
 
 

 

1 

  المحاضرة األولى :

 

 حتديد مػهوم األدب املؼارن

 

 أ.م.د. علي جميد البديري
 البصرة كلية اآلداب/جامعة

 قسم اللغة العربية

 

          

 comparative literature)األدب ادؼورن(تعددت ادػوهقم التي وضعفو البوحثون دصطؾح      

وادوضوطوت التي ُيعـى بدراستفو هذا احلؼل ادعردم. بشؽٍل كبر، واكعؽس ذلك طذ حدود ادقودين 

إال أنَّ هذا التعدد واالختالف مل  جيعل من مسللي اكتسوب األدب ادؼورن مالحَمه وجموَله البحثي اخلوص 

أمرًا صعبًو أو مستحقاًل، بل طذ العؽس من ذلك، مـحه هذا التعدد فرصًي لؾتجديد واالكػتوح طذ 

رف واآلداب. ويؿؽُن مالحظُي ذلك من خالل تتبع التحوالت التي صرأت طذ ادستجدات دم ادعو

مػفوم األدب ادؼورن مـذ كشلته وحتى استؼراره حؼاًل بحثقًو له خصوصقته ومتقزه طن بؼقي أكواع 

 الدراسوت األدبقي األخرى.

، التي ُتعدُّ الرائدَة دم جمول إِن أول حتديٍد طؾؿي لألدب ادؼورن هو الذي وضَعْته اددرسُي الػركسقي        

ف ممسُسفو الـوقد   ))دراسي آثور  األدب ادؼورن بلكهبول فون تققغم التـظر لؾؿؼوركي األدبقي، يعرِّ

 (1)اآلداب ادختؾػي من كوحقي طالقوهتو بعضفو ببعض((

ـ إىل الؽشف طن العالقوت مو بني األحداث والوقوئع ادـتؿقي إىل  تسعى ادؼوركُي ـ طـد فون تقغم     

ه هذه الوقوئع،  مجوطوت خمتؾػي ومتبوطدة غولبًو، من أجل استخالص الؼواطد والؼواكني التي توجِّ

ؾِفو. وُتعدُّ الدراسُي ادؼوركي مؽؿؾًي لـتوئٍ الدراسوت األدبقي  وحتؼقق معرفٍي أوسَع وأدق بطبقعي تشؽُّ

قي بوألدب الؼومي، ففي ُتعـى بؿعويـِي ُبعٍد آخر خورجي من أبعود األدب الؼومي، يتؿثَُّل دم طالقته ادعـ

بوآلداب األخرى. والبدَّ من حتؼق الصؾي التورخيقي بني األدبني الؾذين ُيراد طؼد ادؼوركي بقـفام، وإثبوت 

إذ ال يؽػي جمرد ،  قي ادؼوركيذلك االتصول بشؽل قطعي وممكد، وهو مو يعد رشصًو أسوسقًو دم طؿؾ

نَّ احلدود الؾغويي من وإالتشوبه مو بني أدبني خمتؾػني ألن يؽون موجفًو  لؾبوحٌ ادؼورن  دم دراسته. 

األسس ادفؿي دم التؿققز بني اآلداب الؼومقي، فقجى أْن يؽون البحٌ دم الصالت األدبقي مو بني أدبني 

األجـبقي دم الشعر العريب احلديٌ، أو تلثر الػؾسػي الوجوديي دم  من لغتني خمتؾػتني، كدراسي ادمثرات

 الروايي العربقي احلديثي، وغرهو من ادوضوطوت.
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ُف       األدَب ادؼورن بلكَّه فرٌع من فروع توريخ األدب، وهو يشتؿل طذ دراسي  جون موري كوريهويعرِّ

ؼوئؿي بني األطامل األدبقي، ومصودر إهلومفو وحقوة والعالقوت الػعؾقي ال العالقوت الوجداكقي بني األمم،

وحيوول كوريه دم تعريػه هذا اخلروج من تؼققد ادؼوركي وحرصهو بني (2)كتوهبو دم أكثر من أدٍب قومي.

أدبني، لقؿـح ادبودالت الثـؼوفقي ادختؾػي فرصي الدخول دم مقودين ادؼوركي، فتؽؾم طن )طالقوت 

 طن )طالقوت أدبقي(. وجداكقي أو روحقي( بدالً 

دم رؤيته مع فون تقغم، فوألدب ادؼورن لديه هو ))توريخ العالقوت موريوس فراكسوا غويور ويتػق      

، وطذ البوحٌ ادؼورن أْن يراطَي احلدود الؾغويي أو الوصـقي ويتحرى طن تبودل (3)األدبقي الدولقي((

ته بني أدبني وأكثر. ودم كل ذلك جيى طذ ادوضوطوت واألفؽور والؽتى وغرهو ممو يروم مؼورك

  (4).البوحٌ أْن جيعَل صريؼي طؿؾه مـسجؿًي مع صبقعي بحثه

ودم أواخر اخلؿسقـقوت من الؼرن العرشين ضفرْت مالمُح مدرسي جديدة دم األدب ادؼورن هي         

