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 :ىإشكالية الملتق/ 10

ظلت الرواية منذ ظهورها كجنس أدبي سردي، تتطور وتتجدد بشكل مستمر، من حيث البناء 
والمضمون، موازاة مع اجتهادات النقاد والدارسين بما أسسوا له من نظريات ومناهج نقدية أدبية متشعبة 

وتعدد أشكالها ولغاتها وتباين بطريقة ما في تطوير الكتابة الروائية،  أسهمتمختلفة، الكثيرة و ال هابإجراءات
وبعد التطور الذي عرفته الدراسات اللسانية التي صارت خلفية مرجعية ألغلب المناهج الّنقدية موضوعاتها، 

 .المعاصرة، والتي انفتحت بدورها على الخطاب األدبي وتحليله 

تطورها وتباين كتابها في الرؤية والطرح، يالحظ أن نقاد هذا رواية الجزائرية و المتتبع لظهور الإّن 
في تصنيف تلك المناهج النقدّية  الجنس السردي في الجزائر لم يختلفوا عن نظرائهم في الغرب أو العالم العربي

تلك أو  بهذا المنهجطة طروحات واإلجراءات النقدية المرتبالكتابة الروائية حبيسة مختلف الحيث ظلت األدبية، 
وإن اختلف المنظور النقدي الذي يتناول النص الروائي في كل مرة، فان التحليل ظل  ،األدبيةالنظرية النقدية 

  :، ولم يتجاوز المنظورات الثالثة اآلتية صرفا أدبيانقدا 

 الرواية تعبير عن ذات المؤلف وسيرته :المنظور األول. 
 الرواية وشعريتهاأدبية  :المنظور الثاني. 
 المتلقي/  الرواية في منظور القارئ  :المنظور الثالث.   

االنفتاح هذه الحدود و  تجاوزالنقاد على  حفزلكن طبيعة الرواية كمشروع مفتوح وغير مكتمل باستمرار 
إنها الدراسات الثقافية التي وصلتهم من خالل . األدب طروحات جديدة لم تخلق في تربة على مقوالت و 

علما أّن هذه .واطالعهم على هذه الدراسات في لغاتها األصل بحكم تمكنهم منها الترجمات العديدة من جهة
" ما بعد كولونيالي " واتجاه بمفاهيم ومصطلحات معينة،  "نقد ثقافي " : قافية صنفها روادها إلى ثالالدراسات  

ليالحظ القارئ أن ثمة تداخال بين الصنفين، وعليه فان  كذلك ه ومنظوماته المصطلحية الخاصة به،بمقوالت
 :إشكالية هذا الملتقى تتلخص في

  " ما هو االتجاه النقدي الذي هيمن على نقد الرواية المعاصرة في الجزائر منذ التسعينات إلى
 ".يومنا هذا ؟ 
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  " كل اتجاه؟ أم لماذا وكيف كان هذا االتجاه أكثر حظا من ذاك؟، هل يعود السبب إلى مرجعية
أثرت نتائج دراسة الرواية ونقدها في نفسية المتلقي، وبالتالي عمقت قناعاته وفق هذا المنظور 

طروحات هذا االتجاه ومقوالته مع نقد الرواية الجزائرية أن يكيف  وليس ذاك؟، هل استطاع
ه؟، خصوصية النص الروائي الجزائري أم أخضع النص ليكون في خدمة هذا الطرح ويروج ل

عالميتها وأكد هل هذا االتجاه الغالب في نقد الرواية الجزائرية المعاصرة أسهم في : سؤال آخر
 ". هويتها الخاصة بمنظور نقدي أكثر استفاضة ؟ 

 :أهداف الملتقى/ 18
يندرج موضوع هذا الملتقى في إطار البحث عن مدى مواكبة النقد الروائي المعاصر في الجزائر للدرس 

 .العالمي، خاصة مع بداية ظهور النقد العابر للثقافات أو الدراسات الثقافيةالنقدي 
العربية واألمازيغية والفرنسية، : الروائي في الجزائر بمختلف اللغات  اإلنتاجكما أن الكم الهائل من 

الكتابة الروائية وتطوره، وأيضا في قدرته على مسايرة الروائي  اإلنتاجيحفز الباحثين والنقاد للنظر في حداثية 
إلبداع نصوص تتمتع بقدرة العالمية، السيما في ظل فكر عولمي كسر كل الحدود، وأيقظ العديد من المواهب 

