
  

      

، بكلية اللغات واآلداب ينظم مخبر الخطاب الحجاجي، أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائر 

مفاهمي املعارص النقد الأديب اجلزائري حول:  بعاليوم السا اليوم الدراس ي الوطني ،جامعة تيارت

 . 2017نوفمبر  28 الثالثاء  ، يوم:واجتاهات

 الديباجة:

ع للمشهد النقدي في  إن   ِّ
شبه فراغ في املكتبة الجزائرية تؤرخ ملصادر النقد  الجزائري املتتب 

الجزائري الحديث واملعاصر، في حين يجب أن تكون هناك أعمال تؤرخ لهذا النقد من نشأته إلى اليوم، 

 على أن  ما يهمنا هنا هو النقد األدبي املعاصر في الجزائر.

َل  صعوبة ما وبناًء على ذلك ندرك في غير
َ
ق القليلة  النقدية املقاالت ذلك ودليل األولى، خطواته ثِّ

 لواء حملت األدبية الساحة أسماٌء في ظهرت ذلك ومع... والشهاب الوطنية كاملنتقد الصحافة في املبثوثة

 هذه لتتسارع... خرفي وصالح ناصر ومحمد الركيبي هللا وعبد هللا سعد القاسم كأبي األدبي النقد

ل ونقدي، أدبي نشاط ظهور  مع االستقالل بعد الش يء بعض الخطوات
 
 جامعية ودراسات بحوث في تمث

اد متفرقة نقدية وكتابات  تصاعد ظل وفي والغربية، املشرقية الجامعات في األكاديمي تعليمهم تلقوا لنق 

ت في تطويره، مالمح ترتسم بدأت   والفكري  األدبي النشاط هذا منحى  أفرزته ما وتيرتها من يزيد استمر 

 في والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية الحياة طارئة على تغييرات من والحداثة العوملة

 مجتمعة الظروف هذه إن  . ووظيفتهما األدب والنقد مفهوم مراجعات في استدعى الذي األمر الجزائر،

حة والثقافة، الوعي من معتبرة درجة على ونقاد أدباء بروز في وواضح جلي بشكل ساعدت  ما على ُمتفت 

 الفكري السجالي املشهد هذا ظل وفي النقد املعاصر، مناهج سجاالت وتحوالت في من العالم في يدور 

 في مقعدا لنفسه يحجز أن الجزائري  النقد استطاع اآلخر، على الجزائري  الناقد وانفتاح الغربي/العربي

لوا نقاد بفضل العربية النقدية األدبية الساحة
 
 أنواعها اختالف على ومارسوها املناهج هذه تمث

ى نقد النقد.  ومرجعياتها وخلفياتها الفلسفية، ومارسوا النقد وحت 

 من هنا كان التفكير في هذا اليوم الدراس ي الذي نقارب فيه أطروحة: .
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 :دهدا األ
  األهداف التي يسعى اليوم الدرايس إىل حتقيقها،من بني  

 .التعريف باملنجز النقدي اجلزائري 

  الوقوف عىل أهم اجتاهات النقدي اجلزائري 

 املعارص. للمنهج النقدي النقدي اجلزائري اشكالية توظيف 

 كنقد النقد وعالقته بالفلسفة واألنواع األدبية النقدي اجلزائري استعراض أهم قضايا. 
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 .املعاصر املحور الثاني: اتجاهات النقد األدبي الجزائري  .2

 .النقد اجلزائري والفلسفة 

 .أصالة النقد األديب اجلزائري وتبعيته لآلخر 
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 تواريخ مهمة:
  :2017أكتوبر  21تاريخ آخر أجل الستالم امللخصات 

  :2017أكتوبر  23الرد عىل قبول امللخصات 

  2017نوفمرب  13آخر أجل الستالم املداخالت. 



 

 

  2017نوفمرب  19الرد عىل قبول املداخالت. 

  2017نوفمرب  25تأكيد املشاركة من املقبول مشاركاهتم قبل 

  2017نوفمرب  28تاريخ انعقاد اليوم الدرايس: الثالثاء. 

  :اآليتفعىل الراغبني يف املشاركة إرسال مشاركاهتم إىل الربيد االلكرتوين 

elhidjadj17@gmail.com 
 . ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائرخمرب اخِلطاب احِلجاجي أصوله لدى أمانة إيداعها  أو

 خمرب اخِلطاب احِلجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائر أعضاء

 اللجنة املنظمة                                           

 خربمدير امل

 