كسقي، واكتؼدْت ضقَق اددرسي األمريؽقي، وبدأْت من تلشر األخطوء التي وقعً فقفو سوبؼُتفو الػر

ًْ فقفو الدراسُي ادؼوركي، وسعى ريـقه ويؾك  ـ أحد أبرز أطضوء  الرؤيي واألزمي ادـفجقي التي وِضَع

اددرسي اجلديدة ـ إىل وْضع تعريٍف بديٍل لألدب ادؼورن، ففو لديه ))الدراسي االدبقي ادستؼؾي طن 

 األدب ادؼورن بؿـفٍ واحد فولوصف احلدود الؾغويي والعـرصيي والسقوسقي، وال يؿؽن حرص

 (5)والتشخقص والتػسر والروايي والتؼويم طـورص ال تؼل امهقًي طن ادؼوركي فقه((

ًْ أْن تتخَذ مسورًا توفقؼقًو هودئًو، جيؿُع بني الـؼد  هـري ريامك ومن ثم جوءت إضوفيُ         التي حوول

مؼولته ادفؿي )األدب ادؼورن، دم  الرؤيي اجلديدة:لطروحوت اددرسي الػركسقي ومـوقشتفو وبني صرح 

فعرف األدب ادؼورن  تعريػه ووضقػته(، وفقه يسعى إىل حتديد مجؾٍي من ادػوهقم اهلومي دم كظريي ادؼوركي،

بلكَّه ))دراسي األدب خؾف حدود بؾد معني، ودراسي العالقوت بني األدب من جفي وجموالت خمتؾػي 

 د من جفي أخرى كولػـون )الرسم والـحً وادعامر وادوسقؼى( والػؾسػي،من ادعرفي واالطتؼو

والتوريخ، والعؾوم االجتامطقي كولسقوسي واالقتصود واالجتامع والعؾوم والدين وغرهو من كوحقي 

أخرى، وبعبورة خمترصة هو مؼوركي أدب معني مع أدب آخر أو آداب أخرى، ومؼوركي األدب 

 . (6) انإكسو(ي((بؿجوالت أخرى من التعبر

                                                           

، تر: د. حمؿد غالب ، وطبد احلؾقم حمؿود ، جلـي البقون العريب ـ  ( يـظر: األدب ادؼورن : موريوس فركسوا غويور2)

 .5الؼوهرة : )تؼديم الؽتوب( : 

   15( ادصدر السوبق : 3)

 يؿؽن مالحظي تطوبق آراء غويور مع فون تقغم دم موضوطوت كثرة. إذ، 17ـ15( يـظر : ادصدر السوبق : 4)

 .318، ص1987ويؾقك، مػوهقم كؼديي، ترمجي د. حمؿد طصػور، مطوبع الرسولي، الؽويً  (ريـقه5)

 ( يـظر الـص ـ مـؼوالً بترصف ـ طن :6)

 50:  2003،  2حسوم اخلطقى، دار الػؽر ـ دمشق ، ط آفوق األدب ادؼورن طربقًو وطودقًو : د.
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وهؽذا، فؿجوالت األدب ادؼورن ومقوديـه البحثقي متسعي هـو، إىل احلد الذي جتووزت فقه الرشوط      

لصبح بنمؽون البوحٌ أن يدرس مـوصق التػوطل ادتعددة مو فالتي وضعتفو اددرسي الػركسقي لؾؿؼوركي، 

ل كؼط ي خالف أثورهو كثٌر من البوحثني حول هذا بني اآلداب وخمتؾف ادعورف والػـون، وهو مو شؽَّ

ي  ادػفوم اجلديد، إذ ستضقع ـ برأهيم ـ طذ وفق هذا االكػتوح والتوسع مالمُح األدب ادؼورن اخلوصَّ

 وحدوُده ومـفجقُته .  

ودم تطور آخر حيدُد جرموكسؽي ـ من أبرز مؼور(ي اددرسي السالفقي ومـظرهيو ـ  مػفوَم األدب      

ن بلكه ))طؾم يعـى بدراسي تطور اآلداب الؼومقي دم إصور األدب العودي الذي يوحد الرشق ادؼور

والغرب، وهو يـطؾق من وحدة السقوق التورخيي لتطور آداب الشعوب، ومن حؼقؼي التػوطل الثؼودم 

ؿؾقي ادستؿر فقام بقـفو، وبعبورة أخرى، يـطؾق من مبودئ األخوة والتعوون بني الشعوب دم مسرة ط

  (7)التؼدم والتطور التورخيقني فقام خيص الؼضويو الثؼوفقي، والسقام األدبقي مـفو((.

ولعل مو يؿقز هذا االجتوه كظرته ادغويرة لؾسوئد دم تػسره ضوهرة التلثر والتلثر مو بني اآلداب       

 ادختؾػي طذ وفق تػصقالت سـعرض هلو الحؼًو .

 

 

                                                           

موكسؽي ، ترمجي وتؼديم : غسون مرته ، صمص ـ جر (طؾم األدب ادؼورن : رشق وغرب : فقؽتور مؽسقؿوفقتش 7)

 50: 2004،  1سوريو ، ط


