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 :ىإشكالیة الملتق/ 01

ظلت الروا�ة منذ ظهورها �جنس أدبي سردي، تتطور وتتجدد �شكل مستمر، من حیث البناء 

والمضمون، موازاة مع اجتهادات النقاد والدارسین �ما أسسوا له من نظر�ات ومناهج نقد�ة أدبیة متشعبة 

وتعدد أشكالها ولغاتها وتباين �طر�قة ما في تطو�ر الكتا�ة الروائیة،  أسهمتمختلفة، الكثیرة و ال ها�إجراءات

و�عد التطور الذي عرفته الدراسات اللسانیة التي صارت خلفیة مرجعیة ألغلب المناهج الّنقد�ة موضوعاتها، 

 .المعاصرة، والتي انفتحت بدورها على الخطاب األدبي وتحلیله 

تطورها وتباين �تابها في الرؤ�ة والطرح، �الحظ أن نقاد هذا روا�ة الجزائر�ة و المتتبع لظهور الإّن 

في تصنیف تلك المناهج النقدّ�ة  الجنس السردي في الجزائر لم �ختلفوا عن نظرائهم في الغرب أو العالم العر�ي

تلك أو  بهذا المنهجطة طروحات واإلجراءات النقد�ة المرتبالكتا�ة الروائیة حبیسة مختلف الحیث ظلت األدبیة، 

و�ن اختلف المنظور النقدي الذي يتناول النص الروائي في �ل مرة، فان التحلیل ظل  ،األدبیةالنظر�ة النقد�ة 

  :، ولم يتجاوز المنظورات الثالثة اآلتیة صرفا أدبیانقدا 

 .الروا�ة تعبیر عن ذات المؤلف وسیرته :المنظور األول •

 .الروا�ة وشعر�تهاأدبیة  :المنظور الثاني •

   .المتلقي/  الروا�ة في منظور القارئ  :المنظور الثالث •

االنفتاح هذه الحدود و  تجاوزالنقاد على  حفزلكن طبیعة الروا�ة �مشروع مفتوح وغیر مكتمل �استمرار 

إنها الدراسات الثقافیة التي وصلتهم من خالل . األدب طروحات جديدة لم تخلق في تر�ة على مقوالت و 

علما أّن هذه .واطالعهم على هذه الدراسات في لغاتها األصل �حكم تمكنهم منها الترجمات العديدة من جهة

" ما �عد �ولونیالي " واتجاه �مفاهیم ومصطلحات معینة،  "نقد ثقافي " : قافیة صنفها روادها إلى ثالالدراسات  

لیالحظ القارئ أن ثمة تداخال بین الصنفین، وعلیه فان  �ذلك ه ومنظوماته المصطلحیة الخاصة �ه،�مقوالت

 :إشكالیة هذا الملتقى تتلخص في

ما هو االتجاه النقدي الذي هیمن على نقد الروا�ة المعاصرة في الجزائر منذ التسعینات إلى "  •

 ".يومنا هذا ؟ 
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�ل اتجاه؟ أم لماذا و�یف �ان هذا االتجاه أكثر حظا من ذاك؟، هل �عود السبب إلى مرجعیة "  •

أثرت نتائج دراسة الروا�ة ونقدها في نفسیة المتلقي، و�التالي عمقت قناعاته وفق هذا المنظور 

طروحات هذا االتجاه ومقوالته مع نقد الروا�ة الجزائر�ة أن �كیف  ولیس ذاك؟، هل استطاع

ه؟، خصوصیة النص الروائي الجزائري أم أخضع النص لیكون في خدمة هذا الطرح و�روج ل

عالمیتها وأكد هل هذا االتجاه الغالب في نقد الروا�ة الجزائر�ة المعاصرة أسهم في : سؤال آخر

 ". هو�تها الخاصة �منظور نقدي أكثر استفاضة ؟ 

 :أهداف الملتقى/ 02

يندرج موضوع هذا الملتقى في إطار البحث عن مدى مواكبة النقد الروائي المعاصر في الجزائر للدرس 

 .العالمي، خاصة مع بدا�ة ظهور النقد العابر للثقافات أو الدراسات الثقافیةالنقدي 

العر�یة واألماز�غیة والفرنسیة، : الروائي في الجزائر �مختلف اللغات  اإلنتاجكما أن الكم الهائل من 

الكتا�ة الروائیة وتطوره، وأ�ضا في قدرته على مسايرة الروائي  اإلنتاج�حفز الباحثین والنقاد للنظر في حداثیة 

إلبداع نصوص تتمتع �قدرة العالمیة، السیما في ظل فكر عولمي �سر �ل الحدود، وأ�قظ العديد من المواهب 

طروحات الثقافیة، ذلك ألن المبدع �طر�قة إستراتیجیة خطابیة وذ�یة        الئلة �ستثمر فیها الناقد مختلف ها

  .اشتغل علیها

اهتمام الباحثین  يؤ�د، مما )الفرد�ة منها، أو الجماعیة ( شار�ع البحثیة هذا ما نالحظه في مختلف الم

ون الروا�ة الجزائر�ة من منظور جديد هو الدراسات أالذين لم يهملوا المناهج النقد�ة األدبیة، بل راحوا �قر 

 .الثقافیة، فالروا�ة لم تعد نصا إبداعیا أدبیا فقط بل صارت ظاهرة ثقافیة �امتیاز

 

 

