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تنظم اجلمعية املغربية لألدب املقارن بتنسيق مع مركز دراسات الدكتوراه جلامعة ابن زهر ،دكتوراه " النص
واخلطاب" و " األدب املقارن ،دراسات الرتمجة والتعليم" ،دورة تكوينية وطنية اثنية لفائدة الطلبة الباحثني،
وذلك يف موضوع "تداخل االختصاصات يف النقد املقارن :حدود االستثمار وآفاقه" مبشاركة أساتذة وطلبة
ابحثني يف سلك الدكتوراه يومي  02- 02ماي .0202
وسيعمل على أتطري هذه الدورة أساتذة خرباء يف املقارنة األدبية ،والرتمجة ،وتداخل االختصاصات ،والتطور
املهين يف عالقته مع البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية :حسن الطالب ،ثورية انقوش ،حنان بنوضي،
دمحم ،مام ،حنان الدا ور واسليمان حباري.
تُستهل الندوة ابحملاضرات االفتتاحية التالية:
د.حسن الطالب "،النقد املقارن وتداخل االختصاصات"
د .ثورية انقوش"،مساحات املقارنة كأنواع للتداخل ما بني التخصصات :املنعطف وحتدايته".
د.دمحم مهام " ،تداخل املعارف وهناية التخصص"
د.حنان الداغور "مقاربة تداخل االختصاصات والبحث األكادميي القائم على النوع االجتماعي"

الورقة العلمية
لطاملا نسجت الدراسات األدبية عامة ،واألدب املقارن بصورة خاصة ،عالقات متينة مع العلوم اإلنسانية
واالجتماعية على اختالفها .وقد اختذ هذا التفاعل بني احلقلني أشكاال ومظاهر خمتلفة على مدى اتريخ النقد األديب .كما
اتسمت العالقة بينهما ابلتداخل واالحتكاك حينا ،وطموح الدراسات األدبية إىل بناء موضوعها اخلاص ابستقالل عن ابقي العلوم
حينا آخر .ويف هذا الصدد ما انفك اجلدل قائما بني النقاد ابختالف مشارهبم ،بني من يرى حتمية التعالق بني الدراسات األدبية
مبا فيها املقارنة-والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ومن يرى إمكان حترر النقد األديب عنها بدعوى استقالل موضوعه ولغته.والفرضية اليت نطرحها يف هذه الدورة تنطلق من كون املقارنة قبل أن تكون أدبية أو معرفية أو ثقافية...هي فعل
يتوسل برؤى ومقارابت خمتلفة متتح من العلوم اإلنسانية ،ألهنا بطبيعتها ،تدبُّر يف اآلليات اليت تتيح فهما للظواهر موضوع
املقارنة .ووفق هذه الرؤية يتدثر املقارن بعباءة الناقد األديب أو الفين أو األنثروبولوجي أوالسيميولوجي أو الناقد
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الثقايف...ورمبا جنح إىل استثمار املقارنة مبفهومها العلمي الدقيق ،وهو يف كل ذلك ،وإن أضفى صفة األدبية على مقارنته،
خيوض مغامرة اخرتاق ختصصات خمتلفة يدعم هبا مقارنته األدبية.
من جهة أخرى يفيدان اتريخ العلوم أن وجود وبروز نظرية يف حقل من احلقول املعرفية أو العلمية كان دوما مدينا ملا
يستمده من حقل آخر مغاير له .وينطبق هذا األمر على العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية ،وبصفة خاصة على الدراسات األدبية.
من مث ،أحدثت مقاربة تداخل االختصاصات يف السنني األخية ثورة يف مسارات بعض العلوم واحلقول املعرفية حينما شددت
على تضافر بعض العلوم والتخصصات يف إعطاء دفعة جديدة للدراسات األدبية عموما ،واألدب املقارن بصورة خاصة.
وجيد النقد املقارن نفسه معنيا هبذه اإلشكالية من نواح عديدة ،خصوصا حينما تُثار طبيعة املناهج اليت يتوسل هبا الناقد
املقارن يف ظل عدم وجود منهج مقارن واحد جممع عليه ،وميل بعض املهتمني ابلدرس املقارن إىل القول إن عمل املقارن يف
التحليل األخي ال يستطيع االستغناء عن مناهج النقد األديب يف العلوم اإلنسانية (اتريخ األدب /علم نفس األدب /علم
اجتماع األدب /األنثربولوجيا /املقارابت الشكالنية ابختالفها /الشعرايت /النقد الثقايف /اجلماليات...إخل).
لقد خلُصت نتائج الندوة الوطنية الثانية ليت نظمتها اجلمعية حول " قضااي املنهج يف األدب املقارن" بتاريخ 21/21
دجنرب 1122إىل أن مسألة املنهج ترتبط ،أوال وقبل كل شيء ،بوجهة نظر الباحث املقارن واإلطار املفاهيمي الذي يتبناه يف
مقاربته املقارنية .ومبا أنه ال يوجد منهج مقارين واحد ،أو وصفة مقارنية واحدة ،فهذا يعين ،رأسا ،أن الباحث هو الذي حيدد
إطار الدراسة وإشكاهلا؛ وهو ما يطرح ضرورة اللجوء أحياان إىل االستعانة مبقاربة تداخل االختصاصات ،بعيدا عن أي ترتيق بني
مناهج وعلوم خمتلفة ،أو عما يُطْصلح عادة عليه ابملنهج التكاملي" .فما هي أشكال التكييف واملالءمة اليت يلجأ إليها الباحث
املقارن من أجل خلق إطار نظري ومنهجي يف دراسة ظاهرة حمددة من منظور تداخل االختصاصات؟ وما هي معايري قياس

