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 محاضرات مادة مدخل إلى اآلداب العالمية

 إرهاصات اآلداب العالمية :  محاضرة 

يذىب  الكثَت من النقاد والدارسُت  ادلهتمُت باآلداب العادلية  أن النتاج األديب الرائج يف بلد ما ،    :مقدمة 

والذي يًتجم  يف فًتة وجيزة إىل عدد من اللغات األجنبية يدخل على الفور إىل الرصيد الذىيب لؤلدب العادلي ، 

 .ويتجاوز احلدود القومية  ليصل إىل مصاف العادلية 

 :نشأة مصطلح األدب العالمي 

 ولقد مهدت لظهور مصطلح اآلداب العادلية  عدة عوامل ، فميبلد مصطلح اآلداب العادلية مل يظهر من فراغ ،  

إىل " فجذوره ضاربة يف قدم األدب البلتيٍت ،فقد سبق الكاتب اإليطايل دانيت أن أشار يف دراسة حول ادللكية  

وجود ثقافة عادلية ، كما سبق و أن حتدث العديد من ادلفكرين و الفبلسفة و األدباء األدلان و الفرنسيُت عن 

 .التجربة اإلنسانية ادلشًتكة ،أما ىيجل فقد أشار إىل مفهوم الروح العادلية 

وحتدث أيضا األدلاين شيللر عن مفهوم التأريخ العادلي ، ونظر إىل عصر القرن الثامن عشر كبداية النصهار  األمم 

 . ادلختلفة يف بوتقة واحدة حتت شعار اجملتمع اإلنساين الواحد ،واعترب نفسو مواطنا عادليا 

مفهوم األدب العادلي وتعزز ىذا ادلفهوم (بايرون ، شيلي ، وكتيس ،وورد زورث  )وقد اثر شلثلو الرومانسية     

وتعمق يف القرن العشرين ، عندما توسعت االتصاالت األدبية بُت األمم ،وبدا واضحا وقائع التأثَت ادلتبادل ، 

 .والتماثل الطوبولوجي يف العملية الثقافية على مستوى العامل 

  و على مدى  زمن طويل ، كان ىناك زليط خاص، ولغة خاصة لؤلدب العادلي ،أما اآلداب ادلدونة باللغات 

وكانت اللغة البلتينية وريثة شرعية جلدة أغٌت ىي  اللغة اليونانية ، واليت . القومية فقد كانت حتتل مواقع ىامشية 
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كان بدورىا ، وعرب عهود طويلة تقوم بدور اللغة األدبية العادلية ،وكان مفهوم األدب العادلي بالنسبة إىل اللغتُت 

 .  اليونانية و البلتينية يعٍت ادلظاىر الروحية ذاهتا اليت ينطوي عليها مصطلح األدب العادلي اليوم 

     إن غوتو األديب األدلاين أول من وضع مصطلح األدب العادلي يف العقد الثالث من القرن التاسع عشر ، 

وقصد بو بلوغ اآلداب القومية ادلختلفة حضورا عادليا بفضل تطور وسائل الطباعة والنشر والنقل نتيجة الثورة 

ت احلياة يف الغرب ،إذ سيحدث ذلك تأثَتا يف واقع اآلداب ، وخيرجها من حدودىا القومية  الصناعية اليت غَتر

الضيقة باجتاه العادلية ،لتجمع أرقى األعمال األدبية يف سلتلف اآلداب حتت مظلة أدب عادلي واحد ،وىو يرى 

 .األعمال الفنية العظيمة تتجو إىل سلاطبة الناس مباشرة حتما تعيد صياغة التفكَت واإلحساس بالواقع 

 أنا مقتنع أن أدبا عادليا بدأ  « :  حينما قال لو 1827     وكان ذلك  خبلل حديثو مع صديقو ايكرمان عام 

إننا ندخل اآلن عصر األدب العادلي ،وعلينا رتيعا اإلسهام يف تسريع  ...يتشكل ،وأن رتيع األمم دتيل إىل ىذا 

