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1المفهوم والنشأة والتطور -المحاضرة األولى:األدب المقارن  

مفهوم األدب المقارن: -1  

لقد تضاربت اآلراء في تحديد مفهوم األدب المقارن عندنا وفي نشأته في كثير من األمم إلى 

ي تعثر الدراسة فيه.لهذا يقتضي األمر تحديد مفهومه بشكل دقيق يومنا هذا،مما تسبب ف

 حيث ضبط " محمد غنيمي هالل" في كتابه " األدب المقارن" معالمه ووضحها بقوله:

رن" تاريخي.ذلك أنه يدرس مواطن التالقي بين اآلداب في لغاتها "مدلول "األدب المقا

المختلفة، وصالتها الكثيرة المعقدة،في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصالت 

التاريخية من تأثير أو تأثر،أيا كانت مظاهر ذلك التأثير أو التأثر: سواء تعلقت باألصول 

أو التيارات الفكرية، أو اتصلت بطبيعة الفنية العامة لألجناس والمذاهب األدبية 

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

الصياغة الفنية واألفكار الجزئية في العمل األدبي، أو كانت خاصة بصور البالد المختلفة 

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

بروابط إنسانية تختلف باختالف الصور والكتاب: ثم ما يمت إلى ذلك بصلة من عوامل 

 التأثير والتأثر في أدب الرحالة من الكتاب."

ويضيف قائال:" والحدود الفاصلة بين تلك اآلداب هي اللغات، فالكاتب أو الشاعر إذا كتب 

ن جنسه البشري الذي انحدر منه. فلغات اآلداب كالهما بالعربية عددنا أدبه عربيا مهما كا

 هي ما يعتد به في دراسة التأثير والتأثر المتبادلين بينها."



فمفهوم األدب المقارن مفهوم خالفي ، كما أن األولى أن يطلق عليه تسمية "التاريخ المقارن 

ى قصورها دالليا لآلداب" أو " تاريخ األدب المقارن"، إال أنه اشتهر بـ" األدب المقارن" عل

 ولكن إيجازها سهل تناولها فغلبت على كل التسميات األخرى.

عالقة األدب المقارن بتاريخ األدب والنقد الحديث: -2  

بالمفهوم  وتجدر اإلشارة إلى أن األدب المقارن جوهري لتاريخ األدب والنقد الحديث 

لألدب القومي، ألن كل أدب الحداثي، ذلك أنه يكشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية 

قومي يلتقي حتما في عصور نهضاته باآلداب العالمية ويتعاون معها في توجيه الدعم 

اإلنساني أو القومي وينهض بهذا التالقي.إال أن مناهج األدب المقارن ومجاالت بحثه مستقلة 

تالقي عن مناهج تاريخ األدب ، ألنه يقتضي ثقافة خاصة تمكنه من التعمق في مواطن 

العالمية.وبهذا يستعين كال من النقد وتاريخ األدب بنتائج بحوثه نتيجة التعمق في دراسة 

 الصالت األدبية العالمية في ذاتها.

الفرق بين األدب المقارن والموازنة األدبية: -3  

ال يعد من األدب المقارن ما يعقد من موازنات من كتاب من آداب مختلفة لم تقم بينهم  *

اريخية حتى يؤثر أحدهم في اآلخر نوعا من التأثير أو يتأثر به.صالت ت  

" والشاعر ميلتونفعلى سبيل المثال ال الحصر ال تعد الموازنة بين الشاعر اإلنجليزي "

من األدب المقارن بمجرد أن كالهما كان أعمى وأنتج تحت  العالء المعري أبي العربي

أفكارا متطرفة حيال الدين. والعلة تكمن في أن كال تأثير هذه العاهة ، أو أن كليهما كان له 

الشاعرين لم يعرف اآلخر ولم يتأثر به، فتشابه اآلراء والمكانة االجتماعية ليس له قيمة 

 تاريخية توظف في األدب المقارن على أهميتها.

