
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/337033010

نظراٌت في العالقة بين األدبيِن العالمي والمقارن: النشأةُ والمصطلُح والمجاُل والوظيفُة

Article · January 2019

CITATIONS

0
READS

38

3 authors, including:

Fuad Abdul Muttalib

Jerash University

42 PUBLICATIONS   4 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Fuad Abdul Muttalib on 05 November 2019.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/337033010_nzratu_fy_allaqt_byn_aladbyni_alalmy_walmqarn_alnshatu_walmstlhu_walmjalu_walwzyftu?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/337033010_nzratu_fy_allaqt_byn_aladbyni_alalmy_walmqarn_alnshatu_walmstlhu_walmjalu_walwzyftu?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fuad-Abdul-Muttalib?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fuad-Abdul-Muttalib?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Jerash_University?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fuad-Abdul-Muttalib?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fuad-Abdul-Muttalib?enrichId=rgreq-2295003b3f64542612a0f6bd8e46be1d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzAzMzAxMDtBUzo4MjE5ODA0MzM1MDYzMDVAMTU3Mjk4NjgxNTQ0Mg%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


                         ISSN: 2602- 7305    قضايا األدب 
 ولاأل /العددالرابع المجلد 2012 :السنة

 

8 

                    مخبر قضايا األدب المغاربي/جامعة البويرة

نظراٌت في العالقة بين األدبيِن العالمي والمقارن   
النشأة والمصطلح والمجال والوظيفة   

 د. محمد الرقيبات
 د.فؤاد عبد المطلب

 األردن -جامعة جرش
  

 15/08/2019 :القبولتاريخ  2019/08/06: تاريخ اإلرسال
 

  ملخص: 

ف من حيث النشأة يعاجل ىذا البحث قضية العبلقة بُت األدبُت العاؼبي كاؼبقار  
كاؼبصطلح كاجملاؿ كالوظيفة، كذلك من خبلؿ الوقوؼ على مصطلح األدب العاؼبي 
كمفهومو كتارخيو ككظيفتو، كزبصيص اغبديث عنو بوصفو فبارسة نقدية كمقارنة، كمن 
مث إبراز الفهم اؼبعاصر لؤلدب العاؼبي من خبلؿ كجهات نظر كمناىج الكثَت من 

عبامعي كالثقايف العاـ. كيأيت ذلك إىل جانب تتبع مفهـو دارسيو على اؼبستويُت ا
األدب اؼبقارف ككظيفتو بذكر ما اتفق من اآلراء على تعريفو كما اختلف منها، كما ظل 
متشابكان تقليديان للوصوؿ إىل ؿباكلة إبراز العبلقة بُت األدبُت العاؼبي كاؼبقارف يف ظل 

التداخل بُت األدبُت. لذا فقد حاكؿ  كجود التمايز كاالختبلؼ اللذين ال يلغياف
البحث تقدًن صورة للعبلقة بُت األدبُت دكف أف يلغي ما بينهما من اتفاؽ كاختبلؼ. 
كخيوض البحث يف تعريف األدب اؼبقارف كمصطلحو ككظيفتو عرب مظاىره التقليدية يف 

كصوالن إىل اعبامعات كخارجها، باإلضافة إىل االذباىُت الرئيسُت الفرنسي كاألمريكي، 
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االذباىات كالتطبيقات اعبديدة على الصعيدين احمللي كالعاؼبي. كيصل البحث يف 
النهاية إىل فكرة األدب العاؼبي بوصفو فبارسة مقارنة عرب تسليط الضوء على تداخل 
ؾباالت أدبية كنقدية عدة كتفاعلها كتأثَتىا يف األدب اؼبقارف مثل الًتصبة كدراسات 

كالصور كالتاريخ األديب كاؼبقارنة التقنية كاإلنًتنت كالعوؼبة كتطور  ما بعد االستعمار
 اؼبصطلحات كالقيم األدبية كالعاؼبية.

الكلمات اؼبفتاحية: أدب عاؼبي، أدب مقارف، اؼبمارسة النقدية، التطبيقات 
 اؼبقارنة اعبديدة.

Abstract:  

An Outlook on The Relationship Between World and Comparative Literatures: The 

Origin, Term, Scope, and Function in Perspective 

   This research work tackles the relationship between world and comparative 

literatures from the perspective of their origins, terms, scopes, and functions, with a 

particular attention to the coinage, concept, history, and function of world literature, 

with a consideration of its status as a critical and comparative practice, taking into 

account the views and methods of its students and researchers on both levels, the 

academic and the cultural. This appears together through tracing the concept of 

comparative literature and its function by recognizing the differences and 

similarities with the concept of world literature, and the traditional overlapping 

between them in order to make prominent the relationship between world and 

comparative concepts. Thus, this work tries to pinpoint this relationship without 

excluding what is distinct about each of them. This work tries also to discuss the 

definition of comparative literature, its term and function through the traditional 

aspects it assumed within and without universities, its main tendencies, including the 

French and the American, reaching the new trends and applications on the local and 

international levels. Eventually, it handles the idea of world literature as a 

comparative practice by spotlighting the overlapping of several literary and critical 

movements, their interaction and impact upon comparative literature such as 

translation, postcolonial studies, images, literary history, technical comparison, the 

internet, globalization, and the developments of world literary terms and values. 
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Key words: world literature, comparative literature, critical practice, new 

comparative applications 

 البحث:
 

أنو "األدبي الذم ارتقى إىل مستول ييعرِّؼ أحدي الباحثُت اعبددي األدبى العاؼبيَّ 
العاؼبية، كاجتاز اغبدكدى بُت الدكؿ، كتيرجم إىل كثَتو من لغات العامل، كحقق انتشاران 
كاسعان، كشهرةن كبَتةن، بفضل ما ديتلك من خصائصى فنيةو، تتمثل يف تصويرًًه بيئتىػوي، 

مُّ اإلنساف، مثًل أدب كلياـ شكسبَت،  أك تولستوم، أك فيكتور كتعبَتًًه عن قضايا ُتي
 . "1"ىيجو، أك آرنست مهنغوام، أك غابرييل غارسيا ماركيز"

العاؼبي أحيانان لئلشارة إىل اجملموع الكلي لآلداًب القومية  دبكييسػتعملي مصطلح األ
يف العامل، لكنو يشَت عادةن إىل انتشار األعماًؿ األدبية كتداكؽًبا يف عاملو أكسعى خارج 

نشأت فيها. كغالبان ما دؿَّ يف اؼباضي بصورةو أساسيةو على ركائًع اآلداب البلداف اليت 
األكركبيًة الغربية، كيف أيامنا ىذه ييقٌوـي على كبوو متزايدو دبنظورو كوين. كبوسًع القراء اليوـى 
الوصوؿي إىل سلسلةو غَت مسبوقة من األعماؿ األدبية من بلداف العامًل كلِّها يف ترصباتو 

فقد نشأ منتصفى التسعينيات يف القرًف العشرينى حواره حيوم يتعلق بالقيم  متميزة.
 اعبمالية كالسياسية كبتقييداتو حوؿ العمليات الكونيًة اعبارية على التقاليد القومية.

                                                           

، 132أضبد زياد ؿببك، "األدب العاؼبي"، األسبوع األديب، تصدر عًن ارباد الكتاب العرب بدمشق، العدد (1)
 .5. ص5/1/2013
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ككتب عنو  weltliteraturكصاغ جوىاف كلفغانغ غوتو مصطلح األدب العاؼبي 
ن القرف التاسعى عشرى ليصف انتشارى األعماؿ يف عدد من مقاالتًو يف العقود األكىل م

األدبية كاستقباؽبىا يف أكركبا، دبا يف ذلك األعماؿي غَتي األكركبية، بيد أف غوتو مل يقم 
بتعريًف ىذا اؼبصطلح كربديًده. كأحرز ىذا اؼبصطلحي فيما بعد ركاجان كاسعان إثر قياـ 

ديث جرت مع غوتو عاـ تلميذه جوىاف بيًت إكرماف بنشر ؾبموعةو منى األحا
. فغوتو ربدث مع إكرماف حوؿ متعًة قراءًة الركاياًت الصينية كالشعرين "2"1835

الفارسي كالصريب كحوؿ إعجابًًو البالًغ أيضان برؤية السبل اليت تيًتجمي هبا أعماليو كتيناقشي 
يف   خارجى ببلده، كال سيما يف فرنسا. كتنبأ غوتو، يف حديث شهَت مع إكرماف نفًسوً 

، أف السنُت القادمةى ستشهد حلوؿى األدًب العاؼبي مكافى 1827كانوفى الثاين عاـ 
 اآلداب القومية بكونو منطان رئيسان لئلبداع األديب: 

إنٍت أقتنع أكثرى فأكثرى أف الشعر ميلكيةه كونية للجنس 
البشرم، يتجلى بعيًنًو يف األمكنة كلِّها كاألزمنًة كلِّها كعند 

ن البشر..... لذلك أحبُّ أف أنظر إىل نفسي عند صباعاتو م
األمم األجنبية، كأنصحي كل امرئ أف يقـو بالشيء نفسو. األدبي 
القومي مصطلح ال معٌت لو حاليان؛ كحقبةي األدب العاؼبي قريبة، 

 ."3"كجيب أف يسعى كل كاحد منا ألف ييسىرٌع من اقًتاهبا

                                                           

ترصبة جوف أكسفورد ربت عنواف ج.ك.  ( جوىاف إكرماف، أحاديث مع غوتو يف السنوات األخَتة من حياتو،2)
 ..)باإلقبليزية(1994فوف غوتو، أحاديث مع إكرماف، منشورات نورث بوينت، 

 .132( اؼبصدر نفسو، ص3)
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عاؼبي تبدك مثاليةن كصعبةى التحقق لكوهنا كعلى الرغم من أف دعوة غوتو إىل األدب ال
تنطوم على حلم بزماف تصَت فيو اآلداب كلُّها أدبان كاحدان، فإهنا كانت عرضة للنقد 
كاؼبساءلة. بيد أف دعوتو لبلنفتاح بُت اآلداب القت ترحيبان كركاجان كاسعان، ال سيما يف 

كعلى "4"جدد من ديباجًتو".مثل قولو: "ينتهي كلُّ أدب إىل نفائًس اآلداب األخرل لت
أية حاؿ، انعكس فهم غوتو لؤلدب العاؼبي يف استعماؿ كارؿ ماركس كفريدريك إقبلز 
، كذلك يف كتاهبما " البياف  ؽبذا اؼبصطلح اقتصاديان، أم بكونو عملية ذبارة كتبادؿو

، حُت كصفا " الشخصية الكونية " لئلنتاج األديب الربكجوازم، 1848الشيوعي " عاـ 
 أكدا أنو:ك 

بدالن من االحتياجات القددية، اليت كانت تلبيها إنتاجات 
البلد، قبد احتياجاتو جديدةن، تتطلب تلبيتها نتاجاًت بلدافو 
كبيئاتو بعيدةو....ككما يف اإلنتاج اؼبادم كذلك ىو األمر يف 
اإلنتاج الفكرم. كأصبحًت اإلبداعات الفكرية لؤلمم اؼبفردة 

األمم. كغدًت األحاديةي القومية كضيقي  ملكيةن مشًتكةن عبميع
أفقها أمران مستحيبلن أكثر فأكثر، إذ يولد أدب عاؼبي من اآلداب 

 ."5"القومية كاحمللية

                                                           

( اقتباس كارد يف كتاب، سامي يوسف أبو زيد، األدب اؼبقارف: اؼبنهج كالتطبيق )عماف: دار اؼبسَتة، 4)
 .61(، ص2017

بغداد: منشورات -إقبلز، البياف الشيوعي، ترصبة: العفيف األخضر،)بَتكت( كارؿ ماركس كفريدريك 5)
 .64(، ص2015اعبمل،
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كيناقش مارتن بوخنر أنو كاف لدل غوتو إحساسه حاد باألدب العاؼبي بكونو أدبان 
وؽ أكدهي ماركس يقوده السوؽي العاؼبي اعبديد لؤلدب. فاؼبنهجي الذم يستند إىل الس

. كلكن يف حُت أف ىذين اؼبفكرين كانا معجبُت باألدب العاؼبي 1848كإقبلز عاـ 
الذم أنتجتو الرأظبالية البورجوازية، سعىػيىا يف الوقت نفسو إىل ذباكزه. كقاما بذلك كمها 
ما "البياف الشيوعي"  يأمبلف بإجياد منوذج جديد من األدب العاؼبي، أدبو جيسده كتاهبي

وىيىا نشرىهي يف الوقت نفسو مًتصبان إىل لغات عدةو من العامل كيف بقاع عدة. ككاف من كن
اؼبفًتض أف يدشن ىذا النص طرازان جديدان من األدب العاؼبي كاغبقُّ أنو قبح جزئيان يف 
ذلك، فأصبح كاحدان من أكثر النصوص تأثَتان يف القرف العشرين. كبينما يػىٍتبىعي غوتو كبلن 

تتناقض  "6"كإقبلز يف رؤيتو لؤلدب العاؼبي بكونو ظاىرةن حديثة أك مستقبلية من ماركس
مع مفهـو النزعًة األكركبية اؼبركزية، سواء أقىصىدى برؤيتو لؤلدب العاؼبي ذلك اؼبزيجى 

