الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة امحمد بوقرة بومرداس
كمية الحقوق

فرع المغة العربية وآدابها

ينظم:
ندوة في موضوع:

ديباجة
حظي باختين باىتمام كبير من قبل الدارسين

العرب الذين ترجموا بعض أعمالو من الروسية إلى
العربية ،ونذكر منيم :محمد البكري ويمنى العيد

من خالل ترجمة كتاب "الماركسية وفمسفة المغة"،
ومحمد برادة الذي ترجم "الخطاب الروائي"،

وفي ىذا السياق أدركنا أىمية مقوالت

باختين النظرية السابقة التي تتظافر جميعيا لمقاربة

الخطاب الروائي والبحث عن األصوات المخبوءة

دراج الذي ترجم "الكممة والرواية" ،وفخري
وفيصل ّ
صالح الذي ترجم "المبدأ الحواري".
وقد تمت ىذه الترجمات قراءات عميقة ال ستبصارات

-الرواية والكرنفال

غير أدبية شممت التاريخ واألنثروبولوجيا وعمم

النفس وغيرىا من المصادر الفكرية المختمفة.
وكانت نتيجة ىذه القراءات فاتحة حوار نقدي

تم من خاللو مناقشة
تداولو الدارسونّ ،
باختين.

نظريات

رأى باختين أن الرواية جنس أدبي غير منجز
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يائيا.

فيو .وفي ىذا السياق جاءت ىذه الندوة

باختين النقدية  ،حول حقول معرفية أدبية وأخرى

مفهىم الرواية متعذدة
األصىات ،ميخائيل باختين
الناقذ الحىاري

يعبر في الوقت نفسو -وان
عن إنسان كامل ،كما ّ
كان بطريقة مغمقة -عن كامل عقيدتو من ألفيا إلى

المتجددة والالنيائية ،وىي شكل
نظ ار لسيرورتيا
ّ
لتعدد األصوات والمغات وتنوع الممفوظات والمواقف
ّ
اإليديولوجية .ف ّكر باختين ال باألفكار ال بوجية

النظر وبأشكال الوعي المتعددة األصوات ،وحاول

يعبر
أن يفيم ك ّل رأي وأن يصوغو بطريقة حيث ّ
يعبر في الوقت
من خاللو عن إنسان كامل ،كما ّ

المحاور العامة:

-2الرواية متعدددة األصوات
-3حوارية الرواية
-4باختين وعمم عبر المسانيات
-5أسموبية الرواية
-6المغة واإليديولوجيا والمجتمع
أهداف الندوة:
تيدف ىذه الندوة إلى التعريف بجيود ميخائيل

باختين النقدية حول الرواية متعددة األصوات،

وتقريب صورة ىذا المفكر الروسي المثير لمجدل
لدى طمبة الماستر.
 -مقاربة النقمة النوعية التي حققيا باختين في

رئيسة الندوة :د/شهرزاد توفوتً
الجلسة األولى برئاسة :د/نورة بعٌو
المحاضرة األولى بعنوان :الرواٌة جنس أدبً غٌر
مكتمل ،حقٌقة الكرنفال .د /شهرزاد توفوتً
المحاضرة الثانٌة بعنوان :آلٌات التعددٌة الصوتٌة
وتمظهراتها فً رواٌة البٌت األندلسً لواسٌنً
األعرج .د/نورة بعٌو
المحاضرة الثالثة بعنوان :الداللة المجتمعٌة
للملفوظ عند مٌخائٌل باختٌن .أ /وافٌة مرٌبعً
الجلسة الثانية برئاسة :د/فتٌحة شفٌري
المحاضرة األولى بعنوان :تعدد األصوات فً
رواٌة توابل المدٌنة لحمٌد عبد القادر .د/هدى
عماري
المحاضرة الثانٌة بعنوان :المبدأ الحواري عند
مٌخائٌل باختٌن .أ/نجاة بوقزولة
المحاضرة الثالثة بعنوان :قراءة فً كتاب الخطاب
الروائً لمٌخائٌل باختٌن .أ /حسٌنة بوعاش
المحاضرة الرابعة بعنوان :الرؤٌا اإلٌدٌولوجٌة فً
الرواٌة عند مٌخائٌل باختٌن .د/فاطمة بور

