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 للمشاركة دعوة

 أدب مالمح رجال، مسريات
 امليالدي العاشر القرن حىت العربية املصادر يف احلياة سرد

 دولية ندوة

 ينظمها
 احلمامات ـ تونس  يف

 (Ifpo) ببريوت األدين للشرق الفرنسي املعهد
 منوبة جامعةيف  (ESICMED) ابملتوسط الثقافية واملؤسسات واملعارف النخب خمرب

 مع ابلتعاون
 (IRMC) املعاصر املغرب حول البحوث معهد

 ٢٠١٧ األّول تشرين/أكتوبر من السادس إىل الرابع من
 

ِيَّة احلكاية مقاربة إىل الندوة هذه هتدف  جماالت خمتلف يف القدمية العربّية املصادر يف أدبّية نظر وجهة من الِسرير
 ( GenèR) ربّية"الع ةاألدبيّ  احلكاية وتطّور نشأة دراسة يف جديدة آفاق" أحباث برانمج يف تندرج وهي .التأليف

 الثقافية واملؤسسات واملعارف النخب" خمرب سيمنار وختتتم ببريوت، األدىن للشرق الفرنسي املعهد يطّوره الذي
 السرية" ٢٠١٧-٢٠١٦ العام طيلة درس الذي منوبة، جبامعة واإلنسانّيات والفنون اآلداب بكلية "ابملتوسط

  ."اإلسالم دار يف القصري الزمن مقاربة : الذاتية والسرية
 املرحلة هذه عنيت وقد .وتكّملها GenèR مشروع من األوىل املرحلة على بذلك تتأسس تطرحها اليت اإلشكالية

 التارخيي احلقلني إىل عادة تُنسب اليت القدمية العربية املصادر يف (littérarité" )األدوبة" مفهوم يف ابلبحث
  .األخرويّة واألساطري الزهد يف واملؤلفات النبويّة، والسرية واحلديث وتفاسريه القرآين كالنص  الديين، واإلسالمي

 العربية املصادر تبّوب مازالت اليت الصارمة األكادميّية احلدود يف النظر تعيد أن املرحلة هذه أهداف أهم من كان
 هذا يف املقّدمة البحثّية األعمال سعت وقد .ابلتارخيي وال ابلديين األديب فيها يتداخل ال منفصلة متون يف القدمية
 وإىل تناوهلا، األدب دارسو اعتاد اليت القدمية األدبية للنصوص مواز   جديد، النصوص من منت حتديد إىل اإلطار
 املفتوح املنت هذا من انطالق ا .أدبّية مقاربة   ملقاربته املناسبة املنهجّية األدوات واقرتاح املنت هذه حدود دراسة

 املراحل تسعى القدمي، العريب النثري األدب إىل مجيعها تنتمي متكافئة كأجزاء  مكّوانته مع التعامل إىل واستناد ا
 إظهار مرحلة تتجاوز املناهج متعددة مقاربة على اعتماد ا جديدة أدبّية إشكالّيات صوغ إىل الربانمج من التالية
ا اآلن من لتعمل النصوص هذه أدوبة  السردّّيت علم منظور من األدبية اهلوية هذه حتليل على فصاعد 

(narratologie) املكتوبة املصادر اتريخ أمشل، بصورة أو، األدب اتريخ أو. 
 اتريخ من مبّكرة مرحلة يف حلضوره ابلنظر املقارابت، هلذه ومؤاتي ا اغني   موضوع ا "احلياة سرد" يبدو املنظور هذا يف

 السرديّة النصوص من يسري غري عدد إطاره يف صيغ أديب نوع وهو ومغازيه اإلسالم نيب سرية عرب العربية، املصادر



 
- 2 - 

  .األوىل اإلسالمية
يّة العناصر فإنّ  الديين، النوع هذا وخارج ذلك، إىل إضافة  القدمية العربية املؤلفات جممل يف بقوة حتضر السرير

 بذلك تسّهل وهي .األنواع هذه بني وصل وحلقة أديبّ  نوع من أكثر يف مركزّي   عنصر ا سواء حدّ  على وتشكل
 الشعراء سري)الكالسيكي مبفهومه األدب حقل يف تناوهلا ميكن حيث إليها، نسعى اليت املناهج متعددة املقاربة

 يف القدامى، األنبياء وسري القرصص حقل يف النبوية، السرية حقل يف ،(حيواهتم من ومالمح واألعيان واألدابء
  .التاريخ كتب  يف والسادة وامللوك اخللفاء بسري عىنيُ  ما ويف والتابعني، الصحابة وتراجم طبقات