أـ قصد بو الكتبى  –على حد تعبَت إدكارد سعيد  –الغامض من آداب العامل كلها 
جاكز يف تأثَتىا اغبدكدى السياسية كاللغوية كالقومية، فإهنا رؤية العظيمة أًك الركائعى اليت تت

، "7"تيعٌتى باألدب عناية تتجاكز تلك اغبدكد، كتنظر إليو نظرة تتسم بالرحابة كالشموؿ
كيرل الباحث اإليرلندم ىاتشيسوف ماكاكيل بوزنت أف األدب العاؼبي ظهر بداية يف 

طورية الركمانية، قبل بركز اآلداب القومية اغبديثة اإلمرباطوريات القددية، كما يف اإلمربا

                                                           

( مارتن بوخنر، شعر الثورة: ماركس، بيانات كطليعيات )برينستوف: منشورات جامعة برينستوف، 6)
 (.)باإلقبليزية(.2006

 .62عطيات السابقة، ص( انظر، سامي يوسف أبو زيد، األدب اؼبقارف: اؼبنهج كالتطبيق، اؼب7)
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. كبالتأكيد يف أيامنا ىذه، ييفهم األدب العاؼبي على أنو يشمل أيضان "8"بوقت طويل
األعماؿى الكبلسيكية من اغبقب التارخيية كلِّها، دبا يف ذلك األدبي اؼبعاصر اؼبكتوب 

صبح اؼبفكركف يف أجزاءو ـبتلفةو من من أجل اعبمهوًر العاؼبي. كدبجيء القرف العشرين، أ
العامل يفكركف على كبو حيوم باألدب العاؼبي بكونو إطاران لنتاجهمي القوميِّ اػباص، 
كىو موضوعه أثَته يف مقاالت رابندراندات طاغور كعددو من كٌتاب الصُت التقدميُت 

لقاصُّ كالشاعري ، دبا يف ذلك ا1919النهضويُت الذين ينتموف غبركة الرابع من أيار عاـ 
 (.1936 – 1881كالناقد كاؼبًتجم الصيٍت لو شوف )

 األدُب العالمي بكونه ممارسة مقارنة
ربدث غوتو عًن اللغة األؼبانية، على سبيل اؼبثاؿ، بكوهنا كسيطان فبيزان يف سوؽ 
التبادؿ األديبِّ العاؼبي، كاستطاع اإلعبلفى عن أملو بصفتو حقيقةن:" يسهم األؼباف منذ 
زمن طويل يف الوساطة كاالعًتاًؼ اؼبتبادؿ، فمن ال يفهم اللغة األؼبانية جيد نفسىوي يف 

كيف إحدل حواراتو مع إكرماف كاف أكثر "9"سوؽ تقدـ فيو كلُّ األمم إنتاجىها".
كضوحان:" إنٍت ال أربدث ىنا عًن الفرنسية، فهي لغةي اغبوار، كىي لغة ال غٌتى عنها يف 

يفهمها كديكن استعماؽبيا يف كل الببلد بدالن من مًتجم فورم،  الرحبلت ألف اعبميع
كلكن فيما يتعلق باليونانية كالركمانية كاإليطالية كاإلسبانية، يتسٌت لنا قراءةي أفضًل 
أعماًؿ ىذه األمم يف ترصباتو أؼبانيةو ذاًت نوعية متميزة لئبل يكوف ىناؾ داعو إلضاعة 

                                                           

 (.)باإلقبليزية(.1986( ق. ـ. بوزنت، األدب اؼبقارف )لندف: كيفاف بوؿ، ترينش، 8)
(، 2002( باسكاؿ كازانوفا، اعبمهورية العاؼبية لآلداب، ترصبة أمل الصباف )القاىرة: اؼبشركع القومي للًتصبة، 9)

 .277ص
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من مث أصبحًت اللغة األؼبانية يف أياـ تطبيق برنامج ك "10"الوقت يف عناء تعلم اللغات".
الًتصبة األدبية ترنو إىل اغبصوؿ على لقب لغةو أدبيةو عاؼبية. كأشار غوتو دبصطلح 
األدب العاؼبي إىل عملو مًتجمو يكسر قيودى األدب القومي، كيدعو من خبللو إىل 

. كجاء  استعماؿ ىذا اؼبصطلح لديو االنطبلؽ كبو العامل، كإجياًد إطارو مرجعي كشاملو
بكونو أدبان مقاببلن لؤلدب القومي. كإذا كاف غوتو يتفق مع كاتَبىً "البياف الشيوعي" 
ماركس كإقبلز يف فكرة التبادؿ كالعاؼبية، إال أهنم خيتلفوف يف تفسَت ىذه الظاىرًة؛ ففي 

كاؼبشاعر اليت حُت يعًتؼ غوتو باؼبلكية العامة لئلنسانية يف كتابة القصة كاألفكاًر 
تسجلها، كأهنا حقيقة للطبيعة البشرية اليت ذبمع االختبلفات، قبد أف مفهـو األدب 
العاؼبي لدل ماركس كإقبلز إمنا ىو نتيجةه لتوحد اؼبوركثات الثقافية كالفكرية للشعوب يف 
ملكية مشًتكةو بعد أف كانت معزكلةن عن بعضها، كأف الربجوازية ىي مىٍن صنعًت 

 ."11"، كأف اػببلفاًت القوميةى كاحملليةى باطلةه العاؼبية
كيف مقابل األمهية اليت منحها غوتو للمؤلف األجنَب كإسهامو يف األدب العاؼبي، 
جعل دكرى اؼبًتجًم كالناشًر كغَتىىم فبن أسهموا يف األدب العاؼبي يف اؼبرتبة الثانية، أما 

من نشاطات الرأظبالية اؼبتجانسة ماركس كإقبلز فقد أٌكدا على أف عاؼبان جديدان كلد 
اؼبمتدة عرب العامل. كتكمن فائدة األدًب العاؼبي كما يرل غوتو يف تنوع السلع األدبيًة 
اؼبعركضة. كمن األفكار اليت يتفق فيها غوتو مع ماركس كإقبلز ضركرةي كجوًد أثرو أك 

                                                           

 .278-277( انظر: اؼبرجع السابق، ص10)
ر دكمينغيز كىاكف سوسي كداريو فيبلنويفا. تقدًن األدب اؼبقارف، ترصبة فؤاد عبد اؼبطلب (انظر: سيز 11)

 كما بعدىا. 105، ص 451العدد –(، عامل اؼبعرفة 2017)الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، 
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فاألدبي العاؼبي يف صدنل للعمل اؼبًتجم لدل اؼبتلقي من دكف النظر إىل قيمتو األدبية. 
، أما الناقد الدمناركي جورج براندس فَتل أف معيار "12"مفهـو غوتو حواره بُت النظائر

العاؼبية ىو اغبصوؿ على االعًتاؼ، كيف فًتة الحقة جاء ما يدعم فكرتو؛ فمن حيث 
تي لغةي العمًل األديب أصبحًت اللغةي اإلقبليزية اللغةى الوحيدة األساسية للنشر، كفبارسا

االعًتاًؼ األديب العاؼبي أكدٍت دكر اؼبؤلف على حساب األمة اليت ينتمي إليها، كمل 
. كيقارف براندس بُت العاؼبية كالنوعية، كيرل أف "13"تكًن العدالة الكونية قائدةى العملية

األدب العاؼبي: "تصنيفه ؼببدأ األعماؿ العظيمة يف زمنو طويل كخبلؿ الكثَت من 
. كال دييز علم اجتماع األدب العاؼبي الذم اقًتحتو باسكاؿ  "14"تغيَتات التذكؽ"

كازانوفا بُت اؼبديح كالقيمة " فهي ترل العاملى األديبَّ سلسلةن ىرميةن من العوامل، يتمتع 
. كإًف اختلفًت اآلراءي يف مسألة "15"فيو اؼبستول األعلى للتقدير باجملاؿ األكسع أيضا"

كصاًؼ انتشاره فإفَّ شبة اتفاقان على أف خارجى األدب ربديد مفهـو األدب العاؼبي كأ
 كداخلىوي قاببلف للتغيَت بشكل متبادؿ.

كإٍف توسعى معيار األدب العاؼبي فإفَّ االختصاصى النظرم بدراسة ىذا األدًب داخل 
قاعة الدرس ؿبدكد جدان، فعددي اؼبؤلفُتى اؼبدركسُتى يف تراجعو مستمر، كيف مقابل ذلك 

                                                           

، سامي يوسف أبو زيد، ( ناقش عدد من اؼبقارنُت مفهـو عاؼبية األدب عند غوتو: انظر، على سبيل اؼبثاؿ12)
؛ يوسف بكار كخليل الشيخ، األدب اؼبقارف )عماف: جامعة 62-55األدب اؼبقارف: اؼبنهج كالتطبيق، ص

 . 39-38(، ص2004القدس اؼبفتوحة، 
 .108(انظر: دكمينغيز كسوسي كفيبلنويفا. تقدًن األدب اؼبقارف، ص 13)
 .110( انظر: اؼبرجع السابق، ص 14)
 .110السابق، ص ( انظر: اؼبرجع 15)
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الكتًب غًَت اؼبقركءة يف اؼبكتبة. كؼبواجهة الكم اؽبائل من اؼبؤلفات يقًتح  يتزايد عددي 
مورييت تقسيمى عمًل القراءة، إذ على الباحث النظرم أف يستخلص نتائجى عمليًة القراءة 
اليت يقـو هبا آالؼي القرٌاء ليلخصى قوانُتى األدب العاؼبي، كيكوفى االتفاؽي بُت األكثرية 

. إف كيفيةى عمًل األدب العاؼبي عمليةي انتشار؛ أم "16"ة التحليبلتالفيصلى على صح
أف األشكاؿ الثقافيةى تصدر من اؼبركز إىل اؽبامش، كمن ىناؾ ييعاد تصديرىا إىل اؼبركز 
بعد ربميلها دبضامُتى جديدةو، كيقًتف مفهـو األدب العاؼبي بتقدًن األمثلًة، لكنَّ ىذه 

الرفيعًة اؼبستول. كإحرازي تقدـو يف فهم ىذه الظاىرًة ال بٌد  اؼبفاىيمى تصبح رىينة لؤلمثلة
لو من إضافًة مفاىيمى بشكل مستمر، كاختياًر أمثلةو جوىرية من الباحث، فبعضي األمثلة 

كما يتعلق هبا من  -الركاية مثبلن  –العادية اليت يضع األدب العاؼبي النظرياًت حوؽبا 
الثقافية، كال بد من إعادة النظر يف ىذه  تعريفات، فيو إساءةه لفهم اػبصوصيةً 

 التعريفاًت اؼبوركثًة.
كخبلفا لئلمرباطوريات القددية، كاف اؼبدخلي لئلمرباطوريات األكركبية اغبديثة إقبازى 
"مهمة حضارية" يف مستعمراُتا، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ استعانٍت ىذه اإلمرباطورياتي 

ُت ثقافتًُت إلقباز األعماؿ اؼبنوطًة هبم، كمع بوسطاءى ؿبليُت قاموا بدكر اؼبًتصبُتى ب
التوسع األكركيب إىل األمريكيتًُت كآسيا كأفريقيا تبٌٌت ؾبموعة من اؼبؤلفُت فكرة اؼبثاقفًة 

متلًق( لذا  –كاالنتشاًر كاالستيعاًب، كاليت مت ربريفها لتصبح أحاديةى القطب )مانح 
"، فالتبادؿي كاالعتمادي البيٍت لن يًتكا أيَّػةى أمةو جاء اقًتاحي تعبَتو جديد ىو "التبادؿ الثقايف

                                                           

 .112( انظر: اؼبرجع السابق، ص 16)
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أك ثقافةو من غَت تأثَتو فيهما، كفبا دييز ىذا التبادؿ ظهوري فبارساتو كمفاىيمى كقيمو 
كىوياتو جديدةو مل يكن من اؼبمكن توقُّعها من أفراًد ثقافاتو سابقة، كحُت يتتبع 

لط بُت األدب العاؼبي كاػبصوصية اؼبقارنوف ىذه الثقافاًت اعبديدةى ال ديكن اػب
. كعلى سبيل اؼبثاؿ، ديكن النظر إىل اغبكايات الرمزيًة بكوهنا أحد أركاف "17"الثقافية

األدب العاؼبي، ألف عملياًت إعادًة ترصبًتها كإعادًة التعديبلت عليها تشكل كتلةن 
ما يقاـك الًتصبة،  متشابكةن من التاريخ األديب مع نسقو سهًل التمييز، كألف الشعر غالبان 

فإف الشكلى الشعرمَّ قابله لبلنتقاؿ أكثرى من احملتول، كمن اؼبمكن أف ييوٌلد الشكلي 
ؿبتونل مبلئمان يف لغة كمكافو ؿبددين. كإذا نظرنا إىل اغبكايات الرمزيًة كالشكًل الشعرم 

صًر تقوًًن على أهنما ركناف من أركاف التاريخ األديب العاؼبي، فإف ىذا يعٍت نبذى عنا
الشهرة األدبية: اؼبؤلًف كالعمًل كاألمًة. كمن ىنا ديكننا االنطبلؽي من النقطة اليت أثارىا 
غيفورد يف معرض حديثو عًن الناقد اإلقبليزم ماثيو آرنولد، الذم استعمل مصطلح 

