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 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة العربٌة وآدابها.

FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

DEPARTEMENT DE LANGUE  ET LITTERATURE ARABES 

 

 مخبر التمثالت الفكرٌة والثقافٌة: إبداع، تواصل، نقد

 
 

 ينظم مخبر "التمّثالت الفكرية والثقافّية: إبداع، تواصل، نقد"
أزراج عمر والممارسة النقدية الثقافّيةيوما دراسيا بعنوان:   
-عن بعد-2222فيفري41 يوم  

 الديباجة: 
مناضؿ ومقاـو في حقؿ جزائري.  وناقد ثقافي  ومترجـ  شاعر وصحفي  ، أزراج عمر

"، و"الجميمة تقتؿ والسياسة. مف الثقافة والفكر واألدب،  إبداعاتو الشعري ة: "وحرسني الظؿ 
الوحش"، و"الطريؽ إلى آث مميكش وقصائد أخرى". ومف مؤلفاتو النقدية "أحاديث في الفكر 

عرية عف في الفكر واألدب، ومف ترجماتو الشواألدب". وقد ترجـ الكثير مف المقاالت 
قصيدة مف الشعر الغربي". كاف مقاالت ال تحصى في  44 -اإلنجميزية، "مفاتيح الال نيائي

جريدة "المجاىد األسبوعي ة"، وفي جريدة "وقت الجزائر"...الخ. وإلبالغ رسائؿ الوعي إلى 
أسبوعي ة أياـ االثنيف بالقناة الثانية الناطقة فكري ة نقدية عمؽ المجتمع قد ـ حصصا 

   عنوانو "ثََفاْث" أي "النور أو الشعمة". باألمازيغية، 
يبدو أف  "أزراج عمر" ال يكتب مف أجؿ الكتابة والذات فقط، بؿ لتمرير سائؿ الوعي 

فيات لخمالمنشغؿ بقضايا السياسة والفكر والثقافة واألدب، فيو بالتالي ناقد ثقافي مفكؾ 
رؤى المثق ؼ الممتـز المتمر د بقو ة . وتظير رؤاه نصوص وخطابات الييمنة بمختمؼ تجمياتيا

ة قصيدة" الشعر ليس مرآة لألم ة في أي  زماف يقوؿ عف رسالة الشعر: ". في كتابو "قص 

 

 



ن ما ىو ممتقى طرؽ تواريخيا" –. ويقوؿ عف قضية الشعر وضرورة االلتزاـ فيو ومكاف فقط وا 
: "يمكف أف أقوؿ إن يا نابعة مف التاريخ وأقصد ىنا -قصيدتو "العودة إلى تيزي راشد"ب مذك را

 . )قصة قصيدة( تاريخ شعبي طواؿ حقب االحتالؿ واالستعمار وفي فترة االستقالؿ الشاحب"
 ومف شعره الفاضح لمنظاـ الديكتاتوري األبيات الثالثة التالية:

ر  أي يا الحزب المحج 
 شيئا واحدا منؾ/ تجد دإن نا نطمب 

 أو تعد د أو تبد د
ة قصيدة  (.14ص  )عف كتاب: قص 

 المحاور: 
.ػ  معنى األدب في مؤلفات "أزراج عمر"1  
.كتاباتو في ػ قضايا الثقافة والسياسة2  
  .ػ نظرتو لدور األديب في ظؿ األنظمة الشمولي ة3
. "أزراج"عمر ػ مصادر ثقافة وفكر 4  
.والممارسة النقدية الثقافية عبر الوسائطػ ػ "عمر أزراج" 5  
 
  احمد بودة.:  األستاذ :: رئيس الجامعةالرئيس الشرفي 

.: نصيرة عشيرئيسة اليوم الدراسي  
.زىية طراحة رئيسة المجنة العممّية:  
 أعضاء المجنة العممّية

.د. نصيرة عشي  
.د. كريمة سالمي  

.د. محمد الصادؽ برواف  
.د. عيني بطوش  

.قادة د. نادية  
.د. سامية داودي  

لعقريب.اد. نعيمة   
 د. بجة زكية.
 د. زىية راكف.



  أعضاء المجنة التنظيمّية
.بوزيد مولودد.   
  .عادؿ حموشيد.

 د.أشابوب ذىبية.
 د.عصماني كاىنة.

 د.صاب فايزة.
 د.قمار نسيمة.
 شروط المشاركة:

سابقة.أف يكوف البحث أصيال وغير منشور أو مشارؾ بو في ممتقيات  -  
كممة، يتضمف عنواف البحث والمحور مع بياف أىمية  300أف يرسؿ الباحث ممخصا لمبحث ال يتجاوز  -

طاره المعرفي.  الموضوع وا 
كممة، محررة ببرنامج  3000أف يرسؿ الباحث بعد قبوؿ الممخص المداخمة كاممة عمى أف ال تقؿ عف  -

يوامش مرتبة آليا في في اليوامش، تكوف ال 12في المتف و 14مقاس  SimplifiedArabicوورد خط 
يـ الممتقى ، و ستقدـ التوجييات المرتبطة بالجانب في تنظ -ZOOM-نياية البحث: يتـ اعتماد تطبيؽ

 التقني الحقا.
 التواريخ:

2022 فيفري 14 تاريخ اليـو الدراسي:   
15/12/2021الممخصاتالستالـ أخر أجؿ   
30/12/2021المقبولة:  ممخصاتعمى التاريخ الرد    

05/01/2022كاممة: ريخ استالـ المداخالتتا  
22/01/2022 تاريخ الرد  عمى المداخالت المقبولة:  

: ٌرجى االتصال عبر البرٌد اإللكترونً التالً    
                                                                                                laborepresentation@yahoo.fr  

                                                                                                                     
etudesculturelles2019@gmail.com  

          مديرة المخبر:                       
                  عشي نصيرة
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