
�ش�ٔ مصطلح احلداثة من مجمو�ة من املتناقضات 

ضد لك ما هو قدمي ، انطالقا من املعطیات 

   ام�دادا ٕاىل الوسائل  یدیولوج�ةاالٕ الفلسف�ة و 

و ا��لیات ، و لعل ٔ�مه �اصیة مزيت ت� النق� 

احلداثیة يه الثورة �ىل املثالیة و من مث الزنوع 

ما " صوب العلمیة و التجریب ، ما یعطي لفكرة 

صفة �لمیة تتضمن و�ات نظر حتمل " بعد 

       معىن املراجعة و املناقضة و �س�متراریة 

                                 .  وقت ذاتهيف ال

يف هذا الس�یاق یطرح الرسد اجلزا�ري ما بعد 

 إالفادةو  إال�راءاحلدايث و�ة نظره �لمسامهة و 

املتوفرة  لٕالماك�تيف �دود املتاح و املمكن تبعا 

�اصة دا�ل املنظومة أ�اكدميیة اليت تلقى �ىل 

.       املعارص�اتقها �مة تفعیل النقد اجلزا�ري 

                        

 

    

   

  

    

ٔ��س�هتا يف املاكن            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    �شهد الرسد اجلزا�ري حتوال نقد� يف املامرسة 

و املغامرة ملا بعد احلداثة ، م�ش�بعا يف ذ� 

�لرؤى الغربیة و العربیة اجلدیدة، اليت اس�تطاعت 

و النقدي  إالبداعئ�ن �كرس امل�ٔلوف املفاهميي 

�شلك واحض ، و هو ما ٔ��دث ثورة يف تلقي 

املفاهمي و ٕا�ادة صیا�ة الفكر النقدي بصورة 

   مفارقة م�فا�� مع ا�لعبة الرسدیة �لك ح�ثیاهتا 

و تق�یاهتا و ٕاهياماهتا، و هو ما یتطلب ا�فاع  

  العمیق الواعي و اجلاد عن طبیعة الرسد

    ة، و ام�داده القويو فعالیاته يف الواقع من �

من �ة ٔ�خرى ٕاىل العامل الرمقي من �الل  

ٔ��س�هتا يف املاكن            �ش�ييء الشخصیة و 

                                     .و يف الزمان  

 

 امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة

املدیة -�امعة حيي فارس   

 قسم ا�لغة و أ�دب العريب

 خمرب ا�لغة و فن التواصل

 



     و هو ما یف�ح ا�ال لقراءة اخلطا�ت النقدیة املناقضة

           املفارقة لفلسفة فكر احلداثة و ما بعد احلداثة

�ىل و�ات النظر املشككة يف مسلامهتا 

جتاوز معایريها املبدئیة لصهرها و دفعها 

�لیات التلقي و ما تفرضه من ٔ�جبد�ت  �

    

و ما 
رف �ىل مس�تو�ت تب��ه نقد� يف الوطن 
العريب و يف اجلزا�ر ، كام حياول فك �ٔس�ئ� احلداثة و ما 
بعدها انطالقا من النصوص الرسدیة  أ�مر ا�ي جيعلنا 
                         

هو النص الرسدي و النص الرسدي النقدي ما بعد 
                                                 .

ما املالمح أ�ساس�یة ملا بعد احلداثة يف الرسد و يف النقد 
        
ما هو املعیار ا�ي نعمتده يف ا�متیزي ب�هنام و يف متیزي 

                                          

 

املفاهمي .التارخي :احلداثة و ما بعد احلداثة:حملور ا�ٔولا

                                          .أ��الم و الرؤى

    �بداع الرسدي  :و ما بعد �داثة�داثة :احملور الثاين

                            .يف الوطن العريب و يف اجلزا�ر

     النقد الرسدي احلدايث يف الوطن العريب :احملور الثالث

.                                              و يف اجلزا�ر   

ضامني الرسد التلقي احلدايث و ما بعد احلدايث مل:حملور الرابعا

.                                               يف اجلزا�ر  

التلقي احلدايث و ما بعد احلدايث لتق�یات :احملور اخلامس

.                                          الرسد يف اجلزا�ر  

ٕایدیویولوج�ا ما بعد احلداثة و خطاب :احملور السادس

.          نقد الرسدي يف اجلزا�رال�شك�ك يف الرسد و ال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      املتفق ٔ�ن مصطلح احلداثة �رتبط بفكرة الثورة 