* وال يعد من األدب المقارن ما يعقد من موازنات في داخل األدب القومي الواحد سواء 

نت هناك صالت تاريخية بين النصوص المقارنة أم ال.أكا  

أبي  والموازنة بين  في األدب الفرنسي، راسين و كورني فمثال الموازنة بين

في األدب العربي. والسبب أن هذه المقارنات على أهميتها التاريخية ال  البحتريو تمام



قارن دولي يربط بين تخرج عن نطاق األدب القومي الواحد، في حين أن مبدأ األدب الم

أدبين مختلفين أو أكثر. وفائدة المقارنة الداخلية جزئية وأضيق مساحة، ألنها ال تفسر إال 

 موهبة الكاتب في عالقاته مع سابقيه من أمته.

نشـأة األدب المقـارن: -4  

إن األدب المقارن أوربي النشأة ،حيث اكتمل مفهومه وتشعبت روافد البحث فيه وصار له 

ال تقل عن أهمية النقد الحديث ،بل أصبحت نتائجه عماد األدب والنقد معا،هذه  أهمية

األخيرة التي ال غنى لدارس األدب عامة عنها عالوة على أنها جوهرية للوقوف على تطور 

 مفهوم األدب المقارن وفهم دراساته الحديثة ومناهج بحثه وأدواته.

غاية اتجاه الدارسين إلى المقارنة األدبية  ويمكننا عرض المراحل التي مر بها األدب إلى

 كما يلي:

وتتمثل في تأثر الرومانيين باليونانيين وذلك من خالل  أوال: وجود ظاهرة التأثير والتأثر:

محاكاة األدباء الروماننين ألدباء اليونان وفالسفتهم،فالحضارة اليونانية حضارة فكرية أما 

مادية،لكن هذه أصبحت تابعة ثقافيا للحضارة  الحضارة الرومانية فهي حضارة عسكرية

اليونانية بعد المحاكاة.وسرعان ما أثمرت هذه المحاكاة عند النقاد الالتنيين ما كان النواة 

 األولى لنظرية المحاكاة في عصر النهضة األوربية.

 ثانيا:نشأة وتطور نظرية المحاكاة عند الرومانيين:

أتى النقاد الرومان وعلى رأسهم "هوراس" بمعنى مغاير لنظرية المحاكاة عند "أرسطو" -

التي كانت تعني عنده الصلة بين الفن والطبيعة،في حين أنها تعني عند هؤالء محاكاة 

 الشاعر مثال للعباقرة الذين هم بدورهم حاكوا الطبيعة.

عد العامة للمحاكاة:وبعده جاء "كانتيليان" وشرح النظرية وحدد القوا -  

أن المحاكاة للكتاب والشعراء مبدأ من مبادئ الفن ال غنى عنه. -1  



أن المحاكاة ليست سهلة بل تتطلب مواهب خاصة في الكاتب الذي يحاكي مثلها مثل  -2

 محاكاة الطبيعة.

يجب أال تكون المحاكاة للكلمات والعبارات وإنما لجوهر موضوع األدب ومنهجه. -3  

من يحاكي اليونايين أن يختار نماذجه التي يتيسر له محاكاتها ،وأن تتوفر له قدرة على  -4

 الحكم لتمييز الجيد من الرديء.

أن المحاكاة غير كافية، ويجب أال تكون عائقا أمام الشاعر وأال تحول دون أصالته. -4  

ين لليونان مع وفي ظل نظرية المحاكاة ازدهر األدب الروماني بفضل محاكاة الكتاب الالتني

االحتفاظ بأصالتهم في آن واحد.وفي إطار هذه النظرية قارن النقاد والمؤرخون الرومانيون 

 بين هؤالء الكتاب ومناهجهم من اليونانيين في صورة ساذجة للمقارنة.

م(:1453-1395ثالثا: مرحلة العصور الوسطى)  

شتركة وحدت بعض خضعت اآلداب األوربية المختلفة لعوامل م  وفي هذه المرحلة

اتجاهاتها ووطدت عالقاتها بعضها ببعض.وكان لهذا التوحيد في اتجاه األدب مظهران 

 عامان:

ويتمثل في سيطرة رجال الكنيسة، فكان منهم الكتاب والقراء معا.وتغلغل  المظهر الديني:-1

نت لغة العلم الروح المسيحية في ذلك اإلنتاج األدبي، فقد كانت الالتينية لغة الكنيسة كما كا

 واألدب.

