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 افتتاحية العدد
 مفيوم األدب القومي

 د. عبد النبي اصطيف أ.
 

قد يختمف المقارنون في منظوراتيم إلى الدرس المقارن لألدب، وقد تختمف مناىجيم 
في تدبر ىذا األدب باختالف المدارس التي يتبعون خطاىا في ىذا الدرس، ولكنيم ال 

القومية التي تتفاعل فيما بينيا، محالة سيجدون أنفسيم منشغمين بمجموعة من اآلداب 
وتُيّسر ليم بذلك فرصة لتدّبر صور ىذا التفاعل بدراستيا من وجية نظر معينة، تشرحيا 
وتتبين أبعادىا، ومن ثم تيّسر فيميا عمى القارئ الذي يغتني بيذه الدراسة، مثمما تغتني بيا 

ىذا أن عمى أي دارس مقارن . ومعنى جمياًل  اتجربتو الجمالية في قراءة األدب بوصفو فنً 
 National Literature" أو األدب القوميأن يكون عمى درجة سامية من الوعي بمفيوم "
 حتى يتمّكن من قيامو بميمتو عمى النحو األمثل. 

األدب القومي، وما حدوده، وما وظيفتو في حياة الجماعة اإلنسانية التي  فما
 تنتجو؟

ىو األدب الخاص بجماعة بشرية تنضوي تحت راية ىوية جمعية  األدب القومي
، وُينتج ethnicityأو اإلثنية  Nationأو األمة  Peopleمحددة، من مثل القوم أو الشعب 

تجمع بين أفرادىا وتوّحدىم تحت رايتيا  اعادة بمغة ىذه الجماعة التي ترى فييا لغة أم  
بينيم. وىكذا يمكن الحديث عن األدب العربي  باتخاذىا أداة تفكير وتعبير وتواصل فيما

القرآن بالعرب ]ومن تبنى لغتيم من الشعوب المسممة التي فتنت بمغة  اخاصً  ابوصفو أدبً 
أغنت بو  لعربية أداة آلدابيا، منتجة أدًبافتخمت عن لغاتيا األم واتخذت من المغة ا الكريم

د صمى محمّ  العربيّ  عمى حّد تعبير النبيّ  التقميد األدبي العربي[، وبوصفيم أمة، ]والعربية،
نّ اهلل عميو وسمم، فيما ينسب إليو، ليست بالمرء يتحّدر من أب وأم عربيّ  ة ما العربيّ ين، وا 

[، تستعمل العربية أداة في إنتاجو ونشره وتدّبره؛ ة فيو عربيّ سان فمن تكمم بالعربيّ ة المّ عربيّ 
 اين وبوصفيم شعبً باإليطاليّ  اخاصً  او أدبً بوصف كما يمكن الحديث عن األدب اإليطاليّ 

ة أداة تينيّ غة الاّل رة عن المّ ة المتحدّ يعيش ضمن حدود الجميورية اإليطالية ويستعمل اإليطاليّ 
 اخاصً  ابوصفو أدبً   إلنتاجو ونشره وتدّبره؛ وكذلك يمكن الحديث عن األدب األرمنيّ 

 .اونشرً  اودرسً  اره حفظً ة أداة تنتجو بيا وتتدبّ غة األرمنيّ ة التي تستعمل المّ ة األرمنيّ باإلثنيّ 

اإلثنية، ضمن حدود سياسية محددة  األمة، أو الشعب، أو وقد يعيش القوم، أو
ة كالعرب عمى عدّ  الدانماركيين، وقد ينتشرون عمى رقعة أوسع تشمل دواًل  كاليابانيين أو 

ة في شرق العالم عوامل عدّ ن، الذين انتشروا بفعل سبيل المثال، أو الينود، أو الصينيي
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دولتيم  حدود   اتمامً  لُ ماث  تُ غوية ألدب قوم قد كما أن الحدود المّ  مالو وجنوبو؛وغربو وش
في خل ، وقد تتجاوزىا لتدالسياسية كسكان رومانيا أو سكان بمغاريا عمى سبيل المثال