  �ىل املعتقد الفلسفي املتداول بغرض الت�دید املهنجي 

و من مث فٕان امللتقى هيدف ٕاىل إال�ابة عن ٔ�مه أ�س�ئ� 

ما بعد احلداثیة اليت تت��اها و یت��اها النقد الرسدي يف 

و هو ما یتطلب ٕا�راز ٔ�مه التحوالت املعروفة 

يف  يف النقد احلدايث �شلك �ام و يف النقد احلدايث

               

یق�يض امللتقى يف هذا إالطار أ��ذ بعني �عتبار 

املعمتدة يف ا�راسات 

احلداثیة الرسدیة و ما بعد احلداثیة �ىل املس�تویني 

   النظري و التطبیقي ، مما یتطلب الك�ري من احلیطة 

و احلذر يف التعامل مع املصطل�ات املق�و� و �ري 

 �ىل �د السواء ، كام یق�يض امللتقى رضورة 

العودة ٕاىل �رخي الفكر احلدايث ا�ي د�ل الواقع النقدي 

، بدءا ب�ٔواخر القرن الثامن عرش و بدایة القرن التاسع 

عرش بوصفه ثورة نقدیة �دیدة ما لب�ت ٔ�ن جتاوزها 

الفكر النقدي ن���ة التحول الثقايف و الوعي املعريف 

ام أ�نظمة الفلسف�ة اجلدیدة املرتبطة بفكر 

                                            

و هو ما یف�ح ا�ال لقراءة اخلطا�ت النقدیة املناقضة

املفارقة لفلسفة فكر احلداثة و ما بعد احلداثة و

�ىل و�ات النظر املشككة يف مسلامهتا  لٕالطالعو 

جتاوز معایريها املبدئیة لصهرها و دفعها و ا�تلفة، 

�لیات التلقي و ما تفرضه من ٔ�جبد�ت مع �ل�ساوق  �

           .    و نقدیة و ٕابداعیة و ثقاف�ة و فكریة فلسف�ة

و ما  هيدف هذا امللتقى كذ� ٕاىل مقاربة الفكر احلدايث
رف �ىل مس�تو�ت تب��ه نقد� يف الوطن بعده بغرض التع

العريب و يف اجلزا�ر ، كام حياول فك �ٔس�ئ� احلداثة و ما 
بعدها انطالقا من النصوص الرسدیة  أ�مر ا�ي جيعلنا 

                          :و�ا لو�ه ٔ�ما �ٔس�ئ� بدهيیة م�ل
ما هو النص الرسدي 

ما هو النص الرسدي النقدي احلدايث ؟
هو النص الرسدي و النص الرسدي النقدي ما بعد  ما

.                                                 احلدايث ؟  
 ما يه املعایري اليت نعمتدها يف ا�متیزي ب�هنام ؟

ما املالمح أ�ساس�یة ملا بعد احلداثة يف الرسد و يف النقد 
         .                             الرسدي يف اجلزا�ر ؟

ما هو املعیار ا�ي نعمتده يف ا�متیزي ب�هنام و يف متیزي 

                                           .نصوص ٔ�خرى

 
املتفق ٔ�ن مصطلح احلداثة �رتبط بفكرة الثورة 

�ىل املعتقد الفلسفي املتداول بغرض الت�دید املهنجي 

و من مث فٕان امللتقى هيدف ٕاىل إال�ابة عن ٔ�مه أ�س�ئ�  

ما بعد احلداثیة اليت تت��اها و یت��اها النقد الرسدي يف 

و هو ما یتطلب ٕا�راز ٔ�مه التحوالت املعروفة . اجلزا�ر 

يف النقد احلدايث �شلك �ام و يف النقد احلدايث

                              .اجلزا�ر �شلك �اص

یق�يض امللتقى يف هذا إالطار أ��ذ بعني �عتبار 

املعمتدة يف ا�راسات  إالجراءاتمجمو�ة أ�دوات و 

احلداثیة الرسدیة و ما بعد احلداثیة �ىل املس�تویني 

النظري و التطبیقي ، مما یتطلب الك�ري من احلیطة 

و احلذر يف التعامل مع املصطل�ات املق�و� و �ري 

 �ىل �د السواء ، كام یق�يض امللتقى رضورة املق�و�

العودة ٕاىل �رخي الفكر احلدايث ا�ي د�ل الواقع النقدي 

، بدءا ب�ٔواخر القرن الثامن عرش و بدایة القرن التاسع 

عرش بوصفه ثورة نقدیة �دیدة ما لب�ت ٔ�ن جتاوزها 

الفكر النقدي ن���ة التحول الثقايف و الوعي املعريف 

ام أ�نظمة الفلسف�ة اجلدیدة املرتبطة بفكر ا���ن فرضهت

                                             .العوملة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أ�س�تاذ ا�كتور یوسف محیدي : الرئ�س الرشيف �لملتقى 