2المفهوم والنشأة والتطور –المحاضرة الثانية: األدب المقارن   

التي وحدت مابين كثير من تلك اآلداب األوربية في تلك العصور.حيث تم  الفروسية : -2

ابتكار الفروسية وكان المظهر العام يتمثل في سيطرة طبقة النبالء في كل أنحاء أوربا، 

والثقافة والعلم من خالل اهتمامهم وتوجيه أبنائهم نحو التعليم إلى جانب واحتكار األموال 

 الفروسية.



وقد سار اإلنتاج األدبي األوربي في غالبه األعم في هذين االتجاهين مما أكسبه طابع 

العالمية في اتجاهه العام.وبرز التأثير العربي جليا حيث كان للعرب تأثير هام في الحياة 

بية من خالل األجناس األدبية. إال أن ذلك لم يتبلور ليصبح مجاال للدراسات العاطفية األور

المقارنة في البحث عن المؤثرات العامة التي وحدت اتجاهاته، بل تأخرت حتى العصور 

 الحديثة مع ظهور تاريخ األدب والنقد األدبي.

ت وفي هذا العصر اتجه عصر النهضة ) القرن الخامس عشر والسادس عشر(: -4

وكان للعرب الفضل في جلب   اآلداب األوربية وجهة اآلداب القديمة من يونانية والتينية،

األنظار إلى قيمة النصوص اليونانية وذلك بترجمتهم للفالسفة اليونان خاصة "أرسطو"، 

فرجع رجال النهضة إلى تلك النصوص اليونانية ترجمة وتعليقا.ومن هنا كانت الدعوة إلى 

داب اليونانية والرومانية ومحاكاتها ثورة فكرية في ذلك العصر ألنها كانت الرجوع إلى اآل

 تحمل في طياتها الخروج عن آداب العصور الوسطى ذات الطابع المسيحي.

إلى محاكاة  -عصر النهضة-حيث عاد رجال األدب في  *ظهور النزعة اإلنسانية:

ن في آدابهم من اتجاهات األقدمين من اليونانيين والالتنيين، لولعهم بما يحملو

إنسانية، فاهتموا باإلنسان ومشكالته من وجهة نظر إنسانية. وكان شرح نظرية 

الذين جعلوا من هذه النظرية أداة إلغناء  جماعة الثريا المحاكاة أوضح ما يكون مع

 اللغة الفرنسية وتطويرها نظريا وتطبيقيا.ومنهم هؤالء:

على بدائية -الذي قدم دراسة مثمرة (:1588-1508الشاعر والناقد "دورا") -

في معنى نظرية المحاكاة، حين بين كيف كان "شيشرون" الروماني مدينا  -منهجها

بخطابته لخطيب اليونان "ديموستين"، وكيف تأثر "فرجيل" الالتيني بالشاعر 

بندوراس" "هوراس" في شعره اليوناني "تيوكريت"، وكيف ألهم الشاعر اليوناني "

.الالتيني  

وإلى جانب الالتينية نهض األدب اإليطالي في عصر النهضة نتيجة اتصاله باألدبين 

اليوناني والروماني، وهو ما هو ما أعطى أمال للفرنسين بأن اللغة الفرنسية ستحذو 

 حذو الالتنية واإليطالية.



وكان له رأي خاص في الترجمة، حيث أشار  (:1560-1522الناقد "دي بلي" )-

تها وعدم كفايتها للرجوع إلى القديم عن طريقها حتى وإن كانت أمينة إلى محدودي

وفية لألصل، بل البد من األصل للوصول إلى الخصائص الفنية األدبية. فعنده كل 

ودة إلى النصوص في لغاتها ترجمة خيانة لألصل، ولذلك دعا إلى ضرورة الع

المقارن اليوم. األصلية وهو طريق المحاكاة الصحيحة وأصل من أصول األدب  

( الذي يرى 1582-1517وقد خالفه أكثر زمالئه من جماعة الثريا منهم " بلتيير")

أن الترجمة األمينة الوفية ألصلها "فضيلة إغناء اللغة التي تترجم إليها" بما تنقله من 

كلمات وعبارات وحكم، كما أن "الترجمة الدقيقة خير من االبتكار الذي يعوزه 

 التوفيق".

