ا

لؤلدب.على ثقافة عالٌة جدا حتى ٌستطٌع أن ٌقدم تمٌز دراسته 
2

 

من هذا المفهوم الذي طرحه "وٌلك " نرى كٌف ألغى الحدود السٌاسٌة والجنس        

سانٌة األدب المقارن الحد اإلنسانً فً دراسته لؤلدب ، فطرح قضٌة إن وغٌرها لٌحل محلها

أي أن األدب المقارن نشؤ فً األصل كردة فعل ضد القومٌة الضٌقة التً أوصلت أوروبا 

 . حرب ال تنتهً
3

 

و لكن هذه الرغبة فً توظٌف األدب المقارن كوسٌط بٌن الشعوب فقدت معناها        

ألخرى عن طرٌق عندما حاول بعض المقارنٌن تبٌان ما ألمتهم من فضل ثقافً على األمم ا

إثبات أكبر عدد من التؤثٌرات أثرتها أمته فً الشعوب األخرى.
4
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ٌقول "وٌلك" :" وما أن ندرك طبٌعة الفن و الشعر و انتصاره على ما ٌعتري اإلنسان       

حتى تحتفً األباطٌل  من زوال وعلى ٌنتظره من مصٌر و خلقه لعالم جدٌد من صنع الخٌال

كف ٌ ً كل مكان و زمان و بكل تنوعاته القومٌة و ٌظهر اإلنسان ،اإلنسان بعمومٌة ف

البحث األدبً عن أن ٌكون مجرد لعبة ٌلعبها عن مخلفات الماضً أو طرٌقة بحساب 

 المدخرات والدٌون القومٌة .
1

 

مفهوم األمرٌكً لكن من ومن هنا نرى بؤن آراء"وٌلك" شكلت فً الحقٌقة معظم ال       

جهة أخرى ظهر مقارن جدٌد ٌنسب إلى المدرسة األمرٌكٌة فدعم آراء "وٌلك" نظرته إلى 

 أسسها.األدب المقارن وبلور المصطلحات و المفاهٌم التً 
2

 

ف"رٌماك" ٌعد األدب المقارن مالحقة لآلداب خارج حدوده القومً ودراسة لعالقات        

لمعرفة من فلسفة و تارٌخ و سٌاسة وٌدخل فً ذلك الفنون من رسم بٌن اآلداب ومجاالت ا

ونحت و موسٌقى وهو بذلك ٌكون قد زاوج بٌن األدب و مجاالت التعبٌر اإلنسانً .
3

 

ب مع الفنون األخرى ، أي أننا فالجدٌد الذي جاء به  "رٌماك" هو مقارنة األد      

 فنون غٌر األدب .نحصر المقارنة بٌن  أدبٌن و إنما نقارن مع ال
4
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فاألدب صادر عن اإلنسان  األدب،من هنا ٌتالقى مع "وٌلك" عندما دعا إلى إنسانٌة          

 .كذلكو الفنون األخرى 
1

 

فً الحقٌقة أن اإلنسان تمتلا بالمشاعر و األحاسٌس و الرإى فٌستطٌع أن ٌخرج          

 غٌر األدب .عن طرٌق فنون أخرى هذه األفكار والمشاعر 
2

 

لكن السإال الذي ٌطرح نفسه كٌف نقارن الشعر أو األدب مع فن غٌر األدب ؟          

عبد السالم كفانً " فً إحدى محاضراته :"إن هذه النظرة العامة إلى  ٌقول "الدكتور: محمد

 الفنون قد استبعدت بعض الدراسات المقارنة التً تبحث عن ما بٌن الفنون من التشابه كما

أنها كثٌرا ما قادت إلى الحدٌث عن أحد الفنون بلغة مقتبسة من فن آخر من ذلك استخدام 

مصطلحات التصوٌر أو النحت .
3

 

فً الحدٌث عن الشعر فتظهر مصطلحات مثل التلوٌن فً القصٌدة أو التجسٌم فً        

 .هكذاالصورة الشعرٌة و 
,4

 

وٌتجلى هذا المعنى فً مفتح القصٌدة عن فن التصوٌر نظمها المصور الفرنسً "       

