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 :ىإشكالية الممتق/ 01

ذ ظيورىا كجنس أدبي سردي، تتطور وتتجدد بشكل مستمر، من حيث البناء ظمت الرواية من
والمضمون، موازاة مع اجتيادات النقاد والدارسين بما أسسوا لو من نظريات ومناىج نقدية أدبية متشعبة 

باين وتعدد أشكاليا ولغاتيا وتبطريقة ما في تطوير الكتابة الروائية،  أسيمتمختمفة، الكثيرة و ال يابإجراءات
وبعد التطور الذي عرفتو الدراسات المسانية التي صارت خمفية مرجعية ألغمب المناىج الّنقدية موضوعاتيا، 

 المعاصرة، والتي انفتحت بدورىا عمى الخطاب األدبي وتحميمو .

تطورىا وتباين كتابيا في الرؤية والطرح، يالحظ أن نقاد ىذا المتتبع لظيور الرواية الجزائرية و إّن 
في تصنيف تمك المناىج النقدّية  لجنس السردي في الجزائر لم يختمفوا عن نظرائيم في الغرب أو العالم العربيا

تمك أو  بيذا المنيجطروحات واإلجراءات النقدية المرتبطة الكتابة الروائية حبيسة مختمف الحيث ظمت األدبية، 
ن اختمف المنظور النقدي الذ ،األدبيةالنظرية النقدية  ي يتناول النص الروائي في كل مرة، فان التحميل ظل وا 

  ، ولم يتجاوز المنظورات الثالثة اآلتية :صرفا أدبيانقدا 

 :الرواية تعبير عن ذات المؤلف وسيرتو. المنظور األول 
 :أدبية الرواية وشعريتيا. المنظور الثاني 
 :المتمقي./  الرواية في منظور القارئ المنظور الثالث   

االنفتاح ىذه الحدود و  تجاوزالنقاد عمى  حفزة الرواية كمشروع مفتوح وغير مكتمل باستمرار لكن طبيع
. إنيا الدراسات الثقافية التي وصمتيم من خالل األدب طروحات جديدة لم تخمق في تربة عمى مقوالت و 

نيا.عمما أّن ىذه واطالعيم عمى ىذه الدراسات في لغاتيا األصل بحكم تمكنيم م الترجمات العديدة من جية
" ما بعد كولونيالي " واتجاه بمفاىيم ومصطمحات معينة،  " نقد ثقافي "قافية صنفيا روادىا إلى : ثالالدراسات  

ليالحظ القارئ أن ثمة تداخال بين الصنفين، وعميو فان  كذلك و ومنظوماتو المصطمحية الخاصة بو،بمقوالت
 إشكالية ىذا الممتقى تتمخص في:

 التجاه النقدي الذي ىيمن عمى نقد الرواية المعاصرة في الجزائر منذ التسعينات إلى " ما ىو ا
 يومنا ىذا ؟ ".
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  لماذا وكيف كان ىذا االتجاه أكثر حظا من ذاك؟، ىل يعود السبب إلى مرجعية كل اتجاه؟ أم "
ا المنظور أثرت نتائج دراسة الرواية ونقدىا في نفسية المتمقي، وبالتالي عمقت قناعاتو وفق ىذ

طروحات ىذا االتجاه ومقوالتو مع نقد الرواية الجزائرية أن يكيف  وليس ذاك؟، ىل استطاع
خصوصية النص الروائي الجزائري أم أخضع النص ليكون في خدمة ىذا الطرح ويروج لو؟، 

 عالميتيا وأكدسؤال آخر: ىل ىذا االتجاه الغالب في نقد الرواية الجزائرية المعاصرة أسيم في 
 ىويتيا الخاصة بمنظور نقدي أكثر استفاضة ؟ ". 

 :أىداف الممتقى/ 02
يندرج موضوع ىذا الممتقى في إطار البحث عن مدى مواكبة النقد الروائي المعاصر في الجزائر لمدرس 

 النقدي العالمي، خاصة مع بداية ظيور النقد العابر لمثقافات أو الدراسات الثقافية.
الروائي في الجزائر بمختمف المغات : العربية واألمازيغية والفرنسية،  اإلنتاج كما أن الكم اليائل من

وتطوره، وأيضا في قدرتو عمى مسايرة الكتابة الروائية الروائي  اإلنتاجيحفز الباحثين والنقاد لمنظر في حداثية 
اع نصوص تتمتع بقدرة إلبدالعالمية، السيما في ظل فكر عولمي كسر كل الحدود، وأيقظ العديد من المواىب 

طروحات الثقافية، ذلك ألن المبدع بطريقة إستراتيجية خطابية وذكية        الئمة يستثمر فييا الناقد مختمف ىا
  اشتغل عمييا.