ال ، بأنو كاف تلميذان لغوتو قائبلن: "1848األدب اؼبقارف باللغة اإلقبليزية أكؿى مرة عاـ 
ديكن لؤلدب اؼبقارف أف يدَّعيى بأنو اختصاصه قائمه بنفسو. سأعرفو بأنو )ؾباؿي اىتماـ( 
أدبو نادل بو غوتو ؼبا تنبأ بأف األدب العاؼبي سيكوف عبميع األمم صوته فيو. فذكاءي 

، كاؼبندفعي، كالبلمتناىي، يضع التصورى اؼبثايل لدراسةو مقارنة.  "18"غوتو اغبػرُّ

                                                           

 .115( انظر: اؼبرجع السابق، ص 17)
 .15(، ص2012( ىنرم غيفورد، األدب اؼبقارف، ترصبة فؤاد عبد اؼبطلب، )دمشق: ارباد الكتاب العرب، 18)
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ييعدُّ  -مع تعدًد كجهات النظر يف مفهومو –مصطلح األدب العاؼبي كىكذا قبد أف 
. فاألدبي العاؼبي "19"النقطةى اليت انطلقٍت منها ؾبموعةه من الدراسات اؼبقارنة يف أكركبا

يتضمن دعوةن صرحية إىل كسر قيود األدب القومي، كيدعو إىل االنطبلؽ كبو العامل. 
ملُت أدبيُت من ثقافتُت أك لغتُت ـبتلفتُت يلجأ إىل كاغبقيقةي أف اؼبقارًفى الذم يدرس ع

أعماؿ أدبية عاؼبية، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل شبة أشكاؿه أدبيةه عابرة للثقافات 
تصنَّفي على أهنا آدابه عاؼبيةه، ىي يف حقيقة األمر  -إف صحًت العبارةي –كاللغات 

اغبكاياًت الرمزية على ألسنة  دراساته مقارنةه؛ ألهنا تدرس شكبلن أدبيان ؿبددان مثلى 
اغبيوانات يف ثقافات متفاكتة زمانيان كمكانيان كلغويان، لتكشف لنا يف هناية اؼبطاؼ عن 
أكجو التأثر كالتأثَت أًك التناظر فيما بينها. كال غرابة أف قبد يف بعض اؼبؤلفات اؼبخصصة 

ا دليل كاضحه كصريح على ، كىذ"20"لؤلدب اؼبقارف فصبلن خيصُّ موضوعيوي األدبى العاؼبي
كديكننا أف نتذكر ىهنا ما قالو فرانز   .أف األدب العاؼبي يينظر إليو على أنو فبارسة مقارنة

حىت –ككذلك قبلى إنشائًًو  –كافكا خبصوص بناء سور الصُت:" منذي إنشاًء السور 
ًل يومنا ىذا، انصبَّ اىتمامي فقط على تاريخ الشعوب اؼبقارف، كىناؾ بعض اؼبسائ

كلذلك راح مفهـو األدب العاؼبي  "21"اليت ال ديكن الوصوؿ إىل لبِّها إال هبذه الطريقة".
بالظهور على كبوو شاملو يف عصر العوؼبة، كذلك عرب اىتماماتو متجددة على شكل 

 أمثلةو من األدب اؼبقارف أك على شكل حقلو معريفٍّ جديد.
                                                           

 .637(، ص1987(الطاىر أضبد مكي. األدب اؼبقارف أصولو كتطوره كمناىجو ) القاىرة: دار اؼبعارؼ، 19)
(، 2008) القاىرة: هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  9(انظر: ؿبمد غنيمي ىبلؿ. األدب اؼبقارف، ط20)

 .644 -634؛ كالطاىر أضبد مكي. األدب اؼبقارف أصولو كتطوره كمناىجو، ص  116-93ص 
 .351( اقتباس يف كتاب باسكاؿ كازانوفا، اعبمهورية العاؼبية لآلداب، ص21)
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 الفهم المعاصر:
التاسعى عشرى حىت بدايات القرف العشرين فأدَّل إىل  برز اؼبدُّ القومي خبلؿ القرف

اكبسار االىتماـ باألدب العاؼبي، لكٍن يف سنوات ما بعد اغبربُت العاؼبيتُت، انبثق كله 
من األدبُت اؼبقارف كالعاؼبي يف الواليات اؼبتحدة. كؼبا كانت أمةن من اؼبهاجرين ؽبا تقاليدي 

من البلداف اليت سبتلك تقاليدى راسخةن، غدًت  متفرقةه كضعيفة باؼبقارنة مع الكثَت
الواليات اؼبتحدة موقعان مزدىران لدراسة األدب اؼبقارف ) غالبان على صعيد الدراسات 
العليا يف اعبامعات ( كلدراسة األدب العاؼبي ) غالبان على صعيد الدراسة يف السنوات 

على األعماؿ الكبلسيكية اعبامعية األكىل (. كظل االىتماـ مًتكزان بصورة كاسعة 
اإلغريقية كالركمانية كآداًب األمم األكركبية الغربية البارزة، لكنَّ صبلةن من العوامل أدت 
ؾبتمعة يف الثمانينيات كالتسعينيات من القرف العشرين إىل انفتاح عظيم على عاملو 

دمِّ كالثقايفِّ كاؼبوجاتي أكسعى. كأدل انتهاءي اغبرب الباردة كمنوُّ العوؼبة يف اجملالُت االقتصا
اعبديدةي من اؼبهاجرين من أصقاع ـبتلفة من العامل كإليها كانتشاري كسائًل االتصاالت 
اإللكًتكنية اغبديثًة لفتح الطريق أماـ دراسة األدب العاؼبي. كيتضح ىذا التغَتي، على 

ي" كظهرت سبيل اؼبثاؿ، من التوسع يف كتاب " ـبتارات نورتن من ركائع األدب العاؼب
كيعرض أعماالن من أكركبا الغربية كأمريكا الشمالية فحسب،  1956أكؿ طبعة منو عاـ 

مع اختياراتو أدبيةو كاسعةو غًَت  1995مث إىل " نسخةو موسعةو " جديدة ظهرت عاـ 
. "22"غربية، مع تغَت يف العنواف من كلمة " ركائع " إىل كلمةو أمشلى ىي " األدب"

                                                           

. الطبعة الثالثة، ربرير 1995تارات نورتن من األدب العاؼبي، ربرير مينارد كساره لواؿ، طبعة موسعة، ( ـب22)
 . )باإلقبليزية(.2012مارتن بوخنر كآخركف، 
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، دبا يف ذلك ما تنشره دكر لونغماف كبيدفورد  كتيظهري اؼبختارات األدبية الرئيسة اليـو
 كنورتن أيضان، مئاًت اؼبؤلفُت من بلدافو اؼبختلفة.

كأؽبم النمو اؼبتسارع لعدد من الثقافات اؼبدركسة ربت مسمى "األدب العاؼبي" 
الةو لتدريسو ؿباكالتو نظريةن كمتنوعةن لتعريف ىذا اغبقًل كربديده كاقًتاًح أساليبى فع

كالبحًث فيو. كيدافع ديڤيد دامركش مثبلن، يف كتابو "ما األدب العاؼبي؟" الصادًر عاـ 
، عًن األدب العاؼبي بكونو مسألةى انتشارو كاستقباؿو أكثرى منو معياران ؿبددان 2003

ؤثر لؤلعماؿ، كيقًتح أف األعماؿى اليت تزدىر بكوهنا أدبان عاؼبيان إمنا ىي األعماؿ اليت ت
جيدان كتنتشر بطرؽ ـبتلفة عرب الًتصبة. كبينما يبقى منهج دامركش مقيدان بقراءتو القريبة 
ألعماؿ منفردة، يتبٌت ناقد ستانفورد فرانكو مورييت كجهةى نظرو ـبتلفةن سبامان يف مقالتُت 

 . كيناقش مورييت أف مقياس األدب العاؼبي"23"يثَت فيهما " افًتاضاتو يف األدب العاؼبي"
يتجاكز كثَتان ما ديكن فهمو بطرائًق القراءًة القريبة التقليدية، كيدافع عوضان عن ذلك عن 
طريقة " القراءًة البعيدة " اليت تسعى للنظر إىل األنساؽ الكبَتة اليت تيفهم من سجبلت 

ٌوؿ اؼبرءى تتبعى امتداًد األشكاًؿ األدبية ال كونية اؼبنشورات كالتواريًخ األدبية القومية، كزبي
 مثًل الركايات كاؼبسرحياًت كاألفبلـ كغَتىا.

كيضم منهج مورييت عناصرى من نظرية النشوء مع ربليل أنظمة عاؼبية يػىريكديىا إديانوؿ 
ككلرشتاين، كىو منهج ناقشٍتوي بشكلو أعمقى منذ ذلك اغبُت إديلي أبًت يف كتاهبا اؼبؤثر 

                                                           

. 68-54(، ص2000) 1( فرانكو مورييت، "افًتاضات يف األدب العاؼبي"، ؾبلة اليسار اعبديد، العدد23)
. كقدـ مورييت تأمبلت أخرل يف 162-148ست، ؿباكرة األدب العاؼبي، صأعيد طبعو يف كتاب، برندير غا

 . )باإلقبليزية(.81-73(، ص2003) 20مقالة "اؼبزيد من االفًتاضات"، ؾبلة اليسار اعبديد، العدد 
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األنظمة العاؼبية العملي الرئيسي للناقدة . كيتصل دبنهجهما يف دراسة "24""ؾباؿ الًتصبة "
. كقامت  "25"(1999الفرنسية باسكاؿ كازانوفا " اعبمهوريةي العاؼبية لآلداب " )

كازانوفا، باالستناد إىل نظريات اإلنتاج الثقايف اليت طورىا عامل االجتماع بيَت بورديو، 
راكز اؼبدنية لتحرز اعًتافان باستكشاؼ السبل اليت تنتشر هبا أعماؿي كٌتابو ىامشيُت يف اؼب

هبا بصفتها أدبان عاؼبيان. كيؤكد كلٌّ من مورييت ككازانوفا حاالًت البلمساكاة يف اؼبيداف 
 األديب الكوين، كالذم يطلق عليو مورييت صفة: " كاحده، لكٍن ال مساكاةى فيو".

كيستمر حقل األدب العاؼبي يف توليد اغبوار، مع نقادو من أمثاؿ غياترم 
شاكرافوريت سبيفاؾ كاليت تناقش أف دراسة األدب العاؼبي مًتصبان غالبان تلطف يف آف ت

كاحد الغٌت اللغوم للعمًل األصًل كالقوة السياسية اليت ديتلكها عمله ما يف سياقو 
. كيؤكد باحثوف آخركف أمران خببلؼ ذلك مفاده أف األدب العاؼبي جيب أف "26"األصلي

لسياقات كاللغاًت األصلية، كذلك ألف األعماؿ تتخذ أبعادان ييدرس مع انتباه حثيثو ل
جديدة يف البلداف األخرل. فقد كاف األدب العاؼبي ذات مرة اىتمامان أكركبيان كأمريكيان 
بصورة أساسية، كأصبح اآلف ميدانان مدركسان كمناقشان على كبو نشيط يف بلداف كثَتة 

عاؼبي بصورة كاسعة يف الصُت كأستونيا كأماكنى من العامل. كتينشىر اآلف سبلسلي األدب ال

                                                           

. 2006( إديلي أبًت، ؾباؿ الًتصبة: أدب مقارف جديد )برينستوف: منشورات جامعة برينستوف( 24)
 )باإلقبليزية(.

( ظهر كتاب باسكاؿ كازانوفا مًتصبنا من الفرنسية إىل اإلقبليزية ربت عنواف، اعبمهورية العاؼبية لآلداب، من 25)
.انظر: على كجو اػبصوص، الفصل الرابع ربت 2004ترصبة ـ.ب.ديبفورا، ضمن منشورات جامعة ىارفارد، عاـ

 عنواف "صناعة العاؼبية".
 (. )باإلقبليزية(.2003لم )نيويورؾ: منشورات جامعة كولومبيا، ( غياترم تشاكرافوريت سبيفاؾ، موت ع26)
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أخرل، كيقدـ معهد األدب العاؼبي دكراتو صيفيةن يف النظرية كطرائًق التدريس، كقدـ 
، كدكرتىوي التاليةى يف جامعة إستانبوؿ بلغي عاـ 2011أكؿى دكرةو لو يف جامعة بيكُت عاـ 

الثاين من القرف  . كمنذ منتصف العقد2013، كيف جامعة ىارفارد عاـ 2012
اغبادم كالعشرينى، يتدفق جدكؿه من األعماؿ بصورة دائمة كيزكد دبوادَّ من أجل دراسة 
األدب العاؼبي كاغبواراًت القائمة. كتتوافر ؾبموعاته قيِّمةه من اؼبقاالت يف كتبو مثًل: 

دب (، ككريستوفر برندرغاست،ؿباكرةي األ1995مانفرد مشلنغ، األدبي العاؼبي اليـو )
(، كثيودىُت ) 2009(، كديڤيد دامركش، تدريسي األدب العاؼبي )2004العاؼبي )

(، كاألدب العاؼبي: 2011اشًتؾ يف ربرير ؾبموعتُت (، رفيق ركتلدج لؤلدب العاؼبي )
(. كشبة أعماؿه مستقلةه تتضمن كتاب مورييت، خرائط كرسـو بيانية 2012قارئ )

(، كمادز ركزيندىل 2006دب العاؼبي )(، كجوف بيزر، فكرةي األ2005كأشجار )
(، كثيودىُت، تاريخي ركتلدج الوجيز 2008تومسن، رسمي خريطة األدب العاؼبي )

