
1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة

 كلية اآلداب واللغات والفنون 

 قسم اللغة العربية وآدابها

شكاليات الثقافة والهوية "إوحدة البحث " األدب الجزائري و           

 

 

 

 

 

      

     

في السياق العربي الحديث واملعاصر بوصفه مرتكز األنا  ةيمثل سؤال الهوية إحدى القضايا الحاسم   

ومن هذا املنطلق انعكست اشكالية  ، الحضارية من جهة ومحدد العالقة مع اآلخر من جهة ثانية

ياسية الهوية والعالقة مع اآلخر في مختلف املمارسات الثقافية بحقولها املتعددة من الخطابات الس

وقد كان الخطاب الروائي بفضل امكانياته الفنية ،لى الخطاب األدبي النقدي تحديدا إموما عوالفكرية 

الحقل االبداعي األبرز الذي تجلت فيه وعبر تحوالته املختلفة اشكالية الهوية بكل ابعادها التاريخية 

 والدينية واالجتماعية والثقافية واألدبية . 

الجدلي للعالقة مع اآلخر نتيجة أوضاع الهيمنة االستعمارية في الوطن العربي  من خالل السياق  

موما وفي الجزائر خصوصا وما رافقها من حركات املقاومة والتحرير التي انبثقت اساسا من اإلحساس ع

رزا وفي هذا السياق عرفت الرواية الجزائرية الحديثة واملعاصرة حضورا با. والهوية املتجذر باالنتماء 

 تميز تاريخيا بمرحلتين مختلفتين : الية الهوية والعالقة مع اآلخر كشإل 

 مرحلة الثورة التحريرية  -

 مرحلة ما بعد االستقالل  -

لطبيعة املرحلة وقد انطوت كل مرحلة من املرحلتين على خصوصية موضوعية وفنية موافقة      

الى الوطني امللتقى هذا  في ضوءيسعى العمل ثم ومن  .بداعيةثقافية واإل وسياقاتها السياسية وال

 ةالجزائريرواية الوطنية الجزائرية وتشكالتها الخطابية في الالهوية االحاطة التحليلية بتجليات قضية 

ابان الروائي الجزائري املعاصر خطاب الومن خالل هذا الهدف املركزي يمكننا تحليل ،املعاصرة 

  .ودوره الثقافي  في صياغة وتثبيت مقومات الهوية الوطنية واالستقالل مرحلتي الثورة 

نستكشف الخطابات املعارضة لخطاب  -وضمن محور التعارضات الثقافية  -وفي الوقت نفسه    

صولها الثقافية ونتائجها على مستوى قضية الوعي  بالوطنية أالتحرير والوطنية ، متوخين  تفكيك 

استكشاف الروافد امللتقى إلى عمل يسعى ،  الهويةشاملة عن خطاب  جل بناء رؤيةأومن . الجزائرية 

: بواسطة تقنية التحاضر  عن بعداألول  وطنيامللتقى ال  

 سؤال الهوية في الخطاب الروائي الجزائري املعاصر 
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. وال يستكمل هذا   ةاملعاصر  ةلجزائريرواية افي الالهوية الثقافية املتعددة التي تشكل في ضوئها خطاب 

   الجهد بدون املامه بالتأثيرات الثقافية واألدبية التي افاضها هذا الخطاب في السياق العربي واألجنبي .

 

 

 هوية في عالقته باستقبال اآلخر ؟ لكيف جسد الخطاب الروائي الجزائري املعاصر سؤال ا

 

  استكشاف تمثالت الهوية والعالقة مع اآلخر  -

 معرفة املحددات الثقافية التي تأسس عليها خطاب الهوية  -

   ضمن اشكالية الهوية في الخطاب الروائي الجزائري  بناء شبكة تعريفية بالنصوص والكتاب الجزائريين -

 املفاهيم املؤسسة لدراسة مفهوم الهوية وتحليله في الخطاب الروائي تمثل   -

 رصد التحوالت الثقافية والفنية التي أخفقت خطاب الهوية في الرواية الجزائرية املعاصرة  -

 

 الهوية والثورة  -

 الهوية والوطن -

 الهوية والتاريخ  -

  الهوية واملجتمع  -

 الهوية واآلخر  -

 الهوية وتحديات العوملة  -

   

 

 رئيس الجامعة  –عيالم الحاج د  الرئيس الشرفي : أ. /1

 عميد كلية اآلداب واللغات والفنون  -د/ عبد الوهاب مسعودا.  مؤطر امللتقى : /2

 .فرحات موساوي رئيس امللتقى : د/ /  3

 -رئيس قسم اللغة العربية وآدابها  -دومة كرفاوي بن / منسق امللتقى : د/  4

 محمد قراش د/ أ ، / رئيس اللجنة العلمية للملتقى: 5

 نايل سفيان  : د/  يةلجنة التنظيمال/ رئيس 6

 

 

  –جامعة الجلفة  -أ.د /قنشوبة أحمد   

 جامعة الجلفة  -د/  كمال بن عطية ا. 

 جامعة الجلفة  –أ.د/ فيطس عبد القادر 

 جامعة الجلفة  –أ.د/ حشالف لخضر 

 جامعو الجلفة  –أ.د/ لخضر لوصيف 

 جامعة الجلفة  –ا.د / عيس ى اخذاري 

/ إشكالية امللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقى2  

ىامللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقأهداف / 3  

 امللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقىمحاور  / 4

 امللتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى/ هيئة 3

 / أعضاء اللجنة العلمية للملتقى3
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 جامعة الجلفة  –د/ بوصبيعات أحمد ا. 

