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  الأدبمالكرنفايلمو"الكرنفالية"ميفمالغربمالعريب.مالأمهيةموالآفاق

 

 ادليباجة
 

 

مالعملمالنظريموالنقديمليخائيلميقد  م مواليتمي م1978ابختنيم)م ملتحليلمالنصوصمالأدبية، مسلسةلممنمالفاهميمالأساس ية مَعد م(

ذممالكرنفالممهناما حدىمالظواهرمالالفتةمللنظرماليتمدرسهامابختني. ىلمالتأأكيدمعىلمقميةمالضحكموالكوميدايمهذامسعىما  الأخريما 

ميسمحمللناسممالصورتشلكمهذهممووفقامهل،م.بعيهناوقميةمالثقافةمالشعبيةميفمنصوصمأأدبيةم ابلمتل صموالانفالتممنمامجلاليةمهمرابا

،ممنمأأجلمجتربةملتجس يدماحلريةموالساواةيفرض مميود مق م خفاءمرساةلمجديةممنمخالهلموهومالسببماذليمغالباامماميمتم.مهامنظاممرمسي  ا 

مالمخلف مقد ممامجلالية.مصورةهذه ذا مكسالحمللزناعموعمالكرنفايل ممالمنط مما  مواحلقائقمالكرسةمنفسه موالتقاليد، مالسائدة، الجمللقمي

نهمقادرمعىلممتثيل،موفقاامليش يلمبريين،م"احملااكةمالساخرةم احلقيقةممةفهممماهيمتيحممامي مم،العكوسالعاملموموقواعدمالعيشميفماجملمتع،مفا 

م(.475:م1999بريين،مم.م]...[.مللضحكمقميةمتربويةملأنهمجيعلممنمالمكنمالوصولما ىلماحلقيقةم")

 
ا ىلمتوظيفمالعنارصمالكرنفاليةميفمالعروفمجبانبهماخلفيموروحمادلعابة،مومم،ابلفرنس يةمابللغةمالغاريبمالكتوبغالباامماميلجأأمالأدبم

ممالرسد. ورماذليمتلعبهميفمتقد  ظهارمقميهتامالهزلية،مويشملمذكلمأأيضامدراس هتاموتوصيفهامللكشفمعنمادل  مالنصوصمالأدبية،موا 

امأأنهملميقلمفم،ميبدومأأنمحتليلموجودمهذهمالعنارصمالكرنفاليةمأأمرمبدهييي؛منتيجةمذلكل بال ضافةما ىلمحتليلمهذهمالعنارص،ميبدومأأيضا

ورمعرفةمممنمنيمتكلممتيزيموظيفهتاملممأأمهية م.النوطمهبامادل 

م

اما ىلمجامليةمالانعاكس،م قموفسادم،مالكرنفايلمكتابةممتناقضةمومتعددةمالعاينممنطالمميوظفاستنادا يديولوجيةمالمتز  حتملميفمطي اهتاما 

م-وتؤد يماسرتاتيجيةمالكرنفالما ىلمالكتابةماحلواريةماليتمتستندم(.1978)مالكرنفاليةمالأدبية"ماجملمتعممنمخاللمماممس اهم"ابختني"مبـ"

ملـ الأشاكلمالهجينةميفمالأجناسم)التخفيموراءمالضحكمللتعبريمعنمالأأساوي(،موظهورمما ىلمأأسلوبمال خفاءم-"ابختني"موفقا

مللفكر. ممقوضا مأأو ما مالأدبممقو  مأأنميكون ميفرتضم"ابختني" مومنه مبتفكيكممالأدبية، ممنه؛ مابلسخرية مظاهر مهو مما خفاء ]أأيما 

 الظاهرمهزليامل عادةمبنائهموتقوميهممنمجديد.
م

اميةالكرنفالممةاليامجلممنطمتبىناليتمتمومم،ابلفرنس يةمةمابللغةالكتوبمةالغاربيروايةماليفمنفسمالس ياق،متمتزيمو هبذهمالكتابةملأهناميفمم،أأيضا

م متمتزي ممتعددة، مرواية مالتجانسمركبالمابلطرازالأساس موغري ممواهجةمحيثمم؛والتقطع ميف موقميهتا مالرواية مديناميكيات تمكن

مالأصواتموالأنواعموالأساليبموالأفاكرماليتميعرفمالؤلفمكيفيةمتنظميهامبطريقةمابرعة.