حضور هذا التداخل يف صميم التحليل املقارين؟ وكيف يتم توصيف واستظهار أثر العلوم اإلنسانية يف حبث مقارين معني؟
كيف يربر الباحث جلوءه إىل منهج أو أدوات أو تقنيات من مناهج العلوم اإلنسانية أو االجتماعية يف التحليل املقارن؟
وكيف السبيل لالستفادة من تلك العلوم دون التضحية بروح املقارنة اليت ينبغي أن تسكن كل مقاربة مقارنية أصيلة؟ وأخريا
كيف ميكن استثمار املقاربة املتعددة االختصاصات يف األدب املقارن؟
لقد أصبح تداخل االختصاصات مطلبا ملحا يف عدد من احلقول والعلوم .كما راكم هذا التوجه مكتسبات الفتة
للنظر من خالل ابحثني وخرباء متخصصني فيه ضمن ختصصات خمتلفة ،وعلى الرغم من أن نقل هذا التصور من جماله األصلي
الدقيق إىل جمال الدراسات األدبية عموما ،والنقد املقارن خصوصا ،قد ينطوي على شيء من املغامرة ،إال أنه من املشروع إاثرة
ق ضااي متصلة مبا قد يفيده األدب املقارن من تلك التصورات اجلديدة اليت دت من الشوا ل اجلديدة للمنظرين يف جمال
املقارنة األدبية و تصورهم لإلنسانيات املقارنة اجلديدة ) (New Comparative Humanitiesو متوقعها بني األدب و
الفنون من جهة و العلوم من جهة أخرى ( املناخ ،الصحة ،النوع ،السياسات العامة ،الرقميات)...
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تلك هي بعض احملاور اليت ستناقشها هذه الدورة التكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه بشعب كلية اآلداب
على الصعيد الوطين .وملزيد من التوضيح يف طبيعة القضااي املقرتحة للنقاش نقدم بعض احملاور:
حماور للبحث:
 املقارنة األدبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية( .حمور نظري تثار فيه بعض اإلشكاالت النظرية منزوااي خمتلفة).
 جتارب عربية وغربية ملموسة يف توظيف املقاربة متعددة االختصاصات يف األدب املقارن. مشكالت منهجية يف توظيف العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف حبوث املقارنة األدبية. دراسات الرتمجة وموقعها من املقاربة متعددة االختصاصات. إمكانيات توظيف تداخل متعدد االختصاصات يف حقول معرفية تطبيقية. دراسات النوع االجتماعي :النظرايت املعرفية واملنهجيات.مالحظة :تقرتح اللجنة املنظمة أن تكون لورقات الطلبة عالقة ببحوثهم يف الدكتوراه حىت تكون موضوع

نقاش بينهم وبني السادة األساتذة املتدخلني .ويطلب من املعنيني واملعنيات إعداد ورقة وإرساهلا إىل
اللجنة املنظمة قبل  11من إبريل ( )1112إىل العنوانني الربيديني التاليني:
hassan222taleb@gmail.com ; t.nakkouch@uiz.ac.ma

اللجنة املنظمة:
الطالبة الباحثة سارة اتعابزا
الطالبة الباحثة مليكة افيالل
الطالب الباحث دمحم ادايسني
الطالب الباحث مراد ميمون
الطالب الباحث هشام العاص
الطالبة الباحثة سارة اجلشتيمي
الطالبة الباحثة حنان راجي
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