 جامعة تيزي وزو  –د / راوية يحياوي  أ.

 جامعة بويرة  –د/ تومي سعيدة 

 جامعة املدية  –د/ حيولة سليم ا. 

 جامعة الجلفة  -د/ مراح عبد الحفيظ 

 جامعة الجلفة  -د/ فرحات موساوي 

 –جامعة الجلفة  -د/ بلعدل طيب 

 جامعة الجلفة  -د/ جاب هللا بايزيد 

 جامعة الجلفة –د/ فضة امليلود 

 الجلفة جامعة  –د/ قناني امليلود 

 جامعة الجلفة  -د/ كرفاوي بن دومة 

  جامعة الجلفة  –د/رتيمي عمر 

 جامعة االغواط  –د/ عثماني بولرباح ا. 

 جامعة الجلفة –د / غضبان ليلى 

 جامعة الجلفة –د/ بن دراح باية 

     1 جامعة باتنة –طيب أ .د/ بودربالة 

 جامعة الجلفة  –أ.د/ ناوي كريمة 

 جامعة الجلفة  –ا. د / طيب لطرش ي 

  جامعة الجلفة  –د/ بن هورة نسيمة 

 جامعة الجلفة  – نصيرةد/ بن شريط 

 جامعة الجلفة - د/ نويجم مسعودة

 جامعة الجلفة  -د/ براهيمي الحاج 

  جامعة الجلفة  -د/ سويس ي أحمد  

 جامعة الجلفة  -د/ نايل سفيان 

 جامعة تيبازة –د/سداس مصطفى 

 جامعة البليدة  –د/بلعزوقي محمد 

 -جامعة الجلفة  -د/ لطرش بولرباح  

 جامعة الجلفة  –أ.د/ بومانة محمد 

 جامعة الجلفة  –حمدان أ.د/ بوصلحيح 

 عي مغنيةماملركز الجا -د/بلحاجي فتيحة

 جامعة الجلفة   -د/ رشيد جلود  

 -جامعة الجلفة  - ن مسعود محمد العربيد/ ب

 -جامعة الجلفة  -د/ بلخيري عبد املالك 

 جامعة مسيلة  –د/ العربي عبد القادر 

 جامعة الجلفة  -د/ هزرش ي عطية

 امعة الجلفةج -د/ بودنة بلقاسم

  بشار  جامعة  –د/بوشيبة بوبكر ا. 

 جامعة الجلفة  -د/ بوزكري حفناوي 

 جامعة الجلفة  -د/ براهيمي براهيم 

 جامعة الجلفة  -د/ عزالوي محمد ا. 

 جامعة الجلفة  -/ حواس سعيديا

 جامعة الجلفة  -/ معمري صادق ا

 جامعة الجلفة  -د / علوي نورد الدين 

 جامعة الجلفة  -د/ بن هورة يوسف 

 جامعة الجلفة  -د/طيباوي عطية  

 جامعة الجلفة - د/ بختي علي

 جامعة الجلفة  -عايدي طاهر د/ 

 جامعة الجلفة –د/ بن علي الطاهر 

 جامعة الجلفة –د/ حميدة عبد القادر 

 جامعة الجلفة  –د/ طهالل عيس ى 

 جامعة الجلفة  -د/ بلقاق لخضر

 

 

 

 د/ براهيمي الحاج 

 محمد حكيمي  د / 

 كريم مبروكي د/ 

 نورة أ / بلعيفاوي 

 د/ العارف احمد 

 

 أ / عيشة نعجة 

 أ/ بختي نايل

 الياس الصادق  أ /

  أ/ حبيطة أم هانيء 

 سالمي العيد/ د

 

 

 / اللجنة التنظيمية للملتقى4

 / شروط امللتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى5
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 أن يكون املوضوع منسجما مع أحد محاور امللتقى أ/ 

 السيرة الذاتية.ملخص مرفق بتقديم  ب/

 يتسم بالجدية أن و  / أن يكون العمل فردياج

 ال تقبل املداخالت املزدوجة . د/ 

  .متضمنا االشكالية والخطة واملنهج بوضوح امللخص في حدود صفحة واحدة يكون / ه

 صفحة 20الى حدود  صفحات 12من املقدمة  لة النهائيةاملداخيكون حجم / و

 في الهامش  12وفي املتن  16 حجم Sakkal Majalla  العربي البسيط ي / الكتابة بخط

  آخر املداخلةالهوامش ع / تدرج 

 سم بين االسطر 1سم في كل جهة وبمسافة  2غ/تحديد الصفحة ب 

 تضمن املداخلة النهائية ملخصا باللغتين العربية واالنجليزية تف/ 

 وخاتمة  ية دقيقة مضبوطة تحليلعناوين  ق/ تلتزم املداخلة النهائية حدود منهجية مؤطرة بمقدمة و 

 

 

 05/01/2022آخر أجل إلرسال امللخصات : 

 15/01/2022الرد على امللخصات في أجل أقصاه : 

 15/02/2022ل املداخالت :  آخر أجل إلرسا

  2022/  02/  25الرد على املداخالت : 

 2022/  03/  10 – 09 :  يوميانعقاد امللتقى 

رسل امللخصات واملداخالت عبر 
ُ
  houyiaquetion@gmail.com : اآلتي اإلميلت

  حقوق النشر على عاتق املشاركين  .  مالحظة : تنشر االعمال في كتاب جماعي

 مواعيد مهمة/ 5


