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  : ىإشكالية الملتق

ة بعيدة ، ويشهد على ذلك الموروث اإلبداعي وزخم اإلنتاج األدبي القديم سواء نكتب اإلنسان منذ أزم
بالفكر اإلنساني منذ كانت األساطير والحكايات العجيبة ، والخرافات هي كانت شعرا أم نثرا ، وارتباطه 

المهيمنة على األجناس األدبية التي كان يفرغ فيها كل األسئلة التي يطرحها ليعبر من خاللها عن صراعه 
طورت ها عليه ألّنه لم يكن يعرف أسرار الكون المحيط به ، وتطتللهة ليتجاوز أهوال األقدار التي سمع اآل

  .كتاباته بتطور فكره وحّلت المعرفة العلمية اليقينية محل الميتافيزيقا والالهوت 

الّرغم من النضج الفني الذي بلغته إبداعات اإلنسان القديمة سواء على  مستوى الّشكل أم  لىوع
ل الغموض إلى المضمون ،إال أّنه غّير طرق كتاباته واستبدل األجناس األدبية القديمة بأجناس حديثة فانتق

العوالم المتخيلة وصار اإلنسان يسعى لفهمها بمختلف الوسائل، وراح يرى الصعوبات في كّل العمل األدبي ، 
ولم يخلص الّنقد األدبي بعد إلى مصداقية معرفّية علمّية ، ونوعّية تحّقق للقارئ الرضا الكامل عن فهمه 

بطت حينا بالنص ومرجعياته وانتقلت إلى الخطاب للنصوص األدبّية وبلوغ حّد مقاصد المبدع التي ارت
اللغة الّتي تجاوزت حدود البالغة إلى أبعاد داللية مشحونة بمقاصد صار يشترك ومكوناته، وتأزمت في نسيج 

، لم يستقر ...تداولية  فيها المؤلف والّنص والقارئ ، ويستعان عليها بمناهج نقدية لسانّية وبنيوّية سيميائية و
 لى واحد منها فتأزمت وضعية الّنقد األدبي نتيجة الجدل الذي خلفه النقاد بأرائهم ومنظوراتهم القرار ع

المختلفة ، وصار درس الّنقد معقدا ينتقل من مرحلة إلى مرحبة يهيمن في كل منها تيار نقدي يتحّول إلى  
، وتستخدم آليات إجرائية متنوعة لمقاربة الّنص ، وأشركت معطيات علوم كثيرة في دراسة  "موضة العصر"

، وكان االنتقال من علم الّنفس إلى علم طبعت المعرفة العلمية والتقنية أغلب المقاربات الّنقدية فاألدب 
، ثم في  )الّنص ما قاله ؟  لماذا قال (االجتماع إلى اللسانيات ، وصارت أسئلة الّنقد تبحث في لمائية النص 

مبدعه ، ثم كانت ص الرتباط معانيه بـــــال شعور البحث عن هوية المؤلف وتحول السؤال إلى عمن قال النّ 
االلتفاتة ألدبية األدب ، وأصبح المهم في اإلجابة عن كيف قال الّنص ما قاله، ودارت رحى الّنقد، وكانت 

ته وطرحت نظريات القراءة والتلقي قضايا فكرية معقدة كشفت عن العودة للحديث عن حدود الّنص وخلفيا
للمبدع بحكم وجود عالقات متداخلة مشاركا صار وجود مفارقة بين وعي الكاتب ومقاصده ووعي القارئ الذي 

       .تعكس الوعي المشترك بينهما 
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  :أهداف الملتقى 

التحوالت التي يعرفها درس الّنقد األدبي عالميا، ولهذا نسعى  يندرج موضوع هذا الملتقى في إطار
للمشاركة في هذه الحركة الّنقدية للتمكن من آليات المناهج الّنقدية المعاصرة لمواكبة الدراسات األدبّية 
العالمية وتمكين الباحث األكاديمي الجزائري من استعاب المناهج الّنقدية بشكل صحيح ، وٕابعاده عن 

آليات  الروحي الذي حّول الّناقد إلى تقني يطبقرسات اآللية الخاوية الّتي تنم عن الفراغ العلمي و المما
   .غربية دون فهمها 

