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 خمرب حتليل اخلطاب                        

Laboratoire d’analyse du discours                                 
 :حول لطلبة الد�توراه اوطنیينّظم ملتقى 

 في ظل المقار�ات ما �عد الحداثیة المعاصر دبيالخطاب األ
 .م2018 د�سمبر 11و 10 :يومي  

 :إشكالّیة الملتقى
�مر�ز�ة هامة في الساحة األدبیة، و�شّكل عنصرا محّركا المعاصر  الخطاب األدبيّ  حظى�      

لنقدي إذ بتغّیره يتجدد النقد و�انفتاحه تتعدد القراءة، فهو يندرج ضمن أهم المؤشرات التي للفعل ا
النقد�ة لصیاغة األنموذج الذي �خدم خلفیاتها  قار�اتتسهم في بلورة آلیات إجرائیة تتخّذها الم

لتقو�م اعلى تعتمد الفكر�ة والفلسفیة، وهذا ما �جعله في عالقة تفاعلیة مع الممارسة النقد�ة 
 .وتتمّیز �التغّیر والحر�یة التي تفرضها بنیته الهار�ة ،والتوجیه
التحوالت التي تشهدها الساحة األدبیة ضمن البراد�غم الجديد الذي فرضته فترة ما  ظلّ وفي       

تقوم على  معاصرة اتقراءإلى  _ في �عده المحلي والعالمي_  الخطاب األدبي�حتاج  ؛�عد الحداثة
التي أسهمت في  مرجعیات�غرض �شف المسكوت عنه، واإلحاطة �الالعمیقة بنیاته  الحفر في

الممارسة النقد�ة في عالقتها وتوجهه دبیة، الذائقة األوفق النسق المعاصر الذي تفرضه  بلورته
التفكیك، (المقار�ات التي جاءت بها فترة ما �عد الحداثة  اعتماد على ،المعرفة اإلنسانیة المشتر�ة�
دور لیضطلع الخطاب األدبي المعاصر ب .)..سیمیائیات، التداولیة، النقد الثقافي، العرفانیةال

وتفّعل السیرورة  ،محوري في توجیه التمثالت االجتماعیة التي تؤطر العملیة اإلبداعیة من جهة
 .النقد�ة من جهة أخرى 
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ود معمري تیزي وزو وفي خّضم هذه المعطیات �سعى مخبر تحلیل الخطاب في جامعة مول     
 دبيالخطاب األمقار�ة حول أهم اإلشكاالت المرتبطة �بین طلبة الد�توراه إلى طرح النقاش 

�غیة  ...)الروا�ة، الشعر، القصة القصیرة، المسرح، الخطا�ات الثقافیة(مختلف أشكاله �المعاصر 
لیات اإلجرائیة لمختلف امتالك اآلالمعاصر في  جزائري ال باحثال فُ سعِ تُ  �معطیات معرفیةالخروج 

قدرة على المساءلة والتحلیل اعتمادا على �فاءته ال هإكسا� �ذاو ما �عد الحداثیة،  النقد�ة المقار�ات
 تساؤالتمجموعة من ال طرحهذا ما �و ، المعاصرةوقدرته على سبر أغوار الخطا�ات  المعرفیة
  :كاآلتي
 طاب األدبي؟ما الذي تضیفه المقار�ات ما �عد الحداثیة إلى الخ -
 ؟ ما �عد الحداثي في توجیه الفعل النقدي المعاصر خطاب األدبيكیف يؤثر ال -
 ما هي خصوصیة الخطاب األدبي الجزائري المعاصر؟  -
 ؟المعاصرة كیف �سهم التأو�ل في قراءة األنساق الثقافیة المشّكلة للخطا�ات األدبیة -
 ة؟یالنقد�ة ما �عد الحداث مع المقار�ات الخطا�ات األدبیة العالمیة تفاعلكیف ت -

 :أهداف الملتقى
 .المقار�ة النقد�ة في عالقتها �الخطا�ات ما �عد الحداثیةتفرضها طرح أهم اإلشكاالت التي  -
 .مساعدة الباحثین في التمّرس على اآللیات النقد�ة في قراءة الخطا�ات األدبیة -
 .رالنقد األدبي المعاصفي مجال  الجهود الجزائر�ةالتعّرف على  -
 .المصطلحي المؤطر للسیرورة النقد�ةو  المفاهیمي تمكین الباحثین من امتالك الجهاز -

 :محاور الملتقى
 .أزمة تمثُّل المنهج والمصطلح في الفعل النقدي المعاصر .1
 .المعاصرة وفق المنظورات النقد�ة ما �عد الحداثیة الروا�ة .2
 .الخطاب الشعري المعاصر و�شكاالت الممارسة النقد�ة .3
 .صة القصیرة في میزان المقار�ات النقد�ةالق .4
 .الخطاب المسرحي المعاصر وأسئلة المقار�ة والتحلیل .5
 . الخطا�ات األدبیة العالمیة بین الخصوصیة اإلنسانیة والمساءلة النقد�ة .6
 .الخطا�ات الثقافیة المعاصرة وانفتاح الفعل النقدي .7
 .  ا �عد الحداثیةالنقد�ة م اتروا�ات جائزة نو�ل لآلداب في ظل المقار� .8
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 :شروط المشار�ة

 . تقتصر المشار�ة على طلبة الد�توراه من مختلف األطوار والتخصصات -
 .غیر مدروسةوخطا�ات �كون البحث تطبیقیا، و�ختار الباحث مدونات  -
 .عها على محاور الملتقىيراعى في قبول البحوث توزّ  -
میائیات، التداولیة، النقد الثقافي، ی، السالتفكیك(االقتصار على المقار�ات ما �عد الحداثیة  -

 ...).اتالعرفانی
 .يتم انتقاء خمس مداخالت من �ل محور -

 :هامةمالحظات 
، أو جزءا من أن �كون البحث أصیال وغیر منشور أو مشارك �ه في ملتقیات سا�قة�جب  -

 .الطالب مذ�رة أو أطروحة
 .�شترط في المشار�ات أن تكون فرد�ة -
محّررة ببرنامج وورد خط  �لمة، 3000ال تقل عن  داخلته �املةأن يرسل الباحث م -
)simplified arabic ( تكون الهوامش مرتبة آلیا في في الهوامش 12في المتن و 14مقاس ،

 .نها�ة البحث
 :لغات الملتقى

 .اللغة العر�یة، اللغة األماز�غیة، اللغة الفرنسّیة، اللغة اإلنجلیز�ة     
 :مواعید الملتقى

 .2018 نوفمبر 17: �املة مداخلةأجل الستالم ال آخر -
 .2018 رنوفمب 20: الرد على المداخالت المقبولة -
 .2018 د�سمبر 10/11: تار�خ انعقاد الملتقى -
 .المخبر ال يتكفل �اإليواء -

 emoderne@gmail.comdiscourspost :البر�د اإللكتروني :روا�ط التواصل
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