ن ألصحاب النزعة اإلنسانية أسباب وشروط لالستفادة من القديم عن طريق وكا

 المحاكاة وهي:

الحرص على نهضة األدب القومي للكشف عن كنوز األدب القومي. -  

ال تجوز المحاكاة من اللغة نفسها ألن ذلك يؤدي إلى جمود اللغة وركودها. -  

بمحاكاة القديم يمكن إيجاد أجناس أدبية جديدة وهو ما اليتيسر بمحاكاة أدباء اللغة  -

 نفسها.

يجب على المحاكاة أال تمحو أصالة الكاتب وال تقضي عليه، أي أن المحاكاة ليست  -

 تقليدا محضا، بل هي السير على هدى نماذج بمثابة قدوة الكاتب.

ال حدود نظرية المحاكاة(في نشأة األدب خــامــســا: دور الكالسيكية) اكتم

بنيت نظرية المحاكاة عند الكالسيكيين على أمرين: المقارن:  

تمجيد تراث اليونان والرومان لالقتداء به. -1  

وجوب بذل الجهد في مجاوزة النماذج التي تحاكى. -2  

 وقد نص على األمر األول "البروايير". كما نتج عن هذه النظرية مايلي:

صالة المطلقة مستحيلة.األ -1  

المحاكاة الرشيدة طريق إغناء اللغات.)يقصد بالمحاكاة الرشيدة التأثير الهاضم  -2

 األصيل ال التقليد الخاضع(.



أن  –برأي الكالسيكيين  -على من يحاكي * قواعد المحاكاة عند الكالسيكيين:

 يراعي ثالثة مبادئ أساسية هي :

أن يختار من بين نماذجه بعد تمييز الصحيح من الزائف في نموذجه على أساس  -1

 العقل الرشيد والدربة الفنية.

أن يحاكي ما يتفق وعصره كما كتب األقدمون لعصرهم.-2  

أال يحاكي الكتاب من لغته وإنما يشترط اختالف اللغة. -3  

 *أثر نظرية المحاكاة:

السابع والثامن عشر( إلى التقنين في األدب، أي  اتجاه العصر الكالسيكي) القرن -

النقد الفني العلمي، متخذا من اآلداب القديمة المثال الذي يحتذى به.فكانت مهمة الناقد 

 تشمل:

وضع قواعد لمختلف األجناس األدبية. -1  

دعوة الكتاب للسير عليها. -2   

عد.الحكم على قيمة إنتاج الكتاب بمدى إتباعهم لتلك القوا -3   

 ومما يالحظ على النظرية:

أنها كانت أبعد ما تكون عن االتجاه التاريخي، وعن البحث عن المنابع التي  -1

استقى منها الكاتب، حيث كانت غاياتهم فنية عملية، هي الدعوة إلى اإلنتاج حسب 

 قواعد جرت مجرى العادة.

الحديث وهو ما أثر كما يرجع لها الفضل في نشأة تاريخ األدب الحديث ن والنقد  -2

 في نشأة األدب المقارن.

سـادسـا: أثر الحركة الرومانتيكية في نشأة األدب المقارن )أواخر القرن الثامن 

 عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر(:

كانت الرومانسية فاتحة العصور الحديثة في الفكر واألدب، ولها بالغ األهمية في  

لت على العديد من المبادئ سهلت لإلنسان للحصول على تاريخ الفكر الحديث. واشتم

حقوقه، فمهدت للثورات وعاصرتها كما مهدت لجميع المذاهب الحديثة التي تلتها. 



وقامت الرومانتيكية في إنجلترا أوال ،ثم في ألمانيا، ثم في فرنسا، ثم في اسبانيا 

لمذهبين الكالسيكيوإيطاليا. وفيما يلي سنقابل مابين المبادئ العامة لكل من ا  

أو الرومانتيكي حتى يتضح أكثر التأثير العام للرومانتيكية وتوجيهها للدراسات  

 األدبية دراسة مقارنة.

