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 المحاضرة الثانية :
 

 نشأة األدب املقارن و مراحل تطوره

 

 

          

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

 

      

، برضورة ؽرديـاكد بروكتقرارتبطت اـبدايات إوغ ـألدب ادؼارن دم ؽركسا بشعور رّواده ومـفم:       

بتطور أداب إخرى، ومتابعة اـتحوٓت معرؽة مستوى تطور إدب اـػركيس من خالل مؼاركته 

وؽفم اـطريؼة اـتي تؾؼـَّى هبا إدب اـػركيس ، واـتطورات احلاصؾة دم إجـاس إدبقة ادختؾػة

اـتلثرات اخلارجقة، وؾد جاء هذا متزامـًا مع بروز اــزطة اـؼومقة اـػركسقة، اـتي متثؾت بدطوة 

ل ارتبطت هذه اـبدايات بشقوع ؽعل ادؼاركة، وممارسة اـتحؾقوة. اـػركسقع إغ اـؽتابة باـؾغة اـػركسق

ـ ضفرت اـؽتب ادؼاركة دم طؾم اـتػيح واـػقزيوـوجقا، وأيضًا  إذ ادؼارين دم ادعارف ادختؾػة،

 دم اــحو واـؾغة .   ممـَفجة ـ طػوية ؼرِ  وبشؽل مؼاركةٍ 

بداية اـؼرن  اـؼرن اـثامن طػ وـظفور إدب ادؼارن دم ؿثرة ٌدم اـتفقئةؼد أسفؿت أحداٌث ـ      

اـتاسع طػ دم ؽركسا، ومثؾْت هذه إحداث حتوٍٓت كوطقة ًدم ادجال إديب@ جتؾَّْت دم اتساع إؽق 

طذ خمتؾف أداب إجـبقة من خالل اــشاط ادؾحوظ ـؾرتمجة، وتعؿقق  آصالعإديب، وازدياد 

ضفور اـصحف وادجالت دم ؿل مؽان، إمر اـذي رى، و ؽركسا واـبؾدان إخاـصالت اـػؽرية بع

من أهم سامت اـؼرن اـثامن  "اـعادقة اـػؽرية"دؽع ؽان تقغم إغ أْن يعدَّ اـسعي إغ حتؼقق مؼوـة 

 (1)طػ.

من طالؾات إدب اـػركيس بأداب إوربقة  بدراسة أبل ؽققامنبدأ اـػركيس  =8<1دم سـة و      

 . أخرى دم هذا ادجال تؾته جفودٌ ، ثم ربونوخالل حمارضاته دم اـس

ر ـؾؿؼاركة بطريؼة أول ؿتاب يـظ 91?1( اـصادر طام )إدب ادؼارن ؽان تقغم ؿتاُب  ويعد         

 ؽان تقغم وؾد مارس ؿتاُب ، إدب دراسة ادـفج اـتارخيي دم دم ذـك طذ ، معتؿداً مـفجقة وطؾؿقة

ادؼاركة بع ( ـ أي ساد مبدأ )اـدراسات اـثـائقةؽقام بعد، وٕدب ادؼارن  صبقعة ؽفم اتلثرًا ؿبرًا طذ

من ثالثقـقات اـؼرن اـعػين، وامتد تلثُره إغ ادـجزات  ابتداءً دم إدب اـػركيس ادؼارن  ـ صرؽع اثـع

                                                           

 88ـ  81( يـظر : إدب ادؼارن : ؽان تقغم  : 1)
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رن( اـذي صدر ؿتاب ماريوس ؽراكسوا ؼويار )إدب ادؼا َل مثْ  (8).ؽان تقغم اــظرية اـتاـقة ـؽتاب

 وؼره. 1;?1طام

اـتلسقَس  مبتدئًا من @تساؤل كؼدي ادؼاركة موضعَ  مـفَج  ؿبلقريـقه إتدم وؾت ٓحق، وضع و       

يرؽض  اـواردة ؽقفا@ ؽفوـرؤيته بؼراءة ما ؿتبه ادـظرون اـػركسقون دم حؼل ادؼاركة، ومـاؾشة إؽؽار 

مسلـة اـتعصب ادعؾن واإلؾؾقؿقة دم اـدراسة ادؼاركة، ٕهنا ٓ ختدم إٓ أطامًٓ معقـًة ـغرٍض 

نَّ جتاوَز ذـك حيؼُق حتّوًٓ أساسقًا دم اــظر ـطبقعة ادؼاركة، ويـتؼل هبا من ودم اـواؾع إ(9)سقاد.

ائدة اـعؾؿقة، إغ آؽاق ِاـتواصل واـتثاؾف ؽقام بع طذ أهداٍف ضقؼٍة تبتعد طن حتؼقق اـػ آكغالق

ؿبل إدب ادؼارن بلكَّه اإلكساكقة اـتي تؼوم طذ ممارسة تقات ادختؾػة. ومن هـا ؿان ؽفم إاـثؼاؽ

  (:)اـتبادل.