 .وفيما بعد عاد  غوتو أكثر من مرة يف تناول ىذه ادلسالة  . »ظهور ىذا العصر 

بقدوم عهد جديد تنزاح فيو مكانة اآلداب القومية لصاح أدب أكثر شأنا وىو األدب   (غوتو  )     فقد تنبأ 

 ولكن إذا مل نزن ضلن األدلان بإبصارنا إىل ما وراء زليطنا احلايل ، فإننا سنقنع بسهولة «:حيث قال " العادلي 

ضمن الزىو ادلتعجرف ،أحب أيضا ، أن استخرب عن األمم األجنبية ،وانصح كل شخص أن يفعل مثل ذلك من 

جهتو ، إن كلمة أدب قومي ال تعٍت شيئا كبَتا اليوم ، إننا نسَت ضلو عصر األدب العادلي ،وجيب على كل 

شخص أن يسهم يف تسريع قدوم ىذا العصر ،ولكن مع تقدير كل ما يأتينا من اخلارج ، ال جيب علينا أن نضع 

   1. »أنفسنا يف مقطورتو ،و ال أن نأخذه منوذجا 
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   فقد ضمن كبلمو ىذا دعوة صرحية ألدباء األدلان، وغَت األدلان لبلرتقاء بإبداعاهتم حىت تصل إىل العادلية مادام 

ىو ادلؤسس الفعلي " إن غوتو .اإلبقاء  على األساليب و ادلواضيع احمللية أو القومية ال يعود لو شأنا يف قابل األيام 

 .2"دلفهوم العادلية و األب الروحي 

     لقد ذىب فان تيغيم إىل اعتبار أن األدب العادلي على وفق رؤية غوتو زلال ،وقال ببديل عنو ىو كتابة تاريخ 

لآلداب العادلية بطريقة يعٍت فيها بالنماذج األدبية اليت حققت رواجا وشهرة وتأثَتا يف اآلداب األخرى ،وذلك دلا 

 .حتملو من قيرم فكرية وفنرية عالية من أمثال مؤلفات ىومَتوس ودانيت وشيكسبَت ، وغوتو وغَتىم

على ضرورة أن يتوخى الباحث الدقة يف أثناء  دراستو ىذه النماذج ،فهناك أدباء تتفاوت  (فان تيغينم )وأكد 

 .قيمة حضورىم خارج حدود آداهبم القومية بشكل خيتلف عن قيمة ىذا احلضور 

 :  مفهوم  مصطلح األدب العالمي 

    يتسم مصطلح األدب العادلي بالغموض و الضبابية ،وليس لو تعريف زلدد، أو مفهوم واضح متفق عليو من 

ولو رجعنا إىل ادلوسوعة العادلية حبثا عن مفهوم ىذا ادلصطلح ،لوجدنا اختبلفا كبَت بُت  ... طرف الباحثُت ،

 . موسوعة وأخرى 

  لذلك صلد أن  مفهوم األدب العادلي ال يشمل اإلبداعات ضعيفة القيرمة الفنيرة أو متوسطة ،أو السطحية يف 

 .سلتلف اآلداب القومية ،وإمنا يشمل فقط اآلثار اإلبداعية ذات القيمة اجلمالية العالية 

فالتقدم التقٍت والعلمي يف سلتلف وسائل االتصال واإلعبلم احلديثة قد ساعد يف تقريب ثقافات الشعوب وآداهبا 

 .يف النضج السياسي و التكامل الروحي على ضلو متسارع مبضي الزمن 
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4 
 

 

 األدب العادلي ، و «:ولقد تنامى استخدام دارسي األدب ونقاده ، منذ مطلع القرن التاسع عشر دلصطلحات 

مؤسسا على رؤى ثرية باختبلف ادلواقف األدبية و النقدية .3 » اآلداب العادلية ، وعادلية األدب أو العادلية األدبية

