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  دیباجة الیوم الّدراسي
شھدت السنوات األخیرة طفرًة ھائلة في مجال       

اإلبداع الروائي في الجزائر، یدّل على ذلك نضوُج 
أھّم الّتجارب الروائیة الجزائریة المكتوبة بغیر الّلغة 
العربیة، وذلك من خالل طرقھا لقضایا الحیاة العربیة 
المعاصرة ومختلف تحّوالتھا الفكریة واالجتماعیة 
ووضعیات الّذوات في المجتمعات الغربیة من جھة، 

ات العربیة ومن جھة عْبر تناولھا لقضایا عالقة الّذ
وات األخرى سواء في إفریقیا أو في بمختلف الّذ

باإلضافة إلى خصوصّیاتھا الّلغویة الُمشَبعة  أوروبا،
وموقع الكّتاب ذوو  ،ستعمارياالبالمخزون الّلساني 

األصول األوربیة الذین ُولدوا بالجزائر أو عاشوا 
" روبیر راندو"و" لویس برتراند" فیھا من أمثال 

ظھرت أجیال من وقد  وغیرھم، " ألبیر كامو"و
عّبرت عنھا تجارُب روائیة ممّیزة الكّتاب الجزائرّیین 

لك ما"و"محّمد دیب" الجیل األول من أمثال ككتابات
مراد "و"مولود فرعون"و "آسیا جّبار"و"حّداد

اني من أمثال والجیل الّث،"رشید بوجدرة"و"بوربون
محّمد "و"محّمد بورحلة"و"أمین الزاوي"

یاسمینة "و"عمارة لّخوص"و"ساري
وغیرھم من  "مایسة باي"و"ملیكة مقّدم"و"خضرا

مّیز عددا كبیرا منھا ھو الكتابة الكّتاب، وأھمُّ ما ُی
 بأكثر من لغة؛ العربیة والفرنسیة واإلیطالیة وغیرھا

  .وخصوصیاتھا الّلغویة والّثقافیة 
  إشكاالت الیوم الّدراسي

الفنية -تتمحور إشكالية اليوم الدراسي حول العالقة اجلمالية
وخمتلف التأثريات الفكرية بني الكتاب املعمرين الذين ولدوا 
باجلزائر أو عاشوا فيها، والكتاب اجلزائريني الذين اتخذوا 

، وأهم القضايا اليت كانت حمور "غنيمة حرب"اللّغة الفرنسية 

تلف البىن الفنية والفكرية واللّغوية اليت َكتابام اإلبداعية وخم
  . تميز تلك الكتابات

  محاور الیوم الّدراسي
وملواكبة هذا التطور ومتابعة الكتابة الروائية احمللّية يف     

راسي اليوم الد ملختلفة وقضاياها املتعددة يهدفحتوالا ا
ائرية على الرواية اجلز إىل التركيز" األدب املقارن"السادس

املعاصرة من خالل طرق مسائل البىن الفكرية واللّغة اهلجينة 
 مثيالت وأهموكذلك األنساق الثّقافية وخمتلف الت
االستراتيجيات املوظّفة من قبل الذّوات الشرقية يف عالقاا 

  مع الذّات الغربية، ويكون ذلك  من خالل احملاور التالية؛ 
في الجزائر؛ من  بلغة اآلخر الروایة المكتوبة أوال؛

وجھة نظر الّدراسات الكولونیالیة ومابعد 
ومدرسة  لویس برتراند، ألبیر كامو (الكولونیالیة 

  ).الجزائر 
الخصوصیات الجمالیة والّتھجین الّلغوي في  ثانیا؛

  .بلغة اآلخرالروایة الجزائریة المكتوبة 
ة في الروایة یمسائل الّتمثیل؛ السلطة الّثقاف ثالثا؛

  .بلغة اآلخرالجزائریة المكتوبة 
الّترَجمة ودوُرھا في الّتعریف بالھویة  رابعا؛

  .الجزائریة
قضایا الھویة والھجنة والّتعّدد واالختالف  خامسا؛
استراتیجیات المفاوضة والمقاومة الّثقافیة والّثقافي 

 .في الكتابات الجزائریة المعاصرة

  " األدب المقارن"الیوم الّدراسي السادس 

  الموسوم بــــ

بالّلغات الروایة الجزائریة المكتوبة "
 ة وبنى الّلغةالّثقاف أنساقاألجنبّیة ؛ 

  "االستعماریة



 
  
  
  

  أعضاء الّلجنة العلمیة 
  عبد القادر بوزیدة  د.أ
  د وحید بن بوعزیز. أ
   د محمد زوقاي.أ
  فاطمة الزھراء عّقال)  ة. (د
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  ) .جامعة المدیة(    طلبة الدكتوراه

  ھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّم 
على أن تقبل املشاركات باللّغة العربية واللّغات األجنبية،     

تكون أصیلة غیر ُمستّلة من بحث أو أطروحة ولم 

. سبق نشرھا أو المشاركة بھا في تظاھرة سابقة
مفتوح ملشاركة كلّ الباحثني املختصني يف الدراسات  واال

شعبة الدراسات (األدبية املقارنة، مبن فيهم طلبة الدكتوراه 
مع الّتذكیر بأّن المشاركات  ).النقدية والدراسات األدبية

التي ال تدخل ضمن محاور الیوم الّدراسي ال ُیمكن 
 قبولھا، 

  

 

يجرى اليوم الدراسي حضوريا وعن طريق تقنية التحاضر عن 
ابتداء من الساعة التاسعة  2022فيفري  9بعد يوم األربعاء 
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