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 للمشاركة دعوة

 أدب مالمح رجال، مسیرات
 المیالدي العاشر القرن حتى العربیة المصادر في الحیاة سرد

 دولیة ندوة
 ینظمھا

 الحمامات ـ تونس  في
 )Ifpo( ببیروت األدني للشرق الفرنسي المعھد

 منوبة جامعةفي  )ESICMED( بالمتوسط الثقافیة والمؤسسات والمعارف النخب مخبر
 مع بالتعاون

 (IRMC) المعاصر المغرب حول البحوث معھد

 ٢٠١٧ األّول تشرین/أكتوبر من السادس إلى الرابع من
 

 العربیّة المصادر في أدبیّة نظر وجھة من الِسیَِریَّة الحكایة مقاربة إلى الندوة ھذه تھدف
 دراسة في جدیدة آفاق" أبحاث برنامج في تندرج وھي .التألیف مجاالت مختلف في القدیمة
 األدنى للشرق الفرنسي المعھد یطّوره الذي ) GenèR( ربیّة"الع ةاألدبیّ  الحكایة وتطّور نشأة

 بكلیة "بالمتوسط الثقافیة والمؤسسات والمعارف النخب" مخبر سیمنار وتختتم ببیروت،
 السیرة" ٢٠١٧-٢٠١٦ العام طیلة درس الذي منوبة، بجامعة واإلنسانیّات والفنون اآلداب
  ."اإلسالم دار في القصیر الزمن مقاربة : الذاتیة والسیرة
 وقد .وتكّملھا GenèR مشروع من األولى المرحلة على بذلك تتأسس تطرحھا التي اإلشكالیة
 القدیمة العربیة المصادر في )littérarité" (األدوبة" مفھوم في بالبحث المرحلة ھذه عنیت
 وتفاسیره القرآني كالنص الدیني، واإلسالمي التاریخي الحقلین إلى عادة تُنسب التي

  .األخرویّة واألساطیر الزھد في والمؤلفات النبویّة، والسیرة والحدیث
 مازالت التي الصارمة األكادیمیّة الحدود في النظر تعید أن المرحلة ھذه أھداف أھم من كان
 وال بالدیني األدبي فیھا یتداخل ال منفصلة متون في القدیمة العربیة المصادر تبّوب

 النصوص من متن تحدید إلى اإلطار ھذا في المقّدمة البحثیّة األعمال سعت وقد .بالتاریخي
 حدود دراسة وإلى تناولھا، األدب دارسو اعتاد التي القدیمة األدبیة للنصوص موازٍ  جدید،
 المتن ھذا من انطالقًا .أدبیّة مقاربةً  لمقاربتھ المناسبة المنھجیّة األدوات واقتراح المتن ھذه

 النثري األدب إلى جمیعھا تنتمي متكافئة كأجزاء مكّوناتھ مع التعامل إلى واستناًدا المفتوح
 اعتماًدا جدیدة أدبیّة إشكالیّات صوغ إلى البرنامج من التالیة المراحل تسعى القدیم، العربي
 اآلن من لتعمل النصوص ھذه أدوبة إظھار مرحلة تتجاوز المناھج متعددة مقاربة على

 تاریخ أو (narratologie) السردیّات علم منظور من األدبیة الھویة ھذه تحلیل على فصاعًدا
 .المكتوبة المصادر تاریخ أشمل، بصورة أو، األدب
 لحضوره بالنظر المقاربات، لھذه ومؤاتیًا اغنیًّ  موضوًعا "الحیاة سرد" یبدو المنظور ھذا في
 نوع وھو ومغازیھ اإلسالم نبي سیرة عبر العربیة، المصادر تاریخ من مبّكرة مرحلة في
  .األولى اإلسالمیة السردیّة النصوص من یسیر غیر عدد إطاره في صیغ أدبي
 مجمل في بقوة تحضر السیَریّة العناصر فإنّ  الدیني، النوع ھذا وخارج ذلك، إلى إضافة
 أدبيّ  نوع من أكثر في مركزیًا عنصًرا سواء حدّ  على وتشكل القدیمة العربیة المؤلفات
 إلیھا، نسعى التي المناھج متعددة المقاربة بذلك تسھّل وھي .األنواع ھذه بین وصل وحلقة
 واألعیان واألدباء الشعراء سیر(الكالسیكي بمفھومھ األدب حقل في تناولھا یمكن حیث
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 في القدامى، األنبیاء وسیر القَصص حقل في النبویة، السیرة حقل في ،)حیواتھم من ومالمح
 كتب في والسادة والملوك الخلفاء بسیر عنىیُ  ما وفي والتابعین، الصحابة وتراجم طبقات
  .التاریخ
 أو موضوًعا أو عمالً  أو كاتبًا، أو بعینھا، شخصیة الندوة في المشاركة المداخالت ستقارب