على الرغم شلا تضمره من تداخل يف حدود اىتماماهتا ، تداخبل حجب خلف ستاره معامل ادلفارقة ، «،

حىت  غدت . 4 »واالختبلف بُت دالالت تلك ادلصطلحات يف بعض الدراسات ادلعنية مبضمار األدب العادلي 

 مستويات جديدة من دراسة األدب «وما يتصل هبا من مرادفات ومشتقات جوىرا اصطبلحيا يف" عادلي"كلمة 

  5. »ادلقارن من ادلستوى احمللي إىل ادلستوى العادلي 

 نظريا وتطبيقيا «ولقد تعزز اىتمام الدراسات األدبية العربية ، والسيما اجلامعية باألدب العادلي ،وعادلية األدب    

، مع مناء اىتمامها باألدب ادلقارن الذي عدر منذ نشأتو الفرنسية يف القرن التاسع عشر ، األدب العادلي ميدانا من 

كما دعا النقاد إىل  ضرورة وجود أدب عادلي يتسم بسمات     6.»ادليادين الرئيسية لدراساتو النظرية و التطبيقية 

 تغدو فيو كل اآلداب أدبا واحدا ، تؤدي فيو كل أمة دورىا يف اتساق « فنية وفكرية ووجدانية زلددة ، يف زمن

 7. »عظيم 

   كما تنبأ  الكاتب األدلاين غوتو إىل والدة أدب عادلي جديد ، يشًتك يف إبداعو أدباء البلدان ادلختلفة ، مؤسسا 

على القيرم اإلنسانية ادلشًتكة بُت البشر ، وملبيا حاجياهتم إىل أدب جيد وراق ، وقد تأسس توقعو على 

كما عنيرت الدراسات النقدية . مبلحظاتو ، التحوالت االقتصادية يف البلدان ادلختلفة إىل اقتصاد عادلي مهيمن 

األدبية و النقدية العربية بدعوة غوتو ، منذ مطلع النصف الثاين من القرن العشرين ، ورأى معظم الباحثُت الذين 
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 ،إدارة الثقافة العامة بوزارة التربٌة مصر  44األدب المقارن ، ترجمة محمد غالب ، سلسلة األلف كتاب ، الكتاب :  جورٌار ،مارٌو فرانسٌس  

  27ص
4
       2018منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب وزارة الثقافة دمشق  (مصطلح األدب العالمً نموذجا  )مصطلحات مخاتلة :  راتب سكر  

  18ص 
5
 34 باجو ، دانٌٌل ، هنري ،األدب العام و المقارن ، ترجمة غسان السٌد ، اتحاد كتاب العرب دمشق  ص  

6
  19 راتب سكر ، المرجع السابق ص  

7
 .21 ص 2012معجم النقد األدبً الحدٌث ، وزارة الثقافة الشارقة ، االمارات العربٌة المتحدة :  مٌنو ، محمد محً الدٌن ،  
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درسوا رؤية غوتو لؤلدب العادلي ، مثاليتها اليت جتعل منها حلما غَت قابل للتحقيق تارخييا ،وعلى الرغم من تنامي 

 عن األدب العادلي يف « النزوع إىل القيرم العادلية يف عصره يف عصره ، فلسفيا واقتصاديا وسياسيا ،فإن حديثو

  8. »حينو على زلمل اجلد من قبل معاصريو ،رغم ما كانوا يكنونو ذلذا األديب من إجبلل وتقدير 

بعد غوتو من طرف  باحثون من سلتلف اجلنسيات   ، وذلك " األدب العادلي " ولقد تطور مفهوم   مصطلح     

بادلناقشة و التحليل و التعديل و اإلضافة حىت غدا ادلصطلح يعٍت األدب الذي ينتشر يف العامل ، فبل يتوقف عند  

