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 رقر  أهداف امل

 

ر    للتنظير واملمارسات املختلفة في مجال والتأصيلية ملفاهيم العامةا عرض على يركزهذا املقرَّ
 
الضوء على  طاألدب املقارن، وهو يسل

ل  .يليوتأو  النهضة وما بعدها، من منظور تاريخي عصر ة بين األدب العربي ونظيره األوروبي، منذيحاالت التبادل الثقافي الرئيس
 
وتمث

ق من خالل تطوير تقاليد مفاهيمية محلية، جانًبا التنظيرالحاجة إلى مراجعة لغات  ، وطرح الخطاب النظري غير الغربي للحوار املعمَّ

ي ب على ذلك في حالة األدب العربي القيام بعمل جد 
 
ع إنتاج وممنهج هاًما في االتجاهات الحديثة لألعمال املقارنة. ويترت ه عبر تنوُّ

 همية ذلك أ يقل عناآلداب الغربية وغير الغربية. وال  يشملخالل عمل مقارن متماسك  الكالسيكي والحديث، الجمالي والثقافي، ومن

قة والتحليل ضرورة العمل على  ر املتقدم التدريب على املناهج املقارنة للقراءات املتعم  ر هذا املقرَّ
 
تطوير اللغة العربية املفاهيمية. ويوف

ي والنقد العملي، وكذلك على أنماط القراء ل أيًضا األساس النظري للمقررات األخرى مثل التأويليةة النص  
 
في  قيةدراسات تطبي. ويشك

في األدب العربي الكالسيكي في ضوء النظريات األدبية  األدب العربي الحديث في ضوء نظريات األدب املعاصر ودراسات تطبيقية

 .والتفسيرات املعاصرة

 لالتجاهات الجد
ً
ر استجابة ِعد  هذا املقرَّ

ُ
النقدية، وفي سياق التفاعل مع القضايا الراهنة ونقاشات النظرية  يةو يدة في الرؤية اإلنسانأ

 افتراضات "األدب املقارن الجديد" في أحدث نقاشات
ً
 األدبية املقارنة ومقاربات األدب العالمي واألدب املقارن الجديد. وقد صيغت بداية

م انعكاسات نقدية على األدب املقارن واألدب العالمي ودراسات الترجمة ودراسات ما بعد االستعما قد 
ُ
ر. ويبدو أن جميع النقاشات، التي ت

صية، تنصبُّ على مشكلة األسلوب عندما يعمل عبر اللغات والتقاليد، األمر الذي استدعى خبرة التقاليد األدبية  القوالب التخص 

ر النقاشات أيًضا فضاًء برنامجًيا واسع ال
 
وف

ُ
نطاق، تتقاطع فيه دراسات فقه اللغة والترجمة والجمالية والنقدية غير األوروبية.  وت

، ر بالتركيز على مقاربات اللغات املفاهيمية في النظرية النقدية وفي النص  والتناص  د املقرَّ ر ب والعوملة واملهجر واملنفى. وهكذا يتفر 
 
ما يوف

 .وأسلوبيمقاربات بديلة ملبادئ األدب العالمي عبر تحليل مقارن مفاهيمي وشكالني وموضوعاتي 

 

COMP 612  |نظريات األدب املرقا ن )العربي-

  الغربي(
 

 مقرر تأسيس ي إلزامي على مستوى البرنامج

  أيمن الدسوقيد.  :اسم األستاذ

 ثالث وحداتالرقيمة االعتمادية للمرقر : 

 يوجدال متطلبات املرقر  املسبرقة: 

 COMP 611متطلبات املرقر  املوازية: 

 أسبوع؛ الفصل األول  14مدة املرقر : 

ساعة  42ساعة شاملة  126املجموع الكلي لعدد ساعات د اسة الطالب: 

 من املحاضرات وحلقات البحث )سمينار(
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 حصيلة التعلم املرقصودة

 

 مع حصيلة التعلم املنشودة للبرنامج، ألنه ي
ً
ر أحد مكونات برنامج األدب املقارن األساسية. وتقترن حصيلته مباشرة دم قُيَعد  هذا املقرَّ

ي والنقد العملي، وكذلك في أنماط  قة والتحليل النص   ر ليةالتأويو  النقدية القراءةالتدريب على املناهج املقارنة للقراءات املعم 
 
. مما يوف

للطالب أفضل "األدوات النقدية املتطورة العابرة للتخصصات، من أجل دراسة اإلنتاج الثقافي واألدبي في العالم العربي، ليس فقط فيما 

َعد  فو عاملية أيًضا"، املقارنة باألنواع األدبية والتقاليد املوازية في اآلداب اليتعلق بتراثهم األدبي، ولكن في إطار 
ُ
ي صميم حصيلة التي ت

