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 الّدكتورة فاطمة الزهراء عقّال   رئيس اللّجنة العلمية

 ديباجة اليوم الّدراسي

طفرةً هائلة في مجال  شهدت السنوات األخيرة      

اإلبداع الروائي في الجزائر، يدّل على ذلك نضوُج 

أهّم التّجارب الروائية الجزائرية المكتوبة بغير اللّغة 

العربية، وذلك من خالل طرقها لقضايا الحياة العربية 

المعاصرة ومختلف تحّوالتها الفكرية واالجتماعية 

ن جهة، ووضعيات الذّوات في المجتمعات الغربية م

ات العربية ومن جهة عْبر تناولها لقضايا عالقة الذّ 

وات األخرى سواء في إفريقيا أو في بمختلف الذّ 

باإلضافة إلى خصوصيّاتها اللّغوية الُمشَبعة  أوروبا،

وموقع الكتّاب ذوو  ،االستعماريبالمخزون اللّساني 

األصول األوربية الذين ُولدوا بالجزائر أو عاشوا 

ثال " لويس برتراند" و"روبير راندو" فيها من أم

ظهرت أجيال من وقد  و"ألبير كامو" وغيرهم، 

عبّرت عنها تجارُب روائية مميّزة الكتّاب الجزائريّين 

مالك "و"محّمد ديب" الجيل األول من أمثال ككتابات

مراد "و"مولود فرعون"و "آسيا جبّار"و"حّداد

أمثال اني من والجيل الثّ ،"رشيد بوجدرة"و"بوربون

محّمد "و"محّمد بورحلة"و"أمين الزاوي"

ياسمينة "و"عمارة لّخوص"و"ساري

وغيرهم من  "مايسة باي"و"مليكة مقّدم"و"خضرا

ميّز عددا كبيرا منها هو الكتابة الكتّاب، وأهمُّ ما يُ 

 بأكثر من لغة؛ العربية والفرنسية واإليطالية وغيرها

 .وخصوصياتها اللّغوية والثّقافية 

 اليوم الّدراسي إشكاالت

تتمحور إشكالية اليوم الّدراسي حول العالقة 

الفنية ومختلف التّأثيرات الفكرية بين -الجمالية

الكتّاب المعّمرين الذين ولدوا بالجزائر أو عاشوا 

فيها، والكتّاب الجزائريين الذين اتّخذوا اللّغة 

الفرنسية "غنيمة حرب"، وأهّم القضايا التي كانت 

ختلف البنى الفنية محور َكتاباتهم اإلبداعية وم

 والفكرية واللّغوية التي تُميّز تلك الكتابات. 

 محاور اليوم الّدراسي

ولمواكبة هذا التّطور ومتابعة الكتابة الروائية     

لمختلفة وقضاياها المتعّددة المحلّية في تحّوالتها ا

إلى راسي السادس"األدب المقارن" اليوم الدّ  يهدف

ائرية المعاصرة من خالل على الرواية الجز التّركيز

طرق مسائل البنى الفكرية واللّغة الهجينة وكذلك 

األنساق الثّقافية ومختلف التّمثيالت وأهّم 

االستراتيجيات الموّظفة من قبل الذّوات الشرقية في 

عالقاتها مع الذّات الغربية، ويكون ذلك  من خالل 

 المحاور التّالية؛ 

في الجزائر؛ من  بلغة اآلخر الرواية المكتوبة أوال؛

وجهة نظر الّدراسات الكولونيالية ومابعد 

ومدرسة  الكولونيالية )لويس برتراند، ألبير كامو 

 الجزائر (.

الخصوصيات الجمالية والتّهجين اللّغوي في  ثانيا؛

 بلغة اآلخر.الرواية الجزائرية المكتوبة 

ة في الرواية يمسائل التّمثيل؛ السلطة الثّقاف ثالثا؛

 .بلغة اآلخرالجزائرية المكتوبة 

التّرَجمة ودوُرها في التّعريف بالهوية  رابعا؛

 الجزائرية.

الّدراسي السادس "األدب  اليوم

 المقارن" 

 الموسوم بــــ

باللّغات "الرواية الجزائرية المكتوبة 

 نى اللّغةة وبُ الثّقاف أنساقاألجنبيّة ؛ 

 "االستعمارية

 

 

 

 

 

 

 



قضايا الهوية والهجنة والتّعّدد واالختالف  خامسا؛

استراتيجيات المفاوضة والمقاومة الثّقافية والثّقافي 

 في الكتابات الجزائرية المعاصرة.
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 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّم 

تُقبل المشاركات باللّغة العربية واللّغات األجنبية،     

على أن تكون أصيلة غير ُمستلّة من بحث أو 

سبق نشرها أو المشاركة بها في يأطروحة ولم 

والمجال مفتوح لمشاركة كّل الباحثين تظاهرة سابقة. 

المختّصين في الّدراسات األدبية المقارنة، بمن فيهم 

طلبة الدكتوراه )شعبة الّدراسات النّقدية والّدراسات 

المشاركات التي ال تدخل  مع التّذكير بأنّ  األدبية(.

 ضمن محاور اليوم الّدراسي ال يُمكن قبولها، 

 

 

يُجرى اليوم الّدراسي حضوريا وعن طريق تقنية 

 0200 مارس 02السبت التّحاضر عن بُعد يوم 

 ابتداء من الساعة التّاسعة صباحا . 

 واصل:للتّ 

يرجى إرسال الملّخصات والمداخالت المقبولة على  

 العنوان اإللكتروني اآلتي

                      

adabmoqaren26@yahoo.com 

رئيس اللّجنة العلمية لليوم  

الّدراسي؛ الّدكتورة فاطمة الزهراء 
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