حدود اللغة و  اجلغرافية ،ألنو جزء من الًتاث اإلنساين ، يتأسس مبجموعة من ادلعايَت و ادلقاييس النقدية و 

، وإذا شعر بعض الباحثُت (العادلي  )األدبية القادرة على التوصيف القريب من الدقة العلمية لؤلدب اجلدير بصفة 

أن معايَت غوتو القددية مل تعد تتطابق مع ادلعايَت البلحقة يف ىذا ادلضمار ،مبا حذفتو وعدلتو ، وأضافتو ، فتح 

 .الباب أمام رلتهدين زلدثُت يعيدون ترسيم احلدود الداللية للمصطلح 

 :الفرق  بين مصطلح األدب العالمي  ومصطلح عالمية األدب

لقد كانت انطبلقة معظم ادلقارنُت العرب الذين تناولوا قضية عادلية األدب من أن تلك العادلية مفهوم واضح ال 

غَت  أن .خبلف عليو ،و إذا كان ىناك ما يأخذونو عليها فهو صبغة ادلركزية األوروبية والغربية اليت اتصفت هبا 

تضارب واختبلف مفاىيم العادلية يف كتابات وأحباث ادلقارنُت العرب جيعل الباحث مضطر ألن يطرح السؤال 

ما ادلقصود بعادلية األدب ؟ أىي االنتشار الذي حتظى بو بعض األعمال األدبية خارج حدودىا اللغوية : اجلوىري 

القومية ؟أم ىي ادلؤثرات األجنبية اليت ختضع ذلا األعمال األدبية ؟أم ىي اقًتاب األعمال األدبية من حيث 

الشكل الفٍت من النماذج األدبية الغربية ؟ أم العادلية ىي ىيمنة أدب قومي على اآلداب القومية األخرى يف سياق 

مثاقفة غَت متوزانة ؟ ومن ادلعروف أن ادلقارنُت العرب قلما أن توصلوا يف كتاباهتم حول عادلية األدب وحو األدب 
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 .23 راتب سكر المرجع السابق ص  
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العادلي إىل تصور مشًتك فيما خيص عادلية األدب العريب احلديث واالسًتاجيية اليت ينبغي أتباعها لتمكُت ذلك 

 .األدب من بلوغ أكرب قدر من العادلية 

إن االختبلف وعدم االتفاق و الوضوح يف ادلفاىيم لدى ادلقارنُت العرب لعادلية األدب جيعبلن من الضروري 

صياغة مفهوم مستند إىل أساس نظري ومنهجي واضح ادلعامل لتلك العادلية ، وذلك بغية التعامل مع مشكبلت 

 فما ىي األسس النظرية لذلك ادلفهوم ؟.األدب العريب ادلعاصر تعامبل سليما 

فمن حيث ادلبدأ صلده ينطبق على سَتورة األعمال األدبية العادلية ما ينطبق على سَتورة غَتىا من األعمال األدبية 

احللقة اإلنتاجية أو اإلبداعية ، وحلقة التوسيط ، وحلقة : فهي تتكون من ثبلثة مقومات أو ثبلث حلقات ىي .

 .التلقي 

 يف الوقت ذاتو  مصطلح  جديد عرف بعادلية  يف ظل  الدراسات األدبية ادلهتمة  باألدب العادلي ، ظهر    

األدب ، ولقد تطرق ادلهتمون  إىل مناقشتو للوقوف عند  الفرق ادلوجود  بينو وبُت مصطلح األدب العادلي ، جتنبا 

أحد الباحثُت - ولقد وضح . لبلختبلط  بُت  معايَت اليت حددىا  غوتو مع  ادلعايَت اليت وجدت يف فًتة الحقة

 طابع التفريق بُت ىذين ادلصطلحُت ، بعد شرحو رؤية دلفهوم العادلية ، –العرب يف القرن العشرين يف ىذا ادلضمار 