مسا حال المغة األلمانية التي امتدت إلى كل من الن حدود سياسية أخرى كما ىي
ة وآسيا، وسويسرا، والمغة الفرنسية التي امتدت إلى سويسرا وكندا وبعض بمدان إفريقيّ 

والمغة اإليطالية التي امتدت إلى سويسرا، والمغة البرتغالية التي امتدت إلى البرازيل، 
إلى أمريكا الالتينية والمغة اإلسبانية التي تكاد تصبح المغة الثالثة في العالم بتمددىا 

فريقيّ ان عدّ وبمد ومعنى ىذا أن ىذا المصطمح يظل موضع مساءلة مستمرة  ؛ةة في آسيا وا 
تعود إلى منظور مستعممو من جانب وواقع انتشار لغة ىذا األدب من جانب ثان، وواقع 

 انتشار منتجيو من جانب ثالث.
 واألدب القومي ينقسم عادة قسمين رئيسيين:

  أدب شعبيFolk Literature اجتماعية معينة من الشعب بمغتيا المحكية  تنتجو شرائح
في الغالب التي تستعمميا عادة في حياتيا اليومية، تعبر بو عن مشاغميا وىموميا 

 من غيرمن جيل إلى جيل،  بينياواىتماماتيا وآماليا وآالميا، وتتداولو مشافية ينتقل 
شعبي أشكالو وأجناسو  ت إلى ىوية منتجيو أو حقوق ممكيتو الفكرية، ولكل أدبف  ت  م  أن يُ 

  يتمتع كل منيا بخصائصو المتميزة.الخاصة بو، و 
  ًن تعنى بو مؤسسات الدولة حفظ  ابوصفو مكّونً  اودراسة وتدريسً  اونشرً  اوأدب رسمي مدوَّ

عنايتيم  من مكونات ىوية مواطنييا، وبيدف االرتقاء بوعييم بيذه اليوية وحفز
ة، بسمّوىا، وصقميا، وتفوقيا عمى لغة العامّ  وتتميز أداة ىذا األدب بالحفاظ عمييا،

يا منتجوه لمظفر بتقدير رافو ومعاييره وقيمو التي يمتزمُ وليذا األدب أجناسو وتقاليده وأع
 متمقيو ومؤسساتيم ومجتمعاتيم المختمفة.

ج لألطفال ونظيره الذي ينتج الذي ُينت   كما ينضوي تحت راية ىذا األدب األدب
لو، ويتميز كل من ىذه  اتنتجو المرأة أو الذي يتخذىا موضوعً  أة الذيلمفتيان، وأدب المر 
 ولكل منيا أعرافو ومعاييره وقيمو مثمما لو أجناسو الخاصة بو. ،اآلداب بخصائص

أنو بات  National Literatureاألدب القومي" ا يسترعي انتباه المتابع لمفيوم "وممّ 
و في الذي نعيش Globalizationلمساءلة شديدة في عصرنا ىذا، عصر العولمة  يخضع

ين يشمالن البشر والبضائع ورؤوس األموال وم، عصر الترحال، واالنتقال، المَّذ  الي
 .والفنون، بل كل شيء متصل بالبشروالثقافات واآلداب 
في  اأساسً  القوميةوحدة المغة ون ان دارسو اآلداب وتواريخيا يستعمموفي حين ك

الدولة  الذي شيد نيوض ما يسمى بـوىو تصنيف اآلداب منذ القرن التاسع عشر، 
ىذه الوحدة في أيامنا ىذه يبدو غير واقعي، وال  فإن استعمال ،Nation-stateالقومية 

وضع األطر المرجعية لبحوثو  ا يربك الباحث أكثر مما يساعده عمىمنطقي، بل ربم
 داب.المتصمة بيذه اآل
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األدب فحص المفيوم الذي يشير إليو مصطمح "سبيل المثال إذا ما أردنا  فعمى
ا إلى مجموعات نصوص ينتمي منتجوى" في قرننا ىذا فإننا نجد أنفسنا أمام ينكميز اإل 

ن كانت تستعمل اإل إثنية وثقافية، بل  إلى مجموعات  ية أداة نكميز لغوية متنوعة، وا 
في  اإلسكوتالنديونفي مقاطعة إنكمترة، و نكميزاإل ي اليوم ينتجو نكميز فاألدب اإل ليا.

