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ِاملقدمة

الظي ًخجاوػ في جىاٌو الٓىاهغ  بّن ؤبؿِ حٍٗغف لؤلصب اإلالاعن هى ؤهه طلً الىٕى مً الضعاؾاث ألاصبُت

ت والل اللت بلى ما وعاء الخضوص  ىمُت والثلافُتألاصبُت الخضوص اللغٍى لآلصاب. وهظا الخجاوػ ؤو جلً ؤلَا

مخضازلت  ؤمؿذ في ؤًامىا هظه ؤمغا ال غنى ٖىه لضاعس ي ألاصب. فاآلصاب كض ؤنبدذ اللىمُت لآلصاب كض

ت، وصعاؾت ش البكٍغ ب الٓىاهغ ألاصبُت صازل الخضوص اللىمُت لآلصا ومدكابىت بهىعة ال مثُل لها في جاٍع

 والخفاٖالث الخاعحُت ؤمغ غحر ممىً. هل ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًضعؽ الكٗغ الٗغبي وبمٌٗؼ ًٖ الامخضاصاث

ت م٘ آلاصاب ألاحىبُت ألازغي؟.  ت والفىغٍّ ُّ  اإلاٗانغ صون ؤن حهخم بخفاٖالجه الفى
 

الغواًت وبهجاػاجه، فما هى باٌ ؤصب  وبطا واهذ جلً خاٌ الكٗغ الٗغبي، وهي مؿإلت ال جللل مً ؤهمُخه

جإزغ باآلصاب ألاحىبُت مخٗضص ألاقياٌ، وهظا ال ًًحرها ؤًًا، بل  واللّهت واإلاؿغخُت؟! بجها جىُىي ٖلى

ٌّ ٖلى تها. فىدً وِٗل في ػمً غضا فُه الاهخفاء الظاحي لآلصاب يغبا مً الىهم. ًض للض مّضث  خٍُى

إل ٖليها حؿىعا بحن آلاصاب ال ؾبُل بلى  الترحمت وحٗلم اللغاث ألاحىبُت وصعاؾت آلاصاب ألاحىبُت والَا

 ألامغ هظلً فةّن اإلاىهج اإلالاعن هى اإلاىهج ألاصّح لضعاؾت ألاصب في ٖالم وؿفها وال بلى ججاهلها. وما صام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الُىم. ففي هظا الهضص حؿلِ هظه الضعاؾت الًىء ٖلى مغاخل الخُىع لؤلصب اإلالاعن ألاواصًمي في 

 الٗالم الٗغبي.
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ألاصب اإلالاعن هى الفً اإلانهجي الظي حهخم بإهماٍ الٗالكاث في آلاصاب ٖبر ول ػمان وميان، والظي ًبدث 

. ألاصب اإلالاعن 1في ٖالكاث الدكابه والخلاعب والخإزحر وجلٍغب ألاصب مً مجاالث الخٗبحر واإلاٗغفت ألازغي 

ألاصب مً حهت ومىاَم ؤزغي مً اإلاٗغفت  ؾت ألاصب زلف خضوص بلض مّٗحن، وصعاؾت الٗالكاث بحنهى صعا

خلاص مً حهت ؤزغي، وطلً مً مثل الفىىن )والغؾم والىدذ والٗماعة واإلاىؾُلى( والفلؿفت،  والٖا

ش، والٗلىم طلً. وبازخهاع الاحخماُٖت )والؿُاؾت والاكخهاص والاحخمإ(، والٗلىم والضًاهت، وغحر  والخاٍع

بمىاَم ؤزغي مً الخٗبحر ؤلاوؿاوي.  هى ملاعهت ؤصب مّٗحن م٘ ؤصب آزغ ؤو آصاب ؤزغي، وملاعهت ألاصب

ٗغف مُضان ألاصب اإلالاعن زالر مضاعؽ ؤؾاؾُت:  َو
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اإلاضعؾت الفغوؿُت هي ؤكضم اإلاضاعؽ اإلالاعهت بَالكا، وهي مضعؾت اقتهغث بدهغ مُضان ألاصب اإلالاعن في 

 زحر والخإزغ بحن آلاصاب اللىمُت. ْىاهغ الخإ

ىُت اإلاٗغوفت بإجها كض ؤزغحذ ألاصب اإلالاعن مً كملم الخإزحر والخإزغ وحٗلخه في  الثاهُت هي اإلاضعؾت ألامٍغ

 . 2زضمت الىلض ألاصبي والاكتراب مً "ؤصبُت ألاصب"

صًت الجضلُت للمجخم٘ اإلاضعؾت الثالثت هي اإلاضعؾت الؿالفُت ؤو اإلااعهؿُت التي جىُلم مً الىٓغة اإلاا

 والثلافت وألاصب وجغبِ ألاصب باللاٖضة اإلااصًت وبمجاالث الىعي الاحخماعي ألازغي.
 

بىلِبن اإلافهىم ألانلي لؤلصب اإلالاعن هى مفهىم اإلاضعؾت الفغوؿُت الخللُضًت، ِبط خضص ماؾؿها الفٗلي 

ِثييغم ؾت آزاع آلاصاب اإلاسخلفت مً بإهه صعا»ألاصب اإلالاعن Paul Van Tieghem (1871-1948 ) فان

ؤن ألاصب اإلالاعن ٌٗخمض  Jean-Marie Carré جانِماريِكاريههما ؤهض  ،«هاخُت ٖالكاتها بًٗها ببٌٗ

 ٖلى مفهىم الخإزغ والخإزحر مً زالٌ الهالث بحن آلاصاب ؤو ألاصباء مً بلضان مسخلفت.
 

خحن بضؤ الٗالم  1827ٖكغ، وعبما ِبلى ؾىت  جغح٘ وكإة ألاصب اإلالاعن ِبلى الٗلض الثالث مً اللغن الخاؾ٘

الؿىعبىن بباَعـ خٌى ٖالكاث ألاصب حامٗت ًللي مدايغاث في   Abel Villemain أبلِفيليمانالفغوس ّي 

وِبلُه ٌٗىص « ألاصب اإلالاعن »باآلصاب ألاوعبُت ألازغي. والجضًغ بالظهغ ؤهه اؾخٗمل فيها مهُلح  الفغوس ي

إلاىُله ومىُلخه، في وكذ بضؤ ٌكهض جهاٖض اهخمام الٗلىم ؤلِاوؿاهُت في  الفًل في وي٘ ألاؾـ ألاولى

« ٖلم الاحخمإ اإلالاعن »و« فله اللغت اإلالاعن »و« اللاهىن اإلالاعن »ؤوعبت بالبٗض اإلالاعوي في اإلاٗغفت، ِبط وكإ 

ظلً ٖىامل وغحرها. وحٗض فغوؿا اإلاهض ألاٌو لؤلصب اإلالاعن، ِبط اؾخمغث جُىعاجه بٗض فُلُمان، ووان ل

ت وؾُاؾُت واحخماُٖت وزلافُت مخضازلت ؤّصث ِبلى ؤن ًيىن الفغوؿُىن ؤٌو مً جيّبه ِبلى كُمت الترار  لغٍى

 ، مما زلم ألاؾاؽ ألاٌو للخفىحر اإلالاعوي.3اإلاكترن بُنهم وبحن اإلاىاَم ألاوعبُت ألازغي 
  

 Max Koch ماكسِكىخبفًل  1887ولم ًضزل ألاصب اإلالاعن هُاق الضعاؾت اإلاىٓمت ِبال بٗض ؾىت 

ولىً صزٌى ألاصب اإلالاعن ِبلى مىاهج الجامٗت للي مٗاعيت قضًضة «. ألاصب اإلالاعن »الظي ؤنضع مجلت 

.ً وبطا واهذ جهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ كض قهضث جُىع ألابدار   وجإزغ ختى مُل٘ اللغن الٗكٍغ

تراف به في الجامٗاث  ً قهضث جإؾِـ الخُبُلُت في ألاصب اإلالاعن وبضء الٖا فِةن بضاًت اللغن الٗكٍغ

الىعي الىٓغي إلاىهج ألاصب اإلالاعن. وكض جابٗذ فغوؿا جُىعها الؿباق فيكإث فيها هغاٍؽ حضًضة لؤلصب 

ت في اإلاىهج اإلالاعوي.  Tieghem ثيغم فانؤزظ  1911اإلالاعن في الجامٗاث. ومىظ ؾىت   ًيكغ ملاالث هٍٓغ

ٌ 1931وفي ٖام  ل هظا «ألاصب اإلالاعن »هخاب هٓغي ٖغفه الٗالَم بٗىىان  ، ؤنضع فان جُِغم ؤو ، ْو

الىخاب مغحٗا ؤؾاؾُا في بابه ختى الُىم، وجغحم ِبلى ٖضص هبحر مً اللغاث، ومنها اللغت الٗغبُت في مىخهف 
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ً. زم جُّىع ألاصب اإلالاعن في الضٌو ألاوعوبُت ألازغي والىالًاث اإلاخدضة، ومىظ الخمؿُيُاث  اللغن الٗكٍغ

ش ألاصب اإلالاعن، جإؾِـ بض ؤث جخىالى الىخب الجامُٗت في ألاصب اإلالاعن. ومً ؤبغػ الخُىعاث في جاٍع

. وحٗلض هظه الغابُت ماجمغاتها الٗامت ول زالر ؾىىاث، ولها 1955ٖام  الغابُت الضولُت لؤلصب اإلالاعن 

ت.   وكاَاث مخىٖى

ِبداًاتِألادبِاملقارنِفيِالعالمِالعربي

اإلااض ي اٖخضاص زام باللغت والكٗغ وِبقاخت وؿبُت ًٖ آصاب ألامم ألازغي، مما ؤّصي  وان لضي الٗغب في

ِبلى ؤن ًيىن وكاَهم في خلل الخباصٌ ألاصبي ؤكل مً وكاَهم في الخلٌى اإلاٗغفُت ألازغي والٗلىم 

