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 المحاضرة العاشرة :
 

 ـ األدب العام ، وعالقته باألدب املقارن

 

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

 

لوشم الؽتابات التي يصعب أن ت صـَّف  general literature العامإدب مصطؾح  ل  عؿ  اشت         

، ومـفا كطاق إدب الؼوميتـاول ضؿن ػوق أمهقتفا ما ي  والتي ت، من الدراشات إدبقة حتت أي  

آجتاهات ب الدراشات التي تعـىأحقاكًا  ويؼصد به . ادعـقة بأداب إجـبقة ادؼررات وادـشورات

ـِّػت حتت هذا العـوان جمؿوظات وأو اجلاملقات.  ت أو الـظريات العامة  ي إدبإدبقة أو ادشؽال ص 

الـصوص والدراشات الـؼدية والتعؾقؼات التي تتـاول جمؿوظة من أداب وٓ تؼترص ظذ أدب 

واحد. وهؽذا يتطابق إدب العام أحقاكًا مع كل دراشة أدبقة تركز ظذ التـظر وٓ تؼترص أمثؾتفا ظذ 

 (1)أدب واحد. 

أضراف  ي مسللة ظدد  ٕدب العام الذي خيتؾف ظن جمال إدب ادؼارنلؼد حدد فان تقغم جمال ا        

ما يعـي خروجًا ظن ادؼاركة دة آداٍب  ي ضوء ظالقٍة ما ـ أي ت ستبعد الدراشات التي تتـاول ظ، فادؼاركة 

ا تـتؿي بذلك إػ مقدان إدب العام. ومثؾفا الدراشات التي (2)الثـائقة ـ من جمال إدب ادؼارن، َّٕنَّ

 فإدب ادؼارن ))ٓفقام بغ أداب الؼومقة ادختؾػة.  آختالفتعـى بالؽشف ظن أوجه التشابه أو 

تعزى إػ أي تلثر من  ، ويؿتـع ظن تسجقل ادشاهبات التي ٓ يؿؽن أنيتـاول غر التلثرات إكقدة

ٓشتحالة هذا التلثر كظرًا لؾزمن أو لغره، أو دجرد أكه لقس هـاك ما يؼوم دلقاًل ظذ ، شواء التلثرات

وجود تلثر بعقد يػٌ هذه ادتشاهبات ادؾحوطة، أما إدب العام ففو يرى أن مفامته إشاشقة أن 

، وأن حياول ػةد مشاهبات أكقدة  ي بؾدان خمتؾظدد ممؽن من الوقائع إدبقة التي متثل وجوحييص أكز 

 .  (3)تػسر هذه ادشاهبات بتلثر ظؾل مشسكة((

مؼبوًٓ  ي ضوء ما ألزمْت به اددرشة الػركسقة كػسفا، إٓ أنَّ  دراشة ادشاهبات شتبعاداوربام يؽون        

ما كراه إيغآً  ي التشدد وضقق إفق هو اشتبعاد الدراشات التي تتـاول تلثر  جمؿوظٍة من أداب 

كتابة تاريخ أدٍب  الؼومقة بؿذهٍب أو اجتاٍه أديب ما، من مقادين إدب ادؼارن بحجة ظدم فائدهتا  ي

                                                           

( يـظر:  إدب ادؼارن وإدب العام : هـري ريامك ، ضؿن كتاب : آفـاق إدب ادؼارن ظربقـًا وظادقـًا: د.حسام 1)

 61ـ  60: 2003، 2اخلطقب، دار الػؽر ادعارص ـ بروت/ دار الػؽرـ دمشق ، ط

 45( يـظر : إدب ادؼارن : فان تقغم:  2)

 195( إدب ادؼارن : فان تقغم: 3)
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 ي  م الظواهر وآجتاهات واشتقعاهباهذه الدراشات  ي ففوواضح جدًا مدى فائدة . معقـة لؼومقةٍ 

ولقس إمر  ،ضر  ي كمرخ لالجتاهات والظواهر ، فؾقس منوء تػاظؾفا مع واقع بقئات خمتؾػةض

 ي آداب  ، مؼاركًا بواقعهما أو مذهب فـي  ي ثؼافة ما أديب   اجتاهٍ  واقع   ظديم اجلدوى إذا ما درشـا

 .أخرىوثؼافات 

مـاهج آشتؼصاء، ومـاهج  ، حتت ظـوان  م مـفجًا لؾدراشة  ي إدب العامويضع فان تقغ         

، ة ادراد دراشتفا  ي آداب خمتؾػة: وفقه حتدد ادسللآشتؼصاءالعرض، وهو ما يعـي ققام الدراشة ظذ 

أن يؽون آشتؼصاء صاماًل ٕكز ظدد ممؽن من  وهـا جيبوالزمن أو الػسة التي شقتـاوهلا البحث، 

 ، و ي أكز ظدد من أداب.الـصوص والوقائع

فقجؿع الباحث ردود : وظرضفا اشتخالص الـتائجالدراشة فقتم فقفا  أما ادرحؾة الثاكقة من         

ن خالل مالحظة مدارشًا إياها  ويصـػفا ،ت ادتامثؾة  ي الشؽل أو ادضؿونوالتلثراالػعل ادتشاهبة 

   (4)التتابع الزمـي حلضور ادسللة اددروشة فقفا.

