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 الثامنة في االحتفالية
 باليوم العربي لألدب المقارن وحوار الثقافات

 [2015أكتوبر  31-30]  يوميصفاقس 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 )وحدتا تحليل الخطاب والتأويلية( 
 )جمام( معية التونسية لألدب المقارنـالجو 

 ندوة دوليةينظمان 
 "في األدب المقارنهات جديدة اّتجا"                         

ما فتئ األدب المقارن منذ نشأته في القرن التاسع عشر يتطّور ويتجّدد، وُيراجع َمَناهَجه وغاياِته، ويْبتكر 
طرائَق جديدة في الّتحليل والتّنظير، فيتخّلى عن بعض الشروط، ويعّدل بعضها اآلخر، ويضيف مسالك جديدة في 

 المقارنة.
اق الجمعّية التونسية لألدب المقارن وكّلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس أن نرصد هذه وقد رأينا في نط

المقاربات الجديدة ونعّرف بها عّلنا بذلك نعيد إلى األدب المقارن ما كاد يفقده من اعتبار بسبب تكّلس مناهجه، 
ا، وحرصهم على ما تعّودوه من آلّيات وصرامة رواده، ومحافظة بعض أعالمه على األسس األولى التي انبنى عليه

 إجرائية صارت اليوم تبدو عقيمة.
ومن البديهّي أّن مساءلتنا اليوم تتجاوز المدارس الفرنسية واألمريكّية والسالفّية، فتلك صارت بدورها تقليدّية، بل 

يرها، خاصة بعد انفتاح األدب نطمح إلى معرفة ما جّد بعدها في مختلف الثقافات األمريكّية واألوربّية والشرقّية وغ
المقارن على مجاالت حديثة متأّثرة بالتحليل الّنفسي والنقد الثقافي واالنتروبولوجيا وعلم األجناس وعلوم اللسان والفنون 

 وغيرها فضال بالطبع عّما جّد من أساليب وأشكال أدبّية.
 
 
 
 
 



 

ن يتقّيد بها الباحث، فذلك من شأنه أن يضّيق وليس من الضرورّي أن نحدِّد جملة من المحاور من المفروض أ
المجال ويحّد من حّرّية االختيار، بل نترك كّل باحث يستوحي مّما سبق الموضوع الذي يراه جديرا بالبحث ويمّكن من 

 اإلضافة والتعريف باالتجاهات الجديدة في األدب المقارن تنظيرا أو تطبيقا.
  عن هيئة التنظيم                                                            

 أ. محمود طرشونة                                                        
 

 أستاذ متميز في جامعة منوبة                                                          
 رئيس الجمعية التونسية لألدب المقارن )جمام(                                                        

 دراسييناليومين الضوابط المشاركة في 

 عاّمة:توصيات 
.موضوع الندوة أن يكون البحث مندرجا بالضرورة يف -1  
. البحث فرديا يكونأن  -2  
  .نشره أو قدم يف ملتقيات أخرى قد سبقأالّ يكون البحث  -3
.ةكلم   5000و 3000أن يرتاوح بني  -4  
.لغات املؤمتر هي العربية الفرنسية واالجنليزية -5  
.حدود صفحة واحدةيف  ملف مرفق، يف لبحث معنونارسل ملخص ايأن  -6  
مع و  والفاكس هلاتف الثابت واحملمولأرقام اعلى أكثر تقدير مع  ة واحدةأن يرفق ملخص البحث بسرية الباحث الذاتية يف حدود صفح -7

  .عنوان الشخصيالربيد االلكرتوين وال
الندوة. التنظيمية لجنةالأن يقوم كل باحث بتعبئة االستمارة املرفقة بدقة وإرساهلا إىل  -8  
 .الغريه  االلكرتوين للندوةإىل الربيد  ،  و"  الغري  Word.docعلى شكل "وورد يف ملف مرفق يرسل البحث -9

nadwat.jamamflshs@yahoo.fr 
.يقة لكل باحثدق 20مدة إلقاء البحوث:  -10  

 توصيات تقنية:
(سم.2.5سم( ومن اليمني و اليسار )3هوامش الصفحة تكون من األعلى و األسفل ) -1  
 ال غري مهما كانت لغة البحث.    (word.doc)وحتديدا  Microsoft Word  أن يكون البحث حمررا بربنامج -2
 يف اهلامش(. 12يف املنت و 16)ومقاسه   Traditional Arabicأن يكون البحث املكتوب باللغة العربية حمررا  خبط   -3
 اهلامش(. يف 11يف املنت و 12)ومقاسه   Times New Romanأن يكون البحث املكتوب باللغة األجنبية حمّررا خبط  -4
 األسطر مسافة واحدة. أن تكون املسافة بني -5
كلمات.  5لخص مبا ال يزيد عن أن يضع الباحث مفاتيح الكلمات التعريفية أسفل صفحات امل -6  

 
 
 
 
 



 

 : اآلجال
 2015جوان  20 (:ال غري اللكرتوينا)بالربيد  ملخصات البحوثآخر أجل إلرسال -1
 20115جوان  25 (:ال غري  )بالربيد االلكرتوينيهم الرمسية إل إرسال الدعوةو  عار الباحثني املقبولة ملخصاهتمإش-2
2015أكتوبر  10 (:ال غري اللكرتويناحمّررة حتريرا كامال )بالربيد آخر أجل إلرسال البحوث املقبولة -3  
  2015أكتوبر  31والسبت  30اجلمعة  يوما:  انعقاد الندوةتاريخ -4
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس -:ندوةمكان انعقاد ال-5         

 مالحظات مهمة.
و المشاركين من داخل الجمهورية: بالنسبة إلي المشاركين من خارج الجمهورية التونسية*  
طيلة يومي الندوة  ةاإلقامبتغطية نفقات  -اجلمعية التونسية لألدب املقارن وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس - هة املنظمةتتكفل اجل (

 (يوم قبل بدئها ويوم بعد انتهائها.يومني إضافيني:  أكتوبر مع  31و 30
   21696032866+ : عرب اهلاتف   : أ. محمود طرشونةملزيد املعلومات االتصال  

   mahmoud_tarchouna@yahoo.frأو الربيد االلكرتوين: 
 إدارة الندوة:
 رئيسا الندوة:

)مجام( جلمعية التونسية لألدب املقارنا رئيس :محمود طرشونة.أ   
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس محمد بن عياد:أ.   

 منّسق اللجنة التنظيمية:
)جامعة تونس( أ.عمر مقداد الجمني:  

 :اللجنة التنظيميةأعضاء 
 

 )جامعة تونس( أ.هالة بن مبارك 
 

   )جامعة صفاقس( أ. خالد الغريبي
 

  )جامعة تونس( أ. فاطمة الساسي
 

    )جامعة صفاقس(   أ. سفيان الشعري
 

 )جامعة منوبة( أ. فاطمة األخضر
 

    عة صفاقس( )جامأ. كمال اسكندر  

 )جامعة تونس( أ. مجدي الفارح
 

 

   )جامعة منوبة( أ.عبد الرزاق الصّيادي
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