" وفٌما ٌلً ترجمة لجزء من هذه القصٌدة "إن القصٌدة  نوويفرز  وديشارل ألفونس 

كثٌرا تشبٌه بالصورة ...إن الصورة ٌجب أن تسعى ألن تكون شبٌهة بالقصٌدة إن الصورة 

 تسمى الشعر صورة ناطقة . ما تسمى شعرا صامتا و كثٌرا ما
5
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وفً العصر الحدٌث توصل باحثو هذه الفنون إلى استنتاجات تفٌد أن الفنون تفسر      

بعضها بعضا من جوانب متعددة و كثٌرا ما نشرح األعمال الفنٌة تصوٌر عمل أدبً معٌن 

والعكس صحٌح .
1

 

ومن هنا ظهرت لغة الفن لتلتقً مع لغة األدب ضمن حدود مشتركة باحتفاظ أسلوب       

 .منفصالكل منها 
2

 

ٌإثر على شاعر أو شاعر ٌإثر على ومن جهة ثانٌة نجد أن التؤثٌر واقع ما بٌن رسام       

 النحت فالاألخرى كالتصوٌر مثال و الرسم و موسٌقى  و العكس أٌضا . أما محاكاة الفنون

 .الوسابلشك تختلف باختالف 
3

  

 باختالففالموسٌقً تحاكً األشٌاء بواسطة الصوت وكذلك الشعر تختلف أنواعه       

 .المحاكاةو األساس فً الفنون كلها  وسابله
4

 

المحاكاة فً مجموعها وعلى اختالف أنواعها ٌفرقها ثالثة اتجاهات: و على العموم  تبقى    

مختلفة  و آخر بموضوعات متباٌنة ، وثالث بؤسالٌب متماٌزة أو كٌفٌة  بوسابلاتجاه ٌحاكً 

 المعالجة .
5
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 ومقارنتهعلى مستوى مقاطعة األدب أما  األخرى،هذا من ناحٌة مقاطعة األدب بالفنون      

و غٌرها. االجتماعبالعلوم األخرى كعلم النفس و السٌاسٌة و 
1

 

فهنا البد للمقارن أن ٌكون على ٌكون على إحاطة كاملة بهذا العلم وٌمتلك ثقافة عالٌة     

 .فٌه ٌقارن بالعلم الذي
2

 

جب علٌه أن ٌعرف أسس علم النفس ن األدب بعلم النفس فٌفمثال لو أراد أن ٌقار     

ٌحتوٌها هذا من ناحٌة ومن الجانب اآلخر ٌجب علٌه أن ٌكون عارفا بؤحوال  المسابل التً و

و الثقافً الذي عاش فٌه  االجتماعًالكاتب أو األدٌب و الظروف التً مر بها و الجو 

كثر على شخصٌة و نفسه فعندما ٌكون المقارن عارفا بهذه األشٌاء .أو
3

 

بالتالً سٌجد مقارنات بٌن األدٌب وعلم  فإنه سٌجد ذلك منصبا فً كتابات األدٌب و      

.األخرىوهكذا بقٌة العلوم  النفس،
4
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 (تطورها  ):المبحث الثالث  

، وإن كانت هناك  19ٌبدأ هذا التارٌخ بصفة رسمٌة فً الثلث األخٌر من القرن       

والدوام رالف  محاوالت سابقة تربط اآلداب األوروبٌة بعضها بالبعض اآلخر على ٌد

  رسون

Ralph Wald Emerson.  وغٌرها من قادة الفكر فً  كارل ٌلالذي تؤثر بجوته و

.عصرهالقارة األوروبٌة فً 
1

 

وٌبدو أن أول من أدخل مادة األدب العام أو األدب المقارن فً الجامعات األمرٌكٌة        

" الذي شغل   Charles Chagny   sebka Ford   شونً سباك فورد تشارلزهو "

.          Koziol كرزٌلكرسً األدب العام فً جامعة 
2

 

ظل  م إذ 1886ولسوء الحظ لم ٌخلفه أحد على هذا الكرسً بعد أن تقاعد فً سنة       

حٌن تقدم له "لٌن كوبر" الذي أصبح فٌما بعد ربٌسا لقسم كامل م 1911سنة  شاغر حتى

.1943إلى  1917لؤلدب المقارن فً نفس الجامعة فً المدة من سنة 
3

 