 ونفرق بُت العادلية يف معناىا السابق ، وبُت ما سبق أن توقع حتققو جوتو «:تغاير مفهوم األدب العادلي بقولو 

 9. »األدلاين ومن ساروا ، على هنجو ، شلا مسوه األدب العادلي 

 )أنو مفهوم متداخل مع مفهوم (دلفهوم عادلية األدب  )    ويظهر من مواقف الناقد زلمد عنيمي ىبلل يف شرحو 

على الرغم شلا حيملو من مغايرة و دتيز ، فهو مستند إىل قدرة أدب لغة ما على االطبلع على (األدب العادلي 

آداب أخرى  ،و اإلفادة منها ،و إىل قدرة أدب لغة ما على التأثَت يف آداب أخرى تأثَتا مفيدا يف منائها الفكري 

 عادلية األدب يراد هبا ىنا خروج األدب من نطاق اللغة اليت كتب هبا إىل «:و الفٍت ، ويقول يف ىذا الشأن أيضا 
                                                           

9
 27دور االدب المقارن فً توجٌه دراسات االدب العربً المعاصر نضة مصر القاهر بال تارٌخ ص : محمد غنٌمً هالل  
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أدب لغة أخرى ،إما لئلفادة منها وورود مناىلها ، و إما إلمدادىا مبا بو تغٌت وتكمل يف نواحيها الفنية و 

 10. »موضوعاهتا 

:    وىكذا فمصطلح العادلية يتأسس  من خبلل  رؤية الباحث العريب  زلمد غنيمي ىبلل السابقة يف اجتاىُت 

 –وفق ىذه الرؤية - يتعلق األول بتأثَت أدب لغة ما بآداب خارج حدوده اللغوية و القومية ،وعادلية ىذا األدب ، 

ال دتنحو حقوق االنضواء حتت راية األدب العادلي ، حبسب تعريفاتو وشروطو وحدوده ادلختلفة ، ادلتبلحقة منذ 

 .ظهور فكرة غوتو 

فاجلودة الفنية للعمل . إن العمل األديب العادلي ىو أوال وقبل كل شي آخر عمل متطور أو متقدم يف شكلو الفٍت 

األديب جتعلو أكثر قدرة على اجتياز حدوده اللغوية و الثقافية القومية، وعلى دخول دائرة العادلية ، وذلك خبلفا 

 .للعمل األديب ادلتواضع يف شكلو الفٍت 

ومع أن ىناك إرتاعا واسعا على ىذه ادلقولة ،فإن ىناك .إن اجلودة الفنية ىي الشرط األول و األىم لبلوغ العادلية 

فاألعمال األدبية الراقية فنيا تشق .من يعًتض عليها ، ويدعم معارضتو حبجج و أمثلة من الواقع األديب العادلي 

طريقها إىل العادلية ،و إن يكن بشيء من البطء ، وتدخل يف دائرة العادلية يف هناية األمر ، فهي تًتجم إىل اللغات 

األجنبية وتستقبل من جانب ادلتلقُت يف رلتمعات سلتلفة ، ويتأثر هبا القراء العاديون و األدباء األجانب على حد 

إن األعمال األدبية ذات اجلودة الفنية العالية ىي أعمال إبداعية شقت آلداهبا القومية دروبا إبداعية .السواء ،

إن األعمال األدبية العادلية اليت تستحق ىذا .جديدة ودشنت مراحل جديدة من التطور الفٍت لؤلدب يف العامل 

االسم جبدارة ىي أعمال مثلت منعطفات وحتوالت يف تأريخ األدب العادلي ، وبدايات دلراحل ومدارس واجتاىات 

وأساليب جديدة من تطور األجناس األدبية اليت تنتمي إليها ، وقد كانت جودهتا الفنية وراء  تررتتها إىل سلتلف 

 .اللغات األجنبية 
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 : الفرق بين األدب القومي والعالمي 

اإلبداعات اليت تتميز .    إنر النماذج اإلبداعية تصب يف شرايُت منظومة األدب العادلي مبختلف الوسائل والطرق 