م

لنيمبعمقميفمالطريقةماليتمينتقدمهبامالؤلفونمالغاربةماخلطاابتمالتارخييةموالأدبيةموالفنية موانطالقاممنمهذهمالتوطئة،منتساءلممتأأم 

فونهممنمهجاءموخسريةموكرنفاليةملتفكيكم والس ياس يةماليتمتناولتمالبيئةمالغاربية؟موعنمكيفيةمموازنهتمموتقوميهمملها؟موماماكنواميوظ 

يديولوجيات؟هذهماخل مطاابتموال 

م

م
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 ال شاكلية
 

م:مودلمعمطرحما شاكليةماللتقىمعىلمحنومأأفضل،مميكنماقرتاحمعددممنمالأس ئةلماجلوهريةمواحملورية
م

 انتمالأدبمالغاريب؟ مأأشاكلمالكرنفالموكيفمتتغلغلميفممكو   كيفمتتجىل 

 كيفمنفهممديناميةمالكرنفاليةميفمبنيةمالروايةمالغاربية؟ 

 نفرضمم»،موحيثميتشابكمالالكممابللغةهذهمالأشاكلممنمأأجلماستيعاهباميفمالنصمالأديبمحيثمماهيةمكيفمميكننامالتساؤلمعنم

م مالاعرتافمالفعيلمبوجودان ا مأأيضا مولكن مللعامل، ممعيناا ا مليسمفقطمتصورا لينا،معىلمالآخرين، ما  ملالس امتع مندعومه كشخص)كطرف(

 (.273:مم2017)دومفيرش،مبيري.مم«ميميشغلنا؟)السأأةل(ماذلموالشاركةميفمال شاكل

 كيفمتسامهمأأساليبمالهتمكموالسخريةموالفاكهةمواحملااكةمالساخرةميفما ضفاءمالطابعمامجلايلمعىلماخلوفمالرهابمالنامجمعنمأأعاملمالعنفم

جعية،موفضائعماخلطابمالس يايسموالاجامتعي؟ موالأعرافمالر 
 

 الأهداف
 

ذميسعىمجيلممنم معىلمدراسةمجاملياتمالأدبمالكرنفايلمالغاريبماجلديدمالكتوبمابلفرنس ية؛ما  مالهدفمالأسايسمللملتقىممبين  مأأن  لمشك 

خرية،مالأمرماذليميتطل بمالعملمعىلمماميفمالكتاابتمالأم دبيةمالكت ابمالغاربةما ىلممتثيلمالواقعمالأأساويممنمخاللمالكوميداي،مالهتمكموالس 

موحضكم...وماما ىلمذكلممنممظاهرمالكتابةمالكرنفالية.ممن مخسريةموجدلموهتمك 
م

بداعمالأديبمعىلمأأن هم"مترينمكرنفايل"،موبعبارةمأأخرى،مهومرفضمللن ظام،مورفض مبداية،مميكننامالاعامتدمعىلممفهومم"ميخائيلمابختني"ملال 

مهوممعياريمواثبت،مومنمذكلمهندفما ىل مما مالأحادية،مورفضملك  مللكرنفالمعنمكثبممنمخاللمتوريةمملل غة دراسةماجلوانبماخملتلفة

دتميفمشعريةمسلبية )لميوجدمفهياممالأأساةمبأأسلوبمفاكيهميقوممعىلمالانزايحمالأديب،موذكلمبعكسمالعايريمالأسلوبيةمالأألوفةمواليتمجتس 

(؛مأأيمابلأحرى،مكيفمتدمجمالروايةمالغاربيةمخطاابتممعي نةمللمجمتعمبم مشظاايمأأدبيةم)دمجماخلطابمالأديبممبامدونه(.جتديدمفين 
م

مالروايةمالغاربيةمالكتوبةمابلفرنس يةمعىلموجهماخلصوصمبـم مسواء،ممم اميعطيمشالكموديناميةملهذهمم»تمتزي  الهتجنيمالل غويموالثقايفمعىلمحد 

كونغونم.ب،م)كوركورانم«الكتاابت. مالكتابمالغاربةمعنمم(.101:م2011م.ج.فم،وا  رؤامهمللمشهدمالس يايسميفمالغربمالعريبمحيثميعرب 