 :التعلم لبرنامج األدب املقارن. كما ُيتيح هذا البرنامج للطالب اكتساب املهارات التالية

 

 مها ات خاصة باملواضيع:  (1

 :الرقد ة على

 ص نقدي في العلوم اإلنسانية. سياق في يعرفامل التوثيق  قوالب وتواريخ وممارسات األدب املقارن كتخص 

 .بناء فهم نقدي لطبيعة األدب املقارن، ومكانته في السياق العام للمقاربات النظرية املعاصرة في دراسة األدب 

 ة.يفرضيات وتقنيات ونظريات األدب املقارن الرئيس من خالل القدرة على عرض يعرفامل التوثيق 

  العربي واآلداب غير األوروبية. األدباملناسبة لدراسة  املنهجياتاختبار 

 صات، وآخر مستجدات النقاشات النظرية في األدب  للمنهجيات والفرضيات املؤسسةألغراض ل يعرفامل التوثيق العابرة للتخص 

 املقارن الجديد.

 ي، االخاصااة بمجاالت قضااايا النقدية بحث في البال يعرفامل التوثيق التأمل الذاتي بو لتأثير األدبي، والسااياق النظري لتنتاج والتلق 

اء في هذا العالم. املعرفية والتاريخية والثقافية املوضعةفي   كقر 

 

 مها ات أكاديمية أساسية:  (2

 :الرقد ة على

  .ر عن تحديات تجاوز الحدود اللغوية والثقافية والعمل ضمن تقاليد نقدية ونظرية متعددة  تقديم تفسير متطو 

 .ر عن املفاهيم األدبية النابعة من التقاليد األوروبية والعربية وغيرها  تقديم تحليل متطو 

 ة.، وشرح الفرق بينهما بصفته عملية تأويليإبداء فهم عميق ملرحلة االنتقال من القراءة كتجربة إلى التفسير كفعل نقدي 

 .تحديد املفاهيم النظرية األساسية، ومناقشة مجموعة من النظريات النقدية في سياق تفسيرها لنصوص مختلفة 

 ية و على بعض الساااااااااااااجاالت الراهنة في اآلداب اإلنساااااااااااااانية وتحديدها واملشااااااااااااااركة ف ها، واملكانة األخالقية لل زعة اإلنساااااااااااااان التعرُّف

 لنقدية.ا
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 مها ات  ئيسية وشخصية:  (3

 :الرقد ة على

 .التعامل النقدي مع املفاهيم والتعاريف، ومع مجموعة واسعة من املصادر 

 .صياغة موضوعات التحقيق وطرح األسئلة وإجراء بحوث مستقلة 

 .بناء حجج مقنعة وموثقة جيًدا وفق املعايير األكاديمية 

 .عرض املوضوع بشكل واضح ومنهجي 

 في النقاشات الجماعية. املساهمة 

 

 طرق التعليم والتعلم

 

 املحاضرة )ساعة واحدة(

ر من محاضرات  ر، وحلقات نقاشيةيتألف هذا املقرَّ ص الساعة األولى إللقاء محاضرة افتتاحية حول الجوانب العامة للمقرَّ خصَّ
ُ
. ت

ي.وخلفياته النقدية والتاريخية والعناصر واألعمال الرئيسة، وأمثلة عن  قة والتحليل النص    القراءة املعم 

 )ساعتان( والطالبات وعروض الطالبالحلرقة النرقاشية 

من املتوقع من قبل الحضور إلى الصف، و كل أسبوع  وفروض الرقراءة الرقراءات التأسيسية انجازجميًعا والطالبات على الطالب 

ل القراءة االحلقات النقاشيةكاملة في الشاركة امل الجميع
 
شك

ُ
قة ملقاطع من القراءات التأسيسية وغيرها من األعمال النظرية . وت ملعم 

 وتحليل املناهج النقدية واملفاهيم النظرية أحد األنشطة األساسية في تطبيقات القراءة.

املحاضرة ، يليه نقاٌش على مستوى املجموعة ونقاٌش عاٌم حول فروض الرقراءةدقيقة لعرض أحد  15-10 والطالبات ُيعطى الطالب

 وقراءات األسبوع.