(، كلياـ كونيل، كنيكي مارش، ربريره مشًتؾ، األدبي كالعوؼبة، 2011لؤلدب العاؼبي )
األدب (، كربيكا كككويتز، مولودةه مًتصبة: الركايةي اؼبعاصرة يف عصر 2010ركتلدج )

 (.2017العاؼبي، منشورات جامعة كولومبيا )
كتزكد الشبكة العاؼبية طرقان كثَتةن ككسائلى منطقيةن النتشار األدب العاؼبي، كتسمح 
مواقع كثَتة على الشبكة حوؿ العامل بانتقاء أعماؿ من النتاج األديب العاؼبي. كيقدـ 

ة كشعرية من بلداف ـبتلفة، كقد موقعي " كلمات من دكف حدكد " ـبتاراتو متنوعةن ركائي
أكجدت مؤسسة أننربغ شبكة من ثبلثى عشرةى سلسلةن أنتجتها ؿبطة تلفزيوف بوسطن 

ربت اسم " دعوة إىل األدب العاؼبي ". كلدل اجملموعات اؼبختارة  WGBHالعامة 
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 كثر. الرئيسًة كلِّها مواقعي شاملةه، تزكد دبعلوماتو أساسية كصورو كركابطى كمصادرى ؼبؤلفُت
كيقدـ اؼبؤلفوف اؼبتوجهوف عاؼبيان أعماالن على كبو متزايد يف الشابكة الدكلية. ككاف 

( من أكائل اؼبؤيدين إلجياد سبلو 2009-1929الصريب التجريَب ميلوراد بافيك )
. كمع أف بافيك يبقى كاتبان "27"إلكًتكنية للقراءة كاإلبداع، كما يظهر ذلك يف موقعو

ائي الكورم األمريكي اؼبعركؼ باسم يونغهوتشانغ ىفي للصناعات طباعيان، فإف الثن
أكجد أعماالن ـبصصة كليان للتوزيع اإللكًتكين يف بلداف صغَتة لتصل إىل اعبمهور 
الواسع، كيساعد القراءى حوؿ العامل إلحراز فهمو أفضلى للعامل من حوؽبم كما انعكس يف 

كفيما خيص أعماؿى األدب العاؼبي آداب العامل عرب األلفيات اػبمًس اؼباضية. 
الكبلسيكية، االنتشاري الدكيل الواسع كحده ال يكفي بكونو شرطان لتسمية األعماؿ أدبان 
عاؼبيان. فالعاملي اغباسمي ىو القيمةي الفنية النموذجية للعمل اؼبعٍت كاؼبؤثرةي يف تطور البشر 

إذ ليس من السهل الوصوؿي إىل كاؼبعرفًة عمومان، كيف تطور اآلداب يف العامل خصوصان. 
اتفاؽ شامل حوؿ معيارو مقبوؿ لتحديد األعماؿ اليت ديكن أف تعد أدبان عاؼبيان، كذلك 

 ألف األعماؿ اؼبنفردة جيب أف تيدرس بسياقاُتا اػباصة زمانيان كمكانيان.
 األدُب المقارن: التعريُف والوظيفة والمصطلح

عٌتى بالوجوه التقليدية لؤلدب اؼبقارف اليت ما زاؿ البحث األديب حىت يومنا ىذا يي 
تتم دراستيها يف اعبامعات كخارجىها، إذ ال يزاؿ أيضان األدبي اؼبقارفي إىل حد معُت 

                                                           

كظٌبي كذلك بسبب ركايتو الرائجة، معجم اػبزر  http://www.khazars.com(موقع بافيك، 27)
تلفة كتشكل مثاالن (، كىي ركاية بيع منها أكثر من طبسة مبليُت نسخة يف عدد من اللغات يف بلداف ـب1983)

 بارزان إلمكانية كصوؿ مؤلف من بلد صغَت إىل صبهور عاؼبي.

http://www.khazars.com/
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سب من اغبقوؿ األدبية اعبديدة عمومان، كاليت حياكؿ العاملوف فيها على كبو حثيث  حيي
اه، كأصبح من الضركرم كربرِّم طبيعًتًو كاستقصاًء مدكدائم من أجل ربديد أىدافو 

لطلبة األدب اؼبقارف يف اعبامعات العربية االطبلعي على ىذه الدراسات كاالستفادةي 
منها، كال سيما تلك اليت تيًتجم من لغات ـبتلفة بغيةى شرًحها كصوًغها بطريقة تكوف 

ـي يف  النهاية قريبةن من فهم القارئ العريب كاؼبًتصبُت بعامة نظران ؼبا يقدمونو من مادة زبد
البحثى األديبَّ اؼبقارف اعبارم يف جامعاتنا كدكائرنا الثقافية بعامة. كاغبقُّ أف تعبَت 
"األدب اؼبقارف" ييسػتعمل على سبيل الدقة يف داللتو، ألنو يشَت إىل منهجو أك دراسةو 

ث أًك نظامية كليس أدبان زبييليان أك إبداعيان. كردبا كاف من الصحيح أف نػيعىرٌب عنو بالبح
أك ما يشبو ذلك من مصطلحات. كعلى أية حاؿ، استيعملى الدراسًة اؼبقارنة لؤلدب، 

مصطلحي "األدب اؼبقارف" كشاع بُت الدارسُت الذين يعملوف يف ىذا اغبقل. كعليو من 
الصحيح القوؿي بأف "على أيًة ؿباكلة الستقصاًء األدًب اؼبقارًف بكونو حقبلن معرفيان أف 

كالن. كتتطلب ىذه اؼبناقشةي عمليان النظر يف عدة نصوص من آداب تناقش طبيعتو أ
كثقافاتو متنوعة، على أف يكوف تداخليها كمعاعبتيها لعبلقات معينة يف اآلداب 
كالثقافاًت عرب الزماف كاؼبكاف معان، كذلك يفضي إىل تبًُت طبيعة الدراسة األدبية 

 "28"اؼبقارنة كمداىا."
، كمن لغة إىل أخرل، كمن فاألدب اؼبقارف ىو علم اال نتقاؿ من بلد إىل آخرى

. كىو أيضان فن منهجي يبحث عن عبلقات التشابًو كالقرابة  شكل تعبَتم إىل آخرى

                                                           

 . 5( ىنرم غيفورد، األدب اؼبقارف، ص28)
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كالتأثَت، كيسعى للتقريب بُت األدب كؾباالًت التعبَت كاؼبعرفة األخرل. كذلك شريطةى 
أكثرى دقةن، كمن االنتماء إىل لغات كثقافاتو متعددة من أجل الوصوؿ إىل كصفو 

كشبة تعريفاته لؤلدب اؼبقارف، لكن من اؼببلحظ أف  "29"أجل فهمو كتذكؽو أفضلى ؽبا.
ينطلقوف يف دراساًُتمي اغبديثًة من تعريف ىنرم ردياؾ  "30"عددان من الدارسُت اعبادين

ؽبذا العلم: "األدبي اؼبقارف دراسةي األدب كراء حدكد بلد معُت، كدراسةي العبلقات بُت 
ألدب من جهة كؾباالتو أخرل من اؼبعرفة كاالعتقاًد من جهة ثانية، مثًل الفنوف ا

)كالرسم، كالنحت، كالعمارة، كاؼبوسيقى( كالفلسفة، كالتاريخ، كالعلـو االجتماعية 
، كالدين، كغَت ذلك. كباختصار ىو  )كالسياسة، كاالقتصاد، كاالجتماع( كالعلـو

دابو أخرل، كمقارنةي األدب دبجاالتو أخرل من مقارنةي أدبو معُت بأدبو آخرى أك آ
ككاف ىذا التعريفي مقبوالن لدل الكثَتين اؼبهتمُت باألدب اؼبقارف  "31"التعبَت اإلنساين.
أمريكي، كتعرض لنقاش كاسعو من صباعة مهمة من اؼبقارنُت الذين -يف العامل األقبلو

 ييعرفوف عادة باؼبدرسة الفرنسية. 
ف األمريكية كالفرنسية تتفقاف على اعبزًء األكؿ من التعريف، كإذا كانًت اؼبدرستا

أم كوًف األدًب اؼبقارف دراسةن لؤلدب كراء اغبدكد القومية، فإنو توجد تنوعاته مهمةه 

                                                           

 (مادة أدب مقارف، كيكيبيديا، اؼبوسوعة اغبرة.29)
 (انظر: على سبيل اؼبثاؿ، سوزاف باسنيت، األدب اؼبقارف: مقدمة نقدية، ترصبة أمَتة حسن نويرة )القاىرة:30)

(. ككتاب سيزر دكمينيغيز، كىاكف سوسي، كداريو فيبلنويفا، تقدًن األدب اؼبقارف: 1999اجمللس األعلى للثقافة، 
 اذباىات كتطبيقات جديدة، اؼبعطيات السابقة.

( نيوتن ستالكنخت كىورست فرنز، األدب اؼبقارف: اؼبنهج كاؼبنظور، ترصبو كقدـ لو فؤاد عبد اؼبطلب 31)
 .17(،ص2011قافة السورية، )دمشق: كزارة الث
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يف الرأم حياؿ تطبيقاتو العلمية. فقد كاف الفرنسيوف يفضلوف القضايا اليت تستند إىل 
كدييلوف إىل استبعاد النقد األديب عن نطاؽ  مثًل الوثائًق الشخصية، –بينات ملموسة 

األدب اؼبقارف، كيستخفوف بالدراسات اليت تقـو على ؾبرًد اؼبقارنة، كإظهاًر 
أف دراساًت التأثَت ضبابيةه  -كاريو كغويار  –التشاهبات كاالختبلفات. كحيذر بعضهم 

السفر إىل اػبارًج، كغَتي موثوقة، كتدفعنا إىل الًتكيز على قضايا االستقباؿ كالوسائط ك 
كاؼبواقًف حياؿ بلدو معُت يف أدب بلد آخرى خبلؿ فًتة ؿبددة. كعلى خبلؼ فاف 
تيغيم، حيتاط ىذاف الباحثاف ذباه عملياًت الًتكيب الواسعة لؤلدب األكركيب ؼبا 

كقاـ  "32"تنطوم عليو ىذه العمليات من سطحية كتبسيطاتو خطَتة، كمزالقى غيبية.
بتوسيع الرؤية الفرنسية، فلكي ال تكوف الدراسةي األدبية منعزلةن  بيشوا كركسو أيضان 

كمتناثرة، يتعُتي أف يكوف لدينا تركيباته يف األدب اؼبقارف. فإذا كاف لدينا طموحاته 
خبصوص اؼبشاركة يف اغبياة األدبية كالفكرية العاؼبية، فإننا جيب بُت اغبُت كاآلخًر، أف 

قبزٍت يف البحث األديب، كنقدمىها لعلوـو أخرل، كلؤلمة، قبمعى الرؤل كالنتائجى اليت أي 
كيىديني األدب اؼبقارف للباحثُت الفرنسيُت كاؼبتدربُت فرنسيان جبزء   "33"كللعامل بأسره.

كبَت كمهم من البحث األديب اؼبقارف. فأعماؿه مثلي: "ركسو كأصوؿي الكونية األدبية" 
يف اؽبجرة الفرنسية" لبالدنسرجبيو،  لتكست، ك"غوتو يف فرنسا" ك"انتشار األفكار

ك"غوتو يف إنكلًتا" لكاريو، كرؤية ىازارد الشاملة للتنوير عرب أكركبا أمثلةه قليلةه عًن 

                                                           

(ىنرم ردياؾ "األدب اؼبقارف: تعريفو ككظيفتو "يف كتاب، األدب اؼبقارف: اؼبنهج كاؼبنظور، اؼبعطيات السابقة، 32)
 .18ص

 . 19( انظر: اؼبرجع السابق، ص33)



                         ISSN: 2602- 7305    قضايا األدب 
 ولاأل /العددالرابع المجلد 2012 :السنة

 

28 

                    مخبر قضايا األدب المغاربي/جامعة البويرة

الًتكيبات اليت تتميز باؼبعاعبة اؼباىرة للمقارنات كالتأثَتات، كبالدراسة الذكية للقيم 
ضخم من اؼببلحظات إىل  األدبية كللفوارؽ الدقيقة للقدرة الفردية يف توجيو عدد

مناذجى بارزةو للتطورات العامة. فاؼبقدمات اليت كتبها لؤلدب اؼبقارف كل من فاف تيغيم، 
 "34"ركسو ىي بذاُتا تركيباته ؽبا فائدة كبَتة.-كغويار، كايتامبل، كجوف، كبيشوا

، كفيما خيص العبلقة بُت األدب كاغبقوؿ اؼبعرفية األخرل )الفن، اؼبوسيقا، الفلسفة
التاريخ، السياسة، كغَتىا( فإف الباحثُت الفرنسيُت ال يعطوهنا اىتمامان كبَتان، كخيتلفوف 
يف درجة التأكيد مع الباحثُت األمريكيُت. فبل يناقش فاف تيغيم كغويار كإيتامبل 
كجوف العبلقةى بُت األدب كاجملاالًت األخرل. كبيشوا كركسو يعطياهنا صفحتُت ال 