اىتمام الباحثين  يؤكدىذا ما نالحظو في مختمف المشاريع البحثية ) الفردية منيا، أو الجماعية (، مما 
ون الرواية الجزائرية من منظور جديد ىو الدراسات أالنقدية األدبية، بل راحوا يقر  الذين لم ييمموا المناىج

 الثقافية، فالرواية لم تعد نصا إبداعيا أدبيا فقط بل صارت ظاىرة ثقافية بامتياز.
 
 

   : محاور الممتقــــــــى/ 03
 ىي الدراسات الثقافية؟. ما المحور األول: -
 .ل من النقد األدبي إلى الدراسات الثقافية؟لماذا االنتقا المحور الثاني: -
 النقد الثقافي واالتجاه ما بعد الكولونيالي ائتالف أم اختالف؟. المحور الثالث: -
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الرواية الجزائرية المعاصرة في منظور النقد الثقافي ) األنساق المضمرة والوظيفة النسقية  المحور الرابع: -
 الجممة النوعية / الثقافية، ... ( –التورية الثقافية  –

خطاب ) الرواية الجزائرية المعاصرة في منظور الدراسات ما بعد الكولونيالية،  المحور الخامس: -
ثنائية األنا واآلخر، المركزية الغربية،  –خطاب الضد والخطاب النقيض  –الييمنة والقراءة الطباقية 

 (. ..قافية واالنتفاضة الثقافية، .المقاومة الث

 أ / د : أحمد تيسة. :الرئيس الشرفي لمممتقى 

 أ / د : نورة بعيو. :رئيسة الممتقى 

 د : نبيمة زويش. :رئيسة المجنة العممية 

 أعضاء المجنة العممية: 
 أ / د : صالح عبد القادر. -
 ة.أ / د : عبد القادر بوزيد -
 أ / د : مصطفى درواش. -
 أ / د : بوجمعة شتوان. -
 لم.أ / د : حورية بن سا -
 أ / د : موسى إمرازن. -
 أ / د : وحيد بن بوعزيز. -
 أ / د : حياة أم السعد. -
 د : الوناس شعباني. -
 .اوريدة عبود د : -
 د: نسيمة لعداوي. -
 د : سميم حيولة. -
 د : فتيحة شفيري. -
 د : كريمة بمخامسة. -
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 د : زكية يحياوي. -
 أ : بوعالم إقمولي. -
 أ : شمي الدين شرقي. -
 أ : حكيمة حبي. -

 جنة التنظيميةرئيس الم: 
 أ : وحيد بوعمامة.  -

 أعضاء المجنة التنظيمية: 
 أ : رزيقة مقداس. -
 أ : أمينة حماني. -
 أ : محمد األمين لعالونة. -
 فيان لشيب.صو أ :  -
 جياللي عدالي . -
 عبد الكريم صاىد. -
  ذىبية أشابوب. -

 شــــروط المشاركــــــة: 
 الممتقى. محاورااللتزام بالمنيج العممي والموضوعية في معالجة  -
 يجب أن يكون البحث أصيال ) غير منشور، وغير مشارك بو في محافل عممية أخرى (. -
 الدقة في البحث. -
 أن يكون البحث في أحد محاور الممتقى. -
 ص. 20صفحة وال يزيد عن  11أال يقل البحث عن  -
في تبة آليا مر اليوامش  تكون(، و   Simplified Arabic(، ونوع الخط: ) 11أن يكون حجم الخط : )  -

 . ( 12بخط )  آخر البحث
 أن يرفق المتدخل بحثو بممخص عن سيرتو العممية والذاتية ) ينظر : استمارة المشاركة (. -
 تخضع الممخصات لمتحكيم من قبل لجنة عممية متخصصة. -
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 لغات الممتقى: 
فرنسية، المغة العربية، المغة األمازيغية، المغة الالمغة  المشاركة بإحدى المغات التالية: تكون -

 .االنجميزية

 مواعيد الممتقى: 

 .2012 ديسمبر 01 آخر أجل الستالم الممخصات: -
   .2012 ديسمبر 01يتم الرد عمى الممخصات:  -

 .2012 جانفي 20: أجل الستالم المداخالت كاممة آخر  -
  .2012 جانفي 30 يتم الرد عمى المداخالت المقبولة: -
 2201فيفري  12 – 11: انعقاد الممتقى -

 روابط التواصل: 
 :بريد االلكتروني اآلتيعمى ترسل الممخصات والمداخالت  -

 arabe.tizi-ouzou@hotmail.com :البريد االلكتروني
 ولممزيد من المعمومات يرجى االتصال باألرقام التالية:  -

 0321.13.21.33: رقم الياتف
            0..2.22.03.23 

 مالحظات ىامة: 
 مى النحو التالي:تقدر رسوم المشاركة ع -

 دج، بالنسبة لألساتذة الدائمين . 0000: رسوم المشاركة
 دج، بالنسبة لطمبة الدكتوراه. 2000                 

 تتكفل الجية المنظمة باإلطعام. -
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 الدرجة العممية:..................................................................... -
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