َعد  مشاركة الطالب
ُ
ع منهم والطالبات ت

َّ
تحضير النصوص قبل املحاضرات، وامتالك القدرة على التعبير عن  ومنهن أمًرا حيوًيا، كما ُيتوق

م القراءات املطلوبة واملصادر األولي
َّ
سل

ُ
لة قبل ة األخرى ذات الصانطباعاتهم األولية وأفكارهم، ومناقشتها والدفاع عنها في الصف. وت

ر مكتبة
 
وف

ُ
 املصادر األولية والثانوية واألساسية األخرى. معهد الدوحة موعد املحاضرة أو الوحدة الدراسية املعنية. وت

 الجلسات اإل شادية 

صيُ  ر ) عدد من الجلسات اإلرشادية وطالبة كل طالبل خصَّ ق املقرَّ  .الواحد( دراس يالفصل ال في ساعات 4-3الخاصة مع منس 
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 طالبيةالتكليفات ال

ن الفروض األكاديمية لهذا املقر  ر التأسيس ي ما يلي:  تتضم 

ْين بحدود  وطالبة املطلوب من كل طالب
َ
كلمة لكل منهما. ويجب أن تعكس هذه املقاالت قدرة الطالب على إنجاز  4000-3000كتابة مقال

قة، وعرض وجهة نظر نقدية حسنة اإلعداد )ت ستند إلى املناقشة واملشاركة في الصف(، وإبداء معرفة معقولة باألدب النقدي قراءة معم 

ْين، بعد 
َ
والنظري املعني، وكذلك بسياقه االجتماعي والتاريخي األوسع. وللطالب كامل الحرية في اختيار موضوعات ومقاربات املقال

ر. وتلتزم املقاالت باملبادئ التوج أستاذالحصول على موافقة   هية املعتمدة في التجارب البحثية األكاديمية )العنوان وعنوان املقرَّ

م املقاالت في األسبوعين 
َّ
سل

ُ
د الحًقا موعد التسليم الدقيق(. ويأخذ هذا  14و 7الصفحة، حواش ي كاملة، ثْبت كامل باملراجع، إلخ(. ت )ُيحدَّ

ر النهائية. 70العمل   باملئة من عالمة املقرَّ

ص ) 3000) ل الدراس يالفصيعالج مقال منتصف   30كلمة( إحدى القضايا الرئيسة في تاريخ األدب املقارن و /أو الوضع الراهن للتخص 

كلمة( فيعالج بالتفصيل إحدى القضايا النظرية املتعلقة باألدب العربي املعاصر، ضمن إطار  4000باملئة(. أما مقال نهاية الفصل )

 باملئة(. 40)مقارن مع أدب أوروبي أو غير أوروبي آخر 

م الطالب ْين تحليليْين قصيرْين بحدود لتحضير الأيًضا، أثناء  والطالبات ُيقد 
َ
، يتمحور لكل منهما كلمة 1500لمقاالت الطويلة، مقال

دين. يأخذ هذا العمل  رين محد 
 
م الطالب  20موضوعهما على نصوص ومنظ ر النهائية. كما ُيقد   ضينعر  والطالباتباملئة من عالمة املقرَّ

د التاريخ الحًقا(. وين
ل هذا اتاريخيْين موجزْين عن املمارسة املفاهيمية/الجمالية الغربية واملمارسة املفاهيمية /الجمالية العربية )ُيحد 

ر النهائية. 10العمل   باملئة من عالمة املقرَّ

 

 طرق الترقييم

 

 يتألف التقييم املقترح لهذا املقر  ر التأسيس ي مما يلي:

 2015أكتوبر  26-25: األسبوع الرابع باملئة(. 10كلمة،  1500التحليلي األول )املقال  (1

 2015نوفمبر  2-1األسبوع الخامس:  باملئة(. 5كلمة،  1000تاريخ موجز عن املمارسة املفاهيمية /الجمالية الغربية ) (2

 2015نوفمبر  16-15األسبوع السابع:  باملئة(. 20كلمة،  2000مقال في النقد األدبي ) (3

 2015ديسمبر  7-6: 11األسبوع  باملئة(. 10كلمة،  1500املقال التحليلي الثاني ) (4

 2015ديسمبر  28-27: 13األسبوع  باملئة(. 5كلمة،  1000تاريخ موجز عن املمارسة املفاهيمية/الجمالية العربية ) (5

  2016يناير  11-10: 14األسبوع  باملئة(. 25كلمة،  2000مقال في النظرية املقارنة ) (6

  باملئة(. 20االمتحان التحريري النهائي )ساعتان ونصف،  (7
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 الخطة الد اسية للمنهج

 

 عامة وتوجيهات منهجية رقدمةت: األول األسبوع 

 .تاريخ األدب املقارن وتكويناته 

 .مسألة تاريخ األدب: تجاوز الحدود الوطنية، وإهمال التاريخية 

  ومن النص  إلى السياق.مسألة تقاطع ، صات: من األدب إلى سياق النص   التخص 

 .)مسألة املعاصرة وزخم الحاضر )الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد االستعمار 

 .األدب العربي الحديث بين األدب العالمي والنظرية األدبية 

 ر وفروضه ومهامه. تفاصيل  منهاج املقرَّ

 

 تا يخ وقوالب األدب املرقا ن : األسبوع الثاني

  :اللغوية والبالغية واألدبية النقدية.املناحي األصول التاريخية 

 .النظرية، العابرة لألمم، األوروبية 

 رية والثقافية /القومية.يظتنالدراسات األدبية: بين ال مسألة 

 

 األدب والحداثة األدبية تا يخ: الثالثاألسبوع 

 وتحديات الحداثة األدبية. التوثيق التاريخي 

 ش.املؤسساتية مسألة الشرعية عتَرف به واملهم 
ُ
 : امل

 

 املما سة األدبية، األشكال واألجناس: األسبوع الرابع

 مفاهيم وتعاريف في سياق عابر للثقافات. 