ماليتمتنعكسميف خرية مالؤل فونما ىلمالس  مهؤلء مفليلجأأ مالغاربية، موالتقاليد ممنمالثقافة ة ممس متد  مأأدبية مأأساليبموأأشاكل مالعارصمابس تخدام

دمالأصوات، ز،موتعد  منمانحيةمأأخرى،مومنممنظورمموالكرنفالية.مرواايهتمممنمخالل:مالهتمك،مواحملااكةمالساخرة،موالفاكهة،موالتنفريممنمالقز 

،ممزجيممنمأأمناطمعديدةم)راقيةمومتدنية(،موالعديدممنمم»مفــ،ميرسد ،مهتجنيمنيص  عادةمماميكونمرسدمالقصصمالكرنفايلمهو،مبشلكمعام 

د ةموالكوميدية(،موا  م(.2006.مب يالم،اكليكث)م«مالساخرة.،موالاقتباساتمواحلواراتمالعادمبناهئا،مواحملااكةمراجمالرسائلالنغامتم)اجلاد 
 

 احملاور
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مالرئيسمالرشيفمللملتقى

مأأ.د.مكاملمبداري،ممديرمجامعةمالس يةل

ملتقىالممةرئيس

م،مجامعةمالس يةلد.معبةلمحوييش

ممنسقماللتقى

مبوسعادةم،الدرسةمالعليامللأساتذةأأ.د.مصاحلمفايد،م
 

 اللجنةمالعلمية
 

ماللجنةمالعلميةمةرئيس

مد.مأأمريةمسوامس،مجامعةمالس يةل

مالأعضاء

مأأ.د.معامرمبلقرييش،مجامعةمالس يةل

مأأ.د.مفتحيمبوخالفة،مجامعةمالس يةل

مبوسعادةم،أأ.د.مصاحلمفايد،مالدرسةمالعليامللأساتذة

مأأ.د.مزينمادلينمضياف،مجامعةمالس يةل

مأأ.د.مخلرضمخريش،مجامعةمالس يةل

مأأ.د.موهيبةمزليق،مجامعةمالس يةل
Pre Catherine GRAVET, Université Le Mons, Belgique 

مأأ.د.مسعديةمبنمس تييت،مجامعةمالس يةل
Pre Marielle RISPAIL, Université Saint-Etienne, France 

مد.معبةلمحوييش،مجامعةمالس يةل
Dr Jean-Michel NZIKOU, CLA Besançon, France 

مد.مجوديمفارسمالبطاينة،مالملكةمالهامشية،مالأردن

ملبناناللبنانية،مامعةماجلد.مبوليتمأأيوب،م

مد.معبدمالواحدممنادي،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعادة

مد.مسلوىمابيجمبنممحيد،مجامعةمسوسة،متونس

مد.معلوىمشيل،مجامعةمسوسة،متونس

مد.ممعرمغرابوي،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعادة

م،مجامعةمالس يةلكاملمسليتاند.م

مةد.ملنيمبنمقويدر،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعاد

مد.مفوزيةممعروش،مجامعةمالس يةل

آس يامبغدادي،مجامعةمالس يةل مد.مأ

مد.منورةمش تواين،مجامعةمالس يةل

مد.مبلقامسمحاجملعرويس،مجامعةمالس يةل
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م

 2د.مسهاممزمورة،مجامعةمابتنةم
مد.ممحمدملنيمبنمداود،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعادة

 

 اللجنةمالتنظميية
 

منظمييةتماللجنةمالممرئيسم

مأأ.د.مفتحيمبوخالفة،مجامعةمالس يةل

مالأعضاءممممم

معبةلمحوييش،مجامعةمالس يةل

مصاحلمفايد،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعادة

مأأمريةمسوامس،مجامعةمالس يةل

منورةمش تواين،مجامعةمالس يةل

ممعرمغرابوي،مالدرسةمالعليامللأساتذة،مبوسعادة

مخوةلممتحشات،مجامعةمالس يةل

مالس يةلفةلمقعودي،مجامعةم

م،مجامعةمالس يةلفراحتيةسهامم

بتساممتباين،مجامعةمالس يةل ما 

معتيقةمخبيت،مجامعةمالس يةل

مانديةمكفيس،مجامعةمالس يةل
 

 داخالتتعلاميتموصيغةمال
م

م:ممداخةلملقرتاح

 لكمة(م؛م500ا ىلمم300ملخصمقصريم) -

 وببليوغرافيامانتقائيةم؛ممفتاحيةلكامتمم5 -
 ؛مدقيقةممنمالناقشةميفمهنايةملكمجلسةم20دقيقة،موختصصمم15مداخةلمدةمال -

