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 المحاضرة السادسة:    
 

 ادجال الثاين من مقادين ادؼاركة إدبقة

 

 أ.م.د. علي جميد البديري
  جامعة البصرة / كلية اآلداب   

 

بؽقػقة اكتؼال أداب خارج  عـى: فقتضؿن الدراسات التي تدقادين ادؼاركة إخرى ادجال الثاينأما  

كاتب ما  إصار ذلك الوسائل التي أسفؿت يف رواج ضاهرة أدبقة أو أدبيف حدودها الؾغوية، فقدرس 

، أداب وتواريخ الظواهرالدراسة جواكب مفؿة من ِسَر عطقات هذه تيضء م. ويف أدب أمة أخرى

 . د الؼارئ طذ تػسر كثر مـفاوتساط

، بزمان الظاهرة اددروسة ومؽاهنا مرهوكاً ولعل حتؼق اجلدوى ادعرفقة من هذه الدراسات يؽون       

مفؿة  ،يف الـصف إول من الؼرن العرشينىل الثؼافة العربقة إسة كقػقة اكتؼال مذهب أديب معني فدرا

، وسقؽون إمر قؾقل إمهقة فقام لو بحثـا طن الوسائط التي روجت ٓجتاه يف ضوء سقاقفا اخلاص

 ػاطل معه بشؽلٍ وسائل آتصال بأخر وتـوع قـوات الت ، لتعدد حقاتـا الثؼافقة الراهـةفؽري ما يف

التثاقف معه أمرًا حتؿي مسللة قؾقل الػائدة، وحتديد الوسائط أمرًا  مسللة ، جعل جداً ، ومتداخٍل كبر

 الوقوع.

 ويدرس ضؿن هذا ادجال :     

ويؼصد بذلك أن يؽشف  أو كوع ٌأديبٌّ يف بؾد أجـبّي: لتلثر الذي ُُيدثه مملٌف أو كتاٌب كؿط اـ 1

التشابه ، فقؼف الباحث طـد وجوه ر معه، وصريؼة تػاطل ادتلثالتلثر بأخرالباحث ادؼارن طن صبقعة 

إجراء حتويل فـي طذ  إىلجيابقًا إبداطقًا طؿد فقه الطرف ادتلثر إوآختالف، وُيدد ما إذا كان التلثر 

ما يؿؽن تسؿقته بالتلثر  واقعًا يف ،ومل يضف إلقفا شقئاً  أخر أم اكتػى بتؼؾقدهاالعـارص ادستجؾبة من 

 السؾبي .

اخلارج، وما يدين به  إىل يدرس ما ُيؿؾه إديب، وفقه دلاتبالتلثر يسؿى بالتلثر ادمن كؿط وهـاك      

، وهـا جتتؿع دراسة التلثر والبحث طن مصادر قة يف كصوصهرج من طـارص فـقة أو موضوطاخلا إىل

 (1)إديب يف وقت واحد.

ث ادؼارن العـارص إجـبقة يف ثؼافة الؽاتب وفقفا يتتبع الباح :دراسة ادصادر التي أفاد مـفا ادملفـ 2

، وهي التي أكؿؾت يف ثؼافة الشاطرة كازك ادالئؽة ، مثل دراسة ادصادر إجـبقة(2)أو يف إدب ادتلثر
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، ادتحدة إمريؽقة، واستؼت بشؽل مبارش من الثؼافة إجـبقة دراستفا اجلامعقة العؾقا يف الوٓيات

 وآجتامع. ٕديبلـؼد ا، و يف كشاصفا التللقػي يف ار روماكيسوجتذ ذلك واضحًا فقام كتبته من شع

ويؿؽن وسبل اكتؼال التلثرات فقام بقـفا. ، يؿثؾون قـاة التواصل بني أداب الذين الوسطاءدراسة ـ 3

صه  ، ومثاله يف الـفضة العربقة ادختؾف يات آكػتاح طذ أخرذلك بشؽل كبر يف بداأن يدرس 

، وكذلك يؿؽن أن يدرس يف هذا ادجال جفود اطة الطفطاوي وغرمها من إطالم، ورفحسني

ؿت ترمجاته يف سقطًا ثؼافقًا أسفبوصػه وكامذج من الشعر  الػركيس إىل الؾغة العربقة،  أدوكقس يف كؼل

أو أن تدرس جفود د. حمؿد غـقؿي هالل يف حداثة الشعر الػركيس.  العرب إىل لػت أكظار إدباء

 ربون وتتؾؿذ طذ يد رواد هذه اددرسة.والرتويج لـظرية ادؼاركة الػركسقة بعدما درس يف الس

استجابة ٕمهقة يف دراسة واحدة، ويؽون ذلك ويؿؽن أْن تتداخل ادجآت ـ مجقعفا أو بعضفا ـ       

 العؿل اددروس، أو لتلثره الؽبر والواسع يف أدب أجـبي ما.

 