 قضية ( ال زعة املركزية األوروبية: من الغربي إلى الدولي إلى العالميSaid: worlding the canon). 
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 جماليات الشرق والغرب، ومخاطر الحوا : األسبوع الخامس

 اللغة، الطرح، التأويل. 

  للتحول إلى األنظمة املفاهيمية األوروبية الدائم االستعداداشكالية التقاليد الجمالية غير األوروبية، و. 

 عبر اللغات والثقافات والتقاليد العمل. 

 

 األدب املرقا ن الجديد: األسبوع السادس

 السجاالت حول مقاربات األدب العالمي. 

 الثقافية، دراسات ما بعد االستعمار، دراسات الترجمة الدراسات. 

 

 األولى من التأمالت في النرقد املرقا ن  الندوة: السابعاألسبوع 

ر بحضور أعضاء هيئة تدريس األدب املقارن: أستاذ املحاضرةيترأس   املقرَّ

 والطالبات. تأمالت إضافية يقوم بها الطالب 

  طرح على النقاش إحدى القضايا النقدية من قبل أحد الضيوف؛ عضو هيئة التدريس في أحد القسمْين التاليين: اللغة
ُ
ت

 .العربية أو اللسانيات

 

 تا يخ األدب العربي واملما سات التخّصصية :األسبوع الثامن

  رة اللغوية والبالغية
 
  .والتاريخيةالدراسات التطبيقية األدبية املبك

 دراسات املواضيع والدراسات اإلقليمية والسيرة الذاتية ودراسات األجناس األدبية. 

 مسألة التحقيب. 

 

 .غربي(-التبادل الثرقافي )عربي : األسبوع التاسع

 ،املقامة( ألف ليلة وليلة وأساليب الحكي العربي بين األدبْين العربي واألوروبي )األساليب القرآنية ،. 

  قي
 
 .ةالفلسفيواألساليب واملفاهيم  ةالعربي يةاألدباملمارسات تل
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 التبادل الثرقافي العالمي املرقا ن : األسبوع العاشر

  بين األدب العربي واآلداب األخرى. 

 جنوب-األدب العربي في العالم، واملقارنة جنوب.  

 األنظمة األدبية العاملية إشكالية نظريات.  

 

 املرقا نة الجديدة طرق : عشراألسبوع الحادي 

 .ى األرشفة  التوثيق التاريخي للمقاربات وحم 

 غرب(.-عرب، عرب-التوثيق التاريخي للمواجهات )عرب 

 ي
 
 جنوب.-: عربي محلي ، عربي مهاجر، جنوبالتنظير للمحل

 

 أنماط املرقا نة الجديدة: املرقا بات املكانية والخرائط التخيلية: األسبوع الثاني عشر

 ي
 
 .ية التخيليةاملكانواشكاليات  التنظير للمحل

 .املناهج النقدية املقارنة 

 

 أنماط املرقا نة الجديدة: تفعيل اللغات املفاهيمية العربية: األسبوع الثالث عشر

  
ُ
 ة.شهمَّ تفعيل ترجمة اللغات املفاهيمية امل

 الهوية. سيسيتاألدبية واملمارسات الجمالية و  : اللغاتوالتنظير تداول العرب مع اللغة العربية 

 

  الندوة الثانية من التأمالت النظرية املرقا نة: األسبوع الرابع عشر

ر بحضور أعضاء هيئة تدريس األدب املقارن: أستاذ املحاضرةيترأس   املقرَّ

 والطالبات تأمالت إضافية يقوم بها الطالب. 

  طرح على النقاش إحدى القضايا النقدية من قبل أحد الضيوف؛ عضو هيئة
ُ
فة أو الفلس التدريس في أحد األقسام التالية:ت

 .علم االجتماع أو السياسة
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 قائمة الد اسة اإل شادية

 

ستثني األعمال اإلبداعية األصلية 
َ
وتتضمن هذه القائمة بعض املصادر التأسيسية املختارة في األدب املقارن والنظرية النقدية. وت

 .أدبية معينة والدراسات الفردية حول مؤلفين ومنظرين وأجناس

بي، الدار البيضاء: املركز الثقافي العر التجديد والتحريم والتأويل: بين املعرفة العلمية والخوف من التكفير. أبو زيد، نصر حامد.  
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