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 هذا، فػي ضوء الذي يتبـاه الباحثألدب ادؼارن ا ػفوم، بؿةادؼارك سعة ادقادين البحثقة دم تعؾق مدىي

ومن هـا  .(، و)كقف كؼارنتديد )ماذا كؼارن(ه ، أي وصريؼتُ البحث  جماالُت  د  د  ُت  الػفم يؿؽن أن  

ولذا فؿن أخرى. ، وسعتفا لدى مدرسة ن الدراسة ادؼاركة لدى مدرسة مامقادييتضح سبب ضقق 

 بؿػفوم ادؼاركة وواضح   ،متؽامل   دم دراسته من وطي كظري   ادؼارن الباحث الرضوري جدًا أن يـطؾق

 أدواهتا اإلجرائقة .و ،وجماهلا

 صًة ـاـ فان تقغم خ حددته اددرسة الػركسقة ما طذ اطتامد هذه ادقادين دم بقانوقد دأب الباحثون       

أسفؿت دم  من مقاديندم هذا الشلن اددارس األخرى وامهال ما سعت إغ إضافته ، من جماالت 

َّلً رؤية األدب ادؼارن ودوره دم معايـة التوسقع  ل كؼصًا خُمِ  ظواهر األدبقة العادقة ادختؾػة، وهو ما يشؽِّ

  دم العرض .

جزته اددارس هـا سـحاول توضقح مقادين الدراسة ادؼاركة دم ضوء رؤية توفقؼقة تػقد مما أك     

ولعل ادستؼبل سقضقف ، تعريف بادشفور من هذه ادقادين، طذ أن األمر يبؼى دم حدود الالثّلث

 جديدًا هلا ، وهو ما تػرضه سـن التطور والتجديد.

   (1): دم جمالع رئقسع ةتتوزع مقادين الدراسة ادؼارك     

يضم الدراسات التي تتـاول ادوضوع، أي ما قد تم اكتؼاله من موضوطات اآلداب خارج  األول:   

وهو ما يعـي دراسة  ن صبقعتفا،وبقادراستفا وحدوده الؾغوية، وفقفا يتم التلريخ لّلقتباسات األدبقة 

 :ويـدرج دم هذا ادجال مظاهر التلثر والتلثر بع اآلداب ادختؾػة، 

ويعد هذا ادجال األكثر شقوطًا دم  :أو أدب أمة دم أدب أمة أخرى أديب بلديب آخر  دراسة تلثر ـ1

إال بعد بـاء  وال يؿؽن اخلوض دم هذا ادجال، ، لتعدد وقوطه دم الساحة األدبقةاسات ادؼاركةرالد
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ومجالقاهتا لدى كل صرف من أصراف ادؼاركة، بخصائص الؽتابة واسعة بؽل ما يتعؾق  كؼدية معرفة  

، ادـتؼؾة من ادمثر إغ ادتلثر الظواهر الػـقة ، وتشخقُص مواصن االلتؼاء ما بقـفام ل تديُد لؽي يسفُ 

ثر ، كدراسة أوأمثؾة هذا ادجال كثرة جداً  وإفادته مـه.وبقان مديات تػاطل األديب ادتلثر هبذا الوافد 

دراسة أثر ، ودب العريب دم األدب الػارد األرتلثأو  بالسقاب،االكجؾقزي ت. س. إلقوت الشاطر 

، لثر سان جون برس دم شعر أدوكقسالشاطر الػركز بودلر دم شعر أمحد طبد ادعطي حجازي ، أو ت

     . ، وغرهاس دم قصص حمؿد خضرقتلثر بورخو ،احلديث الشعر القاباين دم الشعر العريب وتلثر

ب هـا أن يؽون الباحث طذ معرفة دققؼة وجي :ألسالقب التعبريةاألدبقة وا دراسة األجـاسـ 2

، لؽي يتؿؽن قبل كل رء من معرفة اجلـس الػـقة ومزاياها الـوطقة الػارقةبخصائص األجـاس 

متابعة دؤوبة من الباحث دا  ، ويتطؾب األمراألديب الذي يـتؿي إلقه الـص أو الـصوص ادراد دراستفا

ما بع ، مثال ذلك التداخل الػـي احلاصل قة أو أشؽال إبداطقةضواهر فـيستجد دم هذا ادجال من 

لتشؽقظ ، إذ أفاد الشعر مثًّل من تؼـقات الرسد والدراما والسقـام والػن ااألجـاس األدبقة ادختؾػة

، أو ضفور ما سؿي بالـص تؼـقاتهدم تطوير لغته و ع الرسداألمر م ، وكذاوغرها دم تطوير الؼصقدة

ُع  ادػتوح الذي حيؿل خصائص مشرتكة هجقـة ال هذا الـص تت مظؾة جـس يؿؽن دم ضوئفا وض 

  .أديب حمدد

أو دراسة ، احلديث الؼصيص الغريب طذ أدبـا العريب ومن أمثؾة هذا ادجال دراسة وفود الػن     

احلاصؾة دم مبـى ، والتحوالت الػركسقة دم الشعر العريب احلديثضروف استؼبال قصقدة الـثر 

إغ األدب العريب  الغريباألدب أو دراسة اكتؼال الؼصة الؼصرة جدًا من  إثر ذلك. الؼصقدة العربقة

 وغرها من ادوضوطات. ،ا حماولة لؾبحث طن كوع رسدي جديدبوصػف

أما ما يؿؽن إضافته ضؿن هذا ادجال دم ضوء التوسعة ادـفجقة ادتحؼؼة من قبل اددرسة      

بع األدب والػـون هو دراسة أشؽال التـافذ والتلثر ادتبادل بع األجـاس األدبقة أو ، ألمريؽقةا

ادػاهقم  بؿؼوالت طؾم الـػس أو ببعضتدرس طّلقة األدب أو أحد أجـاسه  ، وكذلك حعادختؾػة

  ومعاجلة طؾم االجتامع لؾؿشؽؾة ذاهتا.، أو ادؼاركة ما بع معاجلة األدب  دشؽؾة إكساكقة ما الػؾسػقة

 (2)قة:ت، فقؿؽن أن تتخذ اخلطوات اآلسة األجـاس األدبقة دراسة مؼاركةأما صريؼة درا        

 .وطـاس بـائه الػـي، دم ضوء أسؾوبه وتؼـقاته تديد جـس العؿل األديب ـ أوالً 

، وتتطؾب هذه اخلطوة من الباحث هو قد يؽون مباذًا أو غر مباذ، وتارخيقاً ـ إثبات التلثر ثاكقاً 

 عّلقته بادمثر.ادؼارن جفدًا كبرًا إن مل يؽن األديب ادتلثر قد سح ب

، الـص ادمثر واضحةذا كاكت مّلمح ، وما إلـصـ دراسة مدى التلثر وحركته وجتؾقاته دم اثالثاً 

 وحضوره بارزًا دم الـص ادتلثر أم طؿد الؽاتب إغ إخػاء ذلك بطريؼة إبداطقة.
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