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 الديباجة:

سمة معرفية، ألنه يمثل ضرورة ملحة في النسق لى التغيير، وهي طبيعة تكوينية و يطمح اإلنسان إ   

قد يكون في الغالب مرده إلى و  إن وجد فذلك خالف للطبع البشري،و  ال تجد فردا يؤمن بالسكونية" البشري، إذ

مر بها األدب العربي خصوصا الذي ظل في نعطفات التي لعل هذا ما خلقته تلك املو  التهيب من القادم الجديد".

 تحول ال يهدأ.و  حراك ال يهادن مفاصل

جناس أدبية لم تكن معروفة، حتى إن وجدت التطور سمح ببروز أو  إن االعتماد على مبدأ التغيير     

يعرف  من صوره الحديث عماو  لكن بفعل التراسل بين الفنون و  فإنها لم تفرض وجودها على الساحة األدبية،

ن سمح بجعل العمل منفتحا على آفاق متعددة، وجابهت نوعا من الرفض نظرا بتداخل األجناس األدبية أي

 النتفاء مقولة النقاء املرتبطة بالجنس األدبي.

 العربية، فللجنس األدبيو  بها الشعرية الغربيةقضية األجناس األدبية من بين أبرز القضايا التي اهتمت 

مكوناتها وخصائصها و  دراستها من خالل سماتها النمطيةو  تفسيرية في تحليل النصوصو  وصفيةأهمية معيارية "

جماليات و  الفني باختالف تطور اآلفاقو  التجنيسية، ومعرفة قواعد الجنس تساعد على إدراك التطور الجمالي

ثير من النصوص النثرية على التلقي". فالشعرية بمفهومها الحداثي الرؤياوي لم تعد معنية بالشعر وحده، فك

العكس و  ري حاضرا في السرديصار الشعمن هنا ، عناصر الشعريةلوافر تو  التوتر الشعري، درجة عالية من

 كذلك، بل صارت الحدود بينها رجراجة.

 ل يمكن أن نعد ذلك التداخل تطرفا إذ تجاوزنا تلك الحدود الفاصلة بينهانطالقا مما سبق نطرح اإلشكال اآلتي: 

قصيدة النثر مثال( تؤهلها ) شعريةو  األجناس األدبية؟  وهل تستند تلك األشكال التعبيرية التي طالها الرفض إلى مالمح جمالية

 هل هذا الفصل نتج من الجنس  األدبي ذاته أم صنعه تاريخ األدب؟ لفرض وجودها على ذوق املتلقي راهنا؟

 الذي نقارب فيه أطروحة: امللتقىكان التفكير في هذا  وللخوض في هذه التساؤالت وغيرها
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 :دهدا األ
 إلى تحقيقها امللتقىيسعى  من بين األهداف التي.  

  تكثيف الجهود للنهوض باألدب.و  العلميتشجيع البحث 

 ما ينفع الباحثين.و  تطويرها خدمة لألدبو  العمل على اكتساب املعارف 

 تفعيله.و  تنشيط الجانب الثقافي 

 تنمية الحس اإلبداعي وتطويره. 
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 مواعيد مهمة:
  2018 فرباير 24آخر موعد الستالم ملخصات البحوث هو يوم. 

  2018مارس  01يتم إبالغ الباحثني بقبول ملخصات بحوثهم أو عدم قبوهلا يوم. 

  2018 أفريل 14آخر موعد الستالم البحوث كاملة هو يوم. 

  2018أفريل  23يتم إبالغ الباحثني بقبول بحوثهم او عدم قبوهلا يوم. 

  2018ماي  03تأكيد املشاركة من املقبول مشاركاهتم قبل. 

  2018ماي  08والثالثاء  07االثنني : لتقى املموعد انعقاد. 
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