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 ة ــدمــقــم
ألن هذه الوحدة  دراستها ناخر  الت  اعتدعن التخصصات األدبية األوحدة " األدب المقارن "  تختلف

تسعى إلى البحث عن الجوانب اإليجابية أو السلبية فيه تنفرد بكونها ال تدرس األدب لذاته أي أنها ال 
نما تتخذ من تكالنقد األدب  ، أو تؤرخ لمخ لف عصوره كتاريخ األدب أو تنظر له كنظرية األدب ، وا 

، وعليه فه  ال تكتف  ف  دراستها باستخدام النقد األدب  ثقافة الت  ينتم  إليها هذا األدب وسيلة لدراسة ال
فقط بل تحتاج إلى مختلف الفروع المعرفية األدبية واللغوية باإلضافة إلى علم النفس وعلم وتاريخ األدب 

االجتماع والفلسفة ومختلف العلوم السياسية واالقتصادية والدينية ... حتى نصل إلى معرفة عمق المجتمع 
   هذه الثقافة .والثقافة الت  نبع منها هذا األدب أو ذاك ومن ثم نتعرف على نقاط القوة والضعف ف

 
 

 األدب المقارن المصطلح والمفهوم  -1
 المصطلح -أ

 و"تاريخ " المقارنة حديثةال اآلداب " ك األخر  المصطلحات على ارنالمق األدب تسمية غلبت
 عام مصطلح " المقارن األدب " مصطلح أن والحق " المقارن األدب  التاريخ و" " المقارنة اآلداب

 "رون  اقترح سلب أي لرفع وسعيا المناقشات، من الكثير يثير كان لذا نفسه الوقت ف  وغامض
 تاريخ ، معجم ، مستو  على لغة كل ف  الدقيق معناه عن البحث (René Wellek") ويلك
  أول . كمنطلق ائ يسيم
 ناللغتي أن حين ف  الفاعل اسم بصيغة " المقارن األدب " مصطلح يستعمل األلمانية اللغة ف 

 أمريكاو  إنكلترا تفضل بينما المفعول، اسم بصيغة " المقارن األدب " عبارة تستعمالن وااليطالية الفرنسية
 ". األدبية المقارنة " ه  حيادية صيغة استعمال

 المفهوم: –ب
 الفرع هذا مفهوم تحديد ف  أيضا صعوبة هناك " المصطلح " ضبط صعوبة إلى باإلضافة

 :منها ومتنوعة مختلفة مفاهيم عدة ظهرت وعليه األدب  المعرف 
 

 وكيفية الشعبية الحكاياتت موضوعا ماالسي الشفوي األدب دراسة هو المقارن باألد األول:المفهوم 
 البحث هو المفهوم هذا ألصحاب األول الهدف كان لقد. الرسم  و الفن  األدب حقل ودخولها تطورها

 الت  واألفكار العالم وثقافات شعوببين  ةالمشترك األفكارلى ع يتعرفوا تىح اإلنسانية اآلداب أصل عن
 . بعينها لشعوب خاص ملك ه 
 



 األدب مع وال العالم  األدب مع يتطابق ال المقارن األدب أن المفهوم هذا أصحاب ير  المفهوم الثاني:
 من العالم  واألدب المقارن األدب بين الجوهرية الفروق نواييب أن المفهوم هذا أصحاب حاول فقد، العام
 و العالم  األدب مع المقارن األدب يشتركو  ثانية، جهة من العام دباأل و المقارن األدب وبين جهة

 األدب أنه إال ذلك، من أكثر إلى يتعداه، بل واحد قوم  أدب بدراسة يكتف  ال كونه ف  العام األدب
 وعن المختلفة الثقافات بين والتأثر التأثير و االشتراك عالقات عن يبحث كونه ف  عنهمايختلف  المقارن

 .المقارنة طريق عن وذلك العالم  الفكر بناء ف  ثقافة كل إسهام فيةكي
 

 علم ككل المقارن، األدب أن (Paul Van Tieghem) (*)تييغم" ناف ولب" ير المفهوم الثالث : 
 لكل وتعليله فهمه يزداد حتى األصل، المختلفة الوقائع من ممكن عدد أكبر يشمل أن يحاول تاريخ ،
 . الوقائع من ممكن عدد أكبر أسباب يجد كما المعرفة، أسس يوسع فهو دة،ح على منها واحدة

  
 منهجية ومقارنة تحليل  وصف هو المقارن األدب أن (C. Pichois) شوا"بي "كلود  ير  : المفهوم الرابع: 
 فهم أجل من وذلك الفلسفة، و والنقد التاريخ خالل ومن الثقافية اللغوية للظاهرة مركب تفسير و لية،ضتفا

 .البشري العقل ميزت   وظيفة بوصفه لألدب، أفضل
 

 بين المقارنة بأنه المقارن األدب فيعرف (Henry Remak) (i) " رماك "هنري أما  :المفهوم الخامس
 الجميلة الفنون فيها بما األخر  المعرفة ونواح  األدب بين العالقات ودراسة مختلفة آداب أو أدبين

 العلوم. و والتاريخ والفلسفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أهمية دراسة األدب المقارن -2                       