ًة األدب اؼبقارف الفرنسيًة الفصليًة كاليت أشرؼ على ربريرىا أكثر. كفهارسي ؾبل
بالدنسربجيو كىازارد كؿبرركف الحقوف ال تعًتؼ هبذا النوًع من اؼبوضوعات على 
اإلطبلؽ. كراحًت اؼبناىج األدبية كاؼبنشورات األمريكية تستوعب ىذا اغبقل من 

 "35"الدراسة.
الفنوف اؼبقارنة، كلكنهم يظنوف أهنا ال  كيهتم الفرنسيوف بالتأكيد دبوضوعاتو مثلً 

تدخل يف إطار األدب اؼبقارف. فقد نىسبى بسيل مونتينو، كتبعتو صباعةه أخرل، 
. كعلى الرغم من التقسيم "36"العبلقةى بُت األدًب كالفنوًف األخرل إىل "األدب العاـ"

انة متميزة يف األكادديي الصلب، سبكن األدب اؼبقارف، كألكثر من قرف، من تبوًُّء مك

                                                           

 .20(انظر: اؼبرجع السابق، ص34)
 .20( انظر: اؼبرجع السابق، ص35)
 .40( انظر: اؼبرجع السابق، ص36)
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اعبامعات الفرنسية ألنو يضم مساحاتو أدبيةن كاسعةن مع ربديدو حريصو لؤلدب. 
فطالبي األدب أك أستاذه غالبان جيازؼ كيتعدل اغبدكد القومية كيتحمل سلفان عبئان 
إضافيان. كيبدك أف الفرنسيُت ال يرغبوف يف ىذه اجملازفًة، باإلضافة إىل أف الدراسة 

قة األدب باجملاالًت األخرل من التعبَت اإلنساين تستدعي مشكبلتو اؼبنهجية لعبل
إضافيةن تؤذم عملية قبوؿ األدب اؼبقارف بكونو ؾباالن أكاددييان ؿبًتمان. كىناؾ اعًتاضه 
ـي كجود ترابط منطقي بُت األدًب اؼبقارف بكونو دراسة لؤلدب  جوىرم آخري ىو عد

ونو دراسة لتشعبات األدب خارج حدكده خارج حدكد القومية، كاألدًب اؼبقارف بك
األدبية. كأكثري من ذلك، إذا كانًت اؼبعاين الضمنيةي اعبغرافيةي اليت ينطوم عليها 
مصطلح األدب اؼبقارف ؿبددةه على كبو ال بأس بو، فإف التشعباًت النوعيةى اليت 

رغب يتضمنها اؼبفهـو األمريكي تثَت مشكبلتو تتعلقي بتحديد التخـو اليت ال ي
كيعٍت ذلك أنو جيب أف نكوف أكثر سبييزان يف قبوؿ  "37"األمريكيوف يف القياـ هبا.

موضوع بكونو أدبان مقارنان. كينبغي أف نتأكد من قبوؿ مقارنةو ذبرم بُت األدب كحقلو 
آخرى غًَت أديب فنعيػدُّىا أدبان مقارنان إال إذا كانت نظامية كديرست خارج نطاؽ األدب 

ؿبددان مستقبلن كمًتابطان. كال نستطيع أف نصنف اعبهود البحثية بكوهنا بكوهنا علمان 
أدبان مقارنان جملرد أهنا تناقش جوانبى متأصلةن من اغبياة كالفن، ألهنا تنعكس يف األدب 
بصورة طبيعية. فإف دراسةن حوؿ اؼبصادر التارخيية للمسرحية الشكسبَتيًة ال ديكن أف 

تركزت حوؿ بلدو آخرى أك كاف التاريخ كاألدب فيو القطبُت  تكوف أدبان مقارنان إال إذا
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ا األدبيةي قد أيخضعت  الرئيسُت يف الدراسة، ككانًت األخبار كالوقائعي التارخيية كتكيفاُتي
للمقارنة كالتقوًن على كبو منهجي، ككانًت النتائج اليت تيوصِّػلى إليها ذاتى عبلقة 

ينة يف ركايةو ؽبنرم جيمز ال ديكن أف تدخل يف باجملالُت نفسيهما. كدراسةي شخصية مع
نطاؽ األدب اؼبقارف إال إذا طيوِّرٍت نظرة منهجية ؽبذه الشخصيًة يف ضوء النظريات 

 "38"النفسية لفركيد أك أدلر أك يونغ.
كإٍف أيًخذى ىذا االحًتازي باغبسباف، فإنو ديكن اإلشارةي إىل اؼبفهـو األمريكي األكسًع 

اؼبقارف. كجيب فيو تأكيدي السعي إلقباز حدٍّ أدىن من اؼبعايَت فيما خيص األدب 
كتدعيًمها كي تساعد على رسم حدكد اؼبوضوع اؼبقارف. كلكٍن جيب أال يكوفى 
ـي بالوحدة النظرية على حساب اعبانب الوظيفي الذم ردبا يتمتع بأمهيةو أكثرى  االىتما

نو حقله مستقلٌّ كعليو أف يؤسسى من األدب اؼبقارف. إذ ييفهىمي من األدب اؼبقارف أ
بنفسو قوانينىوي الراسخةى، كأنو ليس علمان ثانويان كشبة حاجةه ماسةه إليو، كأنو صلةي الوصًل 
بُت أجزاء صغَتةو من أدب ؿبدكد، كىو جسره بُت ؾباالت اإلبداع اإلنساين اؼبًتابطًة 

وؿ اعبوانب النظرية عضوينا كلكنها منفصلة طبيعيان. كمهما كانت طبيعة اػببلفات ح
لؤلدب اؼبقارف، فثمة اتفاؽه حوؿ مهمتو: ىو أف يقدـ للباحثُتى كالطلبًة كاألساتذًة 
كالقراء، فهمان أفضلى كأكثرى مشوالن لؤلدب كلًِّو ال عبزء منقسم أك أجزاءو منقسمة 
كمعزكلةو عنو. كإنو يستطيع القياـ بذلك على أفضًل كبوو ليس فقط عن طريق إقامًة 

قة بُت آدابو عدةو بل أيضان عن طريق الوصل بُت األدب كؾباالتو أخرل من عبل
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اؼبعرفة كالنشاط اإلنساين، ال سيما اغبقوؿي الفنيةي كاإليديولوجيةي، كذلك بتوسيع البحث 
 "39"على الصعيديًن اعبغرايف كالنوعي.

كشبة مصطلحاته تتشابك تقليديان مع األدب اؼبقارف، ككتب عن ىذا التداخل 
. كما يهمنا يف ىذا السياؽ "40"نرم ردياؾ ؿبددان إياىا باألدب القومي كالعاؼبي كالعاـى

العبلقةي بُت األدبُت اؼبقارف كالعاؼبي. كمن اؼبمكن توضيحي معاين ىذه اؼبصطلحاًت من 
أجل تعيُت اغبدكد فيما بينها. إذ ال يوجد أساسان اختبلؼه جوىرمٌّ يف طرائق البحًث 

)األدب الذم كتبو مؤلفوف يكتبوف بلغة كاحدة( كاؼبقارًف، على  يف األدب القوميِّ 
سبيل اؼبثاؿ: مقارنةه بُت شكسبَت كدرادين، أك ىوغو كغوتو. لكٍن ىناؾ موضوعاته 
يواجهها األدب اؼبقارف على كبو خاص تتجاكز اىتماماًت األدًب القومي مثلي: 

ـي بُت الثقافات، كالقضايا اليت تت علق بالًتصبة األدبية. كتوجد التماسُّ كالتصاد
موضوعات أخرل يعاعبها األدب القومي بطرؽ ـبتلفة، لكنها ربتل مكانةن أكثرى أمهيةن 
 ، ، كالتأثَتي األديب، كالسفري يف البحث األديب اؼبقارًف مثلي: الركاجي، كاالستقباؿي

 كالوسائطي.
اؼبقارف من الناحية  كشبة صعوبةه يف سبييز اختبلؼو حادٍّ بُت األدب القومي كاألدبً 

اعبغرافية، إذ ىناؾ مؤلفوف يكتبوف بلغة كاحدة كلكنهم ينتموف إىل أمم ـبتلفةو: فقد  
كاف مًتلنك بلجيكيان يكتب بالفرنسية، فهل ديكننا أف نصف عبلقتىوي الوثيقةى بالرمزية 

ليزية أك الفرنسية أدبان مقارنان؟ كماذا خبصوص اؼبؤلفُت اإليرلنديُت الذين يكتبوف باإلقب
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فنلنديُت يكتبوف بالسويدية؟ كتنشأ صعوباته فباثلة يف أثناء مقارنًة مؤلفُت من بلداًف 
، ككتابو سويسريُت يكتبوف  أمريكا البلتينيًة يكتبوف باإلسبانية مع كٌتابو إسبافو

ألةى تغيَت باألؼبانية كعبلقًتهٍم باألدب األؼباين. كإىل أم مدنل جيب أف نأخذ مس
اعبنسية معياران باغبسباف، فقد أدل حصوؿي ت.س. إليوت على اؼبواطنة الربيطانية، 
كحصوؿي توماس ماف على اؼبواطنة األمريكية، كحصوؿي جرباف خليل جرباف أيضان على 
اؼبواطنة األمريكية إىل ظهور نتائجى أثرٍت يف دراسة أعماؽبمي األدبيًة كتصنيًفها. كمن 

، يوجد مؤلفوف ينتموف إىل أمة كاحدة لكن يكتبوف بلغاتو ـبتلفةو. فهناؾ  ناحية ثانية
كتابه عربه يعيشوف يف بلداف غربية كيكتبوف بالفرنسية كاإلقبليزية، ككٌتابه كيلزيوف 
يكتبوف باإلقبليزية، كبلجيكيوف يكتبوف بالفرنسية، كصقليوف يكتبوف باإليطالية، 

يوف يكتبوف باإلسبانية كالفرنسية. كتثَت ىذه كأككرانيوف يكتبوف بالركسية، كباسك
العبلقاتي مسائلى ربتاج إىل إجابات كافية، كال بد من اإلجابًة عن كل مسألة على 
حدة كدراسًة الظركًؼ اػباصة هبا. كعلى أية حاؿ، ديكننا أال نًتدد يف ىذا السياًؽ يف 

إيرلندم كأمريكي، إىل أف ننسب مقارناتو بُت كاتبو إقبليزم كآخرى أمريكي، أك بُت 
حقل األدب اؼبقارف. على الرغم من كجود معاملى غًَت كاضحةو، حُت نعود مثبلن إىل 
األدبُت اإلقبليزم كاألمريكي يف فًتة استيطاف أمريكا إذ كاف األدب األخَت دير يف 
مرحلة التكوين. كعلى أية حاؿ، جيب االتفاؽ هبذا اػبصوًص على قاعدة أساسية 

باحث ييصنِّفي موضوعان شائكان من ىذا النوع بأنو موضوعه مقارف جيب كىي أف أم 
عليو أف يقدـ برىانان إجيابيان يف أنو يعاجل فركقان مهمة يف اللغة أًك القومية أًك الًتاث أًك 
، فإهنم يتفقوف  الثقافة. كإذا كاف معظم اؼبقارنُت ييقرُّكفى بوجود تعقيداتو كتداخبلتو
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ليست من الكثرة أًك اػبطورة حبيث تلغي التمايز بُت األدب  على أف ىذه الصعوباتً 
 "41"اؼبدركًس داخلى اغبدكد القومية كعربىىا.

كظهر مصطلح "األدب العاـ" مع نشأة الدراسات اؼبقارنة يف فرنسا، يف كتاب 
، كعيدَّ امتدادان طبيعيان لؤلدب اؼبقارف "42"(1931بوؿ فاف تيغيم "األدبي اؼبقارف" )

ضركريان لو، كراج استعمالو باإلقبليزية كباقي اللغات. كيدؿ مصطلح "األدب كمكمبلن 
العاـ" يف العادة على مناىجى كمنشوراتو تيعٌتى باآلداب األجنبية كخباصة اؼبًتصبةي إىل 
اإلقبليزية، أك بصورة عامة، لوصف أعماؿو ال تقبل التصنيفى يف أم قسم من أقساـ 

خارجى األدب القومي الواحد. كقد يشَت أحيانان إىل  األدب كتلفت انتباهى الدارسُت
تياراتو أك نظرياتو أك قضايا أدبيةو عامةو يهتم هبا اعبميع مثًل علًم اعبماؿ كؾبموعاًت 
نصوصو أدبية أك دراساتو نقديةو كتعليقاتو كـبتاراتو تارخيية تتناكؿ آدابان عدةن. كيف 

دـ أساسان فبتازان للدراسات اؼبقارنة، فإهنا حُت أف منشوراًت األدًب العاـ كمناىجىوي تق
ال تيقدـ طريقة مقارنة منهجية جيب اتباعها بالضركرة. كيبدك أف عدـ الوضوح يف 
مصطلح "األدب العاـ" جعىلىوي يكتسب خصوصيةن تستحق بعضى االىتماـ. بالنسبة 

