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 :المدرسة األمريكية -

سنة��R. Wellek يمكن�اعتبار�املحاضرة��التار�خية�ال���ألقا�ا�ر��يھ�و�لك

�املؤتمر��1958 �املقارن �� �لألدب �الدولية �للرابطة � الثا�ي ��دب�:( �عنوان أزمة

� �عن��)املقارن م��ه
َ
�وت �املقارن ��دب ��� ��مر��ي ��تجاه �مالمح �ظ�ور بداية

�ل�ذه� �كب��ا �نقدا ��ساس ��� ��انت �املحاضرة ��ذه �أن �حيث �الفر���� �تجاه

  1.�تجاه�محاوال��سف��ل�أسس�ا�ومرتكزا��ا

�املصادر�والتأث��ات� �دراسة �دائرة ��� �املقارن �انحصار��دب �الحظ لقد

�ما �أو�عمل �ل�اتب �املخصص �و�ستقبال �باملس�بات ��سباب وأن�. وعالقات

و���ص�علوش�مف�وم�. الكث���من�الدراسات��انت�العتبارات�قومية�ووطنية

من��-فر�سيةانطالقا�من�نقد�املدرسة�ال�-أزمة�الدرس�املقارن�عند�رو�ي�و�لك

  :خالل

 .افتقاد�ا�إ���تحديد�موضوع��دب�املقارن،�ومنا��ھ  - أ

 .�غليب�العناصر�القومية،�ع���العمل��د�ي����الدراسة�  - ب
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  2.املبالغة����إثبات�مظا�ر�التأث���والتأثر�- ج

لقد��ان�ألف�ار�ر��يھ�و�لك�وقعا�كب��ا����الساحة��دبية�والنقدية،�و�انت�

� ��� ��مر��ي �التوجھ �مالمح �إرساء �رواد���دببداية �سار�عل��ا �وال�� املقارن،

الذي�استطاع�أن�يؤسس�� H.Remak  املدرسة��عد�ذلك�وخاصة����ي�ر�ماك

�مف �بإعطاء �وذلك �ومرتكزا��ا ��مر�كية �املدرسة �لألدب�مبادئ �جديد �وم

 ُ�� �والذي �املدرسةاملقارن �ل�ذه �. عت���دستور �ر�ماك ����ي ��دب�: "يقول إن

املقارن��و�دراسة��دب�خارج�حدود�بلد�مع�ن�ودراسة�العالقات�ب�ن��دب�

�والفلسفة،� �الفنون، �مثل �و�عتقاد �املعرفة �من �أخرى �ومجاالت �ج�ة من

�والدي �العلوم ��جتماعية، �والعلوم �أخرى�والتار�خ �ج�ة �من �ذلك �وغ�� ن،

��دب� �ومقارنة �أخرى، �آخر�أو�آداب �بأدب �مع�ن �أدب ��و�مقارنة و�اختصار�

�التعب�����سا�ي �من �أخرى �املدرسة��3." بمجاالت �مالمح �حدد �التعر�ف �ذا

  :�مر�كية�وال���يمكن�إيجاز�ا�فيما�ي��

�التأث���أو�دراسة� - 1 �دراسة �إ�� ��شارة �التعر�ف �من اس�بعد

�أو �يذكر�القومية �ولم �ليتم� العالقات ��دب �ذكر�دراسة �وإنما اللغة

� �النصوص �ع�� �وإخراج���دبيةال��ك�� �ا��ارجية، �العوامل �ع�� ال

الدراسة�من�ح���البلد�الواحد�للتوسع�عدد�غ���محدد�من��داب�عكس�

���� �قومي�ن �أدب�ن �التأث���ب�ن �بدراسة �ا�تمت �ال�� �الفر�سية املدرسة

تتوسع�الدراسة�آلداب�قومية�لغ��ا�واحدة�أو�ت�ت���للغات��ا�ذو�. الغالب
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��دب�� - 2 �ب�ن �القائمة �العالقات � �دراسة �مجال توسيع