 شتى ف  األدبية بالدراسات المهتمين معظم وكذا العالم أنحاء مختلف ف  الجامعات معظم تهتم
 كثيرة، فوائد من العالم  األدب ولحركة القومية لآلداب يقدمه لما نظرا المقارن باألدب والقوميات الثقافات
 : فيما يل  الفوائد هذه حصر ويمكننا

 
  خدمة األدب القومي: -1

 : ه  القوم  لألدب المقارن األدب يقدمها الت من الخدمات  
  .القوم  واألدب للغة التعصب حدة من التخفيف - أ

 القوم . لألدب الحقيق  المستو  تحديد  - ب

 .دخيل أجنب  هو ما وبين أصيل قوم  وما ه بين التمييز على المساعدة - ت

  .وم قال األدب هالكف ف  يدور الت  الدائرة توسيع - ث
ثراء القوم  األدب إثراء ف  المقارن األدب يسهم هكذا  .مجاالته كل على جديد ثوب وا 

  العالمي:خدمة حركة األدب  -2
 بل واحد قوم  أدب على وجودها يقتصر لم الت  األدبية الظواهر بدراسة المقارن األدب يسمح 

 األوروبية اآلداب جميع على سيطرت الت  الكالسيكية كالمدرسة العالم، ثقافات مختلف ف  انتشرت الت 
 ثم تعن  وماذا نفسها الحركة دراسةث الباح على ينبغ  وهنا عشر، والثامن عشر السابع القرنين طوال
 ينأ لىإ ثم ظهورها بداية ف  مميزتها أهم وما مرة ألول وجدت وأين خلقها إلى أدت الت  الظروف يدرس

 نجم أفول أسباب الباحث يدرس ثم به مرت دبلل ك ف  الحركة هذه تهتسباك الذي الجديد وما لتقانت
 تسمحكما ، بعدها جاءت الت  الحركات إلى بعد فيما المجال أفسحت وكيف به مرت بلد كل ف  الحركة

  المختلفة، األمم بين نظرلا وجهات وتقريب الشعوب بين التفاهم زيادة على الدراسات هذه
 
 اإلسهام في تطوير بعض الفروع المعرفية األدبية :  – 3
 رموز يحل أن استطاع إذا إال معين عمل ف  الفنية القيم عن يكشف أن للناقد يمكن الالنقد األدبي:  -أ

ال و  األخر . اآلداب من الشاعر أو الكاتب إلى انتقلت الت  والمؤثرات المنابع عن بالكشف العمل هذا
  دب المقارنلى األإال عن طريق رجوعه إيمكنه تحقيق دلك 

 



 اآلداب عن منعزل أنه على قوم  أدب كل إلى  "المقارن األدب" ضمن نظري   يعد لم التاريخ األدبي: -ب
 )األجنبية الخارجية باآلداب له يؤرخ الذي األدب التص يتابع أن ألدبل المؤرخ على أصبح بل األخر 

 .ةالعالمي األدبية بالحركات تأثره ومد  ( عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األدب المقارن النشأة و التطور-3

 

 األولى:البدايات  - 1
 Abel)" فيلمان "آبيل بدأ حين فرنسا، ف  1827 حوال  إلى المقارن األدب نشأة ترجع

Villemain ) األوروبية دابآلاب الفرنس  األدب عالقات حول ربونسو ال بجامعة محاضراته إلقاءب 
ليه " المقارن األدب " مصطلح استخدم من أول هو هذا "فيلمان" أن بالذكر والجدير األخر   وضع يعود وا 
 األدب . المعرف  الفرعلهذا  األولى األسس

 مثال الرومان  )العصر عديدة بسنوات " "فيلمان قبل ظهرت اآلداب بين المقارنة محاوالت أن إال
 : منها نذكر عدة لعوامل نتيجة النوع هذا من المحاوالت بعض عشر الثامن القرن شهد وقد هذا (.

  الشعوب. بين الثقافية الصالت ازدياد نتيجة الباحثين لد  األدنى األفق اتساع - أ
 الذي ( Cosmopolitisme) بالكوسموبوليتية يسمى ما أو العالمية نحو قوي اتجاهظهور -ب

  األخر . اآلداب عن مميز أدب وجود أي األدب ف  التعال  فكرة عن يختلف
  اإلنسانية. لتجربةاب يهتم شامال إنسانيا اتجاها أصبح حتى األدب ف  الرومانس  االتجاه تطور -ج
 .األمم بين العلمية المقارنات وانتشار ، ودراسته األدب فهم ف  العلمية المناهج اتساع -د
الت  تربط بين األدب و  ( Ste boeuve( و "سانت بوف " ) Taineظهور نظريت  "تين " ) -و

 المحيط الذي يعيش فيه .
 تعتبر فرنسا المهد األول لألدب المقارن نظرا لعوامل ثقافية واجتماعية وسياسية أهمها: هذا و
ة البحث األدب  كان المناخ الثقاف  الفرنس  منذ العصر الكالسيك  مواتيا لممارس .1

 .المعمق

كان الفرنسيون أول من تنبهوا إلى قيمة التراث المشترك بينهم وبين المناطق األوروبية   .2
 .ألخر ا

رغبة فرنسا الشديدة ف  استرجاع مكانتها الثقافية الماضية من خالل التوسعات  .3
 االستعمارية ف  البلدان اإلفريقية.

