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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  المسيلة–جامعة محمد بوضياف 

  مخبر الشعرية الجزائرية

  معة محمد بوضياف المسيلةالرعاية السامية للسيد مدير جاحت ت
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  مخبر الشعرية الجزائريةب 2021 يفريف 02، الثالثاءيوم 
  

� Ûa‡òubjí 
  

م، والذي متيز بالنفي القسري  20الذي يتبعه خاصة يف القرن العشرين  اهتمت الدراسات احلديثة بأدب املنفى وال

واختيار أمكنة غري املكان الذي تنتمي إليه الذات، أو النفي الطوعي الذي ختتاره الذات لتنعزل حول ذاا، وعليه اجته الفكر 

يف ظل رفض آليات ونتائج الواقع " ذاته"عي الذي ينتجه العقل، الذي اختار التمركز حول املعاصر إىل االهتمام بالنص اإلبدا

الذي مل يعد إنسانيا، أو يقدم للحياة ما ينبغي وما جيب ومنه كان املنفى إعادة تشكيل وصياغة للذات، فهو عملية تفاعل 

ية أمام مسألة قلقة وجودية قلق الواقع واملستقبل الغامض، حتدث بني ثالثية الزمان واملكان واجلماعة، مما يضع التجربة اإلبداع

فالنص حياة ممتدة للذات املنفية لكنها ال تنفصل عن اجلماعة املنفية اليت تضطر للبحث عن التوازن املفقود، حبث عن مجاليات 

ية يف ظل الدوس عليها، قد يبتعد هلذه احلياة اليت طغت عليها املادة وانتصار على إحباطات متكررة والوقوف على مقومات إنسان

الوطن عن الذات كواقع وتفاصيل أحداث وعالقات اجتماعية لكنه يبقى يف ذاكرة املبدع بنية يتجاوز من خالهلا ذلك الواقع 

ملبدع ذاته ويرسم مواعيد هلا من اجلمالية االيتيقية واالستطيقية، رغم أّن املنفى ضياع يف حماولة التكيف واستيعاب احملن حىت يعيد ا

من جديد، قد تكون حالة صراع من أجل إثبات الذات رغم أّن حالة االغرتاب تبقى طاغية لذلك كان األدباء والفالسفة املنفيني 

قد تقاربت وجهات نظرهم اجتاه املنفى رغم اختالفهم، حسب طبيعة التجربة اإلبداعية اليت خيضع هلا كل واحد منهم فاملنفى 

ر حسب األسباب رغم أنه يتميز بعدم االستقرار وطول اإلنتظار على أمل حتقيق األمنيات القريبة أو سفر قد يطول أو يقص

  :وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية.البعيدة لدى الفكر اإلبداعي 
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� òîÛbØ’⁄a 
  

o هل أدب املنفى غائب أم مغيب ؟  
o للجامعة ؟ هل أدب املنفى والفكر بصفة عامة يف عالقتهما اجلدلية قّدما نتاجا 
o ما اجلمالية اليت حيققها أدب املنفى برتك مسافة استيطيقية إدراك املوضوع يف كليته واالقرتاب منه واإلخالل حبقيقته ؟ 
o  هل فعال املنفى هو الالمنتمي وال مكان للذاكرة أم يتسع املنفى للمنتمي حبكم املتغري وهل املبدع املنفي ابن التاريخ

  واللحظة أم ضحيته ؟
 

� @Òa‡çþa 
@:يطمح امللتقى إىل حتقيق مجلة من األهداف واألغراض يروم حتقيقها نوجزها فيما يلي @

o م الفكريةتبادل األفكار والرؤى بني الباحثني مبختلف مشارم  وقناعام وتوجها. 
o جوانبهوطن إلثراء املوضوع من كل إعداد فسحة معرفية للتباري املعريف بني الباحثني عرب جامعات ال. 
o  تنبيه وإحالة الطلبة الباحثني ولفت انتباههم ملثل هذه املواضيع الغائبة واملغيبة يف البحث العلمي عند إجناز أعماهلم العلمية

 ."ماسرت أو دكتوراة " 
o  تالقح أفكار النخبة العلمية حول موضوع املنفى القسري والطوعي ودراسته من شىت النواحي خاصة النفسية

  .واالجتماعية
  

� �a@Šëb@ @
  .املنفى وسلطة الواقع :المحور األول -

 .مفهوم ظاهرة املنفى •
 .جدلية املنفى واالغرتاب •

  .صور املنفى يف اإلبداع :المحور الثاني -

 .املنفى يف القصيدة •
 .املنفى يف السرد الروائي والقصصي •

  .املنفى ومشكالت احلياة: لثالمحور الثا -

 .للخروج من القسر الفكري املنفى وحرية التعبري املسموح ا •
 .املنفى وإعادة بناء الذات •

