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العالمية في األدب والثقافة
إنّ المقصود اليوم بالعالمية في األدب والثقافة هو "ارتقاء أديب ما ،كلّيا ً أو جزئ ّياً ،إلى مستوى االعتراف العالمي العام
بعظمته وفائدته خارج حدود لغته أو منطقته ،واإلقبال على ترجمته وتعرّ فه ودراسته ،حيث يصبح عامالً فاعالً في تشكيل
المناخ األدبي العالمي لمرحلة من المراحل ،أو على مدى العصور".
وأعلن مسؤوليتي الكاملة عن هذا التعريف ،وأق ّدم بين يديه اإليضاحات التالية:
على مدى عصور التاريخ كان هناك اعتراف بوجود آداب معيّنة ذات تأثير كاألدب اليوناني والهندي ،وأعمال معيّنة ذات
تأثير مثل الكوميديا اإللهية لـ "دانتي" ،وأعمال شكسبير ،و"ألف ليلة وليلة" ،وأشعار "عمر الخيّام" ،وذلك بصرف النظر عن
قوّ ة التأثير العامّة لألدب الذي ينتمي إليه ،وهذا هو المقصود بقولنا" ،كلّ ّيا ً أو جزئ ّياً" ،في التعريف.
هذه األعمال ،التي تجاوزت حدود اللغة أو القـومية ،أسرعت في بناء مناخ أدبي عالميّ مشترك ابتدا ًء من العصور
ّ
للتوزع الحضاري اللغوي ،كالمنطقة األوروبية
الحديثة ،وكانت في الماضي تنضوي تحته مناطق واسعة من العالم وفقا
والمنطقة العربية والمنطقة اآلسيوية ،وهكذا ،ولك ّنه لم يكن ي ّتصف بالشمول العالميّ الذي نعرفه اليوم ...
وال يستطيع أي أدب أن ينتشر عالميًا إالّ من خالل مراكز البث والتصنيع العالمية الكبرى .وتكاد الدول الكبرى تتح ّكم في
األدبي تح ّكما ً كاملً .وإن كان صحيحا ً مثالً أنّ معظم موجات المذاهب األدبية كالرمزية والسريالية انبثقت انبثاقا ً
مصير ِّ
ي
ّ
الز ّ
طبيعيا ً من باريس ،فإنه صحيح أيضا ً وبدرجة متساوية ،أنّ ما نالته من شهرة في العصر الحاضر بعض آدابٍ ،أو أعمال
أدبية ،تنتمي إلى العالم الثالث ،إنما ت ّم عن طريق العواصم الكبرى ،ولع ّل أوضح مثال لذلك رواية أمريكا الجنوبية (في
السبعينيّات) التي اشتعلت شهرتها فجأ ًة ،بعد أن اقتـنعت باريس بها .ونحن نعرف كيف يزحف ك ّتاب عالميون كبار وف ّنانون إلى
باريس باستمرار ،ربّما لكي يو ّطدوا شهرتهم ،أو ليتفاعلوا مع المناخ العالمي...
لكن تختلط بالعامل الفني عوامل كثيرة سياسية وحضارية واقتصادية وشخصية وإقليمية ،يكون لها تأثير في عملية الترشيح
للعالمية ،وتلعب الجوائز العالمية الكبرى مثل"نوبل لآلداب" ...وغيرها ،دوراً كبيراً في نفخ بالون الشهرة األدبية لألعمال
المر ّشحة للعالمية.
ويبدو جانب كبير من هذه العملية مصنوعا ً مدبّراً .وإن كانت التجربة أثبتت أنّ ما ينفع الناس يبقى ،وأ ّما الزبد فيذهب
جفاءً .فما أكثر الذين نالوا جائزة نو بل لآلداب على مدى السنين ،ولم يصمدوا المتحان الزمن واختفوا عن المسرح بالتدريج؛
وبصراحة أكثر ،هم من اليهود الذين نالوا الجوائز ،إمّا في ظروف التعاطف الدولي معهم بعد الحرب العالمية الثانية ،وإمّا
تحت تأثير عجلة الدعاية فوق األدبية من سياسية وغيرها.

د .حسام الخطيب
مجلّة عالم الفكر -المجلّد الثاني العدد9111 -2 :م.

ّأوالً :في الفهم والتحليل:
-1
-2

-3
-4

-5
-6

(عالمتان)
ح ّدد الكلمة المفتاح في الفقرتين( )2-1واستخرج حقلها المعجمي  ،ث ّم استنتج القضية التي يطرحها الكاتب.
(عالمة ونصف)
اشرح معاني العبارات اآلتية ،بحسب ورودهما في سياق النصّ :
 هذه األعمال تجاوزت حدود اللغة أو القومية
 تتح ّكم في مصير ِّ
األدبي تح ّكما ً كاملً.
ي
ّ
الز ّ
 تأثير عجلة الدعاية فوق األدبية.
(عالمتان)
تكلّم الكاتب على عوامل كثيرة للشهرة العالمية لألدب ،بيّنها بشيء من اإليجاز
ّ
لخص الفقرة الرابعة (وال يستطيع ...المناخ العالمي) بما بين( 24و 33كلمة) مراعيا ً أصول التلخيص( .عالمة ونصف)
ً
(عالمتان)
مستندا إلى مؤ ّشرات واضحة.
ح ّدد نمط النصّ
(عالمتان)
اضبط بالحركة اإلعرابية المناسبة أواخر الكلمات في الفقرة األخيرة من النصّ .