في إيرلندة  واإليرلنديون الشماليونفي مقاطعة ويمز،  الويمزيونمقاطعة إسكوتمندة، و
في جميورية إيرلندة، التي كانت مستعمرة  اإليرلنديين الجنوبيينعن  الشمالية، فضاًل 

الكتاب البريطانيين جنسيًة، انية، إلى جانب جارتيا الكبرى في مجموعة الجزر البريطل
والقادمين من مختمف بقاع العالم ممن يسكنون بريطانيا العظمى ويستعممون 

عن كتاب  ية أداة ليم في إنتاجيم الشعري والقصصي والمسرحي، فضاًل نكميز اإل 
ية نكميز ينتمون إلى جنسيات مختمفة ويعيشون في واسع أرجاء العالم ويكتبون باإل 

وربما كان ىذا وراء ظيور مصطمحات  ؛صفيا لغة عالمية يستعمميا نحو ثمث سكانوبو 
ية نكميز ، واألدب المنَتج باإل New English Literatureي الجديد نكميز األدب اإل مثل 

Literature in English ي نكميز ، واألدب العولمي اإلEnglish Global Literature ،
 .English World Literatureي نكميز واألدب العالمي اإل 

، الذي لم يعد غير ثوب فضفاض عمى األدب الفرنسي"وكذا الشأن في مصطمح "
ثارة بُخالسيتو، وُىجنتو؛ اجسد يفيض تنوعً  ذلك أن متن ىذا األدب ُينتجو ُكّتاب  وغنى وا 

فريقيون  فرنسيون أو من أصول فرنسية داخل فرنسة وخارجيا، وينتجو ُكّتاب آسيويون وا 
مريكيون وأوربيون من الدول والمقاطعات الناطقة بالفرنسية، مثمما ينتجو ُكّتاب من وأ

أعراق وديانات وثقافات وبمدان مختمفة استوطنوا فرنسة بعد ىجرتيم إلييا بدواع مختمفة: 
وحصيمة كل ذلك متن ىجين ال يمكن أن يّدعي  سية واقتصادية وثقافية واجتماعية؛سيا

ّكل بروافد متنوعة نقاء العرقي أو الثقافي أو المغوي، ألنو تيار ُمشأحد لو أي درجة من ال
الذي أتاحتو  التنوع الخالقإّنو  ورائحة؛ اومذاقً  امن طبيعة مائو: لونً  اكثيرً وغنية غّيرت 

العولمة بتقميصيا لممسافات، وتجاوزىا لمحدود، واستخفافيا بكل الحواجز التي تفصل 
 امصطمحً  األدب الفرنسي"وىكذا بات "ية الكونية بعضيا عن بعضيا اآلخر؛ أحياء القر 

غير دقيق إذا ما أريد استعمالو لوصف المتن األدبي المدّون بالفرنسية، الذي رّشح لو 
األدب ، و"األدب الفرانكفوني"دارسوه من الفرنسيين وغير الفرنسيين مصطمحات كـ "

 األدب الفرنسي العالمي".، و"العولمي" األدب الفرنسي، و"الناطق بالفرنسية"
ذا ما انتقل المرء إلى مصطمح " ، فإنو سيالحظ أنو يخضع األدب اإلسباني"وا 