محاضرات ف  األدب  1830( الذي ألقى عام J.J.Ampère) أتى جان جاك أمبير  "فيلمانبعد "
  محاضرات حول األدب الفرنس  وعالقاته باآلداب األخر  ف  العصور قحيث كان يل ،المقارن لفتت إليه

 الوسطى.
( ف  مجلة باريس مؤكدة متانة Ph.Chales"فيالريت شال" )  ت( ظهرت مقاال1835وف  عام ) 

 العالقات بين اآلداب األوروبية.



( أول من كتب دراسات عميقة ف  األدب المقارن  Josephe Texteوكان "جوزيف تكست" ) 
م وكان لها أثر قوي ف  نمو األدب  1898جمعها تحت عنوان :"دراسات ف  األدب األولى " سنة 

 المقارن.
لى جانب فرنسا هناك بريطانيا الت  ظهر فيها أول كتاب ف  األدب المقارن ما بين عام    وا 
وروب  ف  القرن الخامس عشر و ف  أربعة مجلدات بعنوان " مقدمة لدراسة األدب األ 1837-1839

 .Henry Hallamالقرن السادس عشر والقرن السابع عشر" لهنري هاالم )
 المقارن فرعا من تاريخ األدب وكان األستاذ  أما ف  ألمانيا فكان يعتبر األدب 
( أول من تنبه إلى أهمية األدب المقارن ف  Kasper Daniel Morhofمورهوف )دانيال  كاسبير

الدراسات الجامعية و أول من أدخله ف  المناهج الدراسية تحت اسم " تاريخ األدب العام "، وظل الحال 
 اسع عشر. على ما هو عليه حتى نهاية القرن الت

لم يتفرغ األلمان لدراسة األدب المقارن إال بعدما اشبعوا أدبهم القوم  دراسة وبحثا، ولم يدخل  
( الذي نشر Max kochعلى يد األستاذ "ماكس كوخ" ) 1887األدب المقارن إلى الجامعة إال ف  سنة 

 أول عدد من مجلة " األدب المقارن " 
 
  لقرن العشرين :تطور الدراسات المقارنة في ا -2

 مع مطلع العشرينات كانت مختلف الجامعات الفرنسية تقبل شيئا فشيئا على تخصيص كراس  
 لألدب المقارن من جهة ونشر البحوث المنهجية من جهة أخر .

 1911سارعت جامعة الصوربون إلى إنشاء كرس  ثان  لألدب المقارن، وف   1910فف  حوال  
بحوثه المنهجية ف  األدب المقارن، وبعد عقد واحد من  (Paul van Tieghemبدأ بول فان تييغم )

وف  ، 1921الزمن نشر بحثا بعنوان " التركيب ف  التاريخ األدب ": "األدب المقارن واألدب العام " سنة 
نشر "فان تييغم " كتابة " األدب المقارن " الذي ظل مرجعا أساسيا ف  نظرية األدب المقارن لمدة  1931

 يلة.طو 
 

 الدراسات المقارنة في أمريكا: -3
التفت األمريكان إلى الدراسات المقارنة ف  الثلث األخير من القرن التاسع عشر، وأول من أدخل هذه  

 ( .Charles Chauncy Shakford) القس تشارلز تشاونس  شاكفورد  يكية المادة إلى الجامعات األمر 
ف  جامعة " هارفارد "  1891و 1890وقد أنشئ أول كرس  لألدب المقارن ف  أمريكا ف  السنة الجامعية 

(Harvard ) 
  



مريكية ف  األدب المقارن، ولعل أهم بحث قد ظل االتجاه التطبيق  هو الغالب ف  المؤلفات األل
الذي نشر  يمكننا ذكره ف  هذه المرحلة هو كتاب بعنوان " نظرية األدب " "ألوستين واران" و "رينيه ويلك "

 . 1971سنة 
وف  الثمانينات بدأ األمريكان يخرجون من دائرة اآلداب األوروبية نحو اآلداب األخر  كآداب  

ال وفرة المنشورات السنوية الت  وأهم ما يميز أمريكا ف  هذا المج أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا...
مثال بدأ يظهر الكتاب السنوي للرابطة الدولية  1958منذ سنة فتصدرها الجامعات والروابط األدبية، 

 لألدب المقارن.
  الدراسات المقارنة في أوروبا الشرقية :-4

لم تتقبل بلدان أوروبا الشرقية األدب المقارن حتى كمجرد فكرة وبعد المرحلة الستالينية حدث 
ف  الثقافة واألدب أفاد منه األدب المقارن نسبيا، إذ افتتح قسم لألدب المقارن ف  معهد  انفتاح نسب 

األدب الروس  ف  ليننغراد لكن مع ذلك ظل األدب المقارن مهمشا ف  هذه الرقعة الجغرافية رغم شدة 
تان تحت اسم اعتناء هذا الوسط باآلداب األجنبية واحتفاله بها، كانت تصدر ف  االتحاد السوفيت  مجل