فىا ٖلى غغاعه. وم
ّ
ً اإلاالخٔ والفلؿفت ٖلى ؤن غحر الٗغب جإزغوا جإزغا واضخا باألصب الٗغبي، فضعؾىه وؤل

ؤن مٗٓم ألاصباء الباعػًٍ في ٖهغ النهًت الخضًثت واهىا ؤهثر اهفخاخا في مجاٌ الخفاٖالث ألاصبُت، 

وويٗىا ؤؾاؾا لنهًت ألاصب اإلالاعن في الٗهغ الخضًث. ووان لغواص النهًت ألاصبُت في الكام ؤزغ هبحر في 

ؤؾماء  ؤبىاء الىىاهت مثل عفاٖت الُهُاوي،الاؾدىاعة ألاصبُت، وهىظا إلاٗذ، ِبلى حاهب بىاة النهًت مً 

وهجُب الخضاص. وجمحز مً بُنهم  قامُت مبىغة في مجاٌ اإلالاعهت مثل ؤصًب بسخاق وؤخمض فاعؽ الكضًاق

لمان باعػان، هما ؾلُمان البؿخاوي وعوحي الخالضي ا حجغ ألاؾاؽ للبدث الخُبُلي في ألاصب  ،4َٖ َٗ وي

  حرا ِبلى اإلاهُلح بيلمت واخضة.اإلالاعن ٖلى الغغم مً ؤجهما لم ٌك

ولٗل ؤٌو مً وي٘ اللبىت ألاولى في هظا الخلل اإلاٗغفي هى عفاٖت الُهُاوي الظي ؾافغ م٘ البٗثاث 

ت بلى فغوؿا وىأٖ صًني وؤلف، بٗضما ؤَل٘ ٖلى بٌٗ مٓاهغ الخًاعة الغغبُت، هخابه  ،الُالبُت اإلاهٍغ

ؼ» ؼ في جلخُو ؤزباع باٍع وان ملاعهت قيلُت وؾُدُت بحن الثلافخحن الكغكُت  الظي 5«جسلُو ؤلابٍغ

الظي اؾخغغق مىه  Iliad  6 «ؤلِالُاطة»وجخلخو حهىص ؾلُمان البؿخاوي في هظا الخلل بخٍٗغب والغغبُت. 

( وبملضمتها اإلالاعهُت التي اؾخغغكذ مىه زماوي ؾىىاث ؤزغي، وكض ؤهجؼ 1895-1887زماوي ؾىىاث )

ئت بحن اإلالخمت . 1903نفدت ؤوازغ ؾىت  200ي قغوح ؤلِالُاطة وملضماتها ف وؤحغي البؿخاوي ملاعهاث حٍغ

ض وحىص مالخم ٖغبُت كهحرة جسخلف ًٖ اإلاالخم ؤلِافغهجُت 
ّ
الُىهاهُت والكٗغ اللهص ي الٗغبي وؤه

لت  .7الٍُى

ِروحيِالخالدي

ش ٖلم ألاص»هى هخاب  8بن الىخاب الٗغبي ألاٌو اإلاىغؽ لؤلصب اإلالاعن الخُبُلي ب ٖىض ؤلِافغهج والٗغب جاٍع

(. وكض وكغ الىخاب ملاالث 1913-1864للياجب اإلالضس ي عوحي بً ًاؾحن الخالضي )« وفىخىع هىغى

ب٘ زاهُت ؾىت  1904، زم َبٗخه صاع الهالٌ ؾىت 1903و1902بحن ؾىتي  9«الهالٌ»مدؿلؿلت في مجلت  َو

إلالاعن الخُبُلي ال جىلهه ؾىي . وهظا الىخاب مالف هىعي في ألاصب ا1985، وؤُٖض َبٗه ؾىت 1912

سُت واحخماُٖت في ٖلم ألاصب ٖىض ؤلِافغهج وما ًلابله مً  الدؿمُت اإلالاعهُت. وهى ٌكخمل ٖلى ملضماث جاٍع
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طلً ٖىض الٗغب ِببان جمضجهم ِبلى ٖهىعهم الىؾُى، وما اكخبؿه ؤلِافغهج ٖنهم مً ألاصب والكٗغ في 

ِهىغجهًتهم ألازحرة وزهىنا ٖلى ًض  وهخب الخالضي ملضمت للىخاب  .Victor Hugo10 ىفكتىر

بالفغوؿُت جىبئ ًٖ خؿه اإلالاعوي. وؤوعص في هخابه ملاعهاث وملابالث وصعاؾاث للخباصالث ألاصبُت بحن 

  .وجغحماث وحٗلُلاث، جضٌ ولها ٖلى ؤهه وان قضًض الالخهاق باإلاىهج اإلالاعوي، الٗغب والفغهجت
 

ىض اهتهاء اللغن الخاؾ٘ ٖكغ و نها ان ؤلاكباٌ ٖلى الضعاؾاث اإلالاعهت هبحرا. فٖو ٓهغث ملاالث جضٌ ٖىاٍو

ٖلى جىحه ؤصخابها بلى اإلالاعهت، ولىنها م٘ هظا اهخفذ بضعاؾت الدكابه والازخالف بحن ألاصب الٗغبي 

اإلالاالث ملالت هخبها الياجب الؿىعي هجُب الخضاص، ووكغث، في  وألاصب الغغبي، ومً ؤواثل هظه

خطح مً زالٌ «ملابلت بحن الكٗغ الٗغبي والكٗغ ؤلافغهجي»م بٗىىان 1897ؾىت  11«اإلالخُف» ، ٍو

ض مً زالٌ هظه اإلالاعهت ؤن ًىكف ًٖ ؤزغ ألاصب الٗغبي في ألاصب الغغبي، ؤو  مٗالجخه للمىيٕى ؤهه ال ًٍغ

فاصة منها في الٗىـ، وبهما هضفه ؤن ًخٗغف اللاعت ٖلى الجىاهب ؤلاًجابُت في جهًت آلاصاب ؤلافغهجُت لئل 

بالغت »ججاوػ مغخلت الجمىص التي ٌٗاوي منها ألاصب الٗغبي. ومً هظه اإلالاعهاث اإلاٗغهت التي صاعث خٌى 

م، 1900بحن ؤخمض وامل، وزلُل زابذ والضهخىع هلىال فُاى ؾىت  «اإلالخُف»في  «الٗغب وؤلافغهج

لى آلاصاب الغغبُت، وصٖاة الخٗهب وحٗىـ هظه اإلالاالث الهغإ الظي وان كاثما بحن صٖاة الاهفخاح ٖ

 لؤلصب الٗغبي.

 ،12زم ٖىض مىُٗف اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ؾاص مىار ٖام للملاعهت، ؤؾهم فُه الكاٖغ ؤخمض قىقي

ٗلىب نغوف. وبٗض عوحي  الخالضي، 13واإلاالفىن مً ؤمثاٌ زلُل زابذ، وؤؾٗض صاغغ ، وهلىال فُاى، َو

، ًىخب الكاٖغ الٗغبي زلُل مُغان في ملضمخه  1912ففي ؾىت  وان الاهخمام بالضعاؾاث اإلالاعهت ًؼصاص،

 .15الٗغبي قالتي جغحمها بلى اللغت الٗغبُت، ًٖ اكتراب قىؿبحر مً الظو14ِلكىؿبحر« ُُٖل»إلاؿغخُت 
 

يُاث، بضؤث ولمت  جٓهغ بىيىح ؤهثر في مجاٌ الضعاؾاث ألاصبُت الٗغبُت وجدخل « ملاعن »وفي مُل٘ الٗكٍغ

التي اؾخسضمذ مىهج اإلالاعهت في مجاٌ  16اإلاٗاهض الٗلُا، همضعؾت صاع الٗلىم باللاهغةمياها في بٌٗ 

ت بيكغ بٌٗ الضعاؾاث الخانت « الغؾالت». وفي مُل٘ الثالزِىاث ؾاهمذ مجلت 16الضعاؾاث اللغٍى

 التي وكغث بضوعها ٖضة« اإلالخُف»باألصب اإلالاعن وآلاصاب ألاحىبُت بكيل ٖام، باإليافت بلى مجلت 

. واهذ مغخلت الثالزُيُاث هي حجغ ألاؾاؽ في ْهىع البدث 1933ملاالث مً هظا الىٕى ال ؾُما في ؾىت 

الخُبُلي في الضعاؾاث اإلالاعهت الٗغبُت. جىالى بٗض الخالضي الاهخمام بالضعاؾاث الخُبُلُت طاث الُاب٘ 

ىام « الغؾالت»اإلالاعوي، ومً ؤكضمها ؾلؿلت ملاالث وكغها فسغي ؤبى الؿٗىص ٖلى نفداث  في ألٖا

. وفي 17وكابل فيها بحن ألاصب الٗغبي وألاصب ؤلِاهيلحزي مً صون اٖخىاء بىاخُت الخإزغ والخباصٌ 1935-1937

منهل الىّعاص في ٖلم »اإلاٗىىن  18كؿُاوي الخمص ي ،  ْهغ الجؼء الثالث مً هخاب ألاصًب الخلبي1935ٖام 



ِم2014، 1غكم الالٗضص ألاٌو ، ِِِِِِ العربيةِللدراساتِمجلةَعاِلِمِ

5 

 

وفي الثالزُيُاث «. 20وعؾالت الغفغان 19بحن اليىمُضًت ؤلِالهُتاإلاىاػهت »وجًمً بدثا مُىال ًٖ « الاهخلاص

خٌى الٗالكاث بحن ألاصب الٗغبي وألاصب « الغؾالت»صعاؾاث في مجلت  21ؤًًا وكغ ٖبض الىهاب ٖؼام

ؤٌو ما ْهغ ٖلى ًض الياجب الكامي زلُل « الغؾالت»الفاعس ي. ْهغ مهُلح ألاصب اإلالاعن في مجلت 

اقخغاٌ الٗغب باألصب  لاالث جللي يىءا حضًضا ٖلى هاخُت مً ألاصب الٗغبي هىفي ؾلؿلت م 22هىضاوي 

« في الكٗغ23ِجلخُو هخاب ؤعؾُى»في هخاب   Littérature Comparée اإلالاعن ؤو ما ٌؿمُه الفغهجت

 لفُلؿىف الٗغب ابً عقض. 