  المبادىء العامة للمذهبين الكالسيكي والرومانتيكي: -1

  العقل والعاطفة:  -1-1

كان العقل عند الكالسيكيين أساس فلسفتهم في الجمال واألدب، في حين عنى 

الرومانتيكيون بالقلب والعاطفة.فكان العقل عند الكالسيكيين مرادفا للذوق السليم 

وصواب الحكم، فكان لزاما أن تقاد العبقرية بزمام الحكم الجماعي الرشيد. و يجب 

ذب، فعلى الشاعر أال يسجل من خواطره أن تمر الخواطر عبر التفكير لتصفى وته

إال ما هو عام مشترك بين الناس كما يقتضيه المنطق والفكر. وقد استندت هذه 

النزعة العقلية غي البداية على ما قاله شراح "أرسطو" من اإليطاليين، وبعدها 

تالقت عند الفرنسيين مع النزعة العقلية في فلسفة "ديكارت" فعززتها. على أن 

كبير بين النزعة العقلية الديكارتية والنزعة العقلية في األدب، فالكالسيكيون لم  الفرق

يسلكوا مسلك "ديكارت" في الشك بل اتخذوا من العقل وسيلة لتبرير 

القواعدالمقررة.أما الرومانتيكيون فجحدوا ذلك االتجاه العقلي الذي مجده 

شأن القلب ألنه منبع اإللهام  الكالسيكيون واستبدلوه بالعاطفة والشعور ورفعوا من

وموطن الشعور ومكان الضمير.وعلى رأسهم "ألفريد دي موسيه" يعارض "بوالوا" 

في مبدئه العقلي:"أول مسألة لي هي أال ألقي باال إلى العقل" ومن هنا قامت الفلسفة 

العاطفية التي راجت في أوربا في القرن الثامن عشر،وما كان من مكان للعاطفة من 

في فلسفة "لوك" اإلنجليزي و"كوندورسيه" الفرنسي. قبل  

  

3والتطور المفهوم والنشأة –المحاضرة الثالثة: األدب المقارن   

  

نشدان الحقيقة العامة عند الكالسيكيين، والجمال عند الرومانتيكيين: -1-2  



كان من الطبيعي أن ينصرف الكالسيكيون إلى البحث عن الحقيقة في معناها العام ، 

متفادين المشاعر الذاتية التي قد تؤدي إلى الخروج عن المألوف. فهو أدب معقول 

يعالج الحاالت العادية المألوفة التي تنطبق على أي إنسان في أي عصر. وال مجال 

فيه للحاالت المعزولة، وهذا ما يبدو جليا في الخطب والرسائل والقصص 

ى طبقة أعلى أو أدنى منه. فيبقى السيد والمسرحيات...إذ ال ينتقل إنسان من طبقته إل

سيدا والخادم خادما و تظل العادات والتقاليد مرعية الجانب.حيث كان الكالسيكيون 

يعيشون في مجتمع أرستقراطي يعتز بالقواعد العامة التي يؤمن بها على أساس أنها 

 الحقيقية العامة.

ويستبدلونها بالجمال في معناه الحقيقة العامة،   في حين ال يؤمن الرومانتيكيون بهذه

العاطفي اإلنساني. فالجمال وحده هو ما ينشده الرومانتيكيون، وال تقيدهم حقائق 

الكالسيكيين وما تواضعوا عليه من تقاليد الحقيقة العامة. لذلك يتغنى الرومانتيكيون 

بجمال النفوس مهما كانت ويشفقون على ضحايا المجتمع و ينادون بإنصافهم، 

دون بالطبقة الدنيا الكادحة في المجتمع تلك التي لم تحظ بما حظي به ويشي

األرستقراطيون. و في عالمهم يحلمون بمجتمع مثالي تزول في الحدود الظالمة، 

ومهما كانت صلة أدبهم بالواقع فهي صلة العالم المتحرر من حقائق المجتمع وما 

 يقدسه من تقاليد ال مبرر لها.