 (5)مجقعًا ففو : ظدة لًدابوترى اددرشة الػركسقة أن إدب العام ـ بشلكه ادستؼل هذا ـ يؼدم فوائد      

حدة أن يػفم ادملف والؽتاب الذي هو موضع الدراشة ظذ كحٍو ـ يساظد ادمرخ إديب ٕمة وا1

 هبذا يعد أظؿق فروع الدراشات التارخيقة وأبعدها أثرًا. هو و أكؿل.

إخالققة التي يعز ظـفا رية وؽيزيد من ففؿـا لؾتجارب ادفؿة والؾحظات الرئقسة  ي احلقاة الػـ 2

، واحلآت عضوتـػصل بعضفا ظن ب، فتحديد احلآت التي ختتؾف بواشطتفا أداب إدب

يعزز من ففؿفا وتشؽقل وظي ودراشتفا  ،تشاهبةلدى احلضارات ادادشسكة وادتعاقبة  ي الػؽر والػن 

 صامل ظـفا.

فال ، الػـقة ، وكتابة تاريخ دققق لالجتاهات إدبقة وإصؽالتتبع الواقع إديب ظن كثبـ يساظد  ي 4

قبل أي  رشْت ، إٓ إذا د  ومظاهرها الؼومقة ادتعددة،  ي تػصقالهتا الالمتـاهقة ايؿؽن حتؼقق ففم أمثل هل

الشعور بوجود   ي ضوء حضورها  ي أداب العادقة. وهو ما شقعزز من جاكب آخرظام  ، بشؽلٍ يشء

بللػة معًا ، ويؿفد حلقاة تتعايش فقفا إجقال كات اإلكساكقة الؽبرة بغ الـاسالروابط الروحقة وادشس

  ومحقؿقة.

ما تداخل الويؾك ظـد مػفوم إدب ادؼارن والعام، فنكه يرى أن من احلتؿي ـقه ريوحغ يتوقف        

ويدظو إػ دراشة إدب كؽل، ومتابعة كؿوه وتطوره من دون اظتبار  بقـفام  ي ادوضوظات وغرها،

                                                           

 و ما بعدها . 197( يـظر : ادصدر السابق : 4)

 و ما بعدها. 180( يـظر : إدب ادؼارن : فان تقغم : 5)
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وفق مـظور متسع، ظذ إديب، كام يرى، لػوارقه الؾغوية. وهذا ما شقوفر فرصة إلظادة كتابة التاريخ 

 (6).ات وآكحقاز ادحع أو اإلقؾقؿييرتػع فوق الؼومق

، ففو  مع فان تقغم حول جدوى التػريق ما بغ إدب ادؼارن وإدب العام إلؽساكدر ديامخيتؾف و    

آراءه حول  ، وأن(7)((ديد الذي يتحدث ظـه بول فان تقغملتؽوين العؾم اجل ٓ يرى ))رضورةً 

، غر أن ديام ٓ يؼبل من خصوصقة جمال إدب العام مل حتصل ظذ قبول وتليقد  ي أوشاط ادؼاركغ

دراشة العالقات ادبارشة بغ أداب جاكب آخر ضم إدب ادؼارن الذي يعـى بالعالقات الثـائقة إػ 

ظؾم إدب  ي الـفاية من أن مقادين لقسجل رؤيته  ،يؽون خمتؾػًا مع آراء اددرشتغ العادقة، وبذلك

 (8) ي ثالثة اجتاهات أشاشقة: سر ادؼارن جيب أن ت

   بغ أداب .  ي جمال العالقات ادبارشةـ 1

 ـ جمال ادتشاهبات ادـظؿة )الـؿطقة ظذ وفق رؤية اددرشة السالفقة(2

 لؽل أدب من أداب جمال ابراز ادالمح اخلصوصقة  ـ3

قزات ادفؿة لعؾم ، ففو من ادؿأمهقة كبرة  ي إبحاث ادؼاركةويرى ديام  ي هذا ادجال إخر      

 ، الذي جيب أّٓ هيؿل إبراز الصػات اخلصوصقة لألدب الؼومي. إدب ادؼارن

 

                                                           

 362( يـظر: مػاهقم كؼدية : 6)

 166( مبادئ ظؾم إدب ادؼارن : 7)

 167ـ  166دب ادؼارن:( يـظر: مبادئ ظؾم ا8ٕ)