    Charlesاألستاذ "تشارلز جٌلً   تولى    mach banوفً جامعة مشٌبان        

.Magagnez   ثم انتقل بعد ذلك إلى  1887فترة األدبً المقارن فً التقدٌم مادة النقد

من إنشاء قسم األدب المقارن الذي انظم بعد  1911كالٌفورنٌا حٌث تمكن فً سنة  جلسة

 .الجامعةذلك بؤربع سنوات إلى قسم اللغة اإلنجلٌزٌة بنفس 
4
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فً جامعة هارفارد فً السنة .م.أ هو الذي أنشا ألو أول كرسً لؤلدب المقارن فً        

 Arthur مفارش شموند ر وكان أول من شغله هو األستاذ آرثر 1891ـ  1891الدراسٌة 

Richmond March     الذي قام بتقدٌم أربعة مقررات دراسٌة ،بعضها لطلبة الدراسات

العلٌا .
1

 

وٌمكن القول بؤن دراسة األدب المقارن فً أمرٌكا فً العشرٌنٌات من هذا القرن كانت       

ب العام "أو "األدب العالم" أو أساطٌر الكتب "أو بدراسة "الدمختلطة فً األذهان 

"اإلنسانٌات ".
2

 

فهذه األخٌرة تتسع بالصلة بٌن األعمال األدبٌة إلى حد الموضوع المشترك بٌنها بعض       

.ببعضالنظر عن قٌام دلٌل تارٌخً على تؤثر بعضها 
3

 

كما أنها اهتمت بدراسات التوازي و التقابل بٌن اآلداب وبرفض األدب المقارن        

التقلٌدي ) الفرنسً(. 
4

    

 

  

   

 

 

 

 

                                                      
  44ـ ٌنظر؛ المرجع السابق؛ ص 1
 49ـ المرجع نفسه؛ ص 2
 809ـ أحمد زلط؛ األدب المقارن )نشؤته و قضاٌاه و اتجاهاته( ؛ ص 3
  809ـ المرجع نفسه ؛ ص 4



المدرسة األمريكية )النشأة والتطور(                                                الفصل الثاني     

 

 

 المنهج األمريكي :سمات  -1   

تفادي المآخذ التً أخذت على المنهج الفرنسً كما تجلت فً مقال "وٌلك" أزمة األدب  ـ1

 المقارن.

ـ توسٌع مجال األدب المقارن بتقدٌم مفهوم أوسع للعالقات األدبٌة ومد آفاق المقارنة 1

تعرٌف "رٌماك" اإلنسانً األخرى كما تبدو فً لتشمل العالقة بٌن األدب و أنماط التعبٌر 

 لؤلدب المقارن .

العالقات المتشابهة بٌن اآلداب المختلفة وفقا لمفهوم " التوازي" أو "التشابه " أو مالحقة  -3

.القرابة و هو مصطلح أمرٌكً
1

  

 عيوب المنهج األمريكي :-2

 أن ٌفرق بٌنه وبٌن األدبدون أن ٌستطٌع  عام " ابتدعه "فان تنجم"األدب ال"ادعاإه أن  -1

المقارن منهجٌا مما أدى إلى اختالط المفاهٌم بٌنهما . وعلى الرغم من هذا اإلدعاء ظل 

األدب العام ٌدرس فً بعض الجامعات األمرٌكٌة إلى الٌوم دون تفرٌق حاسم بٌنه و بٌن 

 األدب المقارن و ثمة إصدار علمً ٌشمل االثنٌن معا عنوانه :

Yard book of comparative and général littérature   

السنوي لؤلدب المقارن و األدب العام . الكتاب أي
2
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إن تعرٌفات المقارنٌن األمرٌكٌٌن لؤلدب المقارن ال تتم بالتكامل وال تخلو من ازدواجٌته  -2

فاألدب المقارن عندهم هو المقارنة بٌن اآلداب و غٌرها من وسابل التعبٌر اإلنسانً وهذه 

مفهومٌن و لٌس إلى مفهوم واحد .ازدواجٌة تإدي إلى 
1

 

، 19استنكاره " النزعة القومٌة " عند رواد المنهج الفرنسً و عدها من مخلفات القرن  -3

المنهج األمرٌكً تورطوا فً" نزعة قومٌة " بعدهم التراث  أتباعفحٌن أن الكثٌرٌن من 

األدبً الغربً منطقة ممٌزة بذاتها فً الدراسات المقارنة كما ٌظهر من محاور األدب 

المقارن الثالثة عند "روبرت" مثال و هً التراث الغربً ، و تراث الشرق و الغرب 

العالمً .واألدب 
2

 

