
                                                                            

 אוניברסיטאי השלישי של תלמידי מחקר הספרות-הכנס הבין

 األدب أبحاثالجامعي الثالث لطالب  المؤتمر

 )تعّددية األصوات( ةالبوليفوني  תּוּינ  יפֹול  ֹוּפ
  

 
األدب العبري بحاث فً قسم ٌدعو منتدى طالب األ

والمقارن فً جامعة حٌفا طالب الدراسات العلٌا فً 
مجال األدب، أن ٌقّدموا اقتراحاتهم لتقدٌم 

محاضرات فً إطار المؤتمر المزمع عقده فً 
 .7112حزٌران  11جامعة حٌفا ٌوم األحد 

 
ٌتمحور المؤتمر حول موضوع "البولٌفونٌا" )تعّدد 

اسة القضاٌا األصوات(  كفكرة رئٌسٌة شاملة لدر
الشعرٌة والنظرٌة فً األدب، وٌدعو للتفكٌر فٌه من 

 -كاكوفونٌا –خالل مصطلح آخر من عالم الموسٌقا 
 الذي أخذ ٌحتّل مكانًا هاًما فً الخطاب العلمً. 

مٌخائٌل باختٌن فً كتابه "قضاٌا الشعرٌة 
(  وضع مصطلح 1171لدوستوٌفٌسكً" )

قا، حتى ٌصف "البولٌفونٌا"، المستعار من الموسٌ
بواسطته االنتاج األدبً.  وقد أشار باختٌن بأّن 

رواٌة دوستوٌفٌسكً تحوي أصواتًا متعددة ومختلفة 
ال تندمج فً إطار وجهة نظر واحدة، وال تخضع 

لوجهة نظر المؤلف. بٌن كل صوت من هذه 
األصوات وبٌن الواقع ٌجري لقاء خاص، وبالتالً 

بداًل من انكشافه  ٌنكشف القارىء على هذه اللقاءات
على صورة عالم كاتب واحد. النص، حسب رأي 
باختٌن، هو تعدد المفاهٌم المندمجة به، ومن هنا 

نشأت العالقة مع المبدأ المعرفً الذي وضعه باختٌن 
وسماه الحوارٌة.    لكن المصطلح "بولٌفونٌا"، ٌتٌح 

لنا المجال للتفكٌر بتعّدد األصوات أو بالتعّددٌة 

 
פורום תלמידי המחקר של החוג לספרות עברית 

לסטודנטים והשוואתית באוניברסיטת חיפה קורא 
לתארים מתקדמים בתחום הספרות להגיש הצעות 

להרצאות במסגרת הכנס שייערך באוניברסיטת חיפה 
 .7112ביוני  11, ביום ראשון

 
" פוליפוניה"הכנס שם במרכז הדיון את המושג 

כתמה מארגנת לבחינת סוגיות פואטיות ותאורטיות 
וקורא לחשוב עליו גם דרך מושג נוסף  בספרות

ההולך ותופס מקום  –קאקופוניה  –וסיקה מעולם המ
 .בשיח המחקרי

 
סוגיות הפואטיקה של "מיכאיל בחטין בספרו 

 פיתח את מושג הפוליפוניה( 1171" )דוסטויבסקי
כדי לאפיין , השאול מן המוסיקה, (ריבוי צלילים)

בחטין הצביע על . באמצעותו את היצירה הספרותית
רבים  כך שהרומן של דוסטויבסקי מכיל קולות

, ושונים שאינם מתמזגים לכדי פרספקטיבה אחת
מפגש ייחודי מתרחש . ואינם כפופים לזו של המחבר

בין כל אחד מהקולות לבין המציאות והקורא נחשף 
אל מפגשים אלה במקום אל תמונת עולמו של מחבר 

הוא ריבוי התודעות , על פי בחטין, הטקסט. אחד
ומכאן הקשר לעיקרון , המשתלבות בו

אך . פיסטמולוגי שטבע באחטין הנקרא דיאלוגיזםהא
 המושג פוליפוניה מאפשר לחשוב על ריבוי קולות או

ברומן המודרני אלא לא רק  ,רב קוליות בטקסט על
בסיפור הקצר ובסוגות , בנובלה, בדרמה, גם בשירה