     :محاور الملتقى 

     .الّنقد األدبي بين القديم والحديث ومرجعيات الّنقد المعاصر  : المحور األول -
  .تطبيق المناهج النقدّية نظريات األجناس األدبية وآليات  :المحور الثاني -
   .جدل المناهج الّنقدية ذات المرجعيات اللسانية  :المحور الثالث -
  .تحوالت الّنقد المعاصر :  المحور الرابع -

.                         نظريات القراءة والتلقي وحدود التأويل :المحور الخامس -  
.           واد الّنقد المعاصر والنظريات الّنقدية المعاصرة ر حول: لمحور السادسا

                                         
          .أحمد تيسة . د.أ: لرئيس الشرفي للملتقى -

نبيلة زويش .أ:رئيسة الملتقى  

نورة بعيو .د /أ:رئيسة اللجنة العلمية   

:أعضاء اللجنة العلمية  

.د صالح عبد القادر.أ  

.د مصطفى درواش.أ  
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.د بوجمعة شتوان.أ  

.د حورية بن سالم.أ  

  .الوناس شعباني.د

.فتيحة حداد.د  

.ليندة عمي.د  

.جوهر مودر. د  

.الحاج بنيرد . د  

.نصيرة إيدير.د  

. نورة بلقاسمية . د  

.فتيحة شفيري.د  

.زكية يحياوي .د  
.كريمة بلخامسة.د  

   .خروب محند أويحيى  .د

.بوعالم إقلولي .أ  

.أحمد خياط. أ  

. موالك قاسي. أ  

.آيت شعالل صالح.أ  
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:اللجنة التنظيمية ةرئيس  

 رزيقة مقداس 

:أعضاء اللجنة التنظيميةو  

.وحيد بوعمامة   

.أمينة حماني   

.أمين لعالونة   

.عمر دالي   

.سعيدي منير   

.صالح الدين يحيى   

.فروجة عبدلي   

.عدالي جياللي  

.عبد الكريم صاهد  

  :مواعيد و شروط مهمة

  .بالمنهج العلمي و الموضوعية في معالجة محاور الملتقى االلتزام -

  .األصالة والدقة في البحث-

  .أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى -
  .صفحة 15عن ال يقل و صفحة  20أال يزيد البحث عن  -
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  .في آخر البحث  12، والهوامش تكون بخط Simplified Arabic 15أن يكون بخط  -
مع تحديد رقم الهاتف والبريد (أن يرفق المتدخل بحثه بملخص عن سيرته العلمية والذاتية  -

  ).اإللكتروني
  .تخضع الملخصات للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصصة -
  ).المشاركة استمارة ينظر.( 15/10/2018خر أجل الستالم الملخصات العلمية آ-
  .25/10/2018آخر أجل للرد على ملخص المداخالت  -
  .25/11/2018المداخالت  الستقبالآخر أجل  -
  . 25/12/2019الرد على قبول المداخالت من طرف اللجنة العلمية  -
  :يناآلتي ين اإللكتروني وانين  ترسل الملخصات  والمداخالت إلى العن -

Razika1458@gmail.com 
Bwahid50@outlook.fr 

Salahyahia299@gmail.com 
اللغة العربية، اللغة األمازيعية، اللغة الفرنسية ( تكون المشاركة بإحدى اللغات األربعة -

).اللغة اإلنجليزية  
الوافدين من خارج أما اإلقامة فتخص المشاركين . ال تتكفل الجهة المنظمة إال باإلطعام -

.الوالية  
دج بالنسبة للطلبة 2000بالنسبة لالساتذة ودج 3000:  رسوم المشاركة  

:باألرقام اآلتية االتصالولمزيد من المعلومات يرجى    
0791139133 
0698987666 
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:استمارة المشاركة  

 

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

:........................................................الدرجة العلمية  

:..................................................المؤسسة األصلية  

:.................................................الفاكس/رقم الهاتف  

.....................: .............................البريد اإللكتروني  

:.............................................األبحاث والمنشورات  

:....................................المشاركة في المؤتمرات والندوات  

:...........................................المشاركة بورقة بحثية  

:.....................................................البحثمحور   

:.......................................................عنوان البحث  

ملخص 
:................................................................البحث

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

                                               