ٌة إلغاء شرط اختالف اللغة المهمة فً المنهج الفرنسً و ٌعزز هذه النزعة األمرٌك      

لكً تصبح المقارنة بٌن األدبٌٌن األمرٌكً و اإلنجلٌزي المكتوبٌن بلغة واحدة 

)اإلنجلٌزٌة(.
3
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 واألمرٌكٌةسة الفرنسٌة المثقف الخصام القائم بٌن المدر اإلنسانقد ال ٌخفى الٌوم على        

وهو تحدٌد مٌدانه لمعرفة ما ٌجوز مقارنته أو  إالالمقارن  األدبٌخص  شًءفً أهم 

هر عدد خاص لمجلة حٌن ظ 3591إلى عام التخلً عنه لغٌره وٌرجع تارٌخ هده الخصومة 

جنسٌات  باختالفالمقارن المختلفة  األدبحول توجهات  المقارن )ٌناٌرـ مارس( األدب

.المقارنٌن وبلدانهم
1

 

 3591مع صدور سنة  واألمرٌكٌٌنوسرعان ما تجلى التحالف أكثر بٌن الفرنسٌٌن       

وفً  األجنبٌةالمقارن فً البلدان  األدبونة المعنrobertمقالة روبرت   ذاتها،وفً المجلة 

تضمن  الذيوهو الكتاب taxât تسكت وآفاقهمناهجه  المقارن األدبطبع كتاب  3593عام 

الجدٌد لألدب المقارن . henry roumak تعرٌف هنري رٌماك
2 

 األدبولٌس  اإلنسانًتعرٌفا وسع بمقتضاه مٌدان المقارنة لٌشمل كل دوائر التعبٌر     

بحدود التأثٌر  لتحددوحده كما كان سائدا عند المدرسة الفرنسٌة،وهدا ٌعنً أن المقارنة 

لها نسبة من التشابه الفنٌة التً لها  اإلبداعاتتصلح أو تنطبق على كل  وإنماوالتأثر 

والتماثل .
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
احة المركزٌة بن عكنون الجزائر محاضرات فً األدب المقارن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الس ـ ٌنظر، زبٌر درقً ،1
  95ص،

  2 95ـ المرجع نفسه ، ص
  3 95ـ المرجع نفسه ، ص



        مريكية(زنة بين المدرستين )الفرنسية واألموا                             الثالث الفصل

 

 

54 

    

فإن  وعلى نقٌض الموقف الفرنسً المنشود إلى النظرة التارٌخٌة لألدب المقارن ،        

المدرسة األمرٌكٌة تمٌزت عن مثٌلتها الفرنسٌة و اختلفت عنها ألسباب عدٌدة منها ما ٌعود 

إلى عقلٌة أدباءها و تحسسهم لألدب باعتباره كنزا فكرٌا ملٌئا بالقٌم الجمالٌة و اإلنسانٌة 

مختلفة التً ٌجب المحافظة علٌها والعناٌة بها ، ومنها ما ٌعود إلى مقارنٌها ذوي األجناس ال

روٌنه وٌلك ، و األلمانً هرست و اإلٌطالً جٌهان .كالتشٌكً 
1

 

وللمزٌد من التوضٌح نذكر بأن المدرسة الفرنسٌة تشترط وجوبا لصحة الدراسات       

المقارنة ، توفر العامل التارٌخً الذي ٌدل على وجود صلة تارٌخٌة بٌن أدبٌن اتصل 

أحدهما باآلخر وتأثر به .
2

 

األدب المقارن فأنتج أدبا ٌحمل قلٌال أو كثٌر من مظاهر التأثر التً هً موضوع       

لفحص أوجه التشابه و االختالف بٌنهما حتى ٌتبٌن بوضوح تكون المقارنة أنجح وسٌلة و

فضل المؤثر و دور المتأثر فً تكٌٌف األشٌاء المقتبسة حسب ظروف عصره و مجتمعه .
3

 

لتارٌخٌة لن تكون المقارنة سوى ضرب من ضروب المقابلة و بدون إثبات الصلة ا       

ألن وجود التشابه غٌر كاف فً حد ذاته إلحداث دراسة مقارنة بٌن اآلداب األجنبٌة فعنصر 

وري لفتح التارٌخ هو إذا شرط أساسً عند أنصار المدرسة الفرنسٌة بل إنه المفتاح الضر

. باب المقارنة على مصراعٌه
4

 

 

 

 

   

                                                      
  1  91ٌنظر، المرجع السابق ،ص ـ

  2 91، ص  ـ المرجع نفسه
  3 91ـ المرجع نفسه ، ص
  4 93ـ المرجع نفسه ، ص
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، أما  و بعد هذه األوضاع بقً الباب موصدا و انعدمت بانعدامه الدراسة المقارنة كلٌة     

المدرسة األمرٌكٌة فال تلتزم بهذا الشرط الصارم و ال بالضرورة وجود الروابط التارٌخٌة 

1
. 