ش ألاصب اإلالاعن ألاواصًمي الٗغبي زالر مغاخل، وهي: مغ  -1948خلت الخإؾِـ )ًمحز الباخثىن في جاٍع

بلى ٖام  1960ألاهم، زم مغخلت التروٍج التي جمخض مً ٖام  (، مغخلت ٌٗخبر دمحم غىُمي هالٌ كُبها1960

، وهي مغخلت خلم فيها ألاصب اإلالاعن اهدكاعا ؤفلُا وعسخ ؤكضامه هملغع صعاس ي وكضم هفؿه للغؤي 1970

  اث ولم جٌؼ مؿخمغة بلى ًىمىا هظا. ُالؿبُٗيالٗام. وؤزحرا مغخلت الغقض، وهي مغخلت بضؤث في مُل٘ 

ِ(8491-8491مرحلةِالتأسيسِلألدبِاملقارنِ)

ًمحز الباخثىن في مغخلت الخإؾِـ لؤلصب اإلالاعن الٗغبي ؾخت ملاعهحن، ؾاهم ول واخض منهم بخإلُف، 

ضهم ٖلى مىاهج اإلا لاعباث ألاصبُت ًدمل اؾم ألاصب اإلالاعن، بهضف جلٍغب ألاصب اإلالاعن مً الُلبت، وحٍٗى

بض الغػاق خمُضة، وببغاهُم ؾالمت، ودمحم غىُمي هالٌ، ودمحم دمحم  الجضًضة. وهم هجُب الٗلُلي، ٖو

. والجضًغ بالظهغ ؤن ملغع ألاصب اإلالاعن ْهغ ؤوال في ؤصبُاث صاع الٗلىم 24البدحري ونفاء زلىص ي

ألاعبُٗيُاث في ؾلؿلت مً الىخب  ، ولىً اإلاهُلح ازخفى بٗض طلً لُٓهغ في ؤوازغ1938باللاهغة ؾىت 

با، ونضع ؤولها ؾىت  مً ألاصب »في اللاهغة بٗىىان  1948الجامُٗت حٗاكبذ بمٗضٌ هخاب ول ؾيخحن جلٍغ

جًّمً قظعاث مً ألاصب الٗام والىلض الىٓغي غحر طاث نلت مباقغة  ،لىجُب الٗلُلي« اإلالاعن 

لت في ألاصب الٗغبي والغغبيبالٗىىان. اٖخبر قىقي يُف هخاب هجُب الٗلُلي زمغة ص . وفي ٖام 25عاؾت ٍَى

ووان ٖبض الغػاق خمُضة عثِـ قٗبت اللغاث «. في ألاصب اإلالاعن »، ْهغ هخاب ٖبض الغػاق خمُضة 1949

ٗض هخابه اإلاظوىع ؾابلا وزُلت هامت ًٖ 1940بيلُت اللاهغة وؤخض صٖاة جضَعـ ألاصب اإلالاعن مىظ  ، َو

لفان جُغم « ألاصب اإلالاعن »هخاب 27ِ، جغحم ؾامي الضعوبي1948. وفي 26لجىُيُتويُٗت اإلالاعهت في الفترة ا

Paul Van Tieghem اع  «ألاصب اإلالاعن »، هما جغحم دمحم غالب هخاب ىؽ فغاوؿى غٍى . M. F. Guyardإلااٍع

لُت إِلبغاهُم ؾالمت. وان ؾالمت ٖمُضا ؾابلا لي« صعاؾاث في ألاصب»هخاب ملاعوي  1951هما ْهغ في ٖام 

وفي  .28آصاب اللاهغة. بفًل هظا الىخاب ٌٗخبر ؾالمت ؤخض اإلااؾؿحن لؤلصب اإلالاعن في الٗالم الٗغبي

مغخلت الخمؿُيُاث، حٗضصث وهثرث وؾاثل الخىانل بحن الٗغب والغغب، فاحؿٗذ عكٗت اإلالاعهت في هظه 

ؤوعوبا. ووان ألاقهغ منهم  الفترة الؾُما ٖىض ٖىصة الٗضًض مً الُالب الظًً جسههىا في هظا اإلاجاٌ في

 الظي ٌٗض مهضعا مهما للضعاؾاث اإلالاعهت الٗغبُت. « ألاصب اإلالاعن »هخابه  1953خمض غىُمي هالٌ الظي وكغ ؾىت 
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ِدمحمِغنيميِهالل:ِرائدِالدراساتِألادبيةِاملقارهةِفيِالعالمِالعربي

ألاصب اإلالاعن الٗغبي، ٖلى  في –بمٗنى اليلمت  –( ؤٌو مخسهو 1968-1916وان دمحم غىُمي هالٌ )

. ٖمل دمحم 29زالف ؾابلُه الظًً واهىا ٌٗخمضون ٖلى عنُضهم الثلافي الٗام، بضٌ الغنُض الثلافي الخام

ىُت ببحروث، وولُت  غىُمي هالٌ ؤؾخاطا لؤلصب اإلالاعن والىلض ألاصبي بيلُت صاع الٗلىم، والجامٗت ألامٍغ

ىماللغت الٗغبُت بجامٗت ألاػهغ، وولُت آلا  . ووان ؤهم جُىع جإلُفي في ألاصب اإلالاعن 30صاب بجامٗت الخَغ

ّٗض هالٌ بدم 1953في اللاهغة ٖام « ألاصب اإلالاعن »ْهىع هخاب الضهخىع دمحم غىُمي هالٌ بٗىىان  . وَُ

ماؾـ ألاصب الٗغبي اإلالاعن، ووان هخابه ؤٌو مداولت ٖغبُت طاث وػن ؤواصًمي في مىهجُت ألاصب اإلالاعن، 

. وفُما بٗض َب٘ الىخاب ٖضة َبٗاث، وزّغج 31قضًض الخمؿً بمباصت اإلاضعؾت الفغوؿُت الخللُضًتوبضا 

ناصف الىخاب الاهدكاع والظًٕى ؤهثر مً ؾابلُه والخلُه. فهى  .حُال وامال مً اإلاهخمحن باألصب اإلالاعن 

ال  ت في خلل ألاصب اإلالاعن ٖلى ؤلَا ، وول الىخب التي 32قؤٖمم الىخب جإزحرا في مؿاع الضعاؾاث الىٍٓغ

ت الفغوؿُت اٖخمضث ٖلُه بهىعة ؤؾاؾُت، وبًٗها آلازغ وان ًىمى بٌٗ ؤفياعه  ٖغيذ بٗضه للىٍٓغ

غاث هثحرة ؤو  ومضازله، بًٗها الثالث لم ًىً ؤهثر مً مجغص جسلُو له ؤو لبٌٗ ما حاء فُه م٘ جدٍى

 كلُلت فى الترجِب ؤو الهُاغت.

، وكغ نفاء زلىص ي، 1957، وفي ؾىت «ألاصب اإلالاعن »حري هخابا بٗىىان وفي الؿىت هفؿها، وكغ دمحم البد

الٗغاقي الجيؿُت، الظي صعؽ وجسهو في هظا الفٕغ اإلاٗغفي ألاصبي في الجامٗاث ألاوعوبُت، هخابا بٗىىان 

« فً الترحمت في يىء الضعاؾاث اإلالاعهت»باإليافت بلى مالفاجه ألازغي: و« صعاؾاث في ألاصب اإلالاعن »

ىه في جُُٗم الغئٍت الٗغبُت، لؤلصب اإلالاعن، بخألُفه الثالزت«. الترحمت الخدلُلُت»و . 33ؾاٖض زلىص ي، جيٍى

عهؼ زلىص ي اهخماماجه ٖلى ْاهغة الترحمت، هإٌو ْاهغة عبُذ بحن الٗغب باإلالاعهت، وطلً زالٌ جغحمت 

. 35، مً حهت ؤزغي 34لت ولُلتاللضماء لفً الكٗغ ألعؾُى، مً حهت، وجضاٌو الترحماث ألاحىبُت أللف لُ

وبهظا جيخهي اإلاغخلت الخإؾِؿُت للضعاؾاث اإلالاعهت في البالص الٗغبُت لخترن اإلاجاٌ إلاغخلت التروٍج. وبٗض 

الخمؿُيُاث جُىع جضَعـ ألاصب اإلالاعن في الجامٗاث الٗغبُت بسُىاث غحر خثِثت. وؤلفذ هخب حامُٗت 

ٌ. ولىً بضؤث جبرػ في الثماهُيُاث اججاهاث حضًضة ٖلى ًض مخفغكت اٖخمضث هثحرا ٖلى هخاب غىُمي هال

ُا للخُىعاث الٗاإلاُت الخُت. الجُل الخالي،    ماطهت بدلٌى مغخلت جهىى حضًضة ؤهثر ٖو
 

ِ(8471-8491الترويجِلألدبِاملقارنِ)ِمرحلة
 

الضفاجحر »و« ُتالضعاؾاث ألاصب»، هما 36لم ٌٗغف الٗالم الٗغبي ؾىي مجلخحن مسخهخحن في ألاصب اإلالاعن 

ت لؤلصب اإلالاعن  ، وواهذ جهضع 1967بلى  1966في لبىان مً « الضعاؾاث ألاصبُت»وكغث مجلت «. الجؼاثٍغ
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ت لؤلصب اإلالاعن »باللغخحن الٗغبُت والفاعؾُت ووان ًضًغها دمحم دمحمي. وكغث مجلت  في « الضفاجغ الجؼاثٍغ

ؿُت، ووان ًضًغها الضهخىع حماٌ الضًً بً ، وهي جهضع باللغت الفغو1968و 1967الجؼاثغ فُما بحن 

ضاص  قُش. مىظ ازخفاء اإلاجلخحن اإلاسخهخحن في ألاصب اإلالاعن لم جٓهغ بضاثل ٖنهما، باؾخثىاء بٌٗ ألٖا