ُـّ كالقوميُّ كاؼبقارفي ثبلثةى مست وياتو مًتابطةو منطقيان. إىل بوؿ فاف تيغيم ديثل األدبي العا
إذ خيتص األدب العاـ بدراسة تطوراتو يف عددو أكربى من البلداف تؤلف كحداتو 
عضويةن مثلى أكركبا الغربيًة، كأكركبا الشرقيًة، كأمريكا الشماليًة، كالشرًؽ، كغَتىا. كيعاجل 
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عادة األدب القومي قضايا خاصةن يف أدب قومي كاحد، بينما يتناكؿ األدب اؼبقارف 
مشكبلتو تتعلق بأدبُت ـبتلفُت. كديكن التعبَت عن كاقع اغباؿ ىذا من تصور األدب 
القومي بأنو دراسةي األدب ضمن اعبدراف، كاألدبي اؼبقارف دراسةي األدب عرب اعبدراف، 
كاألدب العاـ فوؽ اعبدراف. كتبقى اآلداب القومية عواملى أساسيةن أك بكوهنا مرتكزاتو 

اؼبقارف. كتصبح اآلداب القومية يف دراسة األدب العاـ أمثلةن  للبحث يف األدب
سب جزءان  لبلذباىات الدكلية. كديكن القوؿ إف دراسة اؼبكانة األدبية لعمل معُت حيي
من األدب القومي، يف حُت أف حبثان حوؿ تأثَت مؤلف يف ذلك العمًل سينتمي إىل 

العاطفية ييعٌد أدبان عامان. كبناءن على ذلك األدب اؼبقارف، كإجراءي دراسةو للركاية الشرقية 
تصبح الدراسات اليت تتناكؿ األدبى البلتيٍت يف عصر النهضة أك تاريخى أكركبا أك 
أمريكا األديب أًك الركمانتيكيةى األكركبية أًك الفكرى األكركيب يف القرف التاسعى عشرى أًك 

 "43"العاـ.الكبلسيكيةى يف العامل البلتيٍت أمثلةن توضح األدب 
كتثَت تعريفات فاف تيغيم على األقل مسألة كاحدة: إنو ؼبن العشوائي كاؼبيكانيكي 
أف نقصر مصطلح األدب اؼبقارف، كما فعل ىو، على حبوث مقارنة يف الصلة األدبية 
بُت بلدين فحسب. يف حُت أف الدراساًت اليت تتضمن أكثرى من بلدين تيعزىل إىل 

اؼبقارنة بُت مؤلفٌُت أدبان مقارنان، كتينسب اؼبقارنة بُت ثبلثة األدب العاـ؛ كتيصنَّفي 
مؤلفُت إىل األدب العاـ؛ إذ يكفي مصطلح األدب اؼبقارف ليشمل تركيباتو تنطوم 

                                                           

( ؼبزيد من التفاصيل حوؿ الًتابط أك التداخل بُت األدب العاـ كاؼبقارف، انظر مثبلن: يوسف بكار كخليل 43)
زيد، األدب اؼبقارف: اؼبنهج  ؛ كسامي يوسف أبو64 - 60الشيخ، األدب اؼبقارف، اؼبعطيات السابقة، ص

 .83 - 79كالتطبيق، ص
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على أم عددو من البلداف أًك اؼبؤلفُت. كمن احملتمل يف بنائو ؽبذه التصنيفاًت اؼبتميزًة، 
نطقيان أقلَّ من تقسيم ضركرمٍّ للعمل. إذ إف أٌف فاف تيغيم فكر يف كحدات مًتابطة م

عدد األعماًؿ اإلبداعيًة كالتارخييًة كالنقديًة اليت جيب أف يستوعبها الباحث قبل أف 
يأمل يف الشركع يف إعطاء صورة كافية فيما يتعلق بفًتة أك جانب ؿبدد ألدب ما، 

أف يضطلع  أصبحت ضخمة جدان حبيث إننا ال ديكن أف نتوقع من الباحث نفًسو
دبهمة دراسة أدبو آخرى كآدابو عدةو. كخيشى فاف تيغيم بدكره، كألسباب تتعلق باؼبيل 
كالكفاية كالعمر، مًن احتماًؿ عدـ استطاعة الباحثُت اؼبتخصصُت باألدب اؼبقارف 
ـى بتجميًع كدمًج األحباث اليت تتناكؿ أكثرى من أدبُت قوميُت. كؽبذا تربز اغباجة  القيا

ة ثالثة من الباحثُت لتقـو بتجميع نتائًج البحث يف األدبُت القوميِّ كاؼبقارًف إىل ؾبموع
لتدؾبىها باألدب العاـ. فمخاطري ترتيبو كهذا كاضحةه للغاية، دبعزؿ عًن الطبيعة 
الفرضية إلمكانيًة تطبيقو، مع أخذ فردية البحث يف اغبسباف. كعلى الباحثُت يف 

بتنظيم نتائًج حبوًث اآلخرين، كىي مهمة ضخمة  األدب اؼبقارف كالعاـ أف يكتفوا
بطبيعتها، كىذا عمل من شأنو أف يعرضهم لفقداف االتصاؿ بالنص األديب، كىو 
شيء حيمل بذكر حصًر األدب كتسطيًحو كذبريًده من إنسانيتو، كمن اؼبؤكد أف 

ربديد أعماؿ فاف تيغيم نفًسو مل تنجي من ىذا اػبطر. باختصار، فاف تيغيم ينطلق يف 
األدب اؼبقارف، من منهج ثنائيًة اؼبقارنة بُت أدبُت، يف حُت ييسند مهمة اؼبقارنة بُت 
آداب عدةو لؤلدب العاـ، كلكنو ظل حبيس اؼبركزيًة الفرنسية أكالن، كاؼبركزيًة األكركبية 
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ثانيان، إذ قصر اؼبقارنة على بلداف أكركبا الغربيًة يف إطار األدب العاـ، كظلت بلداف 
. كفبا جيدر ذكره أف رينيو إيتامبل انتقد يف كتابو "44"عامل األخرل خارجى ىذه اؼبقارنةال

"أزمة األدب اؼبقارف" فكرةى اؼبركزية الفرنسية كانغبلقىها، مثيَّ فكرةى اؼبركزية األكركبية، 
كطالب بتعدديًة اؼبقارنة يف إطار األدب العاؼبي، كدراسًة اللغاًت الصينيًة كالبنغاليًة 

 ."45"العربيًة يف ىذا السياؽً ك 
 ، كإننا منيل إىل التفكَت بأف تقسيمان صارمان لؤلعماؿ بُت باحثي األدب القوميِّ
ِـّ غَتي عملي كغَتي مرغوبو فيو. فباحثو األدب القومي جيب أف ييدركوا  كاؼبقارًف، كالعا

كاآلخًر كيتصرفوا مًن التزامهم بتوسيع آفاقهم، كجيب تشجيعيهم ليقوموا بُت اغبُت 
برحبلت يف آدابو كؾباالتو أخرل تتصل باألدب. كعلى دارسي األدب اؼبقارف أف 
، إىل ؾباالت ؿبددةو أكثرى من أدهبمي القوميِّ ليتأكدكا أف ؽبم  يعودكا، من حُت إىل آخرى
قدمان كاحدة على األقل ثابتةه يف األرض. كىذا ما يفعلو بالضبط دائمان أفضلي 

 ب اؼبقارف كيف بلداف ـبتلفة.الدارسُت يف حقل األد
كال يتسم أم مصطلح من اؼبصطلحات اليت مت التطرؽ إليها حبدكد كاضحة سبامان، 
ألف التداخل موجود بينىها كلِّها، غَت أف تعريفى األدبُت القوميِّ كاؼبقارًف كالتمييزى 

يكي بينهما كاضحه بصورة كافية فيمكن االستفادة منهما إذا أقررنا باؼبفهـو األمر 
األكثًر مشوالن لؤلدب اؼبقارف، فإننا نؤكد إخضاع اؼبوضوعاًت اليت ييزعىمي أهنا تنتمي إىل 

                                                           

 .82( انظر: سامي أبو زيد، األدب اؼبقارف: اؼبنهج كالتطبيق، ص44)
(، 1987( انظر: رينيو إيتامبل، أزمة األدب اؼبقارف، ترصبة سعيد علوش )الدار البيضاء: اؼبؤسسة اغبديثة، 45)

 .10ص
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ىذا اغبقًل إىل تفحصو أكثرى دقةن، على أساس مقياسو أكثرى تشٌددنا فبا عليو األمر حىت 
اآلف. كاألدبي العاؼبي، دبعٌت األدبي الذم يتمتع بشهرةو كقباحو مرموقُت يؤىبلنو غبيازة 
اىتماـ دكيل، مصطلحه مفيد، لكنو جيب أال ييسػتعملى على كبو دقيق ليصبح بديبلن 
معينان لؤلدب اؼبقارف أًك العاـ. كمن اؼبتوقع أيضان أف يتم ذبنبي مصطلح األدب العاـ 
حيث ديكن ذلك، ألنو يعٍت أشياءى ـبتلفةن كثَتةن بالنسبة إىل أناسو كثَتين. إذ ديكننا أف 

نو مًتادفاتو تدؿ على اؼبعٌت اؼبقصوًد: أدبه مقارف، أك عاؼبيٌّ، أك نستعملى بدالن م
مًتجمه، أك غريبٌّ، أك نظريةه أدبيةه، أك بنيةه أدبيةه، أك أدبه فحسب، أك أمُّ مصطلح 

 "46"آخرى حسبما تقتضيو كلُّ حالة.
 العالقة بين األدبين العالميِّ والمقارنِ 
ما يرل ىنرم ردياؾ، لكن ىذا التداخلى ليس شبة تداخله لؤلدب العاؼبي كاؼبقارًف، ك

معقدان أك خطران يلغي التمايز بينهما. كيوجد اختبلؼ يف الدرجة بينهما باإلضافة إىل 
اختبلفاتو أكثرى جوىريةن. إذ حيتوم األدب اؼبقارف على عناصًر اؼبكاف، كالزماف، 

العاؼبي، لكن غالبان، كالنوع، كالكثافة، كىو يشمل من الناحية اعبغرافية، مثلى األدب 
ال دائمان، مكانان أكثر ربديدان. كغالبان ما يعاجل األدب اؼبقارف العبلقةى بُت بلدين 
، مثلي العبلقاًت  فحسب، أك مؤلفُت من جنسيتُت ـبتلفتُت، أك مؤلفو كبلدو آخرى

اؿ اإلقبليزية، كالعبلقًة بُت كريستوفر مارلو كغوتو، أك مصري يف أعم-األدبية األؼبانية
شكسبَت. أما اؼبصطلح األكثر شيوعنا "األدب العاؼبي" فيعٍت ضمنان االعًتاؼى بو يف 

                                                           

 . 32-30( انظر: اؼبرجع السابق، ص46)
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صبيع بلداف العامًل، أًم العامًل الغريب تقليديان، كىو التطابق الذم ىاصبو إيتامبل على 
 ."47"كبو حيوم

كيوحي "األدب العاؼبي" أيضان بعنصر الزمن الذم يبدك قاعدة مقررة. فاغبيازة على 
رةو أدبيةو عاؼبية يستغرؽ كقتان. إذ يتعامل "األدب العاؼبي" مع األدب الذم ييعٌد شه

عظيمان بفعل اختباًر الزمن. لذلك قلما يظهر األدب اغبديث ككأنو غَت مشموؿ سبامان 
يف مصطلح "األدب العاؼبي". كديكن لؤلدب اؼبقارف، على األقل نظريان، أف يقارف أمَّ 

النظر عن كوف األعماؿ حديثةن أك قدديةن. كمهما يكن فإنو  عملو ديكن مقارنتو بغض
جيب االعًتاؼ أيضان أف ذلك كثَته من الناحية التطبيقية، كردبا معظمي دراسات األدب 
اؼبقارف، تعاجل شخصياتو أك أعماالن أدبية من اؼباضي حازت شهرة عاؼبية. لذلك 

قيقة أدبه عاؼبي مقارف. كىهنا معظمي ما قاـ بو كسيقـو بو اؼبقارنوف إمنا ىو يف اغب
ديكننا القوؿ بأف العامل األديب مسرحه للقول اؼبتفاعلة كاؼبتحولة، كال يتم كصفو كفقان 
للمنطق اػبطي للتحوؿ التدرجيي، كإمنا يتم تشكيلو يف أثناء اؼبواجهة بُت القول 

إىل اتفاؽ  اؼبركزيًة اعباذبة كبو قطب مستقلٍّ كموحدو يسمح لكل اؼبتصارعُت بالوصوؿ
حوؿ معيار موحدو للقيم األدبية استنادنا إىل نقاط استداللية أدبية صرفة. فيخرج 
العمل من اغبيز القومي، متخلصان من قول اعبمود اليت تسهم يف تأكيد الفركؽ 
بتقسيمها كزبصيصها، كمتجاكزان القيمى السائدة، إىل اغبيز األديب العاؼبي. مثيَّ يغدك 

 اؼبقارنُت. كتفسر باسكاؿ كازانوفا ذلك قائلة بأف: "كلَّ عملو قادـ متوافران للدارسُت

                                                           

 . 32كما يليها كحىت ص 25: اؼبرجع السابق، ص(انظر47)
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من حيز قومي قليلي الثراء، يتطلع إىل لقب أدب ال يوجد إال بعبلقة بشبكات 
األماكن األكثر استقبلالن كقوةن يف اإلقرار. كفرض سبثيل التفرد، الذم يؤسس 

يظهر كبار أبطاؿ األدب إال بعبلقة  اإليديولوجية األدبية، فكرةى الوحدة اإلبداعية فبل
كتعرض كازانوفا حالة  "48"ؽبم بالقوة النوعية لرأس اؼباؿ األديب اؼبستقل كالدكيل".

