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 المحاضرة الرابعة : 
 

 تتؿة مقاديـ ادؼاركة

 

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

 

وهق جمال أختؾػ ادؼاركقن حقل أمهقتف واالطتـاء بف، طذ الرغؿ مما كجده دم  ـ ادقضقطات األدبقة:3

هذا ادقدان مـ جدوى معرفقة تتعؾؼ بؿشرتكات إكساكقة كبرة يقضػفا األدب ويعاجلفا بطرائؼ خمتؾػة 

 ، كدراسة العشؼ اإلهلل دم شعر ابـ طريب وأثره دم الشعر الصقدم الػارد.

ؼصد بالـؿقذج اإلكساين دم األدب ))تؼديؿ صقرة متؽامؾة  األبعاد لشخصقة وي ـ الـامذج البرشية:4

أدبقة، بحقث تتؿثؾ فقفا جمؿقطة مـ الػضائؾ أو الـؼائص كاكت متػرقة مـ قبؾ دم طامل التجريد أو دم 

خمتؾػ األشخاص، ولقس هلذا الـؿقذج ققؿة فـقة إال حني يستطقع الؽاتب أن جيعؾ مـف مثاالً يـبض 

  (1)ة مـ ثـايا التصقير الػـل حتك يظفر أغـك دم كقاحقف الـػسقة((باحلقا

ويشرتط األدب ادؼارن دم دراسة الـؿقذج اإلكساين أن يؽقن ذا حضقر طادل بني أدبني خمتؾػني أو        

يسؾط الضقء طذ كشقء هذا الـؿقذج وتشؽؾف األول دم أدب ما، ثؿ ارحتالف إىل  إذدم طدة آداب خمتؾػة. 

اآلداب األخرى، والتققػ طـد تلشر ما صرأ طذ مالحمف مـ تغقرات أو تطقرات فـقة أو مقضقطقة، 

وخصقصقة كؾ أدب دم تقضقػف. ومـ أمثؾة هذا ادقدان: دراسة الدوكجقاكقة دم الرواية العربقة، ودون 

ألديب اقتف دم األدب العريب، أو الـؿقذج اإلكساين دم شخصقة )بقجاملققن( لدى الروماين أوفقد وكقخ

 العريب تقفقؼ احلؽقؿ ، وغرها.    

ويعد هذا ادقدان مفاًم جدًا دم الدراسات ادؼاركة، وذلؽ دا  ـ ادذاهب األدبقة والتقارات الػؽرية:5

ػؾسػقة مـ تلثر بالغ وكبر طذ احلقاة الثؼافقة طؿقمًا، وطذ لؾتقارات الػؽرية وادذاهب الػـقة وال

األدب خصقصًا، فجؿقع االكعطافات والتحقالت الؽبرة دم الثؼافة والػـ واألدب تؼػ خؾػفا 

مذاهب أو فؾسػات أو أفؽار ممثرة، تقجف احلقاة بطريؼة معقـة، وتـتظؿ الذائؼة السائدة، وأسالقب 

عتفا وصبقعة ادتلثر  طذ أن حتؼؼ ذلؽ  يبؼك مرهقكًا بالسقاق الثؼادم اخلاص التؾؼل وأكامصف بحسب صبق

 وتلثراتف.

                                                           

( الـامذج االكساكقة دم الدراسات األدبقة ادؼاركة :د. حمؿد غـقؿل هالل ، دار هنضة مرص لؾطباطة والـرش والتقزيع ـ 1)

  5:  2004الؼاهرة ، 
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مـ أمثؾة هذه الدراسات: أثر الػؾسػة القجقدية دم الرواية العربقة احلديثة، وتلثر السقريالقة دم          

 الشعر العريب احلديث، والرمز والرمزية دم الؼصة العربقة الؼصرة، وغرها .

 