دُت، ومجلت  37«ٖالم الفىغ»الخانت ًٖ ألاصب اإلالاعن في مجلت  ٌ »اليٍى ت 38«فهى  .39اإلاهٍغ
 

ن ٖمال بجامٗت ألاػهغ، ووكغا بمُاب٘ الجامٗت حُٗحام 40وان ٖبض اإلاىٗم زفاحت وخؿً حاص خؿً

. هلل زفاحت 1966لخفاحت في « صعاؾاث في ألاصب اإلالاعن »ٖمليهما خٌى ألاصب اإلالاعن. ْهغ هخاب 

ألافياع اإلاخضاولت خٌى ألاصب اإلالاعن في ٖهغه لُجٗل منها مغهبا كاَٗا به اإلاؿافاث الفانلت بحن وعي 

ني اإلااصة وما ًخىحب ٖليها ججاه ، ؤنضع هخاب لخؿً حاص 1967. وفي ؾىت 41اإلاهغي زانت-ألاصب الَى

ـ ٖىى2015/ 07/ 24 ، باإليافت بلى «ألاصب اإلالاعن »خؿً بٗىىان  ( التي 1990-1915)42ِصعاؾاث لَى

اللظان واها  43احؿمذ بالضكت واإلاىهجُت. ومً ؤقهغ اإلالاعهحن في هظه اإلاغخلت َه هضا وخؿحن مجُب اإلاهغي 

بحن ؤصبحن: »التي وكغث هخابا بٗىىان  44بحن ألاصب الٗغبي وألاصب ؤلاؾالمي الكغقي، وفاَمت مىس ىًلاعهان 

عخلت »، ودمحم مفُض الكىباش ي الظي وكغ هخابه بٗىىان 1965في « صعاؾاث في ألاصب الٗغبي والاهجلحزي 

 .1968في « ألاصب الٗغبي بلى ؤوعوبا
 

ِ(ِ-8471رحلةِالرشدِلألدبِاملقارنِ)م

فترة الؿبُٗيُاث جبضؤ مغخلت الغقض والىطج في صعاؾاث ألاصب اإلالاعن في الٗالم الٗغبي. ًخجؿض جُىع وفي 

ت الضعاؾاث  ت الضعاؾاث اإلالاعهت بحن ألاصبحن الٗغبي وؤلاًغاوي، وهٖؼ خحن، هما هٖؼ هظه اإلاغخلت في كُام هٖؼ

 اإلالاعهت بحن ألاصبحن الٗغبي والغغبي.
 

ِعربيةِإلاًراهيةِهزعةِالدراساتِاملقارهةِال

اػصهغث في هظه الفترة الضعاؾاث اإلالاعهت بحن ألاصبحن الٗغبي وؤلاًغاوي، هىدُجت ألبدار فُلىلىحُت ؾابلت 

ؤلاًغاهُت، والتي ما لبثذ ؤن جدىلذ بلى صعاؾاث للهالث، بفٗل جىاحض ؤكلُاث -ًٖ ٖالكاث اللغخحن الٗغبُت

ت: . جمثل زال45قُُٗت في لبىان وبلضان ٖغبُت ؤزغي  إلادمض ٖبض « ألاصب اإلالاعن »زت ؤبدار حامُٗت هظه الجٖز

« صعاؾاث في ألاصب اإلالاعن »، و1975لُه هضا في ؾىت « ألاصب اإلالاعن »، و1971الؿالم هفافي في ؾىت 

 . 1978لبضٌ٘ دمحم حمٗت في ؾىت 

ِهزعةِالدراساتِاملقارهةِالعربيةِالغربيةِ
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ت، منها ألٖا مىن َدان، وببغاهُم ٖبض الغخمً دمحمجمثل ؤبدار حامُٗت هظه الجٖز بض الضاثم 46ماٌ لٍغ ، ٖو

مىن َدان هخابه  مىن َدان ؤؾخاط ألاصب اإلالاعن في الجامٗت اللبىاهُت. وكبل ؤن ًهضع ٍع الكىا. وان ٍع

، وان كض ؤنضع ملالخحن خٌى ألاصب اإلالاعن بمجلت الثلافت 1972ؾىت « ألاصب اإلالاعن وألاصب الٗام»

جها للضعاؾاث الٗغبُت اإلالاعهت الؿىعٍت. فإهمُ ت الىو ٖىض َدان جخسظ نبغت زانت، مً خُث جخٍى

ت والخُبُم في ألاصب اإلالاعن »، 1982. ؤنضع في  47بٗمل جلخُص ي في »إلبغاهُم ٖبض الغخمً دمحم، و« الىٍٓغ

 فيبهما لٗبض الضاثم الكىا. وعغم ؤن ألاٌو مهغي الجيؿُت والثاوي ؾىعي، فلض نضع هخا« ألاصب اإلالاعن 

ت مضزال ومً الخُبُم ميكغال،  –بحروث  صاع الٗىصة. بّن هخاب ببغاهُم ٖبض الغخمً دمحم ًجٗل مً الىٍٓغ

ؤما هخاب ٖبض الضاثم الكىا صعاؾت جُبُلُت ملاعهت بحن ألاصبحن الٗغبي وؤلاهجلحزي. وفي هظه اإلاغخلت ؤًًا 

ؾبل اإلاازغاث ألاحىبُت وؤقيالها في » بٗىىان 1971الظي ْهغ ؾىت  48ًمىىىا طهغ هخاب خؿام الخُُب

مالمذ ًىهاهُت في »بٗىىان  49، وهخاب بخؿان ٖباؽ«اللهت الؿىعٍت: صعاؾت جُبُلُت في ألاصب اإلالاعن 

 «. ألاصب الٗغبي

جمثل الثماهُيُاث جهىيا قامال في مجاٌ الضعاؾت الجامُٗت والبدث الجامعي مً الىاخُخحن الىُفُت    

ت طاث الخإزحر اإلاباقغ في الٓاهغة اإلالاعهُت هي: حٗضص الجامٗاث الٗغبُت والىمُت. ومً اإلااقغ  اٍع اث ؤلَا

واهخماٌ ٖضص مً الجامٗاث التي بضؤث ٖملها في الؿبُٗيُاث، واػصًاص ٖضص اإلاضعؾحن اإلاخسههحن باألصب 

سههت بالثلافت اإلالاعن في الجامٗاث اإلالاعهت، اػصًاص ٖضص اإلاىفىصًً، والخىٕى في الضوعٍاث الٗغبُت اإلاخ

اث اإلالاعهت»، ْهغث في اللاهغة مجلت 1981وألاصب. وفي مُل٘  ىُت « ؤلف: مجلت الكٍٗغ ًٖ الجامٗت ألامٍغ

آلاصاب »، و«اإلاىكف ألاصبي»في اللاهغة. كض اهخمذ باألصب اإلالاعن اإلاجالث الٗغبُت اإلاكهىعة ؤمثاٌ 

ت هب«. اإلاٗغفت»، و«ألاحىبُت حرة مً اإلالاالث والىخب التي جضٌ ٖلى جُىع وفي الثماهُيُاث، ْهغث مجمٖى

دُت ٖضصا وامال للضعاؾاث « ٖالم الفىغ»هظا الىٕى مً الضعاؾاث في البالص الٗغبُت. زههذ مجلت  اليٍى

ٌ »، هما زههذ مجلت 1980اإلالاعهت ؾىت  ت ٖضصًً منها للضعاؾاث اإلالاعهت في ؾىت « فهى . 1983اإلاهٍغ

، وكغ صاوص 1984، وفي ؾىت «ألاصب اإلالاعن »الخيي هخابا بٗىىان  وفي هفـ الؿىت وكغ ٖبض الىهاب ٖلي

 51، ْهغ هخاب ؾُٗض ٖلىف1986وفي ؾىت «. صعاؾاث في ألاصب اإلالاعن الخُبُلي»هخابا بٗىىان  50ؾلىم

ٗض هخاب «. ميىهاث ألاصب اإلالاعن في الٗالم الٗغبي»بٗىىان  « ألاصب اإلالاعن: ؤنىله وجُىعه ومىاهجه»َو

ت  52ُاهغ ؤخمض ميي( لل1987) ممثال ؤصق جمثُل للملهىص باججاه الخىٕى والاهفخاح. جلضم هظه اإلاىؾٖى

 .53اإلالاعهُت سجال ٖغبُا صولُا لخجغبت ألاصب اإلالاعن في الىؾِ الثلافي الٗغبي

ت في هظه اإلاغخلت بضء جىُٓم ؤٖماٌ اإلالاعهحن الٗغب في قيل ماجمغاث وعوابِ. و  اٍع فُما ًخٗلم ومً ؤبغػ الخُىعاث ؤلَا

وان  1981باإلااجمغاث اإلاخسههت باألصب اإلالاعن ًبضو ؤن ماجمغ ألاصب اإلالاعن التي صٖذ بلُه حامٗت اإلاىُا بمهغ في ٖام 

. سجل مٗهض اللغاث وآلاصاب 1983في الجؼاثغ في « ملخلى صولي خٌى ألاصب اإلالاعن ٖىض الٗغب»ؤٌو هظه اإلااجمغاث. زم ٖلض 

خي اهبثاق 1984في « اإلااجمغ ألاٌو للملاعهحن الٗغب» بجامٗت ٖىابت هجاخا بٗلض ، وؤهم ما جمسٌ ٖىه هظا اإلالخلى الخاٍع
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واهخساب مىخب للغابُت جيىن حامٗت ٖىابت ملغه الضاثم، هما اهخسب ٖبض  «الغابُت الٗغبُت لؤلصب اإلالاعن »

ت »لاعن: ومً الغوابِ ألازغي لؤلصب اإلا .54اإلاجُض خىىن )الجؼاثغ( ؤمُىا ٖاما للغابُت الجمُٗت اإلاهٍغ

ت لؤلصب اإلالاعن »جإؾؿذ «. الغابُت اإلاغغبُت لؤلصب اإلالاعن »، و«55لؤلصب اإلالاعن  في ٖام « الجمُٗت اإلاهٍغ