ثانيا ً  :في التعبير الكتابي 7( :علمات)
يرى بعضهم أنّ قيمة األدب تتجلّى في موضوعاته ،ويرى آخرون أنّ تلك القيمة تكمن في ما يتضمّن من بيان وبديع.
حلّل هذين الرأيين ،في مقالة متماسكة ث ّم أب ِد رأيك في هذه المسألة.

ثالثاً :في الثقافة األدبية العالمية( :علمتان)
ْ
شاعرك!
اجعلني
"أَيّها اللي ُل الم َّتشح!
َ
ضهُم معتصمًا بالسكوت ،في ظلِّكَ ،طوا َل األَجيـال ،دَعْ ني أَعبّر لك عن أَناشيدِهم.
وقف بع ُ
لقد
َ
كون إِلى كـون.
دون عجالت ،قـافز ًة ،بال ضجيج ،من
ٍ
ُخ ْذني على مركبتِك التي تسعى من ِ
نور النجوم ،وأَ َ
الكنوز
خذها العجبُ وهي ترنو إِلى
ت األَفكارُ ال َيقظى
لقد صوَّ َب ِ
َ
ِ
بصرها إِلى ِ
ِ
عثر ْ
ت عليها فجأَة.
التي َ
ْ
ِك الذي ال ي ُْك َشفُ سرُّ ه".
اجعلني
إِي ِه أَيُّها الليل،
شاعر صمت َ
َ
طاغور
(جنى الثمار ) 23
َ
رموز هذه المقطوع ِة مب ِّي ًنا أَهم َّي َة الطبيع ِة عند طاغور.
 -حلِّل

إجابات مقترحة على مسابقة

"العالمية في األدب والثقافة"
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ّأوالً في الفهم والتحليل:
األول( :الكلمة المفتاح /حقلها المعجمي /القضية)
 -1السؤال ّ

 الكلمة المفتاح في الفقرتين األولى والثانية :عالمية األدب

 الحقل المعجمي المرتبط بها " :العالمية في األدب والثقافة ،ارتقاء أديب ،عظمته ،خارج حدود
معينة ،الكوميديا ،أعمال،
لغته ،ترجمته ،المناخ األدبي ،آداب ،األدب اليوناني ،...أعمال ّ
أشعار. "...
 القضية التي يطرحها الكاتب :كيفية تحقيق العالمية في األدب والثقافة وانتشارها ،مستندة إلى
االعتراف العالمي لألدب وتجاوزه لغته ومنطقته .
 -2السؤال الثاني(:شرح عبارات)
 هذه األعمال التي تجاوزت حدود اللغة أو القومية :أي أ ّن األعمال األدبية قد تجاوزت حدود اللغة
الواحدة ،فترجمت إلى أعمال عديدة ،وانتشرت بشكل واسع خارج حدود المنطقة الجغرافية – القومية
وأصبحت عالمية.
أن الدول الكبرى أصبحت مهيمنة على أسس
 تتح ّكم في مصير الزي األدبي تح ّك ًما كامالً :أي ّ
وقواعد وقوانين الشكل األدبي( رواية ،شعر  ،)..وهي وحدها تخرجه بالطريقة التي تراها مناسبة.
يغير المجرى الحقيقي للشهرة،
 تأثير عجلة الدعاية فوق األدبية :أي التأثير الدعائي االعالني الذي ّ
المروجة التي ال تلتزم بمقاييس أدبية.
فيتحول العمل من الالشيء إلى شيء ،بفضل الدعاية
ّ
ّ
 -3السؤال الثالث ( :عوامل الشهرة)
من العوامل التي أثارها الكاتب " للشهرة العالمية لألدب" هي :
 مرور األعمال األدبية بمراكز البث والتصنيع العالمية الكبرى.
 اكتساب شهرة بعض األعمال األدبية عن طريق العواصم الكبرى ،مثال( :رواية أمريكا الجنوبية)
 الجوائز العالمية التي تمنح لألدباء (نوبل)
 تأثير عجلة الدعاية فوق األدبية من سياسية وغيرها.
 العوامل السياسية والحضارية واالقتصادية والشخصية واالقليمية.