 ر إطالقا لمسائل األدب المقارن.تش لم اآلداب األجنبية " الواحدة ف  موسكو "و الثانية ف  "كييف " ولكن
وبدأت بعض اإلسهامات االشتراكية تأخذ وف  الستينات ظهر انفراج نوع  نسب  ف  حقل األدب  

طريقها إلى الساحة العالمية لألدب المقارن بشكل اجتهادات فردية تحاول أن تفيد من معطيات الماركسية 
ف  إعطاء األدب المقارن مضمونا اجتماعيا إنسانيا، والمالحظ أن الدراسات التطبيقية كانت أكثر انتشارا 

 ، أما رومانيا فقد كانت تهتم بالجانب النظري أكثر. -االتحاد السوفيت   -ورواجا ف  هذه المنطقة 
 
   الدراسات المقارنة في آسيا واليابان :-5

ة ف  بلدان آسيا وأفريقيا، كما أنشئت أثناء فترة السبعينات والثمانينات نشطت حركة ترجمة مقارن
لى جانب الصين فروع الرابطة الدولية لألدب المقارن ف  العديد من بلدان آسيا ومن أهمها " الصين"  وا 

هناك جامعات تايوان الت  تصدر دوريات أدبية باللغة االنكليزية تظهر اهتماما متزايدات باألدب المقارن 
 وكذا كوريا الجنوبية.

أما فيما يخص الهند فعلى الرغم من تفتحها التقليدية على الكتلتين الشرقية والغربية فإن انشغال  
لقضايا الداخلية للعالقات بين اللغات واآلداب ف  شبه القارة الهندية صرفها عن اإلسهام باحثيها با

 المنتظر ف  األدب المقارن.
  
 .وتستحق اليابان وقفة خاصة ألنها أخذت منذ السبعينات تحتضن تطورات مقارنة مهمة 
 
 



 
 

 الدراسات المقارنة العربية -4                                  

 :  بداياتال – 1
أدبية، ولعل أول من وضع اللبنة األولى ف  هذا الحقل كانت النهضة العربية علمية أوال ثم بعدها 

بعدما  المعرف  هو " رفاعة الطهطاوي " الذي سافر مع البعثات الطالبية إلى فرنسا كواعظ دين  و ألف
أطلع على بعض مظاهر الحضارة الغربية، كتابه "تخليص اإلبريز ف  تلخيص أخبار باريز " الذي كان 

 الثقافتين الشرقية والغربية . مقارنة شكلية وسطحية بين
أضف إلى ذلك " سليمان البستان  " الذي ترجم " إلياذة " هوميروس شعرا من اليونانية إلى اللغة  
 .العربية

عند انتهاء القرن التاسع عشر كان اإلقبال على الدراسات المقارنة كبيرا ويظهر ذلك جليا عند  و 
 والغرب  كماعدد من المؤلفين السوريين أمثال " نجيب الحداد " الذي حاول المقارنة بين الشعر العرب  

 .كانت مجلة " المقتطف " حينذاك اللسان الناطق باسم الوع  الفكري المتفتح
لعل أول عمل يستحق الذكر فعال هو كتاب "روح  الخالدي " بعنوان " تاريخ علم األدب عند  
 ". هوغو وفيكتور و العرب (*)اإلفرنج 

يكتب الشاعر العرب  "  1912بعد الخالدي، كان االهتمام بالدراسات المقارنة يزداد ، فف  سنة و 
الت  ترجمها إلى اللغة العربية، عن اقتراب  لشكسبيرمطران خليل مطران " ف  مقدمته  لمسرحية " عطيل" 

  .العرب  قشكسبير من الذو
ح أكثر ف  مجال الدراسات األدبية وف  مطلع العشرينات بدأت كلمة " مقارن " تظهر بوضو  

 .العربية وتحتل مكانا ف  بعض المعاهد العليا
  

" الرسالة " بنشر بعض الدراسات الخاصة باألدب المقارن مجلةوف  مطلع الثالثينات ساهمت 
ن هذا اآلداب األجنبية بشكل عام، باإلضافة إلى مجلة " المقتطف " الت  نشرت بدورها عدة مقاالت مو 

 1933النوع ال سيما ف  سنة 
 حجر األساس ف  ظهور البحث التطبيق  ف  الدراسات المقارنة العربية. هكذا كانت مرحلة الثالثينات  

وف  األربعينات من القرن العشرين ظهر كتاب ذو أهمية ف  هذا الحقل المعرف  األدب  إللياس  
 أب  شبكة بعنوان " روابط الفكر بين العرب والفرنجة" 

ظهر كتاب لشفيق جبري بعنوان " بين البحر والصحراء " لكنه كان بعيدا عن  1946وف  سنة  
 الدراسات المقارنة.



ظهر كتابان هما:" من األدب المقارن " لنجيب العقيق  و " ف  األدب المقارن  1948وف  سنة  
  " لعبد الرزاق حميدة ". 

وف  مرحلة الخمسينات تعددت وكثرت وسائل التواصل بين العرب والغرب فاتسعت رقعة المقارنة  
ة العديد من الطالب الذين تخصصوا ف  هذا المجال ف  أوروبا ونذكر من ف  هذه الفترة السيما عند عود

كتابه " األدب المقارن " الذي يعد مصدرا مهما  1953بينهم " محمد غنيم  هالل " الذي نشر سنة 
 للدراسات المقارنة العربية. 