بجامٗت اللاهغة. وفي فترة الدؿُٗيُاث، جىانل ؤلانضاع بىفـ الىجحرة التي وان ٖليها في الٗلض  1986

اإلاُاآفاق ألا »الؿابم، ومً ؤهم ما ْهغ فيها: هخاب  ، 1992لخؿام الخُُب في ؾىت « صب اإلالاعن: ٖغبُا ٖو

، 1997لٗبض الخمُض ببغاهُم في ؾىت « ألاصب اإلالاعن مً مىٓىع ألاصب الٗغبي: ملضمت وجُبُم»وهخاب 

ت حضًضة لؤلصب اإلالاعن »وهخاب  ؼ في ؾىت « هدى هٍٓغ  .2002في حؼثحن ألخمض ٖبض الٍٗؼ

 الٗغبي اإلالاعن  ألاصب في ججاوػ  عغبت ألاهثر هي اإلالاعهت، صعاؾاجه في الخُُب الجاصة مداوالث خؿام ولٗل

 وعئي  ؤؾـ ٖلى ًلىم الظي باًَ اإلاىهج بحن كُبُه، بحن مغاوغت خالت ٌِٗل الظي الخالي، لىاكٗه

لُت، بخُبُلاث صعاؾُت ًغجبِ الظي ْاهغه وبحن ،56غغبُت مٗغفُت وؤوؿاق  إلاُٗاع مجملها في جفخلغ جإٍو

 ْني اٖخباَي هى ما وبحن صالثل، طاث ملاعهت بلُام صعاؾت ٌؿمذ ؤنُل ماقغ هى ما بحن اإلاؿافت ًًبِ

 جدلُم مً ًمىىه هدى ٖلى وجفاٖلها، الضعاؾت ؤكُاب جثبذ جغاهب ملاعهت بكامت ٖلى كضعجه في كانغ

 في حهضهم ؾٗىا الظًً الٗغب، اإلالاعهحن ؤهم مً 58اإلاىانغة الضًً ٖؼ ٌٗض .57وغاًتها الضعاؾت حضوي 

  باإلقيالُت حٗلل وبن حضًض، ملاعن  مىهج ؾبُل اكتراح
 
، وؾُلت

 
 هظا؛ عغبت اكتراخه بُغح له حؿمذ مىهجُت

ضي، الخىٓحر كبًت مً ؤلافالث في مىه  لها اؾخلاللها وآلُاث وؤوؿاق عئي اؾدكغاف وبلهض الخجٍغ

ٌ  ًٖ اليؿبي  اإلاٗغوفت. الىلضي الخىٓحر كىاٖض مً اإلاخضاو

ىام ألازحرة كض اكخهغ ما ؤهجؼه اإلالاعهىن الٗغب ٖلى بٖاصة بن الضعاؾاث اإلال ً الٗغبّي بّبان ألٖا اعهت في الَى

ً حضًضة. هظا ما فٗله اإلالاعهان اإلاٗغوفان خؿام  بنضاع هخبهم اللضًمت في َبٗاث مىّؾٗت وبٗىاٍو

ؼ الضًً اإلاىانغة. فلض ؤٖاص ألاٌو َباٖت هخابه:  ( 1982مكم، )حامٗت ص« ألاصب اإلالاعن »الخُُب ٖو

اإلاُا»ووي٘ له ٖىىاها حضًضا هى:  (، ؤّما الثاوي 1992)صمكم: صاع الفىغ، « آفاق ألاصب اإلالاعن ٖغبُا ٖو

ت اإلالاعهت»فلض ؤنضع َبٗت حضًضة مّٗضلت مً هخابه:  ( 1988)ّٖمان: صاع الىغمل، « ملّضمت في هٍٓغ

(. ولم جيكإ 1996الٗغبُت للضعاؾاث )بحروث: اإلااؾؿت « اإلاثاكفت والىلض اإلالاعن »بٗىىان حضًض هى: 

ت لؤلصب اإلالاعن بال في مهغ، ولم جخمىً الغابُت الٗغبُت لؤلصب اإلالاعن مً جدلُم ؤّي مً  حمُٗاث كُغٍّ

لى عؤؾها بنضاع مجلت ٖغبُت للضعاؾاث ألاصبُت اإلالاعهت . ولىً ٖضص اإلالاعهحن في 59َمىخاتها الٗلمُت ٖو

لى ؾبُل اإلاثاٌ، فةّن ولُت آلاصاب في الجامٗاث الٗغبُت هى الُىم ؤهبر  مما وان ٖلُه في ؤّي وكذ مط ى. ٖو

ؿُت ؾبٗت  حامٗت خمو، وهي ؤنغغ الجامٗاث الؿىعٍت وؤخضثها، جًم في نفىف هُئتها الخضَع

ً بإٖضاص وفحرة في الجامٗاث الٗغبُت  مخسههحن في ألاصب اإلالاعن. فإؾاجظة ألاصب اإلالاعن ؤنبدىا خايٍغ

 ولها. 
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ت  60ٖىام ألازحرة اػصهغث في الضعاؾاث اإلالاعهت صعاؾت الدكابهاث الخِبىلىحُتوفي ألا  التي جخسظ مً هٍٓغ

ؤؾاؾا له. وقِئا فكِئا ًدّل هظا الىٕى مً الضعاؾاث مدل الخإزحر والخإزغ التي  Intertexuality 61الخىاّم 

ًلّضم هفؿه بضًال لها. بن صعاؾت ٖالكاث الخىام بحن ؤٖماٌ مً ألاصب الٗغبي وؤٖماٌ مً آلاصاب ألاحىبُت 

ض لضعاؾاث الخللي ؤلابضاعي. فهظا ًاصي بالًغوعة بلى ْىاهغ جىاّم بحن ألاصب  ُّ الٗغبي هي مىّمل ح

تي الخىام والخللي ؤلابضاعي اإلاىخج هفُلت  وآلاصاب ألاحىبُت. بّن الضعاؾاث اإلالاعهت التي حؿدىض بلى هٍٓغ

بخصخُذ الىٓغة بلى ٖالكت ألاصب الٗغبي باآلصاب ألاحىبُت، وبإن جً٘ خّضا ليل طلً الجضاٌ خٌى 

ُٗب ؤن ًخًّمً ألاصب الٗغبي الؿغكاث ألاصبُت وخٌى زًٕى ألاصب الٗغبي إلاازغاث ؤحىبُت. فلِـ ال

مازغاث ههظه، بل الُٗب وّل الُٗب هى ؤن ًسلى مً جلً اإلاازغاث. فهي صلُل ٖلى ؤن ألاصب الٗغبي 

 .62الخضًث ؤصب حّي، ًخفاٖل م٘ آلاصاب والثلافاث ألاحىبُت مؿخلبال ومغِؾال
 

 ألادبِاملقارنِفيِاملغربِالعربي
 

مً  63هُيُاث ٖضصا حُضا مً اإلالاعهحن ؤمثاٌ مدمىص َغقىهتفلض كضمذ الؿاخت اإلاغاعبُت ببان الثما

بض اإلاجُض خىىن  مً الجؼاثغ، وؾُٗض ٖلىف مً اإلاغغب. اإلاغغب ؤكغب ؤكُاع اإلاغغب الٗغبي 64ِجىوـ، ٖو

سه ًدخل مياهت زانت جلخلي فُه الثلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت بالثلافاث  بلى ؤوعبا، وهظا حٗله زالٌ جاٍع

وان ٖلى اإلاغغب وحامٗاجه ؤن ًسلم في ألاوؾاٍ الثلافُت والجامُٗت الاكخىإ بًغوعة الٗاإلاُت. ولهظا 

لت جغض ي الخُل٘ والُمىح  .65الاهخمام الجضي بالضعاؾاث اإلالاعهت وبًغوعة جىُٓم هظه الضعاؾاث بٍُغ

طلً في ٖلضث الغابُت الٗغبُت لؤلصب اإلالاعن ماجمغها الثالث في حامٗت اإلالً دمحم الخامـ بالغباٍ، و 

اصة ٖلى نُٗض ألاصب اإلالاعن ؤًًا، بٗض ؤن واهذ 1989ؤوازغ ٖام  ىا صفت اللُاصة والٍغ . اإلاغاعبت كض اهتٖز

حن ببان الخمؿُيُاث والؿخِىُاث والؿبُٗيُاث.  اصة فُه للمهٍغ  الٍغ
 

لىف هى  وللض إلا٘ بحن اإلالاعهحن اإلاغاعبت ؾُٗض ٖلىف بكيل زام وطلً مىظ ؤواؾِ الثماهُيُاث. ٖو

ني  ؤؾخاط ألاصب اإلالاعن في كؿم اللغت الٗغبُت بجامٗت الغباٍ، وهى بيافت ليىهه ملاعها هاكض وواجب َو

، منها 66صًملغاَي جلضمي. وكض بغػ اؾمه هملاعن مً زالٌ ٖضة هخب ؤمض بها اإلاىخبت اإلالاعهُت الٗغبُت

ً الٗغبي»صعاؾخه الطخمت  ؤَغوخت جلضم بها اإلاالف لىُل وهي في ألانل «. ميىهاث ألاصب اإلالاعن في الَى

صعحت الضهخىعاه، بال ؤجها في واك٘ ألامغ ؤهثر مً طلً بىثحر: بجها بدث ٖلمي عاثض، اؾخلص ى فُه ٖلىف 

ت بٗمم وقمٌى ال مثُل  ؿا وماؾؿاث، واججاهاجه الىٍٓغ ش ألاصب اإلالاعن الٗغبي وواكٗه جإلُفا وجضَع جاٍع

اب الثاوي فلض زههه ٖلىف للبدث في بقيالُت ْاهغجحن هامخحن لهما في البدث اإلالاعوي الٗغبي. ؤما الىخ

في ألاصب والىلض الٗغبُحن هما: الخُاعاث ألاصبُت في الٗالم الٗغبي، والخإزحر والخإزغ في اإلالاعهاث الٗغبُت. 
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، وهى هخاب «صعاؾت مىهجُت–مضاعؽ ألاصب اإلالاعن »وؤزحرا فلض نضع لٗلىف هخاب زالث ٖىىاهه: 

 ما زانا مً حاهب اإلالاعهحن والىلاص الٗغب ٖلى خض ؾىاء. ٌؿخدم اهخما

ِألادبِاملقارنِفيِالجامعاتِالعربيةِ:ِ

مىظ ْهىع ألاصب اإلالاعن وهى ًغجبِ بالخىحُه الخٗلُمي، للض ولض ألاصب اإلالاعن في ؤخًان الجامٗاث 

ولبىان وجىوـ واإلاغغب  الجامٗاث الٗغبُت، بيل مً مهغ والٗغاقفي والػمها في وكإجه وجُىعه. فهى ًضعؽ 

 والجؼاثغ وبضعحاث مخفاوجت في باقي الجامٗاث الٗغبُت. 

