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 يروز رشاماألستاذة: د. ف                                            قسم اللغة واألدب العربي    

 

 محاضرات في مقياس األدب المقارن

 السنة الثالثة ليسانس تخصص أدب

 05 -04 -01األفواج: 

 

 شروط الباحث في األدب المقارن - 7  

 فة واسعة،وناقد ألكثر من أدب، لذلك فإنه يحتاج لثقا الباحث المقارن هو مؤرخ أدب ألكثر من أمة،

يخ، مناهج بـــــــ: اللغات، تاريخ اآلداب، التارجيدا أن يكون عارفا يجب وامتالك أدوات المقارنة. و

 الدراسة، الدراسات السابقة.

 :أيضا من أهم شروطهو

  .ح االعتماد على الترجمةفال يصوالمقارنة من اللغات األصلية،  ،اإللمام باللغات المختلفة -

 وتاريخها. اإللمام باآلداب المختلفة وتطورها ونموها ومراحل انتشارها -

تي يقارن اآلداب ال. ويشمل ذلك تاريخ معرفة التاريخ معرفة جيدة ليتمكن من رصد العالقات بين األمم -

 سه. خية للعصر إلي يدرالحقائق التاري، وكذا (استهرعلى األقل في العصر الذي هو موضوع د)بينها 

 ها.يقارن بيندر والبحوث والدراسات التي تتناول اآلداب التي ااالهتمام بالمص -

لى هذا لتي تكشف عااالهتمام باألدباء والشعراء من ذوي المرتبة الثانية والثالثة ألنهم قد يكونون الحلقات  -

 التأثير.

في مجال  ةمهمأن يكون ملما بالمصادر والمراجع الو ،االهتمام بمناهج وطرائق البحث في األدب المقارن -

 .تخصصه

 عناصر الدراسة المقارنة  -8

 هي:  ركائز 3الدراسة المقارنة على  تعتمد
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 المؤثر )كتاب، أو تيار، أو نوع ، أو كاتب، أو فكرة...(. المرسل: -1

 المتأثر )كتاب، أو تيار، أو نوع ، أو كاتب، أو فكرة...(.اآلخذ:  -2

 ة فكرية، أوذلك العمل من أمة ألمة، أو أدب ألدب، وقد يكون: مترجم، أو مدرسنقل : الذي قام بالوسيط -3

لعبيد لتجارة والجاليات واوا لسفرا تعد الترجمة أهم وسيط، وقد يكونو .جماعة مستوطنة أو ما شابه

في  معقولة ااألدبية أسبابوالجمعيات والدوريات واالحتالل العسكري واالستيطان والصحف والمجالت 

 فرديا أو جماعيا، معروفا أو مجهوال. جزئيا أو كليا، والذي قد يكون  النقل أيضا،

 أمثلة: 

قصة  ،شجلجامملحمة  ،والحيوان المعارضات بين الجسد ،ألدب البابلي في حكايات الحيوانا المرسل: -1

 ،ألندلسياالموشح  ،ريشعر الغزل العربي والعذ اللغة العربية واألدب العربي، ،القرآن الكريم ،الطوفان

  ...العروض العربي ،لةألف ليلة ولي

الرومانية  واآلداب ،أخذت من األدب البابلي دية، العبرية، الفارسية البهلويةاآلداب اليونانية، الهن اآلخذ: -2

 األدب ،بيةأخذت عن اللغة العرلغات أوربا وآسيا وأفريقيا  ،اليوناني ب األوربية أخذت عن األدباواآلد

خذ عن أاألدب العربي  ،من القرآن الكريم أخذا 19اإليطالي في العصر الوسيط واألدب األلماني في ق 

ب العربي األد ،يدةلنثرية والقصيدة النثرية الجداألدب األوربي الحديث واللغات األوروبية واألنواع األدبية ا

 ..الهندي.كليلة ودمنة من األدب  ذالقديم أخ

لجزء  األثر أو : أشهر طرائق االنتقال هي الترجمة المباشرة التي يقوم بها أفراد معينون إما لكلالوسيط -3

 والوسيط قد يكون: وقد تكون هناك وسائط أخرى.  ،همن

 وسيط مفرد )شخص(.-

لدينية، مدارس اوسطاء البيئة االجتماعية )مثل الجمعيات األدبية، الصالونات األدبية، البالطات، ال-

 الجاليات...(.

 النقد والصحف والمجالت.-

 الترجمات والمترجمين.-

 خذ ، والوسيط هو مالحظة ما يلي:دب المقارن فيما يخص المرسل، واآلويعد عمل األ

 وصف كيفية انتقال المرسل إلى خارج حدوده اللغوية.المرسل:  -1

ذهبا مكونه نوعا أدبيا )رواية، مسرحية...( أو وصف نوعية المرسل وتحديد صفاته من حيث اآلخذ:  -2

وعي في )كالسيكية، رومانسية...( أو شكال فنيا )قصيدة، موشح...(  أو أسلوبا )طريقة الالشعور والال

لغول ذو ا –المجنون  –رد القصصي( أو موضوعا )السفر إلى العالم اآلخر...(، أو أسطورة )السندباد سال

 العين الواحدة...(.
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 األسباب.كيفية االنتقال ومعرفة الوسيط ، وكمية ما انتقل، ومقدار ما أهمل من ذلك وسيط: وصف الو -3

 )يتبع(