ة  إسبانيا يقتصر عمييا، في أن األدب المنت ج بإسبانية  مممكال سّيما لممساءلة نفسيا، و 
عن  نوبية، فضاًل الالتينية في أمريكا الوسطى وأمريكا الج-ن ما ُينت ج باإلسبانيةحين أ

الواليات الجنوبية من الواليات المتحدة األمريكية، وما ُينت ج باإلسبانية الميجنة من جانب 
ب المياجرين إلى ر المغرب العربي، من جانب الُكّتابعض بمدان إفريقية، وفي أقطا
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دب أإلى الحديث عن  إسبانية من مستعمراتيا السابقة ومن دول أخرى، يجعل المرء مّيااًل 
 عولمي، أو أدب عالمي، ناطق بنسخ ومستويات مختمفة من المغة اإلسبانية.

منذ عيد الفتوحات  يجد أنو األدب العربي"وعندما يأتي المرء إلى مصطمح "
وال ) دائًمامنتجيو كانوا  لم يعد يشير في الحقيقة إلى أدب قومي، ذلك أناإلسالمية 

بعد االنتشار الواسع لمدين اإلسالمي الذي اتخذ من المغة العربية أداة لكتابو  سّيما
من مختمف األمم المقدس ولحديث نبّيو صمى اهلل عميو وسمم، وفرض تأدية عباداتو بيا( 

-المستشرق األنكموإنَّ حتى  ات التي انضوت تحت راية اإلسالم،والشعوب واإلثني
"األدب زعم في كتابو المكثف  Hamilton Gibbىاميمتون غيب أمريكي المعروف 

صرح باق لحضارة وليس ية( أن األدب العربي الكالسيكي "نكميز )باإل العربي: مدخل"
فقد "كان  ؛”The enduring monument of a civilization, not of a people“" لشعب
تحت تأثير فاتحييم - فقدوا ا، أناسً اكثر األصول العرقية تنوعً من أ امون فيو أناسً ي  الُمس  

في وحدة من الفكر والعقيدة، ىم، وعاداتيم القومية، وتقولبوا يم، وتقاليد  لغات   -العرب
بوا في أمة جديدة أوسع ىي األمة العربية"واستُ  فيو "صرح إنساني" أكثر من كونو  ؛*وع 
من الشعوب التي انضوت تحت راية اإلسالم تخمت  كثيًرابالعرب، ألن  اخاصً  اقوميً  اأدبً 

القرآن بمغة  اطواعية عن لغاتيا األصمية وتبنت العربية أداة لما أنتجتو من أدب حب  
 ."، دستور المسممين الذي ينظم حياتيم في مختمف وجوىياالكريم

 وثمة ُكّتاب من ليسوا كميم من العرب،وأكثر من ىذا فإن منتجي ىذا األدب اليوم 
إثنيات وقوميات وشعوب غير عربية )إيرانية وأفغانية وباكستانية وتركية وأرمينية وكردية 
ومالوية وبمقانية وغيرىا(، استوطنوا الوطن العربي، واتخذوا العربية أداة ليم لينتجوا بيا 

عربية، يعكس نسيجيا المتماسك والمنسجم ثقافتيم األصمية وثقافتيم المكتس بة  انصوصً 
 إشكاالت أو مصاعب. أي  بال 

لى كل ما تقدم  الذي ُينتج في مختمف بقاع  األدب العربي الميجري الجديد""ثمة وا 
العالم من جانب ُكّتاب عرب، أو من أصول عربية، ولكن بمغات عالمية أخرى غير 

 واإليطالية، واليولندية، ية، واأللمانية، واإلسبانية،نكميز المغة العربية: كالفرنسية، واإل
عمى الرغم من إنتاج -وغيرىا؛ ذلك أنَّ الحضور  المتفاوت لممكّون العربي في نصوصو 

 ،بأصوليا العربية، وأصول أصحابيا من العرب دائًمايشي  -ىذا األدب بمغة غير العربية
رة.   بصرف النظر عن قدم جيل منتجييا في بمد المياج 
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