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، والتعريف بؿزايا ادؼابؾة بني كصني يـتؿقان إىل أدبني خمتؾػنية األدب ادؼارن عذ رص أمهقتؼت ال       

وشائل االتصال الذي يؿتؾئ ب الواقعكػسفا قبل ، تغالط قةرى البعض دم كظرة متجـ  ، كام يكل مـفام

ادؼاركة  فؾؾدراشة األدبقة .والتػؽر دم اخساع اجلديد مـفا ،خر وال يؽف عن تطوير هذه الوشائلباآل

، لتحؼقق أقىص ، وتتثاقف فقام بقـفاالذي تتعدد فقه األصوات وتتػاعل الثؼادم ػضاءالػرضفا رضورة ي

 . ، والتعايش فقام بقـفارجة من التواصلد

يؿـع من  ال ، غر أن ذلكحمددٍة أمٌر مستصعب أمهقة األدب ادؼارن دم كؼاطٍ  حرص من هـا كجد أن        

 ، وهي:التعرف عذ بعض وجوه هذه األمهقة

ـ من خمتصًا كامضه شواء كان قارئًا عاديًا أم خمتؾف مستوياته وأـ من  ادؼارن الؼارئَ  ن األدُب ؿؽ  ـ يُ 1

االصساك وادشاهبة فقام بقـفا وبني عذ عـارص التعرف ، واإلكساكقة األجـبقة ع عذ اآلداباالضال

ـوعقة اخلاصة بؽٍل مـفام. مما يسفم من جاكب آخر دم حتػقز الؼارئ عذ ال زاياادعذ دب الؼومي، واأل

 ا ادتجسدة دم اآلداب . من صورهوالثؼافقة التي جتؿعه باآلخر، عز صورة تلمل الصالت اإلكساكقة 

وبني التلمل التي جتؿع بني البحث التارخيي  ـ ني أدبني أو أديبني خمتؾػنيبا ملعالقة اتوفر دراشة  ـ 2

، (1)دم جتديد حقاة الػن ادعارص ادؼارن لؾؿسامهةفرصًة لألدب ـ عذ كحو خاص أو اجلاميل الـؼدي 

 واهر ادوجودة دم األدب الؼوميمصادر بعض الظالتي تعـى بالؽشف عن ، وكذلك يؿؽن لؾؿؼاركة

عز معاجلتفا ، وشتؼسح ا هو وافد عؾقه، أن حتدد ما هو أصقل دم هذا األدب ومودراشة مرجعقاهتا

ومن هـا تؽون صؾة  .، واالشتزادة من فرص اإلفادة مـهائق كاجعة لؾتعامل مع هذا الوافدالـؼدية ضر

وكبرة؛ فؽالمها يعـى بػحص مؽوكات الـصوص وخصائصفا،  األدب ادؼارن بالـؼد األديب وثقؼة

 وتـػرد ادؼاركة بإضاءة عالقات الـصوص اخلارجقة بغرها دم الثؼافات األخرى.

                                                           

، ضؿن كتاب : دراشات دم األدب ادؼارن : مشسك ، إعداد وترمجة : د.  إتقؿبل( يـظر : أزمة األدب ادؼارن : ريـقه 1)

    134ـ 133:  1995حمؿد اخلزعيل ،إربد ـ األردن ، 
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ادستجدات دم اآلداب عذ متابعة  ـ عذ كحو خاص ـ واألديَب  ادثؼَف  تساعد الدراشُة ادؼاركة  ـ  3

تسفم بحوث و والسقاشقة التي يعد التطور األديب جزءًا مـفا.، وربطفا بالتطورات االجتامعقة العادقة

األدب ادؼارن من خالل ذلك دم حتؼقق معرفة أفضل لإلضار ادوضوعي العام لؾتطور األديب، وتػسر 

 .التي يػضؾفا اجلؿفور دم مرحؾة مااألدباء لبعض التوجفات الػـقة  يأشباب تبـ  

 


