
  ثانيالمدرسة الفرنسية في األدب المقارن       القسم ال
لقد ضيق األدب المقارن التقليدي رقعة الدراسات المقارنة، إذ حصرها في قمقم التأثير والتأثر، كمـا      
أقام جداراً مصطنعاً بين الجوانب التاريخية وبين الجوانب الجمالية والذوقية لدراسة األدب، أي بـين تـأريخ     

راسة األدب دراسة صرف تاريخية، تتجنب      فد. األدب والنقد األدبي، وهذه نقطة مقتل دراسات التأثير والتأثر        
فليس بوسع مـؤرخ األدب مهمـا كـان         . الخوض في األمور النقدية بصورة مطلقة، هي ضرب من الوهم         

موضوعياً، أن يتخلى بصورة تامة عن التذوق والتقييم، واضعاً ذاتيته علـى الـرفّ، وأن يجعـل دراسـته                
طبيعة المادة التي يتعامل معها مؤرخ األدب طبيعة رهيفة، تخاطب          ف. التاريخية خالية تماماً من األبعاد النقدية     

العواطف واألحاسيس وتثيرها، مما يجعل مسعى علمياً كهذا ضرباً من المستحيل، اللهم إالّ إذا اقتصر تأريخ                
  .ولكن تأريخاً كهذا ال يستحقّ أن تُطلق عليه تلك التسمية. األدب على سرد الوقائع والمعطيات الجافة

من ناحية أخرى فإن الزعم بأن مقارنة اآلداب من زاوية التأثير أمر غير مجد علمياً ومعرفياً هـو                  و
فمقارنة ظواهر أدبية متشابهة في آداب قومية مختلفة لم تقم بينها           . صحة له، بل العكس هو الصحيح      زعم ال 

فسير ظواهر التشابه بين اآلداب التـي       إن ت . عالقات تأثير أمر مثير معرفياً، وتحد معرفي كبير لعلوم األدب         
ولكن كيف  . ترجع إلى عالقات التأثير أمر سهل، وذلك بمجرد إثبات الوسائط التي تم من خاللها ذلك التأثير               

يمكـن إرجاعهـا إلـى تلـك         نفسر ظواهر التشابه المالحظة بين آداب لم تقم بينها عالقات تأثير، ولذلك ال            
ي رفض األدب المقارن التقليدي أن يجيب عنه، وأبعده عـن دائـرة االهتمـام    العالقات؟ ذلك هو السؤال الذ  

إالّ أن ذلك السؤال هو السؤال الذي انطلقت منه االتجاهات والمدارس الجديـدة فـي األدب                . بطريقة تعسفية 
ـ " األمريكية"والمدرسة  " التشابهات التيبولوجية "التي ركّزت على    " السالفية"المقارن، كالمدرسة    ي اهتمـت   الت

اإلجابة عن هذا السؤال،    ) الفرنسي(وبرفض األدب المقارن التقليدي   . بين اآلداب " التوازي والتقابل "بدراسات  
ولذلك لم يكن مـن     . فإنه حصر الدارسات المقارنة في قمقم ضيق، وسد أمامها إمكانات وآفاقاً رحبة للمقارنة            

، وأن تعلو األصوات    )دراسات التأثير ( المقارن التقليدي  الصعب وال المستغرب أن توجه سهام النقد إلى األدب        
  .التي تنادي بتجاوزه

أما من الناحية الفعلية أو العملية فإن التوجه التاريخي الوضعي لدراسات التأثير لم يـتمكّن مـن أن                  
 فالمفـاهيم   .يمنع المقارنين الذين يمارسون هذا النوع من الدراسات من القيام بنشاط تقييمي، أي بدور نقدي              

يعني لغة ترك في اآلخر أثراً، أي أن المؤثّر هو بالضرورة الطرف            " أثّر"إن فعل   . نفسها قد تخون أصحابها   
ظهـر فيـه    "أو  " حصل منه على أثر   "يعني لغة   " تأثّر به . "أما التأثر فهو التعرض للتأثير    . الفاعل واإليجابي 

فالتأثير أمر إيجابي ضمناً،    . ؤثر خارجي، وهو سلوك سلبي    والتأثر هو االنفعال، أي ردة فعل على م       ". األثر
وبالفعل فإن دراسات التأثير والتأثر قد تحولت . خالفاً للتأثر، فهو أمر سلبي، اعترف المرء بذلك أم لم يعترف

 ، بينما يقـوم   "السارق"، يقوم فيها الطرف المتأثر بدور       "السرقات األدبية "عملياً إلى شكل من أشكال دراسات       
، وهـو   "المصدر"أو  " المنبع"، وبذلك يتحول الطرف المؤثر إلى األصل أو         "المسروق"الطرف المؤثر بدوره    

وال عجب بعد ذلـك     . لذلك الطرف األصيل، خالفاً للطرف المتأثر، فهو التابع المقلّد الذي يفتقر إلى األصالة            
بل أن يصبح إثبات  لة، وهي قيمة نقدية، الفي أن تورط دراسات التأثير والتأثر في النقاش الدائر حول األصا       



وهكذا تحولت دراسات التأثير إلى شكل مـن أشـكال النقـد            . أصالة أدبنا القومي هدفاً رئيساً لتلك الدراسات      
  .األدبي، وسقط أحد المقومات المنهجية لالتجاه التاريخي الوضعي في األدب المقارن

فهي تبين، في رأي الدكتور محمـد       . ر دوراً قومياً  تدري لعبت دراسات التأثي    ومن حيث تدري أو ال    
هـي تخـدم     وبدالً من أن تكون وسيلة لتجاوز ضيق األفق القومي، ها         . غنيمي هالل، أصالة األدب القومي    

النزعة القومية، وبدالً من أن تبين أن اآلداب ليست مكتفية ذاتياً، بل تتبادل المؤثرات، انعكست اآلية، وتحول                 
األدب القومي، أي استقالليته وتميزه عن اآلداب القوميـة         " أصالة"ارن التقليدي إلى وسيلة إلظهار      األدب المق 

  .األخرى
  

  المادة أستاذ
 أحمد رحيم كريم اللبان.د