أو الموضوعات أو األفكار بٌن  و فً نظرها أن مجرد التشابه فً األنماط األدبٌة ،      

أدبٌن مختلفٌن أو بٌن مجموعة من اآلداب المختلفة هو دافع قوي إلى قٌام دراسات مقارنة 

اإلبداع الفنً و تفتح ، بالمناسبة آفاقا فكرٌة و فنٌة مشتركة تنهج نهج النقد الجمالً فً تقوٌم 

جتمع عالمً على أسس االتصال قد تصلح لخلق عالقات جدٌدة بٌن األمم التً ٌعنٌها بناء م

و التقارب ، التعاون و التكامل .
2

 

و بفضل هذا التوجه الجدٌد اتسع مٌدان األدب المقارن وأصبح من الممكن جدا جراء     

مقارنات بٌن األدب وسائر الفنون الجمٌلة كالرسم ،الموسٌقى و النحت و إذا كان سبوري قد 

ودة بٌن الرسم و األدب دراسة معنونة " دروس فً العالقة الموج إلى 3131تطرق منذ عام

. الرسم و األدب المقارن "
3

       

        

       

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                      
  1 91السابق ، صالمرجع  ،ٌنظر ـ

91ـ المرجع نفسه ،ص  2  
91ـ المرجع نفسه ، ص    3  
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فإن الدراسات الالحقة تأخرت كثٌرا كالتً عالج فٌها الفرنسٌٌن تأثر الموسٌقى فً بعض     

و مرد ذلك إلى الصعوبة التً ٌتلقاها المقارن  3595الرومانسٌٌن و ال سٌما ستدال 

دونها إلمام كاف بتارٌخ الفنون و علم المجال إلى مقارنة  المتخصص فً اآلداب و المدعو ،

أعمال الفنانٌن و األدباء فً دراسة واحدة منطلقها الذوق و مبتغٌاها الوصول إلى الجمال .
1

 

    

ومما ٌالحظ على المدرسة األمرٌكٌة أنها أرادت أن تجعل من األدب المقارن كل شًء      

هب و دب فقد ٌتجاوز حدود اختصاصه الطبٌعً جوهره حٌن أوكلت علٌه مهمة مقارنة ما 

و صار عبارة عن ال شًء ، وكان من ألوفق له أال ٌشتت مجهوده وأن ٌواجه اهتمامه 

كله.
2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
  1 91، صالمرجع السابق ،ٌنظر ـ

  2 91ـ المرجع نفسه ،  ص
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 :وجوه االتفاق :أوال 

استخدام اإلجراءات نفسها فً دراسة األدب المحلً أو اآلداب العالمٌة .           :1      

فالمقارنة بٌن "راسٌن" و"كوزنً" الفرنسً تستخدم اإلجراءات نفسها فً المقارنة بٌن "  

راسٌن " الفرنسً و"غوته " األلمانً مثال ، وإن ٌكن اهتمام األدب المقارن األكثر 

ج الحدود و العرض للمشكالت المتصلة بالترجمة من لغة إلى لغة باالحتكاك الثقافً خار

ومدى نجاح أثر فنً ما و تقبله فً البٌئات المختلفة و تأثٌره فً العام و الخاص .
1

 

فهً كما عرفت وسٌط مقارنً مهم  عد الترجمة من أهم قضاٌا األدب المقارن ،: 2   

المترجمون هم الوسائط بٌن ثقافة و ثقافة .و
2

  

وضع مصطلحات ذات دالالت ثابتة فً األدب المقارن بحٌث تزول  : ضرورة3   

 الخالفات حول قضاٌا مثل : " العاطفة " ، " الذوق

..إلخ .غٌرها." التٌار " و " األسلوب " و  "،، " الحركة  
3

  

فً عد اآلداب الفرنسٌة كال متكامال موضوعا ، أسلوب ، تجارب ، رموزا  التطابق:  4   

إٌحاءات و تطور فنً و غٌر فنً . ،
4

 