استقباًؿ جويس كاالعًتاًؼ بو مثاالن ككاف مرفوضان يف دبلن كمغموران يف لندف كفبنوعان 
ثاؿو على التحوؿ يف نيويورؾ مث اعًتفت بو باريس الحقان. كتعدُّ حالة جويس أفضلى م

 "49"من األدب القومي إىل العاؼبي كاؼبقارف.

كيعاجل األدب العاؼبي بصورة رئيسة اإلنتاجى األديب الذم حاز مع الزمن تقديران 
عاؼبيان يتسم بالدديومة، مثلي "الكوميديا اإلؽبية" ك"دكف كيشوت" ك"ىاملت" 

وو أقلَّ، مع مؤلفُت من ك"الفردكس اؼبفقود" ك"فاكست"، كغَتىا أك يتعامل، على كب
العصر اغبديث حازكا ترحيبان خارج بلداهنم، مثلي ىيمنغوام، كبرخيت، كإيليوت، 
كماركيز، كبورخيس، كؿبفوظ كىذا الًتحيب قد يكوف يف كثَت من األحياف مؤقتان، مثلي 
حالة جوف جلزكريت، كمارغريت ميتشل، كألربتو مورافيا، ككولن كيلسوف، كال يتقيد 

ؼبقارف إىل اؼبدل نفًسًو دبقاييًس النوعية أًك الكثافة. كأيقًبزٍت دراسات مقارنة األدب ا
مفيدة كديكن إقباز اؼبزيد منها حوؿ مؤلفُت من الدرجة الثانية ديثلوف مبلمحى عصرىمي 
اؼبرتبطةى بالزمن أكثرى من الكٌتاب الكبار، كقد تتضمن مثلي ىذه البحوًث مؤلفُت كانوا 

ك عيرفوا بأهنم ناجحوف مثلي ألكسندر دديا األب كاألبن كسكريب ييعٌدكف كباران أ
                                                           

 .131-130( باسكاؿ كازانوفا، اعبمهورية العاؼبية لآلداب، ترصبة أمل الصباف، ص48)
 كما بعدىا. 362، كمن الصفحة131( انظر: اؼبرجع السابق، ص49)
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كساربو كإميل أكجيو كاؼبنفلوطي، أك مؤلفُت ثانويُت فبن مل يشقوا طريقان خارج 
 بلداهنم، كلكنَّ إنتاجىهمي األديبَّ قد يوضح اذباىات الذكؽ األديب يف البلداف األكركبية.

اؼبعنيُت، كمن الدرجة األكىل فبن مل كيوجد، باإلضافة إىل ذلك، بعضي الكتاب 
يعًتؼ هبمي األدبي العاؼبي بعد، مرشحُت على كبو جيدو لدراسات األدب اؼبقارف، 
كديكن أف تسهم ىذه الدراساتي حقيقةن يف قبوؽبم بكوهنم شخصياتو من األدب 

هم العاؼبي. كمن بُت األدباء كاؼبفكرين القدامى الذين سبت إعادة اكتشاًفهم أك تقوديً 
أك بعًثهم على كبو أساسيٍّ يف العامل الغريب: جوف دىف ككيلياـ بليك كىَتماف ملفيل 
كفريديريك ىولدرلُت كجَتارد دم نَتفاؿ كسورين كَتكغارد كدينيس ديدرك كىَتماف 
ـى نفسىو على اؼبستول العاؼبي ما زالوا  ىيسو كغَتىم. كىناؾ آخركف يستحقوف االىتما

ان خارج بلداهنم من أمثاؿ: بينتو بَتيز غالدكس، كماريانو ينتظركف اعًتافان مساكي
خوسية دم الرا، كجوىاف جوتغريد ىَتدر، ككيبلكاثر، كؼ.سكوت فيتزجرالد، 
كآرفند أديغا، كأكرىاف باموؽ، كؿبسن حامد، كعبد السبلـ العجيلي، كقبيب ؿبفوظ 

)باستثناء الركسي( بعيدةن  كالقائمةي طويلةه. كغالبان ما كانًت اآلدابي الشرقية كالسبلفية
 عن دائرة االىتماـ الغريب، كاليت ال بد أف ربتومى على أعماؿ أدبية جديرة باالىتماـ.

إف عناصر اؼبكاًف كالزماًف كالكثافًة تطرح اختبلفاتو يف الدرجة بُت األدبُت العاؼبي 
النظرة  كاؼبقارف. لكن ىناؾ فركؽه أكثري جوىريةن بينهما. كمن حيث األساس، تتضمن

األمريكية لؤلدب اؼبقارف حبوثان يف عبلقة األدب دبجاالتو معرفية أخرل، كال يشتمل 
األدب العاؼبي على ذلك. إضافةن إىل ذلك، يقـو اؼبفهوـي الفرنسي كاألكثري ربديدان 
لؤلدب اؼبقارف، إذ تكوف اؼبادة اؼبدركسة أدبية كليان، كما ىي يف األدب العاؼبي، 
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، ك  األدبي العاؼبي ال يفعل ذلك. كيتطلب األدب اؼبقارف أف تكوف بتخصيص منهجو
اؼبقارنة حقيقيةن بُت عملو أديب أك مؤلفو أك تيار أك موضوع يف بلد أك ؾباؿ مع عملو 
. لكٍن ؾبموعةي اؼبقاالت، على  أديب أك مؤلفو أك تيار أك موضوع يف بلد أك ؾباؿو آخرى

رناردشو أك تينيسي كليامز أك ىنريك سبيل اؼبثاؿ، حوؿ أنطوف تشيخوؼ أك جورج ب
إبسن أك أرثر ميلر أك جورج إيليوت أك غوستاؼ فلوبَت يف كتاب كاحد ديكن أف 
تدعى سبامان "شخصياتو من األدب العاؼبي" من دكف أف ربتوم على أية مقارناتو 

شَت كاضحةو أك عرضيةو. كال بد من اإلشارة إىل أف األدب العاؼبيَّ جوىريان إبداعيٌّ، كت
تعريفاتي األدب اؼبقارف كلُّها تقريبان بأنو الشيء اؼبدركس على كبو منهجي دبقارنًة 

 الظواىر األدبية نفًسها مع ظواىرى معرفيةو أخرل.
كزبتص اآلف مناىجي دراسيةه كثَتة يف كليات أمريكية بتحليل ركائعى أدبيةو من بلداف 

قبليزية، كنيشرت ـبتاراته أدبية موضوعةه ـبتلفة، غالبان ما يدرسها الطلبة مًتصبةن إىل اإل
ؼبثل تلك اؼبناىًج. كجرًت العادةي أف توصىفى ىذه اؼبناىجي كالكتبي اؼبقررة دبصطلح 
"األدب العاؼبي" أكثرى من مصطلح "األدب اؼبقارف" ألف ىذه األعماؿى اؼبقررةى تيدٌرس 

على كبو نظامي. لذلك كاف  عمومان بكوهنا أعماالن أدبية منفردة كال ذبرم مقارنةه بينها
من الوارد أف يقـو ؿبرري الكتاب أًك اؼبؤلفي جبعل اؼبوادِّ األدبية قابلةن للمقارنة حقيقةن، 
كذلك باختيار النصوًص يف ذاُتا لتسمحى بالدراسة اؼبقارنة. كىنا ليس شرطان أف تكوف 

القصدى النهائيَّ  الدراسةي اؼبقارًنةي مقارىنةن يف كل صفحةو أك فصلو من العمل، لكنَّ 
كالتأكيدى كالتنفيذى جيب أف يكوف مقارنان. فاختياري القصًد كالتأكيدي كالتنفيذي يتطلب 
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ؿباكمةن موضوعيةن أخرل ذاتيةن. بناءن على ذلك، ال جيوز كال ديكن كضعي قواعدى صارمةو 
 تتجاكز ىذه اؼبعايَتى العامةى.

األدب اؼبقارف بكونو فرعان معرفيان  ككاجوى الباحث األؼباين ىنرم ق.ق ردياؾ أزمةى 
بتقدًن تعريفو جديدو أصبح فيما بعد تعريفان قياسيان. كاتضح أف ىذا التعريف مل حيلَّ 
مشكلةى األدب اؼبقارف، ال يف اؽبدؼ كال الطريقة، لكنو أٌدل حقيقةن إىل توسيع اجملاؿ 

داب كالفنوًف األخرل. البحثي من اؼبقارنة التقليدية لآلداب اؼبختلفًة إىل مقارنة اآل
كسبق ردياؾ يف ذلك باحثاف يف أكاخر اػبمسينيات من القرف العشرين، ككانت فًتةى 
تراكمو من اؼبعارؼ أدت إىل جو خانقو دفع األدب اؼبقارف بكونو فرعنا معرفينا إىل 

، قدـ رينيو كيلك، يف اؼبؤسبر الثاين 1958مأزؽ، أك ما ظبي آنذاؾ "أزمة". ففي العاـ 
ابطة األدب اؼبقارف الدكليًة كرقةن بعنواف "أزمةي األدب اؼبقارف". كيف السنة نفًسها، لر 

نشر رينيو إيتامبل مقالةن بعنواف "األدبي اؼبقارف أًك اؼبقارنةي ليست منطقان" كأصبحت 
 1963مقدمة لتشخيصو آخرى ألزمة األدب اؼبقارف كمقالتيوي اليت صدرت يف العاـ 

يست منطقان. أزمةي األدب اؼبقارف". ككاف لورقة كيلك تأثَته مباشره بعنواف "اؼبقارنةي ل
، ككاف لورقة إيتامبل تأثَته ثانوم كمتأخره.  "50"كنوقشت على كبو كاسعو

كعلى الرغم من النقاش الواسع كالقبوًؿ العاـ الذم حظي بو تعريف ردياؾ، تبُت 
شركف سنةن اؼباضيةي مقارًًنُتى أنو غَتي قادرو على تقدًن حلٍّ ناجز لؤلزمة، كشهدًت الع

كغياترم تشاكرافورم سبيفاؾ يف العاـ  1993بارزًينى مثلى سوزاف باسنيت يف العاـ 
                                                           

 - اؼبعرفة (انظر: سيزر دكمينيغيز، ىاكف سوسي، داريو فيبلنويفا، تقدًن األدب اؼبقارف، كتاب عامل50)
 .19-18، ص451العدد
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، مؤكدين أف ىذا الفرعى اؼبعريف قد مات. كعلى الرغم من الطابع االستفزازمِّ 2003
 
ي
هي أفَّ بعضى أشكاؿ األدب اؼبقارف اؼب مىارىسىةى مل ؼبثل ىذه البياناًت، كاف ما يريد تأكيدى

ـي الصحة  تعد صحيحةن اآلف. كبالنسبة إىل بعض الباحثُت مثًل باسنيت، يتعلق عد
بالطريقة )إحدل القضايا اليت حددىا كيلك( كتشتمل حلوؽبيا على دمج األدب 

دراساتي الًتصبة يف حالة سوزاف باسنيت. كبالنسبة  –اؼبقارف يف فركع معرفيةو أخرل 
فاؾ، تكمن اؼبشكلة يف اؽبدؼ ذم التوجو اؼبركزمِّ األكركيبِّ إىل اآلخرين، مثًل سبي

النموذجي للفرع اؼبعريف ) األدبي اؼبقارف بكونو مقارنةى األعماؿ يف كبو طبسًة أك ستًة 
آدابو أكركبية "أساسية" كىي قضية عاعبها إيتامبل(، كتشتمل حلوؽبيا على كلٍّ من 

(، كدمًج األدب مع ؾباالت أخرل تعلم لغاتو أخرل )مثل اللغات غَت الغربية
 ."51")دراساتي النطاؽ يف حالة غياترم تشاكرافورم سبيفاؾ(

أما كقد مر عقده أك عقداف من الزمن اآلف على صدكر شهادات الوفاة ىذه، فإنو 
من الضركرم إعادةي النظر فيها بطريقة معينة، انطبلقان من الزعم القائل :ىناؾ من 

ؼبقارنُت إىل اػبركج بتلك النتيجًة، كذلك من دكف أف نفقد األسباب ما حدا بأكلئك ا
ضباسىنا خبصوص األدب اؼبقارف. كالسببي الرئيس يف أال نعدَّ األدب اؼبقارف فرعان 
معرفيان ؿبتضران أك ميتان بركزي الكثَت من اؼبستجدات األدبية على الصعيدين احملليِّ 

. فقد تداخلت ؾباالته أدبية كنقدية كتفاعلت كأثرت يف األدب اؼبقارف مثلي  كالعاؼبيِّ
الًتصبة كدراساتي ما بعد االستعمار كالصوري كالتاريخي األديب كاؼبقارنةي الفنية كالتقنية 

                                                           

 .20-19(انظر: اؼبرجع السابق، ص51)
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كاإلنًتنت كاؼبعايَتي اغبديثة كالعوؼبةي كانزياحاتي اؽبامش كالداخل كاؼبصطلحاتي كالقيمي 
 تقدًن األدب اؼبقارف نقاشنا حوؿ العاؼبية. كيثَت كتاب دكمينغيز كسوسي كفيبلنويفا يف

مفهوـً األدب اؼبقارف كتطورًًه من خبلؿ اذباىاتو كتطبيقاتًًو اعبديدة، ال سيما أبرزي 
االىتماماًت بالدرس األديب اؼبقارف حالينا، كاآلفاؽي اؼبستقبليةي لؤلدب اؼبقارف، كصلةي 

 األدب اؼبقارف بفركع الدراسة األدبية اؼبختلفة.
اإلنساين إىل إبداع البشر يف عدد من اللغات. كأكجد التواصل اللغوم  كأدل التنوع

تفاعبلتو قادت إىل تنفيذ ذباربى من لغات أخرل، كيشكل األدب جزءان كبَتان من 
تلك التجارب. لذلك ديكن القوؿ إف األدب لغةه ُتتم بذاُتا، تنعكسي يف إبداع اللغة. 