ِاملرحلةِالجنينيةِألاولىِبالشرقِالعربي

يُاث، بضؤث ولمت  جٓهغ بىيىح ؤهثر في مجاٌ الضعاؾاث ألاصبُت الٗغبُت وجدخل « ملاعن »وفي مُل٘ الٗكٍغ

لاهغة التي اؾخسضمذ مىهج اإلالاعهت في مجاٌ مياها في بٌٗ اإلاٗاهض الٗلُا، همضعؾت صاع الٗلىم بال

ت. ففي ؾىت  اهُت »، واهذ جضعؽ بها ماصة حضًضة بٗىىان 1924الضعاؾاث اللغٍى ت واللغت الؿٍغ اللغت الٗبًر

وكض ؾاهمذ هظه اإلاضعؾت، صاع الٗلىم، في بعؾاء كىاٖض الضعاؾاث اإلالاعهت وال  «.وملاعهتهما باللغت الٗغبُت

بض الغػاق خمُضة وببغاهُم ؾالمت. وفي ؾىت ؾُما م٘ ألاؾاجظة ؤخ ، كغع 1943مض زاوي ومهضي ٖالم ٖو

لى لضاع الٗلىم في بخضي حلؿاجه ؤن ًهبذ ألاصب اإلالاعن ماصة حامُٗت مؿخللت جضعؽ في  اإلاجلـ ألٖا

خي. في ؾىت  ، 1953الؿيخحن الثالثت والغابٗت، واإلاالخٓت ؤن الضعاؾاث اإلالاعهت واهذ خبِؿت اإلاىٓىع الخاٍع

ٖمل ببغاهُم ؾالمت، الظي ؤنبذ ٖمُضا ليلُت آلاصاب بجامٗت اللاهغة، ٖلى بصزاٌ ألاصب اإلالاعن ماصة 

ؿها. ؤصي اهخمام الجامٗت باألصب اإلالاعن بلى اللُام  لىم هى هفؿه بخضَع جضعؽ في كؿم اللغت الٗغبُت ٍو

ً دمحم غىُمي هالٌ مً صاع بةعؾاٌ َلبت حامُٗحن للخسهو في ألاصب اإلالاعن في ؤوعبا، فإعؾل ول م

الٗلىم بلى باَعـ هما ؤعؾل خؿً الىىحي مً كؿم الفغوؿُت بيلُت آلاصاب في حامٗت اللاهغة بلى باَعـ 

ؤًًا، زم جخابٗذ البٗثاث الٗلمُت بٗض طلً للخسهو في ألاصب اإلالاعن في ؤوعبا. فةعؾاٌ البٗثاث بلى 

 فغوؿا ٌٗخبر جدىال لؤلصب اإلالاعن في مهغ.

ً ٖىض ٖىصة اإلاسخهحن مً الجامٗاث ولم ج بضؤ مغخلت اإلاخسههحن بال في الخمؿُيُاث مً اللغن الٗكٍغ

ٖٓم اإلاسخهحن في ألاصب اإلالاعن في فغوؿا ؤمثاٌ حان ماعي أل ألاوعوبُت ؤمثاٌ دمحم غىُمي هالٌ الظي جخلمظ 

ه وبٌى فان جُِغم اها في كؿم اللغت ، افخخدذ ولُت آلاصاب بجامٗت ٖحن قمـ مي1956وفي ؾىت  .واٍع

الٗغبُت لخضَعـ ماصة ألاصب اإلالاعن، ووان دمحم غىُمي هالٌ ًضعؾها. ؤنبذ هالٌ الىاَم الغؾمي واإلامثل 

حن قمـ، وألاػهغ. وفي جهاًت الخمؿُيُاث  الكغعي لؤلصب اإلالاعن ٖىضما وان ًضعؽ في صاع الٗلىم، ٖو

ت هدُجت ه ت هبحرة مً ؤؾخاطة ألاصب اإلالاعن بلى حٗغى ألاصب اإلالاعن ألػمت في الجامٗاث اإلاهٍغ جغة مجمٖى

امغ ُُٖت وؤهىع لىكا. وفي ؤواؾِ الؿخِىُاث، ٖاص ٖبض الخىُم خؿان مً  ؤوعوبا ؤمثاٌ خؿً الىىبي ٖو

اهجلترا خُث هاٌ قهاصة الضهخىعاه في ألاصب اإلالاعن والخدم بلؿم ألاصب اإلالاعن والىلض والبالغت بيلُت 
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ى نفاء زلىص ي، الٗغاقي الجيؿُت وؤؾخاط ألاصب اإلالاعن بجامٗت بغضاص، الظي صاع الٗلىم، باإليافت بل

وان لضًه عئٍا واضخت للضعؽ اإلالاعن باكتراخه إلاداوع الضعؽ اهُالكا مما ًىحض في الٗالم الٗغبي مً ماصة 

ا لخضَعـ ما ا يغوٍع ً٘ هظه الٗىانغ قَغ صة ألاصب الترحمت والىخاج ألاصبي واإلاظاهب وألاهىإ ألاصبُت. ٍو

 اإلالاعن.

ِاملرحلةِاملتقدمةِالثاهيةِباملغربِالعربي

، وطلً بؿبب خضازت الجامٗت اإلاغغبُت، التي 1963جإزغ ْهىع الضعاؾاث اإلالاعهت في اإلاغغب بلى ؾىت 

يذ في ؾىت 
ّ
الؿىعي الجيؿُت، ؤؾخاطا لؤلصب اإلالاعن في هظه  67. وكض وان ؤمجض الُغابلس ي1959صق

لت  خىالي ٖلضًً مً الؼمً وهى لم ًىً مسخها باألصب اإلالاعن، وبٗضه الخدلذ وىهبت الجامٗت إلاضة ٍَى

مً اإلاسخهحن في هظه اإلااصة بهظه الجامٗت ؤمثاٌ ٖبض اللُُف الؿٗضاوي وؾُٗض ٖلىف ودمحم ؤبى َالب 

، 1972. ؤما في جىوـ فياهذ ماصة ألاصب اإلالاعن جضعؽ في ولُت آلاصاب بجامٗت جىوـ مىظ 68وخؿً اإلاىُعي

ت 1974وفي اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة مىظ  ؿه ؤؾاجظة اللغت الٗغبُت واللغت ؤلاهجلحًز ، ووان ٌكترن في جضَع

واللغت الفغوؿُت، ؤمثاٌ اإلاىجي الكملي، والؿُضة هُىػ. ففي ولُت آلاصاب الخىوؿُت جضعؽ اإلااصة هكهاصة 

 جىمُلُت.

، بضؤث حامٗت 1969مٗت الجؼاثغ، وفي ؾىت وؤما في الجؼاثغ، فلض بضؤ جضَعـ ألاصب اإلالاعن في حا

ؿه، وبٗضها حامٗت ٖىابت زم حامٗت جحزي وػو. اإلاىهج الفغوس ي في الضعاؾاث اإلالاعهت هى  كؿىُُىت جضَع

ت ٖلى غغاع مٗٓم الجامٗاث الٗغبُت ألازغي. واإلاالخٓت ؤن الجامٗاث  اإلاخب٘ في ول الجامٗاث الجؼاثٍغ

دُت وال يي. ؤؾـ اإلالاعهىن مىابغ ألاعصهُت والؿٗىصًت واليٍى ٗغاكُت والُمىُت واهذ جدب٘ اإلاىهج ألامٍغ

وماؾؿاث الخىانل الٗلمّي الازخهاص ّي، وؤبغػها اليىهفضعالُت الضولُت لؤلصب اإلالاعن والغابُت الٗغبُت 

ت لؤلصب اإلالاعن. ومً ؤهم جُىعاث ألاصب اإلالاعن الٗغبي كُام  الغابُت الٗغبُت لؤلصب »والجمُٗاث اللٍُغ

كحر وي٘ الثلافت الٗغبُت 1983التي ٖلضث اإلالخلى الخدًحري في حامٗت ٖىابت بالجؼاثغ ٖام « اإلالاعن  . َو

ومً ؤقهغ  اإلاٗانغة ِبلى ؤن ألاصب اإلالاعن ًبكغ بمؿخلبل طي قإن في عخاب الجامٗاث الٗغبُت وزاعحها.

