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      بدايات اـتشّؽل:ـ 

 

يف يف اــصف اـثاكـي مـن اـؼرن اـتاسع طػ   Positivism اـػؾسػـة اـوضعقـة هأشاطت من بع ما    

ؽان ضفور تلثر ذـك، ؽ، ومل يؽن اــؼد إديب بعقدًا طن "اــص وثقؼة"مبدأ حؼول اـبحث اـعؾؿي 

اإلؽادة من إغ  هقبوـقت تعطؿد  إذ، مرتؽزًا يف أصوـه طذ هذه اـػؾسػة ادـفج اـتارخيي ؽـي اــؼد

مقدان اـدراسة اإلكساكقة، حقـام َشبَّه دراسة ادّحارة ـغرض معرؽة احلقوان  يفوم اـبايؾوجقة حؼل اـعؾ

دراسة اـعؿل إديب ٓ تتم ـ ؿام ؽ اـساؿن ؽقفا، بدراسة اـوثقؼة )اــص إديب( ٕجل معرؽة اإلكسان.

يرى تع ـ بشؽل مـػصل طن إديب اـذي حتؽؿه ثالثة طوامل طؿؾت طذ تؽويـه وتوجقفه، وهي: 

س واـبقئة واـعرص. وسقؽون مؼدار جتظ آثار هذه اـعوامل يف كص ادبدع مؼقاسًا حيدد ؾقؿة هذا اجلـ

اــص، ويبع مدى ارتباصه هبا، وإحاـته إـقفا. وؾد شاع هذا ادـفج وهقؿن طذ معظم اــتاجات 

ؿن إصار اــؼدية يف بدايات اـؼرن اـعػين، و كَظر بعض اـباحثع إغ رواج هذا ادـفج اــؼدي ض

 اـتعؾق اـعام باـواؾعقة. 

 بإـؼاءأبل ڤققامن حع بدأ اـػركيس بداية ٓستعامل مصطؾح إدب ادؼارن  7281سـة تلشر و يؿؽن   

وتؾته  إدب اـػركيس بأداب إوربقة إخرى. طالؾة اـسوربون بباريس حول جامعة يف  هحمارضات

 حول طالؾات إدب اـػركيس بأداب إجـبقة تؽست جوسفو جان جاك أمبر ؽقام بعد حمارضات

 .طامة 

مدام وبعد ذـك ويف خطوة متؼدمة، جسدت شعورًا مبؽرًا برضورة اـتثاؾف وأمهقته، ؿان ـؽتاب        

)طن أداكقا( دوٌر يف اـؽشف طن خصوصقة إدب إداين ـؾؼراء اـػركسقع، واـدطوة إغ  دي ستال

بأداب إجـبقة ودراستفا. إٓ أهنا مل تتجاوز يف ؿتاهبا مجع ادتشاهبات وادوازكة بقـفا؛ مما جعل  اـعـاية
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تلثر هذه اخلطوة حمدودًا وؾؾقل إمهقة ـدى بعض اـباحثع. ومن اـغريب أْن يؽون ؿلُّ ذـك ؼَر 

ؼاط آـتؼاء بع هذه ؿاٍف ــشوء إدب ادؼارن، ؽؾم تستثؿر هذه اـتحوٓت اــوطقة يف دراسة ك

أداب، ودراسة أشؽال اـتلثرات إدبقة ادتبادـة ؽقام بقـفا. وؿان آشتغال اــؼدي يسعى إغ تؽريس 

 اـػؽرة اـسائدة حول أصاـة ؿل أدب وخصوصقته، بعقدًا طن طالؾته بغره من أداب. 

أنَّ ذـك مل يلخذ  امل واـظروف، ؼرأؽادت اددرسة اـػركسقة يف بؾورة رؤيتفا من ؿل هذه اـعو        

بؾغت اـدراسات  إذ، اـعػين اـؼرن ؼد اؿتؿل إؽق اجلديد يف اـعؼد اـثاـث منؽ شؽاًل رسيعًا؛

اـتي حرصت طذ مد  امذجفا اإلبداطقةاـتارخيقة واـػقؾوـوجقة ذروهتا، وؾدمت اـروماكسقة رؤيتفا وك

بشدة، ؽوجفت إدباء إغ آؽادة من اــتاج داب إخرى ودطت إغ ذـك جسور اـعالؾة مع أ

رضورة اـبحث يف مرجعقات اـظواهر إدبقة  آبداطي اـعادي، ويف اـوؾت كػسه ـػتت أكظار اــؼاد إغ

ا واـؽشف طن اـوشائج ما بع ادحظ واـعام، ؽ لصبح اــؼاد يـظرون إغ آداب أوربا احلديثة طذ أهنَّ

 أجزائه اختالؽاٌت وتشاهباٌت جديرٌة باـػحص واـػفم. وهو ما جعل من تشؽـِّل ؿاًل واحدًا تظفر يف

تعضفور إدب ادؼارن  ، ؽاجتفت اـدراسات إغ اـبحث طن جواكب استجابًة ـرضورة وحاجة ُمؾحَّ

اـتلثر واـتلثر بع إدب اـػركيس وأداب إخرى، واـعالؾات إدبقة اـتي تربط ؽركسا بإيطاـقا أو 

 أو إسباكقا.إكجؾرتا 