دب:الغاية من األ -1-3  

خلقيا في غايته نتيجة نشدان الحقيقة العامة، فالملحمة ينبغي أن   كان أدب الكالسيكين

تكون خلقية غايتها إصالح العادات المتوارثة كما أن الشعر يجب أن يكون خلقيا 

و المسرحية يجب أن تكون راقية بعيدا عن  يلقن الفضائل الدينية واالجتماعية 

العاطفة على الواجب في المسرح الكالسيكي ولكن  وقد تنتصر االنتصار للرذيلة

 يحذر منها ألنها شر وضعف إنساني .

فثار الرومانتكيون على الغاية الخلقية لألدب ورأوا أن األدب استجابة للعواطف ، 

وهذه األخيرة ليست شرا بل هي الخير كله ألنها موطن الجمال النابع من الضمير . 

ي أحالمهم ، أرادو أن يثوروا به على قيود المجتمع وقد انعكس عالم الجمال هذا ف



من حولهم .اعتدوا بحقوق الفرد في وجه المجتمع على حين انتصر الكالسيكيون 

على حساب الفرد . كما قامت جهود جدية تهدف إلى التحرر الفكري والسياسي 

ن تمثلت في الطبقة البرجوازية التي سعت جاهدة للقضاء على الطبقة الطفيلية م

 االرستقراطيين.

( الذين أثروا في 1845-1746وكان في طليعة نقاد الرومانتيكيين "وليام شليغل" )

 وجهة النقد والتاريخ األدبيين من خالل :

محاكاة الطبيعة. -1  

الخلط المأساة بالملهاة. -2  

إدراكه للنقد األدبي الحديث . -3  

لطبيعة .نظرته إلى الكتب األدبية كما ينظر الجمال إلى ا -4  

رسم الحقائق األدبية كما هي في أمهاتها من اإلنتاج األدبي لتفسيرها واإلعجاب  -5

 بها.

 فكان هناك اتجاهان كبيران لهذا التفسيرالرومانتيكي هما:

النظر إلى األدب في عالقته بالبيئة والمجتمع )مدام دي ستايل(. -1  

النظر إلى األدب في عالقته بمؤلفه )سانت بيف(. -2  

(:1817-1766أوال: مـدام دي ستايل ) -1  

كانت أكبر داعية للرومانتكية في فرنسا حيث تأثرت بالفالسفة األلمان ونقادهم ،  -

وهي أول من أسماها كذلك. وكان نقدها ذا طابع علمي يقوم على التفسير والتعليل 

ي نواحيه ويتجه إلى التعقيد والتقنين كما كان في الكالسيكية. فبدأت تدرس األدب ف

 الفردية واالجتماعية.

آمنت بأن األدب صورة للمجتمع والبد لفهمه من االستعانة من التاريخ. -    

ربطت اإلنتاج األدبي بالمظاهر االجتماعية، ومن ثم بيان تقدم العقل البشري على  -

 مر العصور)وهذا ليس من األدب المقارن ولكنه ساعد على النهوض به(.

 * وكانت في دراستها تعتمد على:

ضرب األمثال باآلداب األخرى وتحليل بعض مظاهرها. -  



اإلشارة إلى وجوه التشابه لتوجيه العقول نحوها. -  

اإلشارة إلى نشأة بعض األجناس األدبية و أسسها الفنية في األمم األخرى. -  

ها بإظهار الفرق وكان لها الفضل في تعريف الفرنسيين باألدب األلماني مع عنايت

بينهما، حيث كان كتابها "عن ألمانيا" دعوة صريحة إلى تجاوز النزعة القومية إلى 

العالمية المقارنة. فكان لذلك أثر كبير في األدب الفرنسي وفي الحركة الرومانتيكية 

بوجه خاص ، وبذلك أسهمت جهودها في الدعوة إلى الخروج من نطاق األدب 

حليل.لكنها لم تعن بدراسة الصالت األدبية في نطاق نفوذها الواحد في النقد والت

 وتأثير على نحو ما تقتضيه الدراسة األدبية المقارنة الحقة.