    

 

 

 

 

                                                      
  1 19ـ ٌنظر ، ٌوسف بكار و خلٌل الشٌخ ص

  2 19ـ المرجع نفسه ، ص 
  3 19ـ المرجع نفسه ، ص 
4 19ـ المرجع نفسه، ص 
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 ثانيا : وجوه اإلفتراق : 

مسألة غٌر أساسٌة فً حٌن ٌركز  "التأثٌر و التأثر"المنهج األمرٌكً ٌعّد مسألة  :1     

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

اٌتامبل و جان كارٌه ٌنفً قٌام عالقة حمٌمة بٌن المنهج الفرنسً و خاصة غٌار ، : 2    

األدب ووسائل التعبٌر اإلنسانً األخرى و العلوم و العقائد ، و هً مسألة من أساسٌات 

مسائل المنهج األمرٌكً كما وردت فً تعرٌف " هنري رٌماك " لألدب المقارن .
2
  

تعبر عن المنهج األمرٌكً أن  أستنتج مما سبق ذكره أن هذٌن النقطتٌن األولى و التً       

 المدرسة األمرٌكٌة ترفض مسألة التأثٌر و التأثر تماما المتعلقة بالمنهج الفرنسً .

أما النقطة الثانٌة فهً عكس ذلك المنهج الفرنسً ٌرفض قٌام عالقة بٌن األدب ووسائل 

 التعبٌر اإلنسانً األخرى و العلوم المذكورة عند "هنري رٌماك" 

  

      

     

 

 

 

 

 

 

                                                      
  1 19ـ ٌنظر المرجع  السابق ص 

  2 19صـ المرجع نفسه ، 
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ومن الباحثٌن من ٌرى اإلفادة من المنهجٌن بحٌث ٌفاد من تصدٌرات المدرسة         

فً حٌن ٌفاد من الفرنسٌة فٌما ٌتعلق باآلداب فً المراحل األولى من تارٌخ اإلنسانٌة  

المدرسة األمرٌكٌة فً المرحلة الحدٌثة و منهم صالح فضل الذي ٌرى أن الطرٌقة المثلى 

لإلفادة من الوعً النظري و الحذر المنهجً .
1

 

فً تارٌخ اإلنسانٌة المرحلة لكل من الفرٌقٌن هوا لتمٌٌز بٌن مرحلتٌن حاسمتٌن        

ض عوامل العزلة و االنفصال بٌن الشعوب ، القدٌمة التً كان المكان فٌها عنصرا فر

والمرحلة الحدٌثة التً انتصر فٌها اإلنسانٌة على المكان باختراعه لوسائل االتصال الحدٌثة 

كأنها بٌت عائلً صغٌر .التً تلقى المسافات وتجعل الكرة األرضٌة 
2

 

األصل هو العزلة بٌن الثقافات  فإذا كان الغرض المالئم لطبٌعة المرحلة األولى أن       

اآلداب ما لم ٌتم الدلٌل على االتصال التارٌخً ، فإن الغرض المالئم للمرحلة الثانٌة هو و

أن تثبت عزلة إي أدٌب ٌستطٌع أن ٌدٌر جهاز رادٌو  عكس ذلك تماما، إذ أنه من الصعب

ألصل الٌوم هو فً حجم الكف لٌسمع نبض إنسان آخر فً الطرف المقابل من العالم ، فا

االتصال و العالقة التارٌخٌة القائمة بالقوة .
3

   

ولٌس هناك مبرر لوضعها كشرط للبحث المقارن فً اآلداب المعاصرة ، أما فً       

اآلداب الكالسٌكٌة القدٌمة فمازلنا محتاجٌن لوضع هذه الضوابط المنهجٌة حتى ال ٌتحول 

ت الفجة و التقابالت المفتعلة التً ال تفٌد البحث األدب المقارن إلى مٌدان مفتوح للموازنا

العلمً فً شًء .
4

     

  

     

 

                                                      
  1   31ٌنظر، سعٌد الوكٌل ، األدب المقارن مدخل نظري و نماذج تطبٌقه صـ 

  2 31ـ المرجع نفسه ، ص 
  3 31ـ المرجع نفسه ، ص 
4 31ـ المرجع نفسه ، ص 
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مثلما كان هناك جدال حول النقد الجدٌد . فقد كان هناك جدال حول المقارنة      
1

            