ورؿائزه إمريؽقة طذ صقاؼة ؾراءهتا ـواؾع إدب ادؼارن  من ذـك طؿؾت اددرسةُ  اكطالؾاً       

. وـذا ٓ يؿؽن ؽصل اـدطوة إغ بشدة، وصرح رؤيتفا اـبديؾة اهوكؼد ا، وطؿدت إغ تؼويضفادـفجقة

ؾـص إديب، وما ـبـاء اـػـي اـداخظ ـبا ةاــؼدي اـعـايةاـتغقر اـتي ؾامت هبا اددرسة إمريؽقة طن 

 ؽضاًل طن ذـكأحدثه ذـك من إطادة كظر بؿػاهقم إدب اـسائدة، وصبقعة إجـاس إدبقة وؼرها. 

، وـعل دم خصوصقتفا جتامطي من دور دم اؿتساب اددرسة إمريؽقةيؿؽن اـتغايض طام ـؾعامل آ ٓ

ؾومقة خمتؾػة )تشقك، وأداكقا، وإيطاـقا،  أساتذة هذه اددرسة وباحثقفا من أصولٍ اكحدار معظِم 

طذ أخر بؽل صوره وأشؽاـه،  وآكػتاح، ما يسفم دم تػسر اــزوع كحو اـتعددية، (;)وروسقا..(

واـتداخل ؽقام بع اـثؼاؽات ادختؾػة. وؾد ؿان هلذه اـظواهر دوٌر ممثٌر وموجٌه داخل إؽق اـذي 

دب ادؼارن، مما هّقل ـطرح رؤيتفا اجلديدة اـتي تغاير ما اطتادته تشؽـَّؾت ؽقه اـرؤية إمريؽقة ـأل

 اـدراساُت ادؼاركة من معايَر وذوٍط وجمآٍت حمددٍة .

ـؼد شفد إدب ادؼارن مسامهات جادة ـتطويره من ؾبل مؼاركع سوؽقت دم أؾطار ذق أوربا       

ذـك دم اـتلـقف ادشرتك ـؾعديد من اـؽتب  اإلشرتاؿقة، أواخر مخسقـقات اـؼرن ادايض، حقث جتسد

، وادممتر اخلامس 8>?1اـتي تتـاول إدب ادؼارن كظريًا وتطبقؼقًا، وؿان ــدوة بودابست طام 

                                                           

( يـظر: إدب ادؼارن ، مؼدمة كؼدية : سوزان باسـقت، تر: أمرة حسن كويرة، ادجؾس إطذ ـؾثؼاؽة ـ اـؼاهرة، 8)

1???   :8?،99 ،9: . 

ظر : اـوجقز دم إدب ادؼارن : مشرتك ، إذاف بّقر بروكقل ، وإيف شقػريل ، تر :د. ؼسان بديع اـسقد ، د.م ، ( يـ9)

1??? :8=   

       93( يـظر : ادصدر اـسابق: :)

الء ( يـظر : ما إدب ادؼارن : بقر بروكقل، ؿؾود بقشو، أكدريه مقشقل روسو، تر: د. ؼسان اـسقد، مـشورات دار ط;)

 ?8:  >??1، 1اـدين ـ دمشق، ط
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اـدور اـؽبر دم ضفور اجتاه مؼارين جديد يرؿز طذ  =>?1ـؾجؿعقة اـعادقة ـألدب ادؼارن، دم بؾغراد 

 (>)ن اشرتاصات اـتلثر واـتلثر.أمهقة اـتشاهبات اــؿطقة بعقدًا ط

هؽذا يتسع مػفوم إدب ادؼارن حتت سؾطة احلراك آجتامطي متجاوزًا دراسة اـتلثر ادبـقة طذ و    

 جتامطقة دم طدد من اـؼومقات.آظروف تشابه اـطن  ةاــاجت اتتشاهباـاـثـائقة اـؼومقة، ـقشؿل دراسة 

 

 

                                                           

طباس   ( يـظر تػصقل ذـك دم : مبادئ طؾم إدب ادؼارن : إـؽساكدر ديـام ، تر: د. حمؿد يوكس، مراجعة: د.>)

، مدارس إدب ادؼارن ،  1;9، مػاهقم كؼدية : =:ـ>::  =<?1،  1خؾف. دار اـشمون اـثؼاؽقة اـعامـة ـ بغداد ، ط

، وؾد سؿقت هذه اددرسة بـ )اـسالؽقة( كسبة <18: =<?1، 1قد طّؾوش، ادرؿز اـثؼادم اـعريب، طدراسة مـفجقة : سع

 إغ ـغات معظم مـّظرهيا اـذين يـتؿون إغ بؾدان ادعسؽر آشرتاؿي اــاصؼة  باـؾغات اـسالؽوكقة .