طروحات الثقافية، ذلك ألن المبدع بطريقة إستراتيجية خطابية وذكية        الئلة يستثمر فيها الناقد مختلف ها
  .اشتغل عليها

اهتمام الباحثين  يؤكد، مما (الفردية منها، أو الجماعية ) شاريع البحثية هذا ما نالحظه في مختلف الم
ون الرواية الجزائرية من منظور جديد هو الدراسات أالذين لم يهملوا المناهج النقدية األدبية، بل راحوا يقر 

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

   : محاور الملتقــــــــى/ 10
 .هي الدراسات الثقافية؟ ما :المحور األول -
 .لماذا االنتقال من النقد األدبي إلى الدراسات الثقافية؟ :المحور الثاني -
 .النقد الثقافي واالتجاه ما بعد الكولونيالي ائتالف أم اختالف؟ :المحور الثالث -
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األنساق المضمرة والوظيفة ) الرواية الجزائرية المعاصرة في منظور النقد الثقافي  :المحور الرابع -
 ... (الثقافية، / الجملة النوعية  –التورية الثقافية  –النسقية 

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

 (. ...قافية واالنتفاضة الثقافية، المقاومة الث

 أحمد تيسة: د / أ  :الرئيس الشرفي للملتقى. 

 نورة بعيو: د / أ  :رئيسة الملتقى. 

 نبيلة زويش: د  :رئيسة اللجنة العلمية. 

 أعضاء اللجنة العلمية: 
 .صالح عبد القادر: د / أ  -
 .ةعبد القادر بوزيد: د / أ  -
 .مصطفى درواش: د / أ  -
 .بوجمعة شتوان: د / أ  -
 .حورية بن سالم: د / أ  -
 .موسى إمرازن : د / أ  -
 .وحيد بن بوعزيز: د / أ  -
 .حياة أم السعد: د / أ  -
 .الوناس شعباني: د  -
 .اوريدة عبود :د  -
 .نسيمة لعداوي : د -
 .سليم حيولة: د  -
 .شفيري  فتيحة: د  -
 .كريمة بلخامسة: د  -
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 .زكية يحياوي : د  -
 .بوعالم إقلولي: أ  -
 .الدين شرقي سشم: أ  -
 .حكيمة حبي: أ  -

 رئيس اللجنة التنظيمية: 
 .وحيد بوعمامة: أ   -

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 
 .رزيقة مقداس: أ  -
 .أمينة حماني: أ  -
 .دمحم األمين لعالونة: أ  -
 .فيان لشهبصو : أ  -
 .جياللي عدالي  -
 .عبد الكريم صاهد -
  .ذهبية أشابوب -

 شــــروط المشاركــــــة: 
 .محاور الملتقىااللتزام بالمنهج العلمي والموضوعية في معالجة  -
 (.غير منشور، وغير مشارك به في محافل علمية أخرى ) يجب أن يكون البحث أصيال  -
 .الدقة في البحث -
 .أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى -
 .ص 02صفحة وال يزيد عن  51عن  أال يقل البحث -
في مرتبة آليا الهوامش  تكون ، و (  Simplified Arabic: )، ونوع الخط( 51: ) أن يكون حجم الخط  -

 . ( 50) بخط  آخر البحث
 (.استمارة المشاركة : ينظر ) أن يرفق المتدخل بحثه بملخص عن سيرته العلمية والذاتية  -
 .ة علمية متخصصةتخضع الملخصات للتحكيم من قبل لجن -



6 

 

 لغات الملتقى: 
العربية، اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة اللغة  :المشاركة بإحدى اللغات التالية تكون  -

 .االنجليزية

 روابط التواصل: 
 :بريد االلكتروني اآلتيعلى ترسل الملخصات والمداخالت  -

 arabe.tizi-ouzou@hotmail.com :البريد االلكتروني
 :المعلومات يرجى االتصال باألرقام التاليةوللمزيد من   -

 1320.00.20.00: رقم الهاتف
            1..2.22.13.20 

 مالحظات هامة: 
 :تقدر رسوم المشاركة على النحو التالي -

 .دج، بالنسبة لألساتذة الدائمين  3222 :رسوم المشاركة
 .دج، بالنسبة لطلبة الدكتوراه  0222                 

 .الجهة المنظمة باإلطعامتتكفل  -


