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إغ كتائج طؾؿقة  ومدى أمهقتفا يف التوصل، األديب ادؼارنسعة ادراحل التي يتـاوهلا البحث كتقجة ل        

كان التلكقد طذ رضورة تزود الباحث ادؼارن بعدة معرفقة تمهؾه لؾدخول إغ مقدان ادؼاركة، دققؼة، 

  (1)وهي :

لثؼايف بؽل مؽوكاته السقاسقة معرفة السقاق ا ادؼارن ثؼافة ًتارخيقة، يػقد مـفا يفالباحث أْن يؿتؾَك   ـ1

سقاق ألمهقة القتصادية وغرها، لًداب التي يؼارن فقام بقـفا، وذلك جتامطقة والػؾسػقة واالواال

بوصػه احلاضن الذي يتشؽل فقه العؿل األديب، ويؽون هذا األخر فاطاًل  ،ودوره يف التجربة االبداطقة

 وممثرًا يف سقاقه كام يؽون متلثرًا به .

الباحث اإلدام هبا، وهلذه ادعرفة التارخيقة العامة صؾة ٌبؿعرفٍة تارخيقٍة أخرى أكثر أمهقة، جيب طذ  ـ2

اإلحاصة التػصقؾقة بلحوال ا وتقاراهتا ادختؾػة، وبآداب األمم ادختؾػة يف طصوره العامةُ  هي ادعرفةُ 

 األدب الذي يدرس صالته يف طرص معع.

ويتطؾب األمر السابق اكػتاحًا واطقًا طذ العؾوم ادساطدة ومعرفة ًبؿصادرها العؾؿقة ادعتؿدة،   ـ3

 لؾحصول طذ مادة طؾؿقة شامؾة بطريؼة خمترصة وجفد قؾقل.

ن أْن يتؼَن لغة كصوص اآلداب التي يدرس صالت بعضفا ببعض، جيب طذ الباحث ادؼارو ـ4

ال يؿؽن حتؼؼه فقام لو اطتؿد  لقتسـى له اكتشاف مجالقات الـصوص وخصوصقة لغتفا وبـائفا، وهو ما

، إذ تػؼد الـصوص األدبقة ـ الشعرية وسقطًا بقـه وبع هذه اآلداب احث ادؼارن طذ الرتمجةالب

خصوصًا، وكام هو معروف ـ الؽثر من صاقاهتا الػـقة واإلحيائقة، طـد ترمجتفا من لغتفا األصؾقة إغ 

اإلشؽالقات الؽثرة ادتعؾؼة باختالف الرتمجات وتباين قدرات ادرتمجع  فضاًل طنلغة أخرى. 

 وكػاءاهتم .

رن طـه ادعرفة بؿصادر ادوضوع اددروس ومراجعه، وهي أدوات طؿل ومما ال غـى لؾباحث ادؼا  ـ5

يتؿؽن ادؼارن بواسطتفا من اإلحاصة بام خيص موضوطه يف الؽتب والدوريات ادفتؿة بشمون األدب 
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و قراءاٍت سبؼته يف ادوضوع ادؼارن ودراساته، ومتـحه تصورًا أولقًا طام يؿؽن أْن يضقػه إغ أطامٍل أ

 . ذاته

يف كظرية األدب وال شك يف أن اإلضافات ادـفجقة التي حؼؼتفا اددرستان األمريؽقة والسالفقة        

حيرص الباحث ادؼارن طذ إثراء : أن ، لعل أمهفالعدة مستؾزمات جديدةادؼارن قد أضافت إغ هذه ا

بع الشعر والػن  ما، إذ تتطؾب دراسة العالقة بؿختؾف ادعارف والعؾوم والػـونثؼافته ومعرفته 

اخلصائص لقات هذين الػـع وتؼـقاهتام، وبجام وواسعةً  دققؼةً  التشؽقظ أو السقـامئي مثاًل معرفةً 

وطؾقه أن يؽون قريبًا جدًا من التطورات احلاصؾة يف مـاهج الـؼد  ما بقـفام. ، التي تقٌ التـافذادشرتكة

، راءة الـصوص والؽشف طن مجالقاهتاية يف قاألديب احلديث  ومستوطبًا هلا، لقجدد أدواته الـؼد

 لداخؾقة.ومستويات أبـقتفا ا

وال تتم معطقات الدراسة ادؼاركة أو تؽتؿل لدى الباحث الذي يتبـى رؤية اددرسة السالفقة إال       

ومتابعة التحوالت  ،اديةواالقتص ،والسقاسقة لدققق بلحوال األمم وضروففا االجتامطقةبالوطي ا

حلاصؾة ما بع اآلداب ، لؽي يتسـى له تشخقص األسباب التي تؼف وراء التشاهبات االطارئة طؾقفا

  ادختؾػة.

 