� �التعب�� �وفنون ���سا�يوأش�ال �معرفة �من �النص�. �خرى فيتحول

� �املدرسة �فال�دف�عند �للمقارنة �محور �إ�� �عن���مر�كية�د�ي الكشف

� �أي ��د�ي �النص �التعر�ف�جماليات ��ذا �ففي �ما�و�قي�� ال��ك���عل

نالحظ�اختفاء�مصط��ات�املدرسة�الفر�سية�مثل�املؤلف،��تجا�ات�،�

 .عوامل�التأث��

�املدرسة�� - 3 �مآخذ �عن ��بتعاد �التعر�ف ��ذا ي��ص

أزمة��دب�( الفر�سية�ال���تحدث�ع��ا��ر��يھ�و�لك����مقالھ�التأس�����

� �. )املقارن �ي�سف �التعر�ف �عل��ا�املف�ذا �قامت �ال�� �و�املبادئ رتكزات

�و�القومي �املرتكز�التار��� �أ�م�ا �و�من �التقليدية، �الفر�سية و�� املدرسة

 .اللسا�ي

للدراسات�املقارنة��الكب�� ��اء�الو�النظر����مسار�املدرسة��مر�كية�نجد�

وال�يمكن��،خلق�تحوالت�ك��ى����الدرس�املقارن  وخاصة����ا��انب�التطبيقي،

�طبي �إ���ف�م �إال�بالرجوع �املدرسة ��ذه �عن �نتجت �ال�� �الك��ى �التحوالت عة

و�ما��– Cloude Pichoisحسب��لود�ب�شوا�–مبدأين�ل�ش�ل��ذه�املدرسة�

إت�اء��دب�املقارن�ملا�: " حيث�يقول�ك�ب�شوا. املبدأ��خال���واملبدأ�الثقا��

��طلنطي �مبدأين�-أمر��ا-وراء �كب��ة�: ع�� �موقف �و�عكس ��خال��، املبدأ

و���م�شغلة�من�بإعطاء��ل�ثقافة�أجن�ية�ما��ستحقھ�.ومنفتحة�ع���العالم

�بجذ �ا���ن �نفس ��� �وواعية �ديمقرطي، �عطف �الغر�يةمن �املبدأ�. ور�ا أما

ال���يمثل�ا�-الثقا���ف�سمح�لألمر�كي�ن�بأخذ��عد�من��ذه�البانوراما�الواسعة،

�العشر�ن �القرن �حدود �إ�� �و��سانية��-القديم �ا��مالية �بالقيم �تحتفظ وأن
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�حداثة� �ع�� �تحيل �تار�خية، �اعتبارات �ع�� ��عود ��خال�� فاملبدأ

وطبيعة��مة�. ال���ت�ون�مز�جا�من�ا���سيات�والثقافاتا��ضارة��مر�كية�و 

�املنفتحة ��و�ة�. �مر�كية �عن �البحث ��� �منھ �البد �ف�ان �الثقا�� �املبدأ أما

  .نثقافية�وجدت�إطار�ا�امل�����واملعر���يدور����القرن�العشر�

بالرغم�من�الزخم�الذي�أحدثتھ�املدرسة��مر�كية����مجال��دب�املقارن�

م��ا��5تطبيقيا،�إال�أن�البعض���ش��ون�إ����عض�مآخذ��ذا�املن���،نظر�ا�و 

�تنوع� �أيضا �املفا�يم، �مستوى �ع�� �املقارن �و�دب �العام ��دب �ب�ن ا��لط

� �املقارن�ن ��ختصاصاتالتعار�ف �وتدخل ��د�ي �ب�ن �عن��.ومزاوج��ا �نتج كذلك

   . اتناقضات�واختالفات�����راء�ب�ن�رواد��الزخم����الدراسات��مر�كية�بروز�
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