بهذا تنته  المرحلة التأسيسية للدراسات المقارنة ف  البالد العربية لتترك المجال لمرحلة و  
 الترويج.

 وف  هذه المرحلة ظهرت مجلتان مختصتان ف  الدراسات المقارنة هما:  
كانت تصدر باللغتين العربية  1967إلى  1966مجلة " الدراسات األدبية " ظهرت ف  لبنان من  -أ

 وكان يديرها محمد محمدي.والفارسية 
وه  تصدر باللغة  1968و  1967الدفاتر الجزائرية لألدب المقارن: ظهرت ف  الجزائر فيما بين  -ب

 الفرنسية وكان يديرها الدكتور " جمال الدين بن شيخ ".
لمحمد عبد وف  فترة السبعينات تبدأ مرحلة النضج و أهم ما يمكن ذكره ه  ثالثة أبحاث جامعية   

. والجدير 1978وبديع محمد جمعة ف  سنة  1975  سنة وطه ندا ف 1971السالم كفاف  ف  سنة 
 اإليران .بالذكر هنا هو ازدهار الدراسات المقارنة بين األدبين العرب  و 

ف  الثمانينات ظهرت مجموعة كبيرة من المقاالت و الكتب بشكل ملفت لالنتباه يدل على  و
 تطور هذا النوع من الدراسات ف  البالد العربية ومن بين ما نشر ف  هذه الفترة نذكر

ظهر كتاب  1986وف  سنة  " عالم الفكر " الت  خصصت عددا كامال للدراسات المقارنة سنة  مجلة
 "سعيد علوش" بعنوان "مكونات األدب المقارن ف  العالم العرب  

لمرحلة السابقة ومن أهم ما ف  فترة التسعينات تواصل اإلصدار بنفس الوتيرة الت  كان عليها ف  ا و 
وكتاب بعنوان "  1992المقارن " عربيا وعالميا لحسام الخطيب سنة  األدبكتاب بعنوان "آفاق  ظهر فيها

 .1997مقدمة وتطبيق لعبد الحميد إبراهيم سنة  –أألدب المقارن من منظور األدب العرب  " 

 
 
 
 
 
 
 



 ت الحث  ي  األدب المقارنمجاال -5                         

 
يعالج األدب المقارن العديد من العالقات الت  تتوقف عند حد معين وكذا العالقات األدبية بين  

 ثقافتين بل كل آداب المعمورة. 
مجاالت األدب المقارن واسعة بسعة هذا الفرع المعرف  األدب  بالذات وال محدودة مثله، فلكل 

قارن مجموعة من المجاالت حسب منهجها، ومن أهم مجاالت البحث ف  مدرسة من مدارس األدب الم
 الدب المقارن نذكر: 

 
قوم األدب المقارن بدراسة نوعية معينة من الكتب قصد إثبات الصالت األدبية المختلفة بين ي :الكتب -1

 الثقافات، ومن بين هذه الكتب نذكر: 
ض من المؤلفين بأنفسهم عن حياتهم وثقافتهم وعالقتهم وه  الكتب الت  يكتبها البع :كتب التراجم -أ

 بثقافات أخر  أجنبية عنهم. 
دراسة الكتب الت  كتبها أصحابها بلغات أجنبية عنهم والذين تأثروا بهذه اللغة وأثروا ف  أبنائها مثل  -ب

 : رسائل فولتير اإلنجليزية.
 عصر.المنتجات األدبية الرائجة ف  كل  ( الت  تسمح لنا بمعرفة Traductionsدراسة الترجمات ) -ج
ة أم ال ؟ ثم الباحث ف  هذا المجال يسعى خاصة إلى معرفة طبيعة هذه الترجمات أن كانت أمين و

 التغييرات الت  أدخلت على هذه الترجمات بالمقارنة مع النص األصل .
 .منبع آخر لمعرفة اآلداب األجنبية المختلفة النقدية وه دراسة الكتب  -د
 .دراسة الجرائد والمجالت الت  كثيرا ما تسهم ف  انتشار المنتوجات األدبية األجنبية -هـ
ال تقل دراسة المؤلفين أهمية عن دراسة الكتب، وف  هذا اإلطار يدرس األدب  المؤلفين:دراسة  -2

 المقارن: 
ن والمترجمين والرحالة وكثيرا ما يركز الدارس ف  هذا المجال على حياة هؤالء األدباء المشهوري -أ

 وثقافتهم والثقافات الت  تأثروا بها.
األديب الشهير  ( Chateaubriand)دراسة أديب مشهور بثقافة أجنبية عنه مثل " شاتوبريان "  -ب

  .الذي تأثر بالثقافة اإلنجليزية
 أجنبية.دراسة األدباء الذين كتبوا عن بيئات ثقافية أو آداب  -ج
دراسة مصير األنواع األدبية من خالل نشأتها وترعرعها وهو يعن   األدبية:دراسة األجناس  -3

 وازدهارها ثم موتها كفن الملحمة.



