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-تیزي وزو –جامعة مولود معمري   
 كل�ة اللغات واآلداب

 قسم اللغة العر��ة وآدابها
 مخبر التمثالت الفكر�ة والثقاف�ة

 
:ينظم الملتقى الوطني األول حول  

ضوء الّدراسات الّثقاف�ةاألدب في   

 2019 نوفمبر 25/26يوم 

 :الدي�اجة

�مكننا القول عن األدب �أّنه نّص مشّكل بلغة شاعرّ�ة ممّیزة، وهنا تكمن أدبّیته، لكن رغم 
. شاعرّ�ته فهو قادر على تمر�ر رسائل الخضوع واإلذالل تارة، ورسائل التمّرد والتحّرر تارة أخرى 

ممّیزة هذه جعلت منه مصدر المناهج والنظر�ات المتضار�ة، ومن طب�عة األدب الشاعر�ة ال
تقوم الدراسات الثقافّ�ة هذه ". الدراسات الّثقافّ�ة"النظر�ات والدراسات الجديدة التي خاضت مجاله 

على تقو�ض الدراسات األدب�ة الكالس�ك�ة والحديثة، �الدراسات ال�الغ�ة الجمالّ�ة، والبنیو�ة 
إّنها تؤّسس لقضا�ا جديدة في . الخ...ن لسان�ة وشكالن�ة وس�م�ائ�ة وأنترو�ولوجّ�ة�مختلف أنواعها م

ففي . قراءة النصوص، ال �اعت�ارها نصوصا جمال�ة فحسب، بل �اعت�ارها نتاجا وممارسات ثقافّ�ة
مجال األدب، تهتّم الدراسات الثقافّ�ة بتفك�ك نصوصه و�شف خلف�اتها وأنساقها المضمرة، �ما 

تستخدم الدراسات الثقافّ�ة في تحلیلها . عالقاتها �س�اقاتها التار�خّ�ة والس�اسّ�ة واالجتماعّ�ةتدرس 
األنساق المضمرة، اله�منة، العنصرّ�ة، السلطة، : للنصوص األدب�ة مصطلحات نقد�ة جديدة منها

ثیر من األح�ان وتقّدم في �. الخ...، الهّو�ة، ما �عد استعمارّ�ة، المر�ز، الهامش"النسو�ة"النوع 
األنوثة، /المه�َمن عل�ه، الذ�ورة/المستعَمر، المه�ِمن/المستعِمر: مصطلحاتها في شكل أضداد، مثل

ما �عد /األخر، الكلون�ال�ة/األدب المعتمد،  األنا/الهامش، األدب الشعبي/المعرفة، المر�ز/السلطة
ّ�ة �الطر�قة ذاتها التي تدرس بها وتدرس الدراسات الثقافّ�ة النصوص األدب.  الخ...الكلون�الّ�ة

النصوص غیر األدبّ�ة، فمهّمتها معرفة وظ�فتها و��ف�ة اشتغالها �المؤسسات الثقاف�ة واالجتماعّ�ة 
ومن مهام الدراسات الثقاف�ة تعر�ة النصوص األدب�ة والثقافّ�ة التي تمّرر خطا�ات . التي أنتجتها

 .   فة الط�قات الدن�ا المه�من علیهااله�منة �مختلف أشكالها، ومناصرة أدب وثقا
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 الهدف من الملتقى

سواء �انت رسمّ�ة -ضرورة إخضاع النصوص األدب�ة �مختلف أنواعها وانتماءاتها : علمي -1

للمناهج والنظرّ�ات النقد�ة الحديثة والمعاصرة التي تتبناها  -رف�عة معتمدة، أو شعب�ة م�عدة مهّمشة

 .الدراسات الثقاف�ة

تمكین طل�ة الماستر والد�توراه في اكتشاف العالقة بین األدب والدراسات : العملي الهدف -2

 .الثقاف�ة واالستعانة بها في انجاز أعمالهم ال�حث�ة

 :المحاور
 األدب في ضوء الدراسات الكولون�ال�ة وما �عد الكولون�ال�ة -1
 .األدب في ظل العولمة والوسائط الحديثة -2
 .والّدراسات النسو�ة األدب -3
 .األدب وقضا�ا المر�ز والهامش -4
 .األدب وقضا�ا الهو�ة -5
 األدب الشعبي واألدب المعتمد في ضوء الدراسات الثقافّ�ة -6

 �شترط أّن �حتوي موضوع المداخلة على جانب نظري وآخر تطب�قّي : مالحظة
 أحمد ت�سة رئ�س الجامعة: الرئ�س الشرفي
 نصیرة عشي. أ: رئ�س الملتقى

 .زه�ة طراحة: رئ�س اللجنة العلم�ة
 :االستشار�ةاللجنة 

 عمر أزراج 
 :العلم�ةاللجنة 

 .عبد اللط�ف حني، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف. د.أ-
 .2وحید بن بوعز�ز، جامعة الجزائر . د. أ
 .سام�ة داودي. د. أ
 .عیني �طوش. د. أ
 .نصیرة عشي. د
 .كر�مة سالمي. د
 لعقر�بنع�مة . د
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 دمحم الصادق بروان. د
 ز��ة �ح�اوي . د
 .زه�ة طراحة. د

ز��ة �جة: رئ�س اللجنة التنظ�م�ة  
 :اللجنة التنظ�م�ة

 عقر�بنع�مة ال -
 .مولود بوز�د -
 .صوف�ان لشهب -
 .عادل شعالل -
 .�هینة عصماني -
 .ح�اة دحماني -
 .نس�مة قمار -
 .وهی�ة حمادي -
 .ذهب�ة أشابوب -
 .صاب فاز�ة -
 .ناد�ة �بدي -

:شروط المشار�ة  
.أن �كون ال�حث أص�ال وغیر منشور أو مشارك �ه في ملتق�ات سا�قة -  
�لمة، يتضمن عنوان ال�حث والمحور مع ب�ان  300أن يرسل ال�احث ملخصا لل�حث ال يتجاوز  -

.أهم�ة الموضوع و�طاره المعرفي  
�لمة، محررة  3000أن يرسل ال�احث �عد قبول الملخص المداخلة �املة على أن ال تقل عن  -

في الهوامش، تكون الهوامش  12في المتن و 14مقاس  SimplifiedArabicببرنامج وورد خط 
 .مرت�ة آل�ا في نها�ة ال�حث

 :مواعید مهمة
 2019 أكتو�ر 13: آخر أجل إلرسال الملخصات

 2019 أكتو�ر 18: ات المقبولةالرد على الملخص
 2019نوفمبر  15: آخر أجل إلرسال المداخالت �املة

 2019 نوفمبر  20:الّرد على المداخالت المقبولة
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 etudesculturelles2019@gmail.com البر�د االلكتروني  ىترسل الملخصات والمداخالت إل
 http://labs.ummto.dz/lric:   موقع المخبر 

 

:مديرة المخبر                     

 عشي نصيرة
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