اعتبرت المدرسة الفرنسٌة زمنا طوٌال بأنها متعلقة بشدة بالتارٌخ األدبً و دراسة  

وكان رد فعل األدب المقارن فٌما وراء األطلنطً عنٌفا حٌنا و معتدال حٌنا آخر  التأثٌرات ،

ضد موازنة بدت ثقٌلة ، و تقلٌد أصبح روتٌنا ، ووضعٌة أصبحت علمٌة و أراد هذا األدب 

على مبدأٌن اثنٌن . االرتكاز
2

 

اء التعاطف مفتوحة على العالم ، مهمته إبدالمبدأ األخالقً ٌعكس موقف أمة كبٌرة        

الدٌمقراطً نحو كل ثقافة أجنبٌة ، و لكنها أكثر شعورا بجذورها الغربٌة فً الوقت نفسه .
3

 

أما المبدأ العقلً فٌسمح لألمرٌكٌٌن بأخذ البعد الضروري اتجاه البانوراما الواسعة منذ       

سانٌة لألدب ( ، و باالحتفاظ بالقٌم الجمالٌة و اإلن31العصر القدٌم حتى القرن العشرٌن)

الذي مازال ٌعد فتحا روحٌا حماسٌا ، و بالدخول فً تجارب المنهج و التفسٌر األكثر 

انتقائٌة دون الخوف من الظالل .
4

  

        

  

 

 

 

 

 

                                                      
35د. غسلن السٌد ص  ـ ٌنظر ، بٌٌر برونً ، كلود ٌبشوا ، أندرٌه مشال روسو ، ما األدب المقارن؟ ، 1

  
  35ـ المرجع نفسه ،ص 2

  3 35ـ المرجع نفسه، ص 
35ـ المرجع نفسه،ص 

4
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تتمٌز المقارنة األمرٌكٌة بغناها ، و تنوعها و أصل أساتذتها أو باحثٌها أوال .       
1

  

، و األلمان مثل "فرست فٌنر"، و إٌطالٌون مثل ""رنٌه وٌلكتشٌك مثل األكثر تأثٌرا هم    

مثل زبٌنٌورك ـ فوكجسكً وروس مثل غلٌب أو أكثر حداثة   بولونٌون"جٌهان أور سنً"، 

.، فرانسوا جونست 
2

 

مفهوم األدب المقارن للغربلة من قبل األمرٌكٌٌن خالل السنوات األخٌرة ،  و تعرض      

"األدب المقارن كعلم أكادٌمً : وضع القواعد ،  اب كلً منت و ٌشهد على ذلك مثال كت

ن ٌضع قلٌال من النظام ضمن التطور الحماسً لألدب الذي ٌحاول أ 3591أمثال و قواعد 

 المقارن فً الجامعات األمرٌكٌة .
3

  

و تارة  ولكنه ٌتعرض للفوضى أحٌانا فتارة ٌؤكد على ضرورة معرفة لغات عدٌدة ،     

أخرى ٌعطً المجال األكبر لنظرٌة األدب .
4

   

                                                      
  1 35ـ ٌنظر، المرجع السابق ص

35ـ المرجع نفسه ،ص 2  
11ـ المرجع نفسه ،ص  3  
4 11ـ المرجع نفسه ،ص 
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و ٌصل الدارس ،وٌنتهً الباحث فً آخر المطاف للدراسة إلى ركن ٌخلد فٌه للراحة             

فً مٌاه البحر ،بعد طول أسفار و سٌاحة ٌقف فً محطة الخاتمة ، وقفة كما ترسو السفٌنة 

لٌختم العلم و ٌلقى بالقلم ،بل لٌبعث ما استخرجه من بطن فكرته البسٌطة و ٌفرغ محتواها 

 كل ما ٌلقاها بجملة من النتائج المتوصل إلٌها وهً كاآلتً:إلى 

ـ ورد مفهوم األدب المقارن لغة بمعنى المقارنة بٌن آداب أو أدباء مجموعة لغوٌة واحدة 1

أو مجموعات لغوٌة مختلفة من خالل دراسة التأثٌرات األدبٌة التً تتعدى الحدود اللغوٌة     

فً آداب مختلفة .                                  الرومان تكٌةاسة والجنسٌة و السٌاسٌة مثال ذلك در

 ب كانوا أم غربٌٌن كما ذكرتفتنوع حسب آراء الباحثٌن عر االصطالحًـ أما المفهوم  2

السابق                                                                                                  فً