لباحثين بهذا النوع من الدراسة السيما األلمان الذين يسمونه يهتم الكثير من ا الموضوعات:دراسة  -4
بتاريخ الموضوعات كدراسة موضوع "فاوست " ف  األدبين األلمان  والفرنس  أو موضوع "دون جوان " ف  

 األدبين اإلسبان  والفرنس .
  ينتشر هذا النوع من الدراسة خاصة ف  فرنسا. أخرى:تأثير كاتب ما في أدب أمة  - 5
وتشمل كل العناصر الثقافية األجنبية خاصة الت  أسهمت ف  تكوين كاتب ما أو : دراسة المصادر -6

 يل  :  أدت إلى ظهور عمل أدب  معين، ويمكننا حصر هذا المجال فيما
 المصادر الشفوية: -أ
 ما انطبع ف  خيال أديب ما نتيجة األسفار  -1
   خيال أديب ما نتيجة تردده على النوادي الثقافية والصالونات األدبية.ما انطبع ف -2
 ما انطبع ف  خيال أديب ما نتيجة اتصاله ببعض األصدقاء من الجانب. -3
وه  األسهل للدراسة وتتمثل ف  كل ما يستطيع أي أديب أن يطلع من خالله المصادر المكتوبة:  -ب

ه أو عن ثقافته من صحف ومجالت وكتب نقدية و كتب مترجمة على األعمال األدبية األجنبية عن
 باإلضافة إلى األعمال األدبية ف  لغتها األصلية.

 
صورة الجزائر ف  األدب الفرنس  أثناء فترة  مثل عنها:دراسة صورة بلد ما في أدب أو آداب أجنبية  - 7

 االحتالل أو صورة الجزائر ف  اآلداب األوروبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مدارس األدب المقارن -6                                             

 
شهدت الدراسات المقارنة عدة مشاكل ف  تحديد مصطلحها ومنهج دراستها، لذا قام العلماء 
والدارسون ف  مختلف البلدان واألمم بالعديد من البحوث والدراسات قصد الوصول إلى إيجاد حل لهذه 

المقارنة، وأد  هذا إلى ظهور آراء مختلفة ومتعددة المسألة العويصة الت  كانت تعترض سبيل الدراسات 
وكذا مدارس متنوعة ف  هذا المجال ولعل أشهرها : المدرسة الفرنسية والمدرسة األمريكية والمدرسة 

 الروسية أو السالفية.
 
  الفرنسية:المدرسة  - 1

دب ( أحد أقطاب هذه المدرسة أن األ PAUL Van Tieghemول فان تييغم " )بيقول " 
المقارن هو :"دراسة آثار اآلداب المختلفة من ناحية عالقاتها بعضها ببعض "، وقد كانت هذه المدرسة 

 كثيرة التشدد بهذا المفهوم.
( بشدة بين المقارنات األدبية غير القائمة على الصالت والعالقات كاريهكما فرق') جان ماري  

والتأثير من خالل الصالت الواقعية بين اآلداب أو  وبين األدب المقارن الذي يعتمد على مفهوم التأثر
 األدباء من بلدان مختلفة.

وال يعتبر أصحاب هذه المدرسة من األدب المقارن ما يعقد من موازنات بين كتاب )مؤلفين (  
 من آداب مختلفة لم تقم بينهما صالت تاريخية حتى يؤثر أحدهم ف  اآلخر.

عرض نصوص أو حقائق تتصل باألدب ونقده لمجرد وال يصح أن تدخل ف  حسابنا مجرد  
 تشابهها أو تقاربها دون أن يكون بينها صلة.

( :"إن األدب المقارن فرع  Jean Marie-Carréباإلضافة إلى ذلك يقول " جان ماري كاريه " ) 
يرون " و من التاريخ األدب ، ألنه دراسة للعالئق الروحية الدولية وللصالت الواقعية الت  توجد بين "ب

، وهو ال ينظر من وجهة جوهرية إلى المنتجات من قيمتها األصلية ولكنه "بوشكين " و "جوته" و" كارليل 
 .يعن  على األخص بالتحوالت الت  تخضع لها كل دولة أو كل مؤلف"

هكذا تهتم المدرسة الفرنسية باألدب المقارن ف  دراستها لعملية التأثير والتأثر بين اآلداب القومية  
المختلفة بالظروف الخارجية الت  تحيط باألديب أو بالعمل األدب  وتؤدي إلى وجوده كالظروف التاريخية 

لى هذا ال تقبل المدرسة الفرنسية أن والسياسة واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والروحية .... وبناء ع
تقوم بالمقارنة بين أي أدبين قوميين أو أكثر ما لم تكن فيه عالقات تاريخية مباشرة بين الثقافتين مثل 
عالقة المستعِمر بالمستعَمر هو األقو  فهو إذن ف  موضع المؤثر وعليه فالثقافة المستعَمرة تتأثر 

ة الفرنسية أنه كلما تعرضت أي ثقافة إلى االحتالل فه  تتأثر بشكل بالضرورة بمحتلها وهنا تر  المدرس
حتم  بثقافة المحتل وهذا بعكس تأثر هذه المدرسة بالفلسفة الوضعية الت  تر  أن نفس األسباب تؤدي 