   : محاور الملتقــــــــى/ 03

 .هي الدراسات الثقافیة؟ ما :المحور األول -

 .لماذا االنتقال من النقد األدبي إلى الدراسات الثقافیة؟ :المحور الثاني -

 .النقد الثقافي واالتجاه ما �عد الكولونیالي ائتالف أم اختالف؟ :المحور الثالث -
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األنساق المضمرة والوظیفة ( الروا�ة الجزائر�ة المعاصرة في منظور النقد الثقافي  :المحور الرا�ع -

 ... )الثقافیة، / الجملة النوعیة  –التور�ة الثقافیة  –النسقیة 

خطاب ( الروا�ة الجزائر�ة المعاصرة في منظور الدراسات ما �عد الكولونیالیة،  :المحور الخامس -

ثنائیة األنا واآلخر، المر�ز�ة الغر�یة،  –خطاب الضد والخطاب النقیض  –الهیمنة والقراءة الطباقیة 

 ). ...قافیة واالنتفاضة الثقافیة، المقاومة الث

 .أحمد تیسة: د / أ  :الرئیس الشرفي للملتقى •

 .نورة �عیو: د / أ  :رئیسة الملتقى •

 .نبیلة زو�ش: د  :رئیسة اللجنة العلمیة •

 :أعضاء اللجنة العلمیة •

 .صالح عبد القادر: د / أ  -

 .ةعبد القادر بوز�د: د / أ  -

 .مصطفى درواش: د / أ  -

 .بوجمعة شتوان: د / أ  -

 .حور�ة بن سالم: د / أ  -

 .موسى إمرازن : د / أ  -

 .وحید بن بوعز�ز: د / أ  -

 .حیاة أم السعد: د / أ  -

 .الوناس شعباني: د  -

 .اور�دة عبود :د  -

 .نسیمة لعداوي : د -

 .سلیم حیولة: د  -

 .شفیري  فتیحة: د  -

 .كر�مة بلخامسة: د  -
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 .ز�یة �حیاوي : د  -

 .بوعالم إقلولي: أ  -

 .الدين شرقي سشم: أ  -

 .حكیمة حبي: أ  -

 :رئیس اللجنة التنظیمیة •

 .وحید بوعمامة: أ   -

 :أعضاء اللجنة التنظیمیة •

 .رز�قة مقداس: أ  -

 .أمینة حماني: أ  -

 .دمحم األمین لعالونة: أ  -

 .فیان لشهبصو : أ  -

 .جیاللي عدالي  -

 .عبد الكر�م صاهد -

  .ذهبیة أشابوب -

 :شــــروط المشار�ــــــة •

 .محاور الملتقىااللتزام �المنهج العلمي والموضوعیة في معالجة  -

 ).غیر منشور، وغیر مشارك �ه في محافل علمیة أخرى ( �جب أن �كون البحث أصیال  -

 .الدقة في البحث -

 .أن �كون البحث في أحد محاور الملتقى -

 .ص 20صفحة وال يز�د عن  15عن  أال �قل البحث -

في مرتبة آلیا الهوامش  تكون ، و )  Simplified Arabic: (، ونوع الخط) 15: ( أن �كون حجم الخط  -

 . ) 12( �خط  آخر البحث

 ).استمارة المشار�ة : ينظر ( أن يرفق المتدخل �حثه �ملخص عن سیرته العلمیة والذاتیة  -

 .ة علمیة متخصصةتخضع الملخصات للتحكیم من قبل لجن -
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 :لغات الملتقى •

العر�یة، اللغة األماز�غیة، اللغة الفرنسیة، اللغة اللغة  :المشار�ة �إحدى اللغات التالیة تكون  -

 .االنجلیز�ة

 :مواعید الملتقى •

 .2018 د�سمبر 01 :آخر أجل الستالم الملخصات -

   .2018 د�سمبر 01: يتم الرد على الملخصات -

 .2019 جانفي 03: أجل الستالم المداخالت �املة آخر  -

  .2019 فیفري 10 :يتم الرد على المداخالت المقبولة -

 2019 مارس 07–06: انعقاد الملتقى -

 :روا�ط التواصل •

 :بر�د االلكتروني اآلتيعلى ترسل الملخصات والمداخالت  -

 arabe.tizi-ouzou@hotmail.com :البر�د االلكتروني

 :المعلومات يرجى االتصال �األرقام التالیةوللمز�د من   -

 0791.13.91.33: رقم الهاتف

            0559.89.07.93 

 :مالحظات هامة •

 :تقدر رسوم المشار�ة على النحو التالي -

 .دج، �النسبة لألساتذة الدائمین  4000: رسوم المشار�ة

 .دج، �النسبة لطلبة الد�توراه  2000                 

 .الجهة المنظمة �اإلطعامتتكفل  -
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  :استمارة المشار�ة

 :......................................................................االسم واللقب -

الدرجة  -

 :.....................................................................العلمیة

 :.................................................................األصلیةالمؤسسة  -

رقم الهاتف  -

 :..............................................................الشخصي

 :..................................................................البر�د االلكتروني -

 :...............................................................اتاأل�حاث والمنشور  -

 :.............................................المشار�ات في مختلف المحافل الثقافیة -

 :..............................................................المشار�ة بورقة �حثیة -

محور  -

 :......................................................................البحث

عنوان  -

 :......................................................................البحث

..........................................................................:الملخص -

...................................................................................

...................................................................................
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