את מציפה , כמושג מורחב, הפוליפוניה. נוספות



فً النص، لٌس فقط فً الرواٌة الحدٌثة، الصوتٌة 
أنما أًٌضا فً الشعر، المسرح، النوفٌاله، القصة 

   القصٌرة وأنواع أدبٌة أخرى.
"البولٌفونٌا"، كمصطلح شمولً، تطرح أسئلة حول 

المعنى، مكان وضرورة العالقات المتناغمة بٌن تلك 
األصوات. هذه األمور ٌمكن أن ترتبط بجوانب 

لة فً النص األدبً، ومن ضمنها عدٌدة  متداخ
مسائل الهوٌة، الفضاء والزمن، التناص، النص 

ككٌان وقضٌة الجانر )الجنس األدبً(. البولوفونٌة 
)التعّددٌة الصوتٌة(، كسمة من سمات التعبٌر 

األدبً، رغم أنها تضم فً داخلها التناغم لكنها 
تحوي أًٌضا التنافر والخالف. كٌف ٌتراوح تعّدد 

ت فً النص ما بٌن الجمالٌة والكاكوفونٌة؟ األصوا
وكٌف تعكس هذه الحركة التجارب، األنواع والسبل 

 المختلفة الحتواء التعددٌة؟
محاولة نقل مفاهٌم موسٌقٌة الى مجال األدب تمنحنا 

امكانٌة البحث فً العالقات بٌن المستوٌات 
واألصوات المختلفة فً النص كذوات جانب ُمدّمر، 

من ناحٌة جمالٌة، كخوض تجربة دون قصد أو حتى 
بالخطأ؛ وامكانٌة وصف صراع القوى، وأزمات 

انٌة التواصل والهوٌّة )داخل وخارج النص(؛ وامك
حث التفكٌر حول العمل األدبً كعمل ٌسعى، رغم 

 كل ذلك، للوحدة.       
 

ٌمكن ارسال ملّخص المحاضرات للبرٌد األلكترونً 
 polyphonia2017@gmail.comالتالً: 

لدى ارسال الملّخص ٌجب كتابة عنوان المحاضرة، 
عنوان ورقم الهاتف. ٌجب ارسال اسم الكاتب، ال

الملّخصات بإحدى اللغتٌن، العبرٌة أو االنجلٌزٌة، 
 .7112نٌسان  01حتى تارٌخ 

مع تحٌات أعضاء لجنة المؤتمر: تالً جال أفل، 
 عادي هوفمان، عفٌف شلٌوط، نوجاه فاٌٌس.

ים מקומם והכרחיותם של יחס, שאלת משמעותם
אלה יכולים להיות שייכים . הרמוניים בין הקולות

 וביניהםלהיבטים הרבים הארוגים בטקסט הספרותי 
 ,אינטרטקסטואליות, מרחב וזמן, שאלות של זהות

  .אנר'וסוגיית הז הטקסט כאובייקט
 

אמנם , הספרותי מבעכתכונה של ה, פוליפוניות
ס נטומנת בתוכה את ההרמוניה אך גם את הדיסונ

נע בטווח ריבוי הקולות בטקסט כיצד . צרימהואת ה
וכיצד תנועה זו משקפת  ?שבין האסטטי לקאקופוני

הסוגים והאופנים השונים להכלת , את הניסיונות
 . הריבוי

 
לתחום הספרות  השאלת מושגים מוסיקליים

 מאפשרת לדון ביחסים בין הרבדים והקולות השונים
 ,מבחינה אסתטית, בטקסט כבעלי היבט הרסני

לתאר באמצעותם  ;שגיאהאף בטעות וכהתנסות ב
בטקסט )משברי תקשורת וזהות , מאבקי כוחות

 יצירהולאתגר את המחשבה על ה ;(ומחוץ לו
  .לאחדות, בכל זאת, פתכשוא

 
: המייל הבאהאת תקצירי ההרצאות ניתן לשלוח 

polyphonia2017@gmail.com 
כתובת , שם הכותב, בתקציר תצוין כותרת ההרצאה

בעברית או , יש לשלוח התקצירים. ומספר טלפון
  . 7112באפריל  01 עד לתאריך, אנגלית

 
, עדי הופמן, טלי גל אפל: חברי ועדת הכנס ,בברכה

 .נגה וייס, עפיף שליוט
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