ملزييةموالعربيةالفرنس يةموالاجنم:ملغاتمالداخةل

 الشلكمالتايل:وفقممقرتحةالمترسلمالداخالت
 ا مسمولقبمالتدخلم: .1
 الرتبةمالعلميةموجامعةمال نامتءم: .2
 الربيدمال لكرتوينم: .3
 عنوانمالداخةلم: .4
 :ماحملور(مدمرمقيدحتاحملورماخملتارم) .5
ملغةمالداخةلم: .6
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 ةم ماهموارخيت
م

آخرمأأجل -  2022أأكتوبرمم01ل رسالماللخصات:ممأ
رسالما خطاراتم -  2022أأكتوبرمم10:مالداخالتمالقبوةلا 
رسالم -  2022أأكتوبرمم25اكمةل:مالداخالتما 
رسالمالربانمج:م -  2022نومفربمم05ا 
 Google MeetأأوممZoomمتقنيةمعربم2022نومفربمم16مبتارخيملتقىعقدمالمين -
 poetique.algerienne@gmail.comمرسلماللخصاتما ىلمعنوانمالربيدمال لكرتوينمالتايل:ت -
،ميرىجمالمنطلأيمسؤالممنمهذاموالربيدمال لكرتوينمذومطبيعةمعلمية،مفهوملمجييبمعىلمالأس ئةلمالتعلقةمابللوجستياتموالتنظميم؛ممهذا -