حتما إلى نفس النتائج، ومن هنا أيضا كانت هذه المدرسة تر  أن هناك ثقافات تؤثر فقط وثقافات تتأثر 
 يوجد أي ثقافة تؤثر و تتأثر. فقط وال

واعتبرت ثقافات أوروبا الغربية ه  المؤثرة دائما ألنها ه  القوية وه  الت  تمثل الحضارة أما 
باق  الثقافات السيما اإلفريقية والعربية فه  تتأثر فقط ألنها ضعيفة وال تملك أي ش ء يمكنها تقديمه 

 سلب  دائما ألنه يأخذ فقط دون أن يقدم. لآلخرين ، كما تعتبر المؤثر إيجاب  والمتأثر
هذا وقد أصرت هذه المدرسة كثيرا على مفهوم القومية واعتبرت اللغة كمقياس أساس  لتحديده  

أدبا فرنسيا ولم تأخذ بعين االعتبار العوامل األخر ، ومن هنا اعتبرت كل أدب مكتوب باللغة الفرنسية 
وبهذا الشكل يبدو لنا جليا تركيز المدرسة الفرنسية على كل ما هو خارج  لتحديد عملية التأثير والتأثير 
بين اآلداب وال تعود إلى النصوص اإلبداعية إال لتثبت الفكرة الت  توصلت إليها سابقا، فه  تنطلق من 

صل إلى داخله لذا سميت هذه المدرسة بالمدرسة التاريخية ألنها تربط بين الظروف خارج النص لت
التاريخية المحيطة بالعمل األدب  وبين العالقات التاريخية بين الثقافات المختلفة بينما ال تعط  إال أهمية 

 ثانوية حد النص األدب .
وال يعد من األدب المقارن ف  ش ء، ما يعقد من موازنات بين ك تاب من آداب مختلفة لم تقم 
بينهما صالت تاريخية حتى يؤثر أحدهم ف  اآلخر نوعا من التأثير مثال ال يمكننا المقارنة بين أديب 

ِن  ألن كليهما ينتم  إلى الثقافة العربية اإلسالمية، كما ال يصح حسب هذه المدرسة أن جزائري وأديب َيمَ 
يقارب بين أديبين بمجرد التشابه أو التقارب ما لم تكن بينهما صالت تاريخية مباشرة ألن المقارنة ف  هذه 

ظام فيها وال قاعدة الحال ال تشرح شيئا بل تقوم على نوع من الترف العقل  أساسه جمع المعلومات ال ن
 لها.
 

 ة الفرنسية: س* نقد منهج المدر 
وهو تاريخ انعقاد المؤتمر العالم  لألدب  1958بقيت المدرسة الفرنسية ه  الرائدة حتى سنة  
ر والتأثيرات وعالقات األسباب ب على المدرسة الفرنسية هو دراستها اآللية للمصادالعل ما يع و المقارن

 بالمسببات والصد  والشهرة أو االستقبال المخصص لكاتب أو عمل ما.
وقد ارتفعت أصوات عديدة ابتداء من منتصف القرن العشرين معترضة على ما يمكن أن يسمى بالتزمت 

ومن هنا برزت عدة اعتراضات مفادها أن األدب المقارن "، سواء ف  فرنسا أو ف  أمريكا،  ف  منهجية "
واعتبروا آداب العالم كلها،  كانوا أسر  النظرة االستعمارية األوروبية –وهم األوروبيون  –المقارنين األوائل 

إما منبثقة عن أو منصبة ف  بحر اآلداب األوروبية ولم يعطوا اآلداب األسيوية واإلفريقية واألمريكية 
نما سمحوا ألنفسهم الجنوبية حقها من الب  أن يعرفوا ف  دوامة العالقات فقط.بحث واالستقصاء وا 

ويطالب هؤالء بأن تتوسع نظرة األدب المقارن لتشمل البحث عن المشابهات ف  األفكار األدبية  
ن اليساريين الفرنسيين الذين دعوا بقوة إلى هذا المفهوم الذي لم تتبلور وهناك عدد م وف  الذوق الجمال 



مالمحه بعد ومن أبرز هؤالء "رينيه ايتيامبل " الذي يعط  األولوية لعنصر األدب ف  المقارنة وليس 
فة العكس .... وهو الخطأ الذي وقعت فيه المدرسة التقليدية الفرنسية ف  األدب المقارن ... كما أن الثقا

( طبعت نزعته ف  األدب المقارن بطابع الشمولية الكونية الت  ال R.Etiembleالموسوعية "اليتيامبل _)
 .تحتقر مسبقا أي ثقافة أو أي شعب

  
 المدرسة األمريكية: -2

تهدف المدرسة األمريكية إلى دراسة الظاهرة األدبية ف  شموليتها دون مراعاة للحواجز السياسية  
تعرف هذه المدرسة و  اللسانية، حيث يتعلق األمر بدراسة التاريخ واألعمال األدبية من وجهة نظر دولية.

" مقارنة أدب معين مع أدب آخر و آداب أخر  ومقارنة األدب بنواح  أخر   أنب وبالذات "هنري رماك 
لى دراسة الظاهرة األدبية ف  شموليتها دون إ تهدفلمدرسة األمريكية فاو بالتال   من التعبير اإلنسان ".