ً لؤلصب اإلالاعن في حامٗاث الٗالم الٗغبي: هماٌ بضه وخؿام صًب، ؤبى ألاؾاجظة اإلاٗانٍغ  الخُُب، ٖو

  .71وغحرهم...70ونبري خافٔ ٖلىف، وؾُٗض ،69صعوَل وؤخمض ٖبىص،

ِالخاثمة

ت  ُّ ت والفى الكاجه وامخضاصاجه الفىٍغ بّن ألاصب اإلالاعن لِـ مُالبا بإن ٌؿاهم في فهم ألاصب الٗغبي ٖو

ا وألاؾئلت الثلافُت الخاعحُت فدؿب، بل هى مُالب ؤًًا بإن ٌؿاهم في جلضًم بحاباث ًٖ اللًاً

الغثِؿت للمجخم٘ الٗغبي في هظه اإلاغخلت مً جُىّعه. وفي ملضمت اللًاًا التي ًيبغي لؤلصب اإلالاعن ؤن 

بطا وان خىاع الثلافاث ٌٗني، مً بحن ما ٌٗىُه، ؤن ًخّٗغف «. خىاع الثلافاث»ٌؿاهم في مٗالجتها كًُت 
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، وؤن جؼاٌ خاالث ؾىء الفهم والخدامالث والهىع ؤهل وّل زلافت بلى زلافت الكٗب آلازغ بهىعة ؤفًل

سُت واإلاٗانغة . فةّن باؾخُاٖت ألاصب اإلالاعن ؤن ًاّصي صوعا هبحرا ٖلى 72اإلاكّىهت وألاخيام اإلاؿبلت الخاٍع

ب بحن الكٗىب وببغاػ الٗىانغ  هظا الهُٗض. فهى ٌؿاٖض في حؿهُل الخباصٌ ألاصبي وجفُٗله، وفي الخلٍغ

طلً مً زالٌ ملاعهت آصابها وزلافاتها، بًٗها بالبٌٗ آلازغ. وهظا صوع زلافي خُىي في اإلاكترهت بُنها، و 

خلاص بإّن  ً ٖلى الٖا خغب »ػمً جهاٖضث فُه خّضة الهغاٖاث الثلافُت في الٗالم، مما خمل بٌٗ اإلاىٍٓغ

في الٗالم مً . فةّن اؾخلباٌ ألاصب الٗغبّي 73ؾخدّل مدّل خغب ؤلاًضًىلىحُاث ونغإ الُبلاث« الثلافاث

برػ الىحه  زالٌ الترحمت بلى اللغاث ألاحىبُت ٌّٗغف ألامم ألاحىبُت بثلافت الٗغب ومجخمٗهم وكًاًاهم ٍو

 Goethe74الخًاعّي لؤلمت الٗغبُت. وهظا ؤمغ بالغ ألاهمُت. بهىا وِٗل في ٖهغ جدللذ فُه هبىءة غىجه 

وفي هظا الٗهغ جلّضم وّل «. ٖىإلات الثلافت»هغ . فهظا الٗهغ 75ٖاإلاخٗللت باألصب الٗالميّ ( 1749-1832)

لى جلً الخلفُت جدّىٌ الخباصٌ ألاصبي بلى  ت. ٖو ُّ ؤّمت هفؿها للٗالم ٖبر ؤفًل ما لضحها مً بهجاػاث زلاف

ٖلم الٗالكاث ألاصبُت »قيل مهّم مً ؤقياٌ الخٗاعف بحن الكٗىب. وبطا هٓغها بلى ألاصب اإلالاعن بىنفه 

الٗالم ٌؿخُُ٘ ؤن ًلّضم لىا الص يء الىثحر، وؤن ٌؿاٖضها في نُاغت ٖالكاث ؤصبُت  هغي ؤن هظا« الضولُت

مخىاػهت، جإزظ مً آلاصاب ألاحىبُت ؤفًل وؤحمل ما فيها، وجلّضم للٗالم الخاعجي ؤحمل وؤفًل ما في ؤصبىا 

اإلالاعن ٌؿاٖضها  مً ؤٖماٌ. للض جدّىٌ الخباصٌ ألاصبي بلى ملّىم عثِـ مً ملّىماث خىاع الثلافاث. وألاصب

 في ؤن وكاعن في طلً الخىاع بىجاح. 
ِ
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في اللغن الغاب٘  Dante Aligheriهى ٖمل ؤلفه ؤلاًُالي صاهتى ؤلُغُحري  Divina Commedia اليىمُضًا ؤلالهُت  -20
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ؤهمها اليسخت اإلادللت مً كبل الضهخىعة ٖاجكت ٖبض وكض َبٗذ ٖضة مغاث واهذ مً  .هخابه الٗالء فىغة

 لغؾالت الغفغان م٘ جدلُم لغؾالت ابً اللاعح التي حٗخبر اإلافخاح لفهم وكض نضعتها بضعاؾت وافُت الغخمً

 .الغفغان
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ؼ ٖمغ  -25 ؿمى ؤًًا ؤمحر ألاصب الٗغاقي.نفاء الضًً ٖبض الٍٗؼ  زلىص ي َو
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اإلاُاالخُُب، خؿام.   -27    226. م 1999. بحروث: صاع الفىغ اإلاٗانغ، 2. ٍ آفاق ألاصب اإلالاعن ٖغبُا ٖو

ت خمه1976-1921الضهخىع ؾامي الضعوبي )  -28  الضهخىعاه في ٖلىم ( ٖبلٍغ
 
ُت فظة  وجسغج في فغوؿا خامال

 للتربُت. ووان ًٖى  الىفـ.
 
غا ، ووٍػ

 
 زلافُا

 
 في حامٗت "صمكم"، ومؿدكاعا

 
 لؿىعٍت في مهغ، وؤؾخاطا
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   212ٖلىف، اإلاغح٘ الؿابم م  -35

ت مً اللهو الكٗبُت ٖضصها خىالي ماثتي كهت ًخسللها   -36 ت مخىٖى ؤلف لُلت ولُلت ؤو اللُالي الٗغبُت هي مجمٖى

غ  1420في هدى  قٗغ ت، ٍو سها الخضًث ٖىضما جغحمها بلى الفغوؿُت اإلاؿدكغق الفغوس ي ؤهُىان ملُٖى ح٘ جاٍع
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ل    -39 ذ، التي بضؤث بالهضوع مىظ ؤبٍغ ، وجىاوب ٖلى 1970ٖالم الفىغ مجلت فهلُت زلافُت التي جهضع ًٖ صولت اليٍى

غ  ً في ألاوؾاٍ الٗلمُت عثاؾت جدٍغ ً، وجدٓى باخترام وجلضًغ هبحًر ً اإلاخمحًز ها الٗضًض مً الىخاب واإلافىٍغ

ذ  .وألاواصًمُت، وال جؼاٌ جىانل الهضوع بإعبٗت ؤٖضاص في ول ؾىت، ولم جخىكف بال لفترة ٖام ؤزىاء غؼو نضام لليٍى

ت جم جإؾِؿها في ؤواثل الثماهُيُاث ولٗبذ    -40 صوعا فٗاال في بزغاء الخُاة الىلضًت الٗغبُت فهٌى مجلت هلضًت مهٍغ

مٗغوفا فلض جىلذ اإلاجلت الضف٘ بإؾماء حضًضة في الىلض ألاصبي فًال ًٖ بقاٖت الٗضًض مً اإلاهُلخاث الىلضًت في 

http://www.aleflam.net/index.php/naqd/new-c/527-2011-01-15-10-12-32.html
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فًاء الىخابت وبفًلها جمذ نىاٖت حؿغ كىي ًغبِ اللاعت الٗام واإلاضاعؽ الىلضًت الٗاإلاُت وطلً بفًل ألاؾماء 

غها بضاًت مً ٖؼ الضًً بؾماُٖل وحابغ ٖهفىع وهضي ونفي. الثلافُت   الىبحرة التي جىلذ عثاؾت جدٍغ

ٌ »خٌى مىاهج ألاصب اإلالاعن، هما زههذ  1980ٖضصا في « ٖالم الفىغ»زههذ مجلت  -41  1983ٖضصًً في « فهى

 خٌى ألاصب اإلالاعن.

« ألاصب الٗغبي في اإلاهجغ»اهغة. ؤهم آزاعه الكُش خؿً حاص خؿً ؤؾخاط بيلُت اللغت الٗغبُت لجامٗت ألاػهغ بالل   -42

 « .ألاصب اإلالاعن »

 . 245ٖلىف، اإلاغح٘ الؿابم م  -43

ـ ٖىى مفىغ ومالف مهغي مكهىع.   -44  لَى

( اإلاللب بٗمُض ألاصب الكغقي وؤلاؾالمي اإلالاعن. بهه ؤٌو ٖغبي ًلضم 2004-1919الضهخىع خؿحن مجُب اإلاهغي )  -45

 التروي. ؤٌو عؾالت للمىخبت الٗغبُت في ألاصب

صؤبذ فاَمت مىس ى  .ؤخض ؤبغػ ألاواصًمُحن وهلاص ألاصب في مهغ والٗالم الٗغبي (2007-1927فاَمت مىس ى مدمىص ) -46

الجاهب  وفىخبذ صعاؾاث جدىاٌو ؤصب مً حاهبي الٗالم  'في ؤٖمالها ٖلى بىاء حؿىع بحن 'ؤصب الغغب' و'ؤصب الكغق 

 آلازغ.

  249ٖلىف، اإلاغح٘ الؿابم م  -47

 ( هى واجب وؤؾخاط مهغي لؤلصب اإلالاعن. -1929ٖبض الغخمً ) ببغاهُم   -48

 . 263الخُُب، اإلاغح٘ الؿابم م     -49

( ؤؾخاط فلؿُُني وؤخض الىلاص واإلالاعهحن الٗغب الظًً قغلتهم كًُت ٖاإلاُت  -1932الضهخىع خؿام الخُُب ) -50

اإلاُت ألاصب الٗغبي ٖلى وحه الخدضًض. وان ؤؾخاطا مدايغا ف غ ألاصب ٖمىما، ٖو ي حامٗت وامبرصج، وعثِـ جدٍغ

مجلت اإلاٗلم الٗغبي، ومؿدكاعا في عثاؾت الضولت، وؤؾخاطا لؤلصب اإلالاعن بجامٗت صمكم وغحرها مً الجامٗاث 

الٗغبُت. وان ؤمُىا ٖاما للغابُت الضولُت لؤلصب اإلالاعن. هاٌ ٖضصا مً الجىاثؼ، منها حاثؼة اإلالً فُهل الٗاإلاُت، 

ذ للخلضم  .الٗلمي وحاثؼة اليٍى

هخابا جغازُا جيخمي بلى ٖهىع ألاصب الٗغبي  50( ؤؾخاط فلؿُُني، وخلم ما ًلغب مً 2003-1920بخؿان ٖباؽ )  -51

 قضًضا
 
ا   .اإلاخخابٗت، وجدىٕى جىٖى

 
 ؤو مغحٗا

 
فه بخؿان ٖباؽ ناع مهضعا

َّ
 مما خلله ؤو ؤل

 
ومً الجضًغ طهغه ؤن هثحرا

   .مً مهاصع البدىر الجامُٗت ومغاحٗها

( هى ؤصًب ومفىغ ٖغاقي، وهى ٖلم مً ؤٖالم الٗغاق الثلافُت اإلامحزة وناخب 2010-1930ضهخىع صاوص ؾلىم )ال -52

لت خافلت باإلبضإ واليكاٍ الىاضح الظي ؤؾهم في جيكُِ الخغهت الثلافُت الٗغاكُت وجإهُض خًىعها  مؿحرة ٍَى

 في اإلادافل اإلاسخلفت. 