(:1869-1804ثـانيـا: سـانت بيف ) -2  

كان يبحث في اإلنتاج األدبي ال من حيث داللته على المجتمع فحسب كما فعلت  

لى مؤلفه.وبذلك أصبح النقد األدبي جنسا "مدام دي ستايل" و إنما من حيث داللته ع

 أدبيا آخر مستقال بذاته ألول مرة في تاريخ النقد.فكان مهمة الناقد األدبي تتمثل في:

النفاذ إلى شخصية الكاتب قيد الدراسة ليستشف روحه من وراء عباراته بحيث  -

 يفهمه قراؤه.

روح العصر من خالل نفسية  على النقد أن يتجاوز القيم الجمالية العامة إلى إظهار -

 المؤلف.

يذهب " سانت بيف" إلى أبعد من ذلك في إرسائه في نظريته في "  -

الطبيعي لفصائل الفكر"، حيث يرى أن كل كاتب ينتمي إلى نوع خاص من   التاريخ

التفكير. وبالتالي ينتهي إلى بعض نماذج وأصول مواهب و تفكير رئيسية خاصة 

، وهذا مطابق تماما لما ع العقول في األدب الذي ينتمي إليهيكشف عنه استقصاء طبائ

هو موجود في علم النبات وعلم الحيوان.فهناك إذن تاريخ طبيعي ألسر الفكر 

 الطبيعية.

يجب أن يكون النقد موضوعيا هدفه الوقوف على عناصر تكوين الكاتب. -  

 *وكانت طريقته في النقد تعتمد على:

اقبة الموهبة وطريقة التفكير عند الكاتب(.المالحظة الدقيقة ) مر -  



الموازنة األدبية وتتمثل في مقابلة هذه النصوص بغيرها لتتضح الخصوصية  -

 والتميز األدبيين.

 * دوره في الحركة الرومانتيكية وتطور األدب المقارن:

يقف "سانت بيف" موقفا وسطا بين حدود الحركة الرومانتيكية والنظرة الواقعية  -

تأثرة بالنهضة العلمية ، وذلك يظهر جليا في دعوته إلى الموضوعية في النقد الم

وكذا تمايز الخصائص الفردية بالموازنة مع كتاب آخرين بالدعوة إلى دراسة سير 

 العظماء باختالف مذاهبهم وأصولهم.

قادت نظريته إلى البحث عن عناصر تكوين ثقافة الكاتب )التاريخ الطبيعي  -

كر( وإن لم تتجاوز أمثلته األدب الفرنسي، حيث من الممكن أن ينتمي لفصائل الف

 الكاتب إلى أسرة فكرية عالمية بعد المقارنة بين اآلداب األخرى.

فتح فاق جديدة في البحث والتأثر، أي بروز فكرة التأثير والتأثر -  

  

 

 

  

  

 المحاضرة الرابعة: مقـومـات البحث في األدب المقـارن.

نقصد بهذه المقومات عدة الباحث في األدب المقارن،فهذا األخير يقف في منطقة  تمهـيــد: 

الحدود والقواسم المشتركة بين اآلداب المختلفة ويتأمل حركية ودينامية األدب في تبادل 

والمضامين وطريقة التفكير   الصالت الدولية بعضها ببعض، وأثر ذلك في الكتاب والكتب

عليه أن يكون واسع األفق والثقافة ليتصدى لمختلف مسائل  واإلحساس.لهذا كان لزاما

األدب المقارن. وفيما يلي نشير إلى أهم الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يتصدى لهذا 

 النوع من البحوث:



يجب أن يكون الباحث في األدب المقارن على علم بالحقائق والمالبسات التاريخية  أوال:

كي ال يكون معزوال عن السياق التاريخي ويتمكن من فهم  للعصر الذي هو بصدد دراسته

الظاهرة األدبية في إطارها التاريخي.فلدراسة نشأة األدب الفارسي بعد الفتح العربي البد 

من دراسة مظاهر النزاع السياسي والجنسي بين الشعبين، و طبيعة العالقات بين الدويالت 

لقرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر، وهي الفترة اإليرانية والخلفاء العباسيين في نهاية ا