 ،(motif) منطي ا شكال   أو موضوع ا أو عمال   أو كاتب ا،  أو بعينها، شخصية الندوة يف املشاركة املداخالت ستقارب
 للقرن التالية التارخيية املصادر مقاربة متكن .اهلجري الرابع /امليالدي العاشر للقرن السابقة الفرتة إىل حصر ا تنتمي
 هذه من انبعة وإشكالّيات أعاله املذكورة الفرتة يف احملصور ابملنت تتعلق أسئلة   مقاربتها تضيء أن شريطة الرابع
    .املنت
 احلقيقي بتحديد وال تقاربه، الذي املوضوع بتارخيّية األوىل ابلدرجة هتتمّ  لن الندوة أعمال أن على التأكيد من البد

 األدوات وصف على اهتمامها سرتّكز بل املصادر، يف ترد كما  تلك أو الشخصية هذه مالمح يف واألسطوري
 وذلك اترخيي، كنصّ   يقدمها اليت حكايته هليكلة األديب أو املفّسر أو احملّدث أو املؤرّخ يستخدمها اليت النصّية

 النمطّية األشكال ووصف ،(personnages et récits types) النموذجّية واحلكاّيت الشخصيات بناء ألية إلظهار
  .هلا أمناطي تبويب تقدمي وحماولة العاّمة

ا املنظور، هذا من  سواء املسامهات فإن القدمي، للناثر اإليديوجلي أو السياسي أو الفكري املشروع عن وبعيد 
 تراها اليت املنهجية األدوات ستستخدم واليت التارخيّية، أم اإلسالمية أم األدبية الدراسات حقل يف تندرج أكانت
  .به تُعىن الذي للمؤلف "الكتايبّ  املشروع" إلظهار نصّية آليات وصف إىل ستسعى متنها، لتحليل مناسبة

 من يتصّورون الكالسيكيون املؤلّفون كان  اليت ابلطريقة التفكري إعادة املقارابت هذه ستحاول مواز ، منحى يف
 أداوت مستخدمني حمّددة مفاهيم يف التصورات هذه حصر حملاولة وذلك التارخيّية، شخصّياهتم مسريات خالهلا

 النظر) املستقبل واستشراف (عنها املتأخرة الكتابة سياق خالل من الشخصية حياة سياق إىل النظر) املاضي سرب
ي النص إىل  تصّور آليات حتليل إىل خاص بشكل املنحى هذا يهدف (.الشخصية سياق لتحّوالت كنتيجة  السرير

 .الكلّ  هويّة يف الواحد وتذيب اجلمعّية، احلالة تكّرس فتئت ما جمتمعات يف الفرد حياة
 

*** 
  .اإلنكليزيّة أو العربية أو ابلفرنسية مداخالهتم تقدمي للسامهني ميكن
 حرف أالف أربعة املشروع يتجاوز أال على اللغات، هذه من بلغتني املسامهات مشاريع تقدمي جيب

 (.واحدة صفحة حدود )يف املراجع ثبت عدا الفراغات، تشمل
 : التايل العنوان إىل املشاريع ترسل

recitdevie@ifporient.org 
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*** 

 اإلقامة تكاليف
  .األعمال فرتة طلية اإلقامة مصاريف بكافة الندوة على القائمون يتكفل

 
 السفر تكاليف

ا .سفرهم بتكاليف تونس خارج من املشاركون يتكفل  للزمالء سيقّدم السفر تذاكر من حمدود ا عدد ا أبن علم 
 قبول فور ذلك إىل يشريوا أن وعليهم بالدهم، خارج بندوات مشاركتهم نفقات العلمّية مؤسساهتم تغّطي ال الذين

  .مسامهاهتم
*** 

 الزمين اجلدول
 

 2017 ماي/أّّير ١٩ اجلمعة املداخالت مشاريع الستالم مهلة آخر
 2017جوان/حزيران  ٣٠ اجلمعة الندوة يف املشاركني قائمة نشر
 2017سبتمرب/ أيلول  ٨ اجلمعة املكتوبة املداخالت الستالم مهلة آخر

 2017األّول أكتوبر/تشرين  ٦ اجلمعة إىل ٤ األربعاء من الندوة أعمال
 
 

 املنّظمان
 جدلة ابراهيم .د و حسن إّيس .د
 

 العلمّية اللجنة
 .بريوت األدىن، للشرق الفرنسي املعهد علمي، ومدير ابحث أمبري، فريدريك .د

 األلب. –د. مونيكا ابلدا، أستاذة مساعدة، جامعة غرونوبل 
 .الثانية ليون جامعة أستاذ، ابويل، برونو .د
 .منوبة جامعة أستاذ، جدلة، إبراهيم .د
 .بريوت دىن،األ للشرق الفرنسي املعهد ابحث، حسن، إّيس .د
 .منوبة جامعة أستاذ، احلناشي، اللطيف عبد .د
 .بريوت يوسف، القديس جامعة أستاذ، سنو، أهيف .د
  .الثالثة ليون جامعة أستاذة، فوتييه، إليزابيت .د
 .السوربون جامعة أستاذ، الغرانج، فريرديك .د