 msila.dz-abla.houichi@univمالس يدةمعبةلماحلوييش:م٬اللتقىالتصالمبرئيسةم
رسالمتعلاميتموجدولمزمينما ىلماللتقىيفمهنايةم - ما جراءمدويلصيغةملميفمعاملأمنرشمحممتلملماكنيةمل ممالشاركني،مسيمتما 
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	جامعة المسيلة
	مخبر الشعرية الجزائرية بجامعة المسيلة
	فرقتا البحث :
	 السردية الجزائرية ما بين النظرية والتطبيق واستثمار المناهج النقدية المعاصرة – في إطار تماس السردية العربية بالسردية الغربية –
	 شعرية الموروث التراثي في الأدب الجزائري المكتوب باللغات الأجنبية
	بالتعاون مع كلية الآداب واللغات بجامعة المسيلة
	يقدِّم العمل النظري والنقدي لميخائيل باختين (1978) سلسلة من المفاهيم الأساسية لتحليل النصوص الأدبية، والتي يُعَدُّ الكرنفال منها إحدى الظواهر اللافتة للنظر التي درسها باختين. إذ سعى هذا الأخير إلى التأكيد على قيمة الضحك والكوميديا وقيمة الثقافة الشع...
	غالبًا ما يلجأ الأدب المغاربي المكتوب باللغة بالفرنسية، والمعروف بجانبه الخفي وروح الدعابة، إلى توظيف العناصر الكرنفالية في النصوص الأدبية، وإظهار قيمتها الهزلية، ويشمل ذلك أيضا دراستها وتوصيفها للكشف عن الدّور الذي تلعبه في تقدّم السرد. نتيجة لذلك، ي...
	استنادًا إلى جمالية الانعكاس، يوظف النمط الكرنفالي كتابة متناقضة ومتعددة المعاني، تحمل في طيّاتها إيديولوجية التمزّق وفساد المجتمع من خلال ما سمّاه "باختين" بـ" الكرنفالية الأدبية" (1978). وتؤدّي استراتيجية الكرنفال إلى الكتابة الحوارية التي تستند- وف...
	وفي نفس السياق، تتميز الرواية المغاربية المكتوبة باللغة بالفرنسية، والتي تتبنى نمط الجمالية الكرنفالية أيضًا، بهذه الكتابة لأنها في الأساس رواية متعددة، تتميز بالطراز المركب والمتقطع وغير المتجانس؛ حيث تكمن ديناميكيات الرواية وقيمتها في مواجهة الأصوات...
	وانطلاقا من هذه التوطئة، نتساءل متأمّلين بعمق في الطريقة التي ينتقد بها المؤلفون المغاربة الخطابات التاريخية والأدبية والفنية والسياسية التي تناولت البيئة المغاربية؟ وعن كيفية موازنتهم وتقويمهم لها؟ وما كانوا يوظّفونه من هجاء وسخرية وكرنفالية لتفكيك ه...
	ولدعم طرح إشكالية الملتقى على نحو أفضل، يمكن اقتراح عدد من الأسئلة الجوهرية والمحورية :
	 كيف تتجلّى أشكال الكرنفال وكيف تتغلغل في مكوّنات الأدب المغاربي؟
	 كيف نفهم دينامية الكرنفالية في بنية الرواية المغاربية؟
	 كيف يمكننا التساؤل عن ماهية هذه الأشكال من أجل استيعابها في النص الأدبي حيث يتشابك الكلام باللغة، وحيث « نفرض على الآخرين، ليس فقط تصورًا معينًا للعالم، ولكن أيضًا الاعتراف الفعلي بوجودنا كشخص(كطرف) ندعوهم للاستماع إلينا، والمشاركة في الإشكال (المسأ...
	 كيف تساهم أساليب التهكم والسخرية والفكاهة والمحاكاة الساخرة في إضفاء الطابع الجمالي على الخوف الرهاب الناجم عن أعمال العنف والأعراف الرّجعية، وفضائع الخطاب السياسي والاجتماعي؟
	لا شكّ أنّ الهدف الأساسي للملتقى مبنيّ على دراسة جماليات الأدب الكرنفالي المغاربي الجديد المكتوب بالفرنسية؛ إذ يسعى جيل من الكتّاب المغاربة إلى تمثيل الواقع المأساوي من خلال الكوميديا، التهكم والسّخرية، الأمر الذي يتطلّب العمل على ما في الكتابات الأدب...
	بداية، يمكننا الاعتماد على مفهوم "ميخائيل باختين" للإبداع الأدبي على أنّه "تمرين كرنفالي"، وبعبارة أخرى، هو رفض للنّظام، ورفض للّغة الأحادية، ورفض كلّ ما هو معياري وثابت، ومن ذلك نهدف إلى دراسة الجوانب المختلفة للكرنفال عن كثب من خلال تورية المأساة بأ...
	تتميّز الرواية المغاربية المكتوبة بالفرنسية على وجه الخصوص بـ « التهجين اللّغوي والثقافي على حدّ سواء، ممّا يعطي شكلا ودينامية لهذه الكتابات.» (كوركوران، ب. وإكونغون، ج.ف. 2011 :101). حيث يعبّر الكتاب المغاربة عن رؤاهم للمشهد السياسي في المغرب العربي ...
	رئيسة اللجنة العلمية
	الأعضاء
	Pre Catherine GRAVET, Université Le Mons, Belgique
	Pre Marielle RISPAIL, Université Saint-Etienne, France
	Dr Jean-Michel NZIKOU, CLA Besançon, France

	رئيس اللجنة التنظيمية
	الأعضاء
	- ملخص قصير (300 إلى 500 كلمة) ؛
	- 5 كلمات مفتاحية وببليوغرافيا انتقائية ؛
	- مدة المداخلة 15 دقيقة، وتخصص 20 دقيقة من المناقشة في نهاية كل جلسة ؛
	لغات المداخلة : الفرنسية والانجليزية والعربية
	- آخر أجل لإرسال الملخصات: 01 أكتوبر 2022
	- إرسال إخطارات المداخلات المقبولة: 10 أكتوبر 2022
	- إرسال المداخلات كاملة: 25 أكتوبر 2022
	- إرسال البرنامج: 05 نوفمبر 2022
	- ينعقد الملتقى بتاريخ 16 نوفمبر 2022 عبر تقنية Zoom أو Google Meet
	- ترسل الملخصات إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: poetique.algerienne@gmail.com
	- هذا البريد الإلكتروني ذو طبيعة علمية، فهو لا يجيب على الأسئلة المتعلقة باللوجستيات والتنظيم ؛ ولأي سؤال من هذا النمط، يرجى الاتصال برئيسة الملتقى٬ السيدة عبلة الحويشي: abla.houichi@univ-msila.dz
	- في نهاية الملتقى، سيتم إرسال تعليمات وجدول زمني إلى المشاركين لإمكانية نشر محتمل للأعمال في صيغة إجراء دولي


