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 المحاضرة التاسعة :
 

 األدب القومي

 

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

 

 ، وما يرتتب عن هذا االستؼاللاستؼالهلا الؾغويهلا  ،ما ادرتبط بلمة األدب ؼصد باألدب الؼوميي         

األساس الذي تؼوم عؾقه الدراسة يف هذا ادػفوم، ة الؾغوي ودعدُّ احلدتو مزايا ثؼافقة.من خصائص و

 ، والرشوع يف الدراسة.صريف ادؼاركة تشخقص   ، فال يؿؽن بدون معرفة هذه احلدود ومتققزهاادؼاركة

، تستدعي إعادة الـظر يف اعتامد احلد ، ولؽـفا تبدو شائؽةستثـائقةا حاالٍت  ذا ادػفومهلعذ أن       

أجـبقة أو   جاكب لغتفم الؼومقة لغةً اب جيقدون إىلمن الؽت   ؛ ففـاك كؿطٌ يف التصـقف معقاراً الؾغوي 

والؾبـاين جورج شحادة ون طاهر بن جؾُّ الاجلزائري  ، مثلأكثر، ويؽتبون كصوصفم االبداعقة فقفا

يؼقؿون يف بؾدان أجـبقة  آخرون كتاٌب ، و بالعربقةبالؾغة الػركسقة إىل جاكب كتابتفام الؾذين يؽتبان

اب تػصل بقـفا هـاك آدو، ويؽتبون بؾغتفم األصؾقة. ، ويـتؿون إلقه سقاسقاً ذا البؾدوحيؿؾون جـسقة ه

أدب الواليات األمريؽقة ادتحدة وبريطاكقا ، مثل مؽتوبة بؾغة واحدة، ولؽـفا حدود وأبعاد شاسعة

ك أقؾقات لغوية يف بؾد له لغة رسؿقة واحدة كام وكذلك هـا الكجؾقزية.وكثر من البؾدان التي تتؽؾم ا

بؾدان عرفت يف فرتة من تارخيفا أدبًا  وتبدو ادسللة أكثر تعؼدًا مع ، و احلال مع تركقا و إيران وسورياه

 . (1)مؽتوبًا بؾغة غر لغتفا األصؾقة مثل األدب العريب يف إسباكقا ، واألدب الؼبطي يف مرص

فج ادؼاركة يضعون مـ ، وهماألدب ادؼارن بعقدة عن أذهان مـظري مل تؽن هذه الظواهر        

الستثـاءات معقارًا مع هذه ا ىفرى فان تقغم أن العامل الؾغوي يبؼ ،األساسقة هػاهقؿوحيددون م

حقثام تؽن ادساحة الؾغوية مـطبؼة كل االكطباق أو بعضه عذ )) يتحؼقاألدب الؼومي معتؿدًا ف

. لؽن هذا االكطباق غر واكجؾرتا أو بني فركسا وإسباكقا ، كام هو الشلن بني فركساالسقاسقة ادساحة

، وهـاك حاالت كثرة يصعب أن كجد هلا حاًل عامًا . فؽثرًا ما تؽون الؾغة متوفر يف غالب األحقان 

  (2)السائدة يف بؾد من البؾدان ممتدة إىل ما وراء حدوده((
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 وما بعدها .
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درجة األساس عذ بـقة فالـصوص اإلبداعقة تؼوم يف ال، الؾغة يف متققز اآلدابدور ال شك يف أمهقة       

فؾؾؿؽان أو البقئة ، بالصواب الؼول باكػرادها يف تشؽقل هوية كل أد، غر أن من جماكبة لغوية خاصة

ة الـظر  دعاالتارخيي يف إادـفج ؿؼوالت االستعاكة بولعل من ادػقد ، تلثر ال يـؽر يف هذه اخلصوصقة

كه يف أن األدب يؿتؾك مالحمه الػارقة كتقجة تؽو  هذا ادـفج يرى  ، حقث ؿػفوم األدب الؼوميب

من الؼواكني التي تمثر  ، ضؿن إصار مـظومةٍ خاص وتارخييي  معريفي  ـتج يف سقاٍق ، ففو ي  حاضـته اخلاصة

ويؿؽن يف . (3)ًا بالغاً وثؼافته وتوجفاته تلثراألديب  ؽوين، ففو يمثر يف تادؽان أو البقئة، ومـفا فقه

التي تشرتك يف استعامل لغة مع اآلداب  ة إىل جاكب عامل الؾغة يف التعامل، ضم عامل البقئضوء ذلك

أرضًا واحدًة يف العقش والوجود، ولؽـفا التي تتؼاسم ، أما اآلداب ختتؾف يف بقئتفا وبؾدها، وواحدة

، عي حاًل هنائقاً هبذا اخلقاروال كد   .ؽان اعتامد معقار الؾغة يف التؿققزم، فباإلالؾغة فا يفختتؾف فقام بقـ

، يؿؽن بواسطتفا م األدب الؼومي شقئًا من ادروكةمـح ادعاير ادعتؿدة يف حتديد مػفوولؽـه يسفم يف 

 ضع دراسة مؼاركة .ألن تؽون مو، مما يمهؾفا ستثـائقة التي تعقشفا بعض اآلداباستقعاب احلاالت اال

 

                                                           

 ( دزيد من التػصقل حول هذا ادـفج ، يـظر عذ سبقل ادثال :3)
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