 الضهخىع ؾُٗض ٖلىف هى ؤؾخاط ألاصب اإلال  -53
 
اعن في كؿم اللغت الٗغبُت بجامٗت الغباٍ، وهى بيافت ليىهه ملاعها

ني جلضمي. وكض بغػ اؾمه هملاعن مً زالٌ ٖضة هخب ؤمض بها اإلاىخبت اإلالاعهُت الٗغبُت، منها صعاؾخه  هاكض وواجب َو

ً الٗغبي.  الطخمت "ميىهاث ألاصب اإلالاعن في الَى

ا في حامٗت بىحىجا ٖانمت الضهخىع الُاهغ ؤخمض ميي ؤؾخاط وباخث م    -54 ا ػاثغ 
 
هغي، وكط ى ؾىىاث ؤؾخاط

ا في حامٗاث هثحرة في الٗالم الٗغبي ؤطهغ منها: جىوـ واإلاغغب والجؼاثغ وؤلاماعاث  ا ػاثغ 
 
وىلىمبُا. هما ؤهه صعي ؤؾخاط

 الٗغبُت اإلاخدضة، بلى حاهب الضٖىاث التي جىحه بلُه مً حامٗاث بؾباهُا وماؾؿاتها الٗلمُت .
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   287خُُب، اإلاغح٘ الؿابم م ال  -55

  273الخُُب، اإلاغح٘ الؿابم م     -56

ت لؤلصب اإلالاعن   -57 غ ألاصب اإلالاعن وال 1986ؤوكإث في  الجمُٗت اإلاهٍغ هضف مً بوكاء الجمُٗت هى الٗمل ٖلى جٍُى

اهًمذ و  في مهغ والٗالم الٗغبي، وملغها كؿم الضعاؾاث الُىهاهُت والالجُيُت، ولُت آلاصاب، حامٗت اللاهغة.

 الجمُٗت بلى الاجداص الضولي لؤلصب اإلالاعن.

  286-285الخُُب، اإلاغح٘ الؿابم  م   -58

. مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُتؤبى صكت، مىس ى ببغاهُم. "كغاءة جدلُلُت في مغحُٗاث الخىٓحر الٗغبي لؤلصب اإلالاعن".   -59

  110. م 2008غؼة، فلؿُحن. 

ش  -60  في: فلؿُحن  -، فلؿُحن. ، الخلُل11/4/1946ٖالم فلؿُُني، ولض بخاٍع
 
لبىان  –ألاعصن  – مهغ –ٖاف مخىلال

ا  –   –جىوـ  –بلغاٍع
 
ٗمل خالُا  .ألاعصن –حامٗت فُالصلفُا  –عثِؿا للؿم اللغت الٗغبُت وآصابها  –الجؼاثغ. َو

   62. م  1999. صمكم: اجداص هخاب الٗغب. ألاصب اإلالاعن: مكىالث وآفاقٖبىص، ٖبضه.    -61

اإلاضعؾت الؿالفُت. فالدكابه بحن ؤصب كىمي وؤصب هي مجاٌ الضعاؾت ٖىض  Typologicalخِبىلىحُت الدكابهاث ال  -62

ت مً آلاصاب اللىمُت ألازغي ال ًغح٘ بلى ٖامل الخإزحر والخإزغ فلِ، بل هىان مً الدكابهاث  كىمي آزغ ؤو مجمٖى

تي ؤَلم ٖليها اإلالاعن الغوس ي فُىخىع بحن آلاصاب ما لِـ له بالًغوعة ٖالكت بظلً الٗامل. بجها الدكابهاث ال

 ححرمىوؿيي حؿمُت "الدكابهاث الخِبىلىحُت". 

فاجه هى  intertexualityالخىام     -63 حن»في ؤبؿِ حٍٗغ ؤخض »وبهىعة ؤوضح الخىام هى: «. وحىص ٖالكت بحن ملفْى

ا اإلاهُلح ٖلى ًض وللض بغػ هظ«. ممحزاث الىو ألاؾاؾُت التي جدُل ٖلى ههىم ؾابلت ٖليها ؤو مٗانغة لها

، غحر ؤن الىالصة الخلُلُت واهذ ٖلى ؤًضي الكىالهُحن الغوؽ Julia Kristevaالىاكضة الفغوؿُت حىلُا هغؾدُفا 

Russian Formalists  ن وبن لم جىً والصة زالهت. فالكىالهُىن ًامىىن بالخىام مً زالٌ جضازل الىهىم

هىع ؤزغ بًٗها ٖلى بٌٗ، عغم اخخفاّ ول هو بس هىنِخه وممحزاجه. اؾخُاٖذ هغؾدُفا ؤن حؿخيبِ هظا ْو

فِؿيي   Bakhtinمً زالٌ كغاءتها للفُلؿىف الغوس ي بازخحن« الخىام»اإلاهُلح  ماٌ صؾخٍى في صعاؾخه أٖل

ت" صون ؤن ٌؿخسضم مهُلح الخىام.  الغواثُت خُث وي٘ مهُلخي "حٗضصًت ألانىاث" و"الخىاٍع

   65ٖبىص، اإلاغح٘ الؿابم م  -64

ت لآلصاب  مدمىص َغقىهتالضهخىع   -65 هاكض وعواجي جىوس ي وؤؾخاط بالجامٗت الخىوؿُت. وجدهل ٖلى الجاثؼة الخلضًٍغ

 (1998)والٗلىم ؤلاوؿاهُت 

 الضهخىع ٖبض اإلاجُض خىىن ؤؾخاط حؼاثغي، هى ألامحن الٗام للغابُت الٗغبُت لؤلصب اإلالاعن.  -66

  286ٖلىف، اإلاغح٘ الؿابم م  -67

  287الخُُب، اإلاغح٘ الؿابم م  -68

غ،    -69 ًؤمجض ابً خؿني الُغابلس ي قاٖغ وباخث ومدلم وؤؾخاط حامعي ووٍػ  ٌٗخبر ؤخض عمىػ الثلافت في الَى

 الٗغبي وؤخض ماؾس ي الخٗلُم الجامعي في اإلاملىت اإلاغغبُت مُل٘ الؿخِىاث مً اللغن اإلااض ي 

  285ٖلىف، اإلاغح٘ الؿابم م   -70

ً ( ؤؾخاط مهغي في ولُت صاع ال -1943ؤخمض صعوَل ) -71 ٗلىم، حامٗت اللاهغة، مهغ. ؾاهم صعوَل في جيٍى

ت لؤلصب اإلالاعن،   وقغل مىهب هاثب عثِؿها.  الجمُٗت اإلاهٍغ
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ت واللؿاهُاث بجامٗت كُغ  -72  الضهخىع نبري خافٔ ؤؾخاط ألاصب اإلالاعن بلؿم اللغت الاهجلحًز

حن الٗغب، الغابِ: ألاصب اإلالاعن"، مىك٘ الجمُٗت الضولُت للمترحمحن واِ"الخجغبت الٗغبُت في   -73  للغٍى

20439http://www.wata.cc/forums/showthread.php?     

   26هضا. م   -74

يي نمىثُل هاهخِىغخىن: ؤلاؾالم والغغب    -75 ً هى ألامٍغ  آفاق الهضام. -بّن ؤبغػ هاالء اإلاىٍٓغ

 1832-1749ه )ًىهان فىلفجاهج حىج -76
 
 ضخما

 
 ؤصبُا وزلافُا

 
ً، والظي جغن بعزا ( هى ؤخض ؤقهغ ؤصباء ؤإلااهُا اإلاخمحًز

ش ألاصبي  ت وألاصبُت والفلؿفُت، وماػاٌ الخاٍع للمىخبت ألاإلااهُت والٗاإلاُت، ووان له بالغ ألازغ في الخُاة الكٍٗغ

لخىيها وىاخضة مً زغواتها، وكض جىٕى ؤصب حىجه ما ًخظهغه بإٖماله الخالضة التي ماػالذ ؤعفف اإلاىخباث في الٗالم ج

، واهخم بالثلافت وألاصب الكغقي واَل٘ ٖلى الٗضًض مً ابحن الغواًت والىخابت اإلاؿغخُت والكٗغ وؤبضٕ في ول منه

 في صعاؾاجه
 
 ٖلى الٗلم، مخٗملا

 
   .الىخب فيان واؾ٘ ألافم ملبال

، ووان ًىُىي ٖلى خلم Goethe غىجه الكاٖغ ألاإلااوي ي٘مهُلح مً و  world literature فاألصب الٗالمي  -77

ماٌ  ج ِبلى الضاللت ٖلى جلً الؿلؿلت الظهبُت مً ألٖا بؼمان جهحر فُه ول آلاصاب ؤصبا واخضا. ولىىه جدٌى بالخضٍع

 ألاصبُت التي كضمتها كغاثذ مً مسخلف قٗىب الٗالم، وجغحمذ ِبلى اللغاث اإلاسخلفت، واهدؿبذ نفت الخلىص،

ت في ول ؤهداء الٗالم. classics جفٗذ ِبلى مهاف الغواج٘واع   اإلاٗترف بلُمتها الفىُت والفىٍغ
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