بسماهتا الفكرية و الفنية العالية ، تتجاوز احلدود الفاصلة بُت الشعوب وتصل إىل رتهور القراء يف البلدان األخرى 

، الذين مل يسبق ذلم قراءهتا  ،فالباحثون األدلان أدركوا عظمة شيكسبَت وشرعوا يف الًتويج ذلا  على ضلو أكثر 

 .ومل يقرا القراء شعر عمر اخليام إال بعد ظهور تررتة فيتزجَتالد. توفيقا من زمبلئهم االصلليز 

 إنر جل األعمال اإلبداعية تصل إىل القراء عن طريق الًترتة ،وذتة عبلقة واضحة بُت االتصاالت األدبية العادلية 

 .النشيطة يف ىذه األيام بُت االىتمام الساخن بالقضايا النظرية للًترتة الفنية 

 إن الوصول إىل العادلية ال يعٍت البقاء فيها خالدا ،وشلا الشك أن عزل األدب القومي على األدب العادلي يؤدي 

إىل هنايتو وتأخره والنجاح الذي حققو األدب القومي عرب التاريخ كان بفضل اعتمادىا على االقتباس واستيعاب 

 .وىضم

 :معايير األدب العالمي ومؤشراته 

 لقد توصلت الدراسات اليت اىتمت باألدب العادلي إىل رتلة من ادلؤشرات اليت يستند إليها ادلشتغلون يف احلقول 

 :البحثية و ادلعرفية لؤلدب العادلي ومن أبرزىا 

 :مؤشرات الجودة األدبية - 1-
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تتجلى بتحقيق العمل األديب ادلرشح حلمل ىوية االنتماء إىل األدب العادلي ، قيما رتالية فنية وفكرية ، تضيف 

إضافة رتالية وفكرية إىل األدب يف العامل  ): جديدا إىل ادلنجزات األدبية يف العامل ، فيقدم كما قال عبده عبود 

.)11 

 ولقد ظل حتديد القيرم اجلمالية و الفكرية اليت تؤىل العمل األديب ، موضوعا خلبلفات نقدية منذ ظهور مصطلح 

مع غوتو فاستمر الدارسون يوجهون سهام النقد إىل القيرم اليت قدمها أسبلفهم مقًتحُت قيما "األدب العادلي " 

بديلة ، وغالبا ما تقدم تلك القيرم يف نسيج رؤية نقدية زلتجة إىل شروح ومناقشات ، خيلص الباحث يف دالالهتا 

 .إىل اإلقرار بغموضها 

 إن حتديد األدب العادلي باالنتماء إىل العامل ومن أجل العامل ، وبالسمو مسوا كونيا ،حتديد يؤكد ما ذىب إليو 

 إن ما دييز ىومَتوس وشيكسبَت «:أحد الباحثُت يف معرض ادلقارنة بُت ىومَتوس وشيكسبَت وجود أدهبما بقولو 

، ليس فقط مواىبهما الفذة كشاعرين ملكا ناصية الكلمة ، وكخالقُت للصور ،و لكن ما نسميو ، مشوذلا 

 12. » وعادليتها

 :الترجمة و التوسيط النقدي - 2-

تعد تررتة العمل األديب إىل اللغات ادلختلفة ، واىتمام النقاد يف البيئات األدبية و الثقافية لتلك اللغات ، هبذا 

العمل األديب ، من ادلؤشرات األساسية للداللة على عادليتو اليت تؤىلو حلمل ىوية األدب العادلي ، وقد اصطلح 

، يقول يف ىذا الصد عبده عبود  "توسيطا نقديا " الدارسون على تسمية نقد النقاد لئلعمال األدبية األجنبية 
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 ادلقصود بالتوسيط النقدي ىنا ،ما يكتبو النقاد األدباء يف كل بلد عن آداب الشعوب « : موضحا ادلصطلح 

