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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

    كمية اآلداب والمغات         5491ماي  8جامعة      

 قسم المغة واألدب العربي

 السادس في األدب و المنهج ليو الد  الممتقى 

"األدبي  الميتاقص في النص  "   

4152أكتوبر  41- 49  

  :اإلشكالية

عمى العديد من التقنيات  -بفعل التجريبي–انفتح النص السردي بخاصة واألدبي بعامة 
اقص الذي استطاع المبدع العربي، عمى غرار المبدع الغربي، من خاللو تجاوز تأىميا المي

إلى فضح المعبة السردية -بدال من ذلك -أنماط الكتابة التقميدّية القائمة عمى اإلييام، والمجوء
 التعميق عمييا، والمعب بأحداثيا، وتحريك شخوصيا.عن طريق 

ذلك الخطاب المتعالي الذي يصف العممية اإلبداعية نظرية ىو اقص توالمقصود بالمي
أو مسرحية كتابة عمى كتابة، وكالما  ،أو قصة ،ونقدا، حيث يغدو العمل األدبي رواية كان
م الكتابة والقص موضوعا الغوية تجعل من عالتعمى كالم، يسعى إلى تحقيق وظيفة مي

 والتخييل اإلبداعي.   ،لمكتابة السردية
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ت ىذه التقنية في أعمال أدبّية كثيرة )الروايات، والقصة، والمسرح ( طرحت وقد تجمّ 
إشكالية الكتابة ومن ورائيا أزمة المثقف في الوطن العربي، ففي الجزائر شيدت روايات: 

اروائي تعرج وغيرىم سؤال الكتابة، كما نممس الميمالك حداد، أحالم مستغانمي، واسيني األ
في كتابات المسعدي، أحمد المديني، ومحمد برادة بأشكال كثيرة منيا: التداخل النصي، 

 امسرح...تا سرد الشخصيات، الميتاسردي، ميتاسردي، النقد الميتالمي

شكاالت من ىذا المنطمق يأتي ممتقى األدب والمنيج في طبعتو السادسة ليجيب عن إ
اقص، وتجمياتو، وأشكالو، وجمالياتو في النصوص األدبية تجوىرية تتعمق بمفيوم المي

 المحاور اآلتية إلى اإلجابة عنيا:  ىسعتالمختمفة، وىي اإلشكاليات التي 

 محاور الممتقى:

  المحور األول:   الميتاقص إطار نظري.

.المفيوم والمصطمح :الميتاقص  -1      

     الفاعمية النقدية.بين اإلبداع و الميتاقص  -2   

 النص األدبي بين المغة المعيارّية والمغة الواصفة. -3    

 المحور الثاني:  تجميات الميثاقص في النص األدبي العربي.

التجريب الروائي والميثاقص. -1   

ميثاقص السرد العربي.  -2     

ميثاقص النص المسرحي العربي.  -3   
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 المحور الثالث: ميتاقص النص  السردي الجزائري.

 اقص الرواية الجزائرية تمي -1

سردي الجزائري .اتالنقد المي -2  

ا سرد والعتبات النصية.تالمي -3  

.سرد الشخصياتاتمي -4  
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    .مدير الجامعة العقون صالح: أ.د / الرئيس الشرفي لمممتقى 

 : د / ميمود قيدوم     رئيس الم جنة العممية

                                         :األعضاء

 األردن.-جامعة الزرقاء        جودت رزق اهلل /أ.د
 -مصر-لبنى عبد التواب يوسف           جامعة القاىرة /أ.د
 قالمة 1945ماي  8جامعة                        فريدة زرقين /أ.د
 باجي مختار عنابة  جامعة                    السعيد بوسقطة/أ.د
 تونس.–جامعة باجة                   عماد محنان  /د.أ

 -سوق اىراس–د.جالل خشاب                       جامعة شريف مساعدية 
 سكيكدة.  1955 تأو  20جامعة                       د/ أحسن تميالني

 قالمة 1945ماي  8معمم وردة                         جامعة   /د
 جامعة الشاذلي بن جديد/ الطارف     صالح جديد /د 

 قالمة 1945ماي  8أ / موات نادية                        جامعة 
 :المجنة المنظمة

 رئيس الممتقى: د/ العياشي عميار          

 نادية موات                            / أرئيسة الّمجنة التنظيمية لمممتقى:  
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                                   :اءاألعض

          طرش عمي                          / د
 العباسي عبد العزيز                        .أ

 أحالم عثامنية                             أ. 
 أ . الطاىر عفيف

 :مةمهمواعيد 

 .09/9/2017: يوم  ممخصاتالآخر أجل إلرسال  -  
 .16/9/2017الرد عمى الممخصات في أجل أقصاه : يوم يتم   -
 .30/09/2017آخر أجل إلرسال المداخالت كاممة : يوم   -
 10/10/2017: يوم اإلشعار بالقبول  -
 .2017 أكتوبر 25و 24يومي :أشغال الممتقى  -

 د ج. 5000حقوق التسجيل:  -

 .دةيجب أن تتوفر المداخمة عمى شروط البحث العممي المعتم  -
شكالياتو المطروحة الممتقى،يجب أن يصب مضمون المداخالت في أحد محاور   -  .وا 
ابقة، أو التي ــــــــــــفي ممتقيات أو أيام دراسية س ــــياميقدت ال تقبل المداخالت التي سبق  -

 . نشرت في الدوريات

  adbmanhj06@gmail.com ترسل الممخصات والمداخالت إلى العنوان اآلتي: -

     