 -4السؤال الرابع( :تلخيص)
يتم في مراكز البث والتصنيع العالمية ،فتتح ّكم الدول الكبرى في إخراجه،
انتشار األدب
ً
عالميا ّ
ونال أدب العالم الثالث الشهرة عن طريق العواصم الكبرى ،فيزحف إليها الكتّاب ،ليتفاعلوا مع المناخ
العالمي 03( .كلمة)
النص)
 -5السؤال الخامس  (:نمط
ّ
النص تفسيري.
 نمطّ
شراته:
 -مؤ ّ

يفسرها ،ويشرحها ،ويعلّل أسبابها.
ثم ّ
 ينطلق الكاتب من قضية "عالمية األدب" ومظاهرها ّ
ثم توضيحها بأمثلة وشواهد ،وصوالً إلى
 اعتماد التسلسل المنطقي من خالل عرض االشكالية ّ
الخالصة.

المتنوعة :التوضيحات التي أوردها الكاتب في
المفصلة ،واألمثلة
 كثرة التفسيرات والشروحات
ّ
ّ
الفقر()5-4-0-2
 وفرة المعلومات المتعلّقة بالموضوع ( بروز الشبكة المعجمية لعالمية األدب (مراجعة سؤال رقم ) 1

إن المقصود اليوم بالعالمية في األدب ...ال يستطيع...
ونفياّ :
 األسلوب الخبري إثباتًا ً
 استخدام األلفاظ التعيينية :األدب والثقافة ،مراكز البث والتصنيع..

في..إما)
إما
 استخدام أدوات الربط المنطقية ّ
الدالة على التأكيد ،والتفسير والتعليلّ ( : ..
ّ
إن ،مثلّ ،
 حيادية الكاتب (هيمنة ضمير الغائب)...
شرات.
يكتفى بثالثة مؤ ّ
 -6السؤال السادس  ( :ضبط أواخر الكلمات)
أما الزبد فيذهب
ويبدو جانب كبير من هذه العملية مصنوعاً ّ
مدب اًر .وان كانت التجربة أثبتت أن ما ينفع الناس يبقى ،و ّ
جفاء .فما أكثر الذين نالوا جائزة نوبل لآلداب على مدى السنين ،ولم يصمدوا المتحان الزمن واختفوا عن المسرح بالتدريج!
ً
وبصراحة أكثر ،هم من اليهود الذين نالوا الجوائز ،إما في ظروف التعاطف الدولي معهم بعد الحرب العالمية الثانية ،واما
تحت تأثير عجلة الدعاية فوق األدبية من سياسية وغيرها.
أّ -أوالً  :أسئلة مباشرة وتحليل وفهم وقواعد  ،وعالمته  11عالمة من : 02
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مالحظات

المجموع

المقدمة:
*
ّ

 تمهيد عام - :األدب قيمة بما يحمله من معان وموضوعات تخدم البشرية- .الفن.
عاما من الجمال و ّ
يراه آخرون ً
 -االشكالية :هل تكمن قيم األدب حقّاً في موضوعه ،أو في شكله ؟

وسع المتعلّم عناصر الموضوع ...
 التصميمّ * :

 منذ القديم وهذه المسألة تثير النقاشات والحوارات، -بعضهم رآها بما يحمله من موضوعات ..

كبار،أن األدب عالم من الجمال ،تكمن قيمته في
 ورأى كتّابّ
ما يتضمن.
 طرح رأي التلميذ " ..األدب ال يمكن أن يستقيم معناه ،إال باستقامة مبناه.* الخاتمة :تبقى هذه القضية مثار جدل ونقاش طالما هناك إبداع أدبي.
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 -فتح أفق جديد

2
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طاغور

المجموع العام

سليما ،مراعياً الصرف والنحو وعالمات الوقف
* وظف قواعد اللّغة توظيفًا ً
وتنظيم الفقرات.
مبي ًنا أهمية الطبيعة عند طاغور
يحلّل التلميذ المقطوعة ّ

2

0
0

02

ثانيا :في التعبير الكتابي
ً
المقدمة:
*
ّ

 تمهيد عام - :طرح قضية حول قيمة األدب ( مضمون وشكل). -االشكالية :هل تكمن قيمة األدب حقّاً في موضوعه ،أو في شكله ؟

وسع المتعلّم عناصر الموضوع ...
 التصميمّ * :

 منذ القديم وهذه المسألة تثير النقاشات والحوارات.. -بعضهم رآها بما يحمله من موضوعات ..

يتضمن من صور البيان والبديع.
كبار،أن األدب عالم من الجمال ،تكمن قيمته في ما
 ورأى كتّابّ
ّ
 -طرح رأي " ..األدب ال يمكن أن يستقيم معناه ،إال باستقامة مبناه...

* الخاتمة:

 -إنهاء الموضوع بخاتمة ( القضية مثار جدل ونقاش طالما هناك إبداع أدبي).

 -فتح أفق جديد

سليما مراعياً قواعد الصرف والنحو وعالمات الوقف ،وتنظيم الفقرات.
* وظف قواعد اللّغة توظيفًا ً