 13. » األخرى

نزع الباحثون إىل رتع مؤشري الًترتة و التوسيط النقدي معا ،منطلقُت من تداخلهما إجرائيا ومنهجيا ،إذ يرتبط 

وعرفت البحوث . نقد العمل األديب  األجنيب يف معظم احلاالت ، بًترتتها فيواكبها ، ويعتمد منجزىا غالبا 

األدبية اجتهادات متنوعة يف منح ىذين ادلؤشرين سلطة اإلقرار بالعمل األديب وعادليتو وإثرائو يف الوقت نفسو ، 

الصادر يف " اجلمهورية العادلية لآلداب" كما يوضح موقف الناقدة الفرنسية باسكال كازانوفا يف كتاهبا ادلهم 

 الًترتة شأهنا شأن النقد ،ىي بنفسها وسيلة إلعبلء قيمة العمل أو إقراره « :  بقوذلا 1999باريس عام 

فالقيمة األدبية القوية اليت تتكون من اعًتاف النقد احلقيقي ، تسمح بزيادة الًتاث األديب لؤلمة اليت حتظى بو ، ...

 14. »ولذلك يعترب اعًتاف النقد و الًترتة أسلحة يف الصراع من أجل رأس مال أديب 

وأصبح للًترتة مكانة ودور يف نشر تلك األعمال عادليا ،ويف تفاعلها مع اآلداب العادلية ادلختلفة ، يتعزز يف 

 .الدراسات األدبية العربية و العادلية 

 :الجوائز األدبية العالمية - 3-

 الحظ دارسو األدب العادلي ومؤشرات حدوده ،وىويتو ،أن منح العمل األديب جائزة أدبية عادلية ، يعد اعًتافا 

 )بعادليتو ،ويسهم يف انتشاره واستقبالو عادليا ،وىذا ما يلحظ يف سَتة األديب األرجنتيٍت خورخي بورخيس 

، (1906/1989) )جائزة الناشرين الدولية مع صموئيل بيكيت 1961" الذي منح عام  (1899/1985

فعززت حضوره عادليا ، وتعززت تررتات أعمالو إىل اللغات العادلية ادلختلفة ، ومنها العربية اليت توجت بنشر كتاب 

 ".فن الشعر " يف دراسة قصيدة واحدة لو بعنوان 
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 :الشهرة األدبية داخل الحدود اللغوية وخارجها - 4-

تذكر الكثَت من الدراسات النقدية ادلهمة و الرصينة ، الشهرة األدبية الواسعة ، مؤشرا ومعيارا لعادلية األدباء وانتماء 

قد يعٍت الكنز العظيم من «:نتاجهم إىل األدب العادلي ،الذي يعرفو رينيو ويليك مستندا إىل ىذا ادلعيار قائبل 

اآلثار الكبلسيكية كآثار ىومر ،دانيت سرفانتس ،شيكسبَت وغوتو ، شلن طبقت شهرهتم اآلفاق ، وكانت يف القدم 

 15. »خدن الزمان 

     إن أحكام النقاد و الدارسُت غلى أمهية ادلؤشرات و ادلعايَت لتوصيف انتماء األعمال األدبية إىل حقول 
األدب العادلي ، ومنحها ىويتو ، ال يرهتن لًتاتب تلك ادلؤشرات و ادلعاير تراتبا صارما ، يقول عبده عبود يف ىذا 

 أما األدب العادلي الذي يستحق ىذه التسمية فهو أدب تسهم فيو آداب العامل بصورة متوازنة ، « : الشأن 
ومتكافئة ، ببل ىيمنة وال تبعية ، وىذا ال يتم إال إذا توافرت لآلداب كلها فرص جتاوز حدودىا اللغوية و الثقافية 

 .16 »، من خبلل الًترتة و التوسيط النقدي ،فهما أبرز دلؤشرين لعادلية اآلثار األدبية 
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