 الرابع /المیالدي العاشر للقرن السابقة الفترة إلى حصًرا تنتمي ،(motif) نمطیًّا شكالً 
 مقاربتھا تضيء أن شریطة الرابع للقرن التالیة التاریخیة المصادر مقاربة تمكن .الھجري

    .المتن ھذه من نابعة وإشكالیّات أعاله المذكورة الفترة في المحصور بالمتن تتعلق أسئلةً 
 الذي الموضوع بتاریخیّة األولى بالدرجة تھتمّ  لن الندوة أعمال أن على التأكید من البد

 في ترد كما تلك أو الشخصیة ھذه مالمح في واألسطوري الحقیقي بتحدید وال تقاربھ،
 أو المؤّرخ یستخدمھا التي النصیّة األدوات وصف على اھتمامھا سترّكز بل المصادر،
 ألیة إلظھار وذلك تاریخي، كنصّ  یقدمھا التي حكایتھ لھیكلة األدیب أو المفّسر أو المحّدث
 األشكال ووصف ،)personnages et récits types( النموذجیّة والحكایات الشخصیات بناء

  .لھا أنماطي تبویب تقدیم ومحاولة العاّمة النمطیّة
 فإن القدیم، للناثر اإلیدیولجي أو السیاسي أو الفكري المشروع عن وبعیًدا المنظور، ھذا من

 والتي التاریخیّة، أم اإلسالمیة أم األدبیة الدراسات حقل في تندرج أكانت سواء المساھمات
 نصیّة آلیات وصف إلى ستسعى متنھا، لتحلیل مناسبة تراھا التي المنھجیة األدوات ستستخدم
  .بھ تُعنى الذي للمؤلف "الكتابيّ  المشروع" إلظھار
 المؤلّفون كان التي بالطریقة التفكیر إعادة المقاربات ھذه ستحاول مواٍز، منحى في

 حصر لمحاولة وذلك التاریخیّة، شخصیّاتھم مسیرات خاللھا من یتصّورون الكالسیكیون
 حیاة سیاق إلى النظر( الماضي سبر أداوت مستخدمین محّددة مفاھیم في التصورات ھذه

 النص إلى النظر( المستقبل واستشراف )عنھا المتأخرة الكتابة سیاق خالل من الشخصیة
 آلیات تحلیل إلى خاص بشكل المنحى ھذا یھدف ).الشخصیة سیاق لتحّوالت كنتیجة السیَري
 ھویّة في الواحد وتذیب الجمعیّة، الحالة تكّرس فتئت ما مجتمعات في الفرد حیاة تصّور

 .الكلّ 
 

*** 
  .اإلنكلیزیّة أو العربیة أو بالفرنسیة مداخالتھم تقدیم للساھمین یمكن
 المشروع یتجاوز أال على اللغات، ھذه من بلغتین المساھمات مشاریع تقدیم یجب

 ).واحدة صفحة حدود ي(ف المراجع ثبت عدا الفراغات، تشمل حرف أالف أربعة
 : التالي العنوان إلى المشاریع ترسل

recitdevie@ifporient.org 
 

*** 
 اإلقامة تكالیف
  .األعمال فترة طلیة اإلقامة مصاریف بكافة الندوة على القائمون یتكفل

 
 السفر تكالیف
 السفر تذاكر من محدوًدا عدًدا بأن علًما .سفرھم بتكالیف تونس خارج من المشاركون یتكفل
 بالدھم، خارج بندوات مشاركتھم نفقات العلمیّة مؤسساتھم تغطّي ال الذین للزمالء سیقّدم
  .مساھماتھم قبول فور ذلك إلى یشیروا أن وعلیھم
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*** 
 الزمني الجدول

 
 2017 ماي/أیّار ١٩ الجمعة المداخالت مشاریع الستالم مھلة آخر
 2017جوان/حزیران  ٣٠ الجمعة الندوة في المشاركین قائمة نشر
 2017سبتمبر/ أیلول  ٨ الجمعة المكتوبة المداخالت الستالم مھلة آخر
األّول أكتوبر/تشرین  ٦ الجمعة إلى ٤ األربعاء من الندوة أعمال

2017 
 
 

 المنظّمان
 جدلة ابراھیم .د و حسن إیاس .د
 

 العلمیّة اللجنة
 .بیروت األدنى، للشرق الفرنسي المعھد علمي، ومدیر باحث أمبیر، فریدریك .د

 األلب. –د. مونیكا بالدا، أستاذة مساعدة، جامعة غرونوبل 
 .الثانیة لیون جامعة أستاذ، باولي، برونو .د
 .منوبة جامعة أستاذ، جدلة، إبراھیم .د
 .بیروت دنى،األ للشرق الفرنسي المعھد باحث، حسن، إیاس .د
 .منوبة جامعة أستاذ، الحناشي، اللطیف عبد .د
 .بیروت یوسف، القدیس جامعة أستاذ، سنو، أھیف .د
  .الثالثة لیون جامعة أستاذة، فوتییھ، إلیزابیت .د
 .السوربون جامعة أستاذ، الغرانج، فریردیك .د