التي وصل إلينا فيها أقدم ما ألف من نثر فارسي. كما ينبغي كذلك أن يدرس العوامل األولى 

التي مهدت لهذا اإلنتاج األدبي من تاريخ الحركة العقلية بين إيران والعرب، ومن حركة 

المقارنة.الشعوبية.فمعرفة التاريخ شرط جوهري للدراسات   

ويجب على الدارس لألدب المقارن أن يعرف معرفة دقيقة تاريخ اآلداب المختلفة  ثانيــا:

التي هو بصدد البحث فيها، إن لم يكن في كل عصورها ، فعلى األقل في العصر قيد البحث 

 والدراسة، وما يرتبط به مما يحتمل أنه قد أثر في إنتاجه األدبي.

كما تقتضي دراسة األدب المقارن قدرة الباحث على قراءة النصوص بلغاتها  ثالـثــا:

األصلية. أما االعتماد غلى الترجمة فما هي إال وسيلة قاصرة ال يصح اللجوء إليها ألن 

المترجم خائن ،أي إنه مهما كانت الترجمة جيدة فإنها ال تحافظ على المعنى كما هو في لغته 

وصية وروحا ال يمكن فهمها إال باإلحساس باللغة في النص األصلية، الن لكل لغة خص

 األصلي.

فهذه الترجمة تختلف باختالف المترجمين فتارة تكون دقيقة أمينة وتارة أخرى يتصرف فيها 

ببتر المعنى. ولهذا وجب مقارنة تلك الترجمة بتلك النصوص التي قامت بينها صالت أدبية 

وهو ما تتطلبه الدراسة العلمية الدقيقة لكي يستطاع الحكم في لغاتها األصلية التي ألفت بها 

في مدى تأثير كاتب على آخر.ففي فرنسا مهد الدراسات المقارنة يحتم على طلبة األدب أن 

يكونوا متقنيين بلغتين أجنبيتين غير اللغة الفرنسية ليكونوا في مستوى يسمح لهم بالقيام 

 بمقارنة علمية.

الباحث أن يكون ملما بالمراجع العامة، مدركا بطريقة البحث في ويجب على  رابــعـــا:

المسائل وبموقعها من الكتب التي يدرسها. فعلى من يدرس الصالت األدبية الفارسية أن 



يبحث في اللغة العربية و ما كتب بها من نصوص عند األدباء والمؤرخين الذين كتبوا 

لمقفع واألصفهاني...أما فيما يخص بالعربية وهم من أصل فارسي ،كالطبري وابن ا

الفارسية يجب الرجوع إلى النصوص المترجمة عن العربية ،كترجمة كليلة ودمنة 

الفارسية.إضافة إلى استشارة المتخصصين في المجال واالستعانة بهم لصعوبة هذه البحوث 

 وتشعبها.

مكتباتهم بمراجع هذا وقد خطا الباحثون األوربيون واألمريكان أشواطا بعيدة في تزويد 

تسهل البحث على الطالب المتخصصين في المجال ومن هذه المراجع األساسية المهمة 

 نذكر:

*كتاب "الفهرس التاريخي لآلداب الحديثة" لألستاذ "بول فانتيغم" وفيه يعرض فهرسا 

-1455مفصال لكل ما ألف في أوربا منذ اختراع الطباعة إلى نهاية القرن التاسع عشر)

بترتيب زمني يساعد الطالب بشكل كبير ويقدم فائدة كبير بمجرد االطالع عليه.( 1900  

*مجلة"األدب المقارن" الفرنسية التي تخصص في كل عدد قسما لمستجدات مراجع األدب 

 المقارن في أوربا وأمريكا.

 * Bibliography of Comparative Literature مراجع لألدب المقارن": 

من قبل الباحثين "  1950جع حيث نشر في أمريكا سنة ويعد من أحدث المرا

بالدنسبرجيه" الفرنسي و"فريديريك" األمريكي وبه ثالثة وثالثون ألف مرجع مرتبة 

 ترتيبا يسهل االنتفاع بها في مختلف المواضيع.

  

  

 