مراعاة للحواجز السياسة واللسانية حيث يتعلق األمر بدراسة التاريخ واألعمال األدبية من وجهة نظر 
 لية.دو 

كما ينبن  موقف األمريكيين ف  عقد مقارنات على أساس االهتمام بدراسة األدب ف  صالته  
الت  تتعد  حدوده القومية، وهذه األخيرة ه  الت  تحدد نوعية األدب وقوميته وليس اللغة ومن ثم تعمل 

 .أنماط الفكر البشريبين و اآلداب المختلفة  بين المدرسة األمريكية على تتبع العالقات المتشابهة
ة من النقد األدب ، والذوق الجمال  خاصة الذي يعبر سيقترب األدب المقارن حسب هذه المدر  

ة الثقافية لكل ثقافة أو مجتمع فه  من ثم تنطلق من النص اإلبداع  حتى تثبت نوعية يعن الخاص
 المدرسة الفنية.ب التأثير والتأثر بين اآلداب لذا سميت هذه المدرسة

ويدعو "هنري رماك" إلى المزيد من الدقة ف  تحديد أي موضوع ال يدخل ف  حق األدب  
البحث عن المصادر التاريخية للمسرحية الشكسبيرية ال يمكن أن يكون من األدب المقارن  نألالمقارن، 

 إال إذا كان مركزا حول بلد آخر. 
المدرسة نطاق المقارنة لتشمل مجاالت أخر  من التعبير الفن  كالرسم عت هذه هذا وقد وس 

ف  األدب العرب  نجد فوالنحت والموسيق  والفلسفة والعلوم االجتماعية... ألن الواقع أثبت إمكانية ذلك، 
توفيق الحكيم الذي يصرح أنه تأثر بلوحة زيتية شاهدها ف  متحف اللوفر بباريس قبل كتابته لمسرحيته 

 ينما ليون " من ثم يمكننا أن نقارن بين هذه المسرحية واللوحة الزيتية. "ب
  األمريكية:* نقد منهج المدرسة 

 لم تسلم المدرسة األمريكية، رغم مزاياها الكثيرة، من الوقوع ف  عدة عيوب نذكر من بينها: 
 االختالف الجوهري. عدم التمييز الدقيق بين مناهج ومفاهيم األدب المقارن واألدب العام رغم* 

 .عدم االهتمام الكبير بالحدود القومية والسياسية أثناء عملية المقارنة بين اآلداب *
 



 المدرسة الروسية أو السالفية :  -3
جاءت هذه المدرسة لك  تسد الثغرات الت  تركتها المدرستان الفرنسية واألمريكية وكان ذلك بعد 

 ألوروبية والثانية بالعدمية القومية.أن انتقدتهما فوصفت األولى بالمركزية ا
أصبحت الدراسات المقارنة ف  منطقة أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيت  مرتبطة  1945بعد سنة  

هذه المنطقة له صيغة  ببالنظام السياس  ومن هنا رفضت هذه الدراسات، وكان هؤالء يدعون أن أد
 وخالصة. محلية كما كان السوفييت يزعمون أن ثقافتهم صافية

 ئأنشوف  النصف الثان  من مرحلة الخمسينات أي بعد ظهور التعايش السلم  بين المعسكرين  
 راد ) دار بوشكين(.غنفرع لألدب المقارن بمؤسسة األدب الروس  بلين

هذا وال تتخلى  الشرقية والغربية األوروبيتينبفضل األدب المقارن، عاد الحوار ليتواصل بين  
د على الخصوصية الوطنية ف  حديثها عن األدب المقارن، ألن أهمية هذه المدرسة السالفية على التشدي
ال تسقط أعليها و  ،ةة األدب الذي يستهدف الكشف عن جوهر الفن كظاهر الدراسات تتحدد ف  تقدير نزع

 ضحية دراسة وصفية أو موقف مسبق من األدب.
ف عن المنهجين السابقين ن ترسخ تقاليد الدراسات المقارن الت  تختلأاستطاعت هذه المدرسة 

ة األدب المقارن على أنه "البحث عن الروابط المشتركة ستعرف هذه المدر و  األمريك . الفرنس  و
 والتفاعالت بين اآلداب القومية ف  تطورها التاريخ  ".

 من أهم النقاط الت  يمكننا الخروج بها من هذا التعريف ه :  
 .ية التأثير ال تقع من جهة واحدة فقطأن كل األمم تؤثر وتتأثر وعمل - أ

  .إن كال من المؤثر و المتأثر إيجاب  وفعال -ب
 عدم إهمال الفروق القومية بين الثقافات والنظر إليها بكل موضوعية  -ج
 عدم الحكم على أي ثقافة إال بعد دراسة تطوراتها وعالقاتها بغيرها من الثقافات  -د

وقد رأ  أصحاب هذه المدرسة أنه ينبغ  االهتمام بالصراع الطبق  والصراع اإليديولوج  ألنه 
 للموضوعات األجنبية.كثيرا ف  طريقة استقبال أي مجتمع من المجتمعات  ريؤث
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 اإلفرنج: هم الفرنسيون  - 