               مد�ر �امعة حيي فارس  املدیة        
             أ�س�تاذ ا�كتور �� ش�نوف : ؤطر امللتقى م

      �امعة املدیة - و ا�لغات   معید لكیة ا�ٓداب           
أ�س�تاذ ا�كتور دمحم �ن مرزوقة :رئ�س امللتقى   

مال�د  �يل .�ٔ : رئ�س ا�لجنة  :ا�لجنة العلمیة �لملتقى  
:�ٔعضاء ا�لجنة   

�2امعة اجلزا�ر  -د مرشي �ن �لیفة .�ٔ   
�2امعة اجلزا�ر  -د فاحت �الق .�ٔ   
�امعة املدیة -د دمحم زوقاي .�ٔ   
�امعة املدیة -د صادق خشاب .�ٔ   
�2امعة البلیدة  - د �يل محیداتو .�ٔ   
�2امعة البلیدة  -د دمحم السعید عبديل .�ٔ   
�2امعة البلیدة  -سعید تويم . د  
�يل مداين ــ �امعة تیارت. د  
�امعة املدیة -مسعود �هلیة . د  
�امعة املدیة -سلمي ح�و� . د  
�امعة املدیة -دوايل بل�ري . د  
�امعة املدیة -دمحم رس�ر . د  
�امعة املدیة - دمحم توايم . د  
�امعة املدیة -شهاب �رسة . د  
�امعة املدیة -عبد القادر قرمزيل . د  

 
د النذ�ر بوملعايل.�ٔ : رئ�س ا�لجنة   

  �ٔعضاء ا�لجنة

�امعة املدیة - دمحم هامشي . �ٔ  -  

�امعة املدیة -ز�ر� یوسف الرحامين . �ٔ  -  

�امعة املدیة - فطمية �ن ربیعي . �ٔ  -  

�امعة املدیة -رشیفة خمت�ش . �ٔ  -  

�امعة املدیة -العشمي �ا�شة . �ٔ  -  

�امعة املدیة - الطالب بلقامس زوقار  -  

�امعة املدیة -الطالب احلاج قطاف  -  

�امعة املدیة -الطالب موىس عبادة  -  

�امعة املدیة -الطالبة ٔ�م�نة بلوزاين  -  

�امعة املدیة -الطالبة كزنة دمحمي  -  

�امعة املدیة -الطالب عبد القادر فر�اين  -  

�امعة املدیة -الطالبة ٔ�سامء محداوي  -  

�امعة املدیة -الطالبة ٔ�م�نة �ن �اوة  -  

�2امعة اجلزا�ر  - الطالب ٔ�بو �كر �ا�ي  -  

 

 
 طى�ٓخر ٔ��ل ٕالرسال امللخصات من �الل ا�منوذج املعـــ 

20/09/2018 :فقط هو  
10/10/2018یمت الرد �ىل امللخصات يف ٔ��ل �ٔقصاه ـــ   

 .�05/11/2018ٓخر ٔ��ل ٕالرسال املدا�الت اكم� هو ــــ 
یمت الرد �ىل املدا�الت املق�و� و ٕارسال ا�عوات ابتداء ـــ  

.                                     01/12/2018من   
جيب ٔ�ن تتوفر املدا�الت �ىل رشوط البحث العلمي ـــ 

                                                  . املعمتدة
يف ملتق�ات  ال تق�ل املدا�الت اليت س�بق و ٔ�ن قدمت ــــ 

    .يف ا�الت و ا�ور�ت ٔ�و ٔ��م دراس�یة ٔ�و اليت �رشت 
تق�ل املدا�الت املشرتكة ـــ ال   

رضورة ٔ�ن یصب مضمون املدا�الت يف ٔ��د حماور ــــ 
                              .امللتقى و ٕاشاكلیته املطرو�ة

دج 4000املشاركة يف امللتقى  ــ رسوم  

املشاركني ٕاطعام و ٕ�یواء امللتقى یتكفل ــ   

�رسل امللخصات و املدا�الت �ىل العنوان �لكرتوين ــــ 
                                                    : التايل

 

 



 

 