  .املنفى والفكر الفلسفي: الرابعالمحور  -

 .املنفى االختياري للفالسفة واملفكرين •
 .البعد األنطولوجي واالبستيمي واألكسولوجي للمنفى •

  .آثار املنفى على حياة النص: الخامسالمحور  -

 .جتديد الفكر وحياة املنفى •
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 .لبناء ثقافة موازية املنفى استشراف •
  .األوبئة وظاهرة العزل الصحي وإبداع النص الشعري والروائي واملقال الفلسفي: السادسالمحور  - 

 

� ò×Šb“¾a@Âë‹’@ @
 .أن يكون البحث يف صلب احملاور املذكورة .1
 .أن تتوفر يف املداخلة مواصفات البحث العلمي ومعايريه املتعارف عليها يف البحوث األكادميية .2
 .يكون البحث أصيال مل يسبق نشره ومل يُقدم يف ملتقيات أو فعاليات سابقة أن .3
 .واللهجة القبائلية العربية، الفرنسية، اإلجنليزية: لغات امللتقى هي .4
أن ال يتجاوز امللخص الصفحة الواحدة، على أن يسبق بكلمات مفتاحية هلا عالقة مبوضوع البحث ال يتجاوز  .5

 .كلمات) 6( عددها
 مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع واملالحق A4حجم( صفحات10صفحة وال تقّل عن15ال تزيد املداخالت عن أن .6

 ).تكون اهلوامش يف آخر البحث(
، 14بنط  Arabic Transparentواهلوامش خبط  16بنط  Traditionnel Arabicيكتب املنت خبط  .7

، 2,0 ، ميني الصفحة2,0 ، أسفل الصفحة1,5 أعلى الصفحة ،24/16 احلجم: أّما مقاسات هوامش الصفحة
 .وتثبت اهلوامش يف اية البحث، بشكل تسلسلي، وبطريقة يدوية. 2,0 يسار الصفحة

 .ختضع امللخصات والبحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية .8
 .ال تقبل املداخالت الثنائية .9

 .يرسل الباحث ملخصاَ لسريته الذاتية يف حدود صفحة واحدة .10
 com.gmail@Kaderla14 :عرب  Wordيف صيغة وورد  خالتاملداترسل  .11

  

� òßbç@‡îÇaìß@ @
 .م1220 انفيج 90 :آخر أجل الستالم امللخصات يوم .1
  .م1220انفي ج 51 :آخر أجل للرد على امللخصات املقبولة .2
  .م1220 جانفي 25 :آخر أجل الستالم املداخالت كاملة يوم .3
  Google Meetأو   Zoom: بتقنية التحاضر املعتمدة م1220 يفريف 20: لثالثاءيوم ا امللتقىنعقد ي .4
 .جمانية امللتقىاملشاركة يف أشغال  .5
 

  جامعة املسيلة ،عبد القادر العربي الدكتور: رئيس امللتقى

 جامعة املسيلة ،جلول دقي الدكتور: اللجنة العلمية للملتقىرئيس 

� òîàÜÈÛa@òävÜÛa@óÔnÜàÜÛ@ @
 جامعة املسيلة    رئيسا    عبد القادر العريب .د .1
  بسكرةجامعة   عضوا           سليم بتقة .د.أ .2
  جامعة املسيلة  عضوا           بلخري عقاب .د.أ .3
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  جامعة املسيلة  عضوا          فتحي بوخالفة .د.أ .4
  جامعة املسيلة  ا       عضو     خلضر خرشي .د.أ .5
  جامعة املسيلة  عضوا      عبد الرمحان بن يطو .د.أ .6
  ميلة. ج.م    عضوا     عالوة كوسة .د.أ .7
  جامعة املسيلة    عضوا      صاحل فايد .د .8
  جامعة املسيلة  عضوا         مفتاح خلوف .د.أ .9

  جامعة املسيلة  عضوا           عمر غرباوي. د .10
 جامعة املسيلة  عضوا        خالد شبلي.د .11

  

� óÔnÜàÜÛ@òîàîÄänÛa@òävÜÛa@ @
  جامعة املسيلة  رئيسا          فتحي بوخالفة          .د.أ .1
  جامعة املسيلة  عضوا            د عمار بن لقريشي.أ .2
  جامعة املسيلة  عضوا            عبد القادر العريب. د  .3
  جامعة املسيلة  عضوا            صاحل فايد. د  .4
 جامعة املسيلة  عضوا            عمر غرباوي.  د .5
  جامعة املسيلة  عضوا             مجال بوخلط. د  .6
 جامعة املسيلة  عضوا            خليفة عوشاش .د .7
 جامعة املسيلة  عضوا            حبوص زكري. د .8
 جامعة  املسيلة  عضوا          ابرهيم زاليف               . د .9

 جامعة  املسيلة  عضوا          نصرية سويسي            . د  .10
 جامعة  املسيلة  عضوا         عبد العزيز العايب    . د .11
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  استمارة المشاركة
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