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 األدب المقارن"" الثاني فيراسي اليوم الد  

 1211 مارس 12االثنين يوم 

 عنوان اليوم الدراسي

 الدراسات المقارنةوالترجمة 

 قراءة في أنواع الترجمة ودورها في إثراء الدراسات المقارنة

 تمهيد 

الترجمة األنواع الفنية في األدب، وشكلت األذواق الجمالية الجديدة، وتعاظم أحيت 

دور الترجمة في الوقت الحاضر فهي تمثل محورا مهما في الحوار الثقافي بين 

أهمية الترجمة في تبادل التأثير بين اللغات العالمية مما  ونالشعوب. لقد أكد الباحث

قد في مناهج األدب المقارن، فنجد عبده عبود هم إلى التأكيد على دراستها ضدفع بع

خصص فصال كامال من كتابه''األدب المقارن'' لدراسة أهميتها في الدراسات 

المقارنة، وهذا ما يؤكد دور الترجمة في التفاعل األدبي والثقافي، ومن أبرز الباحثين 

سسي األدب نيمي هالل)أحد أبرز مؤغاللذين حاولوا إثراء الدراسات المقارنة محمد 

''تستلزم دراسة األدب المقارن أن يستطيع الدارس المقارن عربياً( فهو يقول: 

قراءة النصوص المختلفة بلغاتها األصلية، أما االعتماد على الترجمة فما هو إال 

طريقة ناقصة ال يصح أن يلجأ إليها إذا أريد تقويم التأثير والتأثر األدبين على 

ً ال تفهم إال فيها وال تتذوق إال وجههما الصحيح، إذ إن  ل كل لغة خصائص وروحا

فال يمكن الطرح للباحث غنيمي هالل يظل بعيد المنال  ، لكن هذابقراءة نصوصها''

 الباحثين كثير من كونإلزام الدارس قراءة النصوص المختلفة بلغاتها األصلية، وهذا 

ال يجيدون اللغات األجنبية، فكان من الضروري لجوءهم للترجمة لقراءة النصوص 

ودراستها  فالترجمة من أهم سبل التواصل بين الشعوب، فهي ضرورية لكل اآلداب 

 وهي حقل من حقول المعرفة يدرسه األدب المقارن.
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 ناجي شنوفراسي: أ.د .  اليوم الد  المشرف على 

 فاطمة الزهراء عقال. ةراسي: درئيس اليوم الد  

 راسيجنة العلمية لليوم الد  الل  

 رئيس اللجنة العلمية أد: سليم حيولة

 أ.د محمد زوقاي -2

 د. الصادق خشاب أ. -1
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 د. عائشة العشمي  -22
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ين في      ،األدب المقارن والترجمة بكل فروعهاالمجال مفتوح لمشاركة كل  الباحثين المختص 

 بمن فيهم طلبة الدكتوراه )شعبة الد راسات الن قدية والد راسات األدبية(.

 اليوم الدراسي يكون حضوريا

 

 

 

 :مواعيد

  1211فيفري  18 االثنينجرى اليوم الد راسي حضوريا يوم ي  

صات المداخالت جل الستقبال آخر أ  1211 جانفي 27ملخ 

 1212ديسمبر  22الرد  على الملخصات المقبولة 

 1211 جانفي 22آخر أجل إلرسال المداخالت المقبولة 

 1211 فيفري22الرد  على المداخالت المقبولة 

 afatioumhalla732@gmail.comترسل الملخصات على البريد اآلتي: 

 


