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  موضوع األدب المقارن -01

ي بين اآلداب النابعة من عالقات تاريخية ، كما يرى الفرنسيون، هو مواطن التالقالعلم موضوع هذا
وهم متمم لتواريخ اآلداب ". دراسة آثار اآلداب المختلفة من ناحية عالقاتها ببعضها البعض"بينها، أو هو 

أدب  ن أدبيين منوال يدخل في األدب المقارن المقارنات بي. الخاصة أو القومية، ومعرفة التاريخ العالمي
  ...في األدب العربي ، أو أبي تمام والبحتريفي األدب الفرنسي ن راسيين وفولتيرقومي واحد كالمقارنة بي

موطن التالقي بين اآلداب في لغاتها المختلفة، وصالتها الكثيرة المعقدة، في  األدب المقارن يدرس
ير أو حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصالت التاريخية من تأثير أو تأثر، أيا كانت مظاهر ذلك التأث

سواء تعلقت باألصول الفنية العامة لألجناس والمذاهب األدبية أو التيارات الفكرية، أو اتصلت : التأثر
في األدب، أو كانت خاصة بصور البالد  ىاقف واألشخاص التي تعالج أو تحاكبطبيعة الموضوعات والمو 

بين الشعوب والدول بروابط  بوصفها صالت فنية تربط ما كما تنعكس في آداب األمم األخرى المختلفة
 . إنسانية تختلف باختالف الصور والكتاب
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والحدود الفاصلة بين تلك اآلداب هي اللغات، فلغات اآلداب هي ما يعتد به األدب المقارن في 
وال يعد من األدب المقارن الموازنات بين كتاب من آداب مختلفة لم . دراسة التأثير والتأثر المتبادلين بينهما

وكذا الموازنات في داخل األدب ، بينهم صالت تاريخية حتى يؤثر أحدهم في آخر نوعا من التأثير تقم
 .القومي الواحد سواء كانت هناك صالت تاريخية بين النصوص المقارنة أم ال

 :هي ج دائرة األدب المقارنخار فيها الموضوع عد التي يت لحاالافإن وعليه 

إذا لم تتوفر الصلة التاريخية بين الموضوعين أو الموضوعات محل الدراسة المقارنة ال يمكن إقامة  -
 .ن الصلة التاريخية شرط أساسي فيهاألدراسة مقارنة 

ألن  ،ما يقام من موازنات في نطاق األدب القومي الواحد حتى ولو توفرت الصلة التاريخية بين الكتاب -
 .يدرس مظاهر التأثير والتأثر بين أدبين مختلفين أو أكثر حيث ه عالمي وليس قومياألدب المقارن ميدان

 الحد في المقارنة  -00

فلغات األدب هي ما يعتد به  ،الحدود السياسية والجغرافية وليساللغة يكون أساسا الحد في المقارنة 
ن اآلداب لتأثير والتأثر المتبادلين بيناألدب المقارن في دراسة ا ففي . كان هذا يطرح إشكاالت كثيرة وا 

وفي كندا هناك من يكتب . سويسرا مثال هناك أدباء يكتبون بالفرنسية وآخرون باأللمانية وآخرون بااليطالية
، كما يوجد أدباء عرب كتبوا واألمازيغية وفي الجزائر بالعربية والفرنسية .بالفرنسية وآخرون باإلنجليزية
، كما أن بلدان ...اإلنجليزيةكتب عددا من أعماله في المهجر ب خليل جبران نأعمالهم بلغات أخرى، فجبرا

، لذا وأدبهما مختلف( اإلنجليزية)تتكلم نفس اللغة  مريكيةتحدة األماليات المتباعدة جدا مثل إنجلترا والو 
 جر اخ تاءانثتسا امئاد دجو ت ثيح هاب ةصاخلا ةيخير اتلاو  ةيو غللا تايطعملا بسح ةلاح لك ةسار د بجي
 .ةعدقاال

 (يتبع) 