األدب كذلك، كأف اللغاًت تتطور  كإذا انتفى كجود شعب ؿبرـك من اللغة، كمن
بالتواصل مع لغات أخرل، كربقق ذلك االتصاؿ بفضل اؼبًتصبُت كاؼبتحدثُت العامُت 
كاؼبتخصصُت، فإف ىذا ينطبق على األدب أيضان. كشجع الوعيي الفٍت كاعبمايل 

م باآلداب على تبادؿ التأثَت األديب فأدل إىل ظهور األدبُت العاؼبيِّ كاؼبقارًف. كاتس
ىذا التأثَت بالتحيز إىل اللغات األكركبية كقتئذو بسبب الصادرات األدبية الضخمة ؽبذه 
البلداًف. لكنَّ اغبماسى للتنوع األديب كاللغوم اإلنساين أفضى إىل تعدد البيئات اللغوية 
كاألدبية، على الرغم من تعرض بعضها لبلنقراض يف األزمنة اغبديثة ألسباب عدةو 

ك ينطوم األمر على مفارقة حُت يقوؿ بعضي اؼبقارنُت: إف األدب كـبتلفةو. لذل
اؼبقارف قد مات. فإف اللغاًت اليت تتشكل منها مادةي األدب العاؼبي كاؼبقارًف 
كأىدافيهما، ال ديكن أف سبوت. قد ينحل أك يزكؿ بعضها، لكنَّ ىذا يفًتض حدكثى 

 ربوؿو كذبديدو على صعيد األدب كدراستو عمومان.
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كاننا أف نتفق مع كيليك كإيتامبل كليهما أف األدب اؼبقارف كاف يف حالة كبإم
أزمة، كلو ألسباب ـبتلفة تفرضها طبيعة التحوؿ كالزمن. إذ يستطيع اؼبرء اإلدعاءى 
حقيقةن أف الزمن كفيله بالتغلب على األزمة كما شخصت منذ طبسُت عامان. كإف 

قلي الدراسات الشرقية كالغربية، خفف استكشاؼ اذباىاتو جديدة كمثَتة، ال سيما ح
إىل حد كبَت من حدة اؼبركزية األكركبية يف ىذا اغبقل اؼبعريف. كجعل التعاكف اؼبثمر بُت 
األدب اؼبقارف كالنظرية األدبية منذ بداية شبانينيات القرف العشرين اؼبنهجى فبيزان كأكثرى 

إف ـباكفىنا ستزكؿ تدرجييان، كسندرؾ حيوية. كاغبق، أننا إذا تفهمنا طبيعة األزمة أكثرى ف
أهنا ليست أمران سلبيان أك إجيابيان، كلكنها ببساطة نتيجةي تطوره كسعًيو الدائًم ألماف 
كجودم نسَب، كمردُّه إىل اؽبدؼ من دراستو. كاألدبي اؼبقارف ىو الفرعي اؼبعريف الوحيد 

العمل الذم أقره  يف الدراسات األدبية كالذم يعًتؼ باألدب من دكف حدكد، كىو
. كفبا "52"غوتو دبعٌتن معُت من خبلؿ األدب العاؼبي، لكونو ىدفو من البحث األديب

 –جيدر مبلحظتو أف التاريخ األديب كالنقد األديب يعمبلف تقليديان ضمن حدكد قوميةو 
لغوية من جهة، كتيعدُّ النظرية األدبية، على الرغم من أىدافها العاؼبية، منحازةن إىل 

ركبا كحيدًة اللغًة على كبو ملحوظ من جهة ثانية، كيهدؼ األدب اؼبقارف إىل أك 
دراسة األدًب العاؼبي، مادتًًو األساسية. كديكننا أف نشارؾ كبلكديوغيُت، اؼبقارًفى 

هي مهمةى األدب اؼبقارف بكوهنا خطةى عملو مشركع:  اإلسباينَّ، ربديدى

                                                           

 .22-21(انظر: اؼبرجع السابق، ص52)
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ديكن كجيب أف اكتشف اؼبقارًف يف أيامنا أف ىدؼى حبًثًو 
يظهر، مثلى طفلو مولودو جديد، من ذبربتو كمبادرتو كخيالو. كعليو 
أف حيدد ؾباؿى البحث بُت االحتماالت الكثَتة اليت يقدمها 
األدب.... كحُت يبدأ.... ال يستطيع اؼبقارًفي االعتماد على 
بعض اغبقائًق اؼبعطاة، كاحملدكدًة بشكل استنتاجي. فهدؼي 

.دراسًتًو، كتعري  "53"ًفو كزبطيًطو، ؾبردي مشركعو
كإف الطبيعة الصعبة لؤلدب العاؼبي، تضع األدب اؼبقارف يف موقف حرج فيواجوي 

كذلك يعكس الطبيعةى الصعبةى ؼبنهجو. كشبة كجهتا نظر  –باستمرار مشكبلتو جديدةن 
يقة. متعارضتاف يف ىذا الصدد. بالنسبة إىل بعض الباحثُت، اؼبقارنةي مقبولةه بكوهنا طر 

كبالنسبة إىل آخرين مثًل بنيدتو كركتشو ككيليك، نظران ألف طريقة اؼبقارنة مشًتكةه مع 
فركع معرفية عدة، فهي ال تقتصر على ربديد فرعو معريف متميزو. كيطرح دكمينغيز 
كسوسي كفيبلنويفا كجهةى نظر مؤداىا أف اؼبقارنة جيب فهميها من ثبلثة منظوراتو 

، كعابره للتخصص. كمن منظور ما قبل ـبتلفةو: ما قبل التخ صًص، كالتخصصي
التخصص، ديكن اإلشارة إىل حقيقًة أف اؼبقارنة عمليةه عقلية تشمل ترسيخ ترابطو 
، فتكوف التشاهباتي كاالختبلفاتي ؿبققةن.  فكرم أدىن للتناظر بُت عنصرين أك أكثرى

فبيزة )استقراء(  كاؼبقارنة فصله منطقي شكلي، كعبلقةه جدليةه بُت طريقة تفكَتو 
كموقفو إصبايل يبحث عما ىو ثابت )استنتاج(. كىي تتضمن طريقةن للتعلق باآلخر، 

                                                           

 .23-22(اقتباس كارد يف، اؼبرجع السابق، ص53)
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كىذا ما دعاه غام جاكوا " اإلبعادي عن اؼبركز"، أًم استطبلعي اغبقائًق كتعليقي األمن. 
كبتعبَت "اؼبنظور التخصصي" ييقصىدي أف ىذه الطريقةى تسود يف بعض فركًع اؼبعرفة 

صصات(، مثًل األدب اؼبقارف، كعلًم اللغة اؼبقارف، كالديًن اؼبقارف، كالفلسفًة )التخ
اؼبقارنة، كعلًم التشريح اؼبقارف، كالقانوًف اؼبقارف، كالسياسًة اؼبقارنة، كغًَت ذلك. 
كبتعبَت "منظورو عابرو للتخصص"، ديكن مناقشةي أف االستكشاؼى اؼبتبادؿى 

ذه الفركًع اؼبعرفيًة، سيكوف مثمرنا جدان حُت يتعلق للمشكبلت، كاؼبشًتؾى بُت صبيع ى
 ."54"األمر دبعاعبة اؼبشكبلت اؼبنهجية كتبٍتِّ التعاكًف البيٍت يف اجملاالت اؼبعرفية

كالبحوثي اؼبقارنة اعبارية يف بلداف ـبتلفة، على الرغم من التأكيد اؼبستمر أنو ليس  
مهية فعل اؼبقارنة يف البحث األديب للوصوؿ كلُّ ما جيرم مقارنان حقان، كفيلةه بإقناعنا بأ

إىل األىداؼ الفنية كاألخبلقية كاؼبعرفية على مستول عاؼبي. كبذلك ال يغدك فعل 
اؼبقارنة ىنا غايةن يف ذاتو، لكن بكونو أداة استكشاؼ، سبكننا من الولوج إىل القضايا 

ختبلفات كاألسباب األدبية كالفكرية كالوصوًؿ إىل فهم العبلقاًت كالتشاهباًت كاال
اػبفية الكامنة كراء نشوئها، كتقود إىل إجاباتو عن أسئلةو قدديةو كتساؤالتو جديدة 
ناصبة عًن اإلجابات، ككلما توسعت ىذه اإلجاباتي اليت ينبغي الربط بينها باؼبقارنة،  

 كانًت النتائج أغٌت كأكثر فائدة.
نة يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كديكننا أف نبلحظ أف عددى اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبقار 

أكربي منها يف العلـو األخرل، كىذه اغبقيقةي تشَت بدقة إىل الطبيعة اؼبتعددًة اؼبظاىًر 

                                                           

 .23(انظر: اؼبرجع السابق، ص54)
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. كيتشابوي األدب اؼبقارف مع  كاؼبتباينًة إلبداعات البشر، دبا يف ذلك اللغةي كاألدبي
االعًتاؼ بأف الظاىرة اليت الفركع اؼبعرفية األخرل يف أف نقطةى البداية فيو تتمثل يف 

يسعى اؼبرء إىل فهمها موضعي إشكاؿ. كنتذكر ىنا غيُت من جديد، مع التباين يف 
تعاريف األدب اؼبقارف، كالذم يركز على أمهيًة كلمًة مشكلة: " كاف األدب اؼبقارف 

ف الوحيدى كال يزاؿ فرعان معرفيان فكريان سبيز بإجياد بعض اؼبشكبلت اليت ييعدُّ األدبي اؼبقار 
كلدل مواجهة ىذه اؼبشكلة بغية توضيًحها كحلِّها، يقـو  "55"القادر على مواجهتها".

اؼبقارف بصوغ فرضيةو ديكني استنتاجي بعض النتائج منها. كيسمح تفحصي النتائج على 
كبو استقرائي باالنتقاؿ من اغبقائق اؼبتجانسًة إىل أسباهبا بطريقة معينة. كىذا ما دعاه 

"، كيشمل تفحصى ؾبموعة من "اغبقائق، كالسماحى ؽبذه تشارلز س . بَتس "اػبىٍطفى
كتظهر اؼبقارنة "56"اغبقائًق باقًتاح نظرية. كهبذه الطريقة، نكسب أفكاران جديدة..."

بكوهنا اختطافان أف نتائجى البيانات العلمية احتماليةه، ألف االختبار التجريَب قد يثبت 
مشابو، تبقى الفرضيةي يف حالة األدب اؼبقارف مؤقتةن أف النتائج خاطئةه. كعلى كبو 

 باستمرار، كذلك ألف األدب العاؼبي ىدؼه علينا معرفتو.
كذبعل صبلةه من األسباب مثلي ذبربة القارئ العاـ أًك اؼبختص، كاغبماسي ذباه تنوع 
 اإلبداع اإلنساين، كجاذبيةي األزمة، كاغباجةي إىل إجياد تفسَت للمشكبلت، األدبى 

اؼبقارف حقبلن معرفيان ضركريان كمثَتان يف دراسة األدب. كمع أف اؼبرء يسعى جاىدان إىل 
                                                           

 .24( اقتباس كارد يف اؼبرجع السابق، ص55)
ريف "اػبىٍطف" يف مسرد الكتاب بكونو نوعان من ( اقتباس يف اؼبرجع السابق، اؼبعطيات نفسها. راجع تع56)

االستدالؿ، الذم يتميز باالحتمالية، كبذلك، يرتبط باإلبداع، ألنو مسؤكؿ عن تقدًن أفكار جديدة يف البحث، 
 . 231ص
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تعلم لغات جديدةو، صغَتةو أك كاسعًة االنتشار معان، كي يلج عاملى األدب الكبَت ليقرأ 
أعماالن بلغتها األصلية، فإف القدراًت البشريةى تظلُّ ؿبدكدة. إذ إف الًتصبة توافرت 

 جزئيان للتغلب على ىذه الصعوبة، كىو اإلجراء الذم حًسػبوي اؼبقارنوف أمران بكوهنا حبلن 
غَت مرغوب فيو لعقود من الزمن، كغدا مقبوالن اآلف بصورة عامة فالقراءةي عرب الًتصبة 
أفضلي من غياب القراءة سبامان، كخباصة أف الكٌتاب أنفسىهم راحوا يقرؤكف األعماؿى 

ها تضع اآلداب يف مواقًع التواصل. كذلك بالنظر إىل اغبقيقة مًتصبةن، كالًتصبةي نفسي 
اليت تتضح يومان بعد يـو أفَّ الكثَت من األعماؿ األدبية تولد مًتصبة، دبعٌت أهنا تصبح 
قابلةن للتطبع يف بلداف أخرل، كأف القراء يف ىذه البلداًف يصبحوف قادرين على 

، كىي تثَت استيعاب التجارًب كاألفكاًر كالعواطًف اليت  تعرب عنها ىذه األعماؿي
.  األدباء أيضان كتؤثر فيهم على كبو كاسعو كعميقو
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