ألدب المقارن هو فرع من فروع المعرفة ٌتناول المقارنة بٌن أدبٌن أو أكثر ٌنتمً كل ـ ا 3

منهما إلى أمة أو قومٌة غٌر األمة أو القومٌة التً ٌنتمً إلٌها األدب اآلخر                     

ـ إن األدب المقارن أشبه بطائر ال ٌستطٌع التحلٌق إال بجناحٌه تارٌخ األدب و النقد  4

، و كذلك نظرٌة األدب ،      االجتماعالحتمً لعلم  االلتفاتدبً و دقة التحلٌق تقتيً األ

واألدب المقارن فً ثوابته التقلٌدٌة .                                                                    

ثر فً األدب ـ األدب المـقارن ٌمكن أن ٌعرف بأنه العلم الذي ٌبحث عن التأثٌر و التأ 5

على جمٌع المستوٌات ، سواء أكان ذلك بٌن كاتب وكاتب أم بٌن تٌار فكري و تٌار فكري 

األنواع األدبٌة من أمة إلى أمة و فً األخذ و العطاء بٌن  انتقالآخر، كما أنه ٌبحث فً 

الشعوب على مختلف مراحل نموها هذا بالنسبة لألدب المقارن أما بالنسبة للمفهومٌن 

 سً و األمرٌكً فال بد لً أن أجمع الخٌوط المتناثرة لهذا البحث بكلمات عامة .الفرن

الذٌن نظروا  تنجم، كارٌه و  وغٌارفقد كانت المدرسة الفرنسٌة ممثلة بمقارنٌها التقلٌدٌٌن    

إلى األدب المقارن نظرة يٌقة و محدودة ،ورأٌنا رنٌه اٌتامبل الذي انشق عن هذه المدرسة 

 اء أكثر انفتاحا ،و بعد ذلك جاء المقارنون الفرنسٌٌن الجدد و ٌمثلهمفكان له آر
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وأندرٌه الذٌن أعطوا األدب المقارن أبعادا جدٌدة و بلوروا  ٌبشواو كلود  ونٌلبٌٌر         

 لتكون أقرب إلى التذوق األدب. مفهوما ته

أما المفهوم األمرٌكً فقد مثله رنٌه وٌلك و هنري رٌماك فكان مفهوما منفتحا،         

أشرك وٌلك من خالله النقد وقدم أراء مهمة فً هدا المجال ،أما رٌماك فدعا الى مقارنه 

األدب مع فروع أخرى من المعرفة كالرسم والنحت والموسٌقى وعلم النفس واالجتماع 

أن ٌطلق علٌها مدرسة اإلبداع والخلق حٌنما استحقت  وغٌرها فاستحقت هده المدرسة

 المدرسة الفرنسٌة التقلٌدٌة أن ٌطلق علٌها المدرسة االنفعالٌة .

المدرسة  متصدراتومن الباحثٌن من ٌرى اإلفادة من منهاجٌن بحٌث ٌفاد من        

ٌن ٌفاد من فً المراحل األولى من تارٌخ اإلنسانٌة ،فً ح باآلدابالفرنسٌة فٌما ٌتعلق 

ٌقة المثلى المدرسة األمرٌكٌة فً المرحلة الحدٌثة ومنهم صالح فيل الذي ٌرى الطر

المنهجً لكل من الفرٌقٌن هو التمٌٌز بٌن المرحلتٌن  الحذرري و لإلفادة من الوعً النظ

الحاسمتٌن فً تارٌخ اإلنسانٌة،المرحلة القدٌمة التً كان المكان فٌها عنصرا،غالبا على 

امل العزلة واالنفصال بٌن لشعوب ،والمرحلة الحدٌثة التً انتصر فٌها اإلنسان فرض عو

على المكان باختراعه لوسائل االتصال الحدٌثة التً تلغً المسافات وتجعل الكرة األريٌة 

 كأنها بٌت عائلً صغٌر.

ل أعزها هللا و أكرمها و التً كان لها الفيل األو هشماوي فتيحةفً مقدمتهم أستاذتً " 

فً رعاٌة هذا البحث حٌن و جهته إلى حٌث ٌنبغً أن ٌكون فأخذت ترعاه حتى استقام 

عوده، و كانت بمثابة القائد فً سفٌنته توجهنً إلى أن وصلت مرسى األمان، فلها منً 

 جمٌل الشكر.
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