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لقد عاٌش النقاد المغاربة تجربة نقدٌة مستندٌن فً كثٌر منها علىى خوىوانهم المرىار،ة ك فكانى  

ك مع مٌىل فعاال  عاطفٌة أو خحساسا  جمالٌةنظرتهم خلى األدب على انه كل كالم ٌثٌر فً النفس ان

ائمىة علىى اللغىة و العقىل و خلى تفضٌل الرعر على النثر ك آوذٌن بعٌن االعتبار العال،ة التركٌبٌىة الق

البناء الفنً خضافة خلى الذوق ك و هً فً جملتها أهم المكونا  التً تطبع الروصٌة األدبٌة المبدعة 

من جهة ك و تضفً الجمالٌة على النص األدبىً كو ٌيٌىد النقىاد المغاربىة علىى هىذو المكونىا  العقىل 

الم غلىب علٌىه العقىل خال يانىه و صىوبه ك الذي ٌإلف بٌنها ك و ٌرد بعضها خلى بعض ك خذ ما من كى

 ثم ال بد كذلك من ذوق مبعثه اإلحساس بالجمال .

لقىىد تهٌىىؤ خلىىى أذهىىان النقىىاد المغاربىىة أن القىىول بالجمىىال فىىً مٌىىادٌن الفىىن خنمىىا ٌنصىىرف جملىىة 

 وتفصٌال خلى ذكر األمور االٌجابٌة  .



خبداعٌىة فىً هٌئتٌهىا الحسىٌة و  و بهذا المعنى ٌتسع مفهوم النص األدبً بما ٌستحضرو من لغىة

الرعرٌة لألجسام و المعانً بصٌاغة تملٌها أو تفرضها ،درة المبدع و تجربته وفق معادلىة فنٌىة بىٌن 

المجاي و الحقٌقة دون أن ٌستفرد طرف بآور ك و لكن ال بؤس من أن ٌستفي أحدها اآلوىرك مادامى  

جىارب داوىل الحىس والرىعورك فىالنص األدبىً هذو المعادلة تظل أنماطها متعددة بتعىدد الىرإو و الت

 ٌقوم على تصورا  أدبٌة مرحونة بمراعر خنسانٌة ٌستقبلها المتلقً نابعة من حاجة المبدع

 : الملتقى إشكالية

لقد كان الحافي أمام النقاد المغاربة الذٌن اجتهدوا فً تحدٌد معاٌٌر العمل األدبً طرح 

األدبً خلى مستوو من األدبٌة و الجمالٌة ال ٌقل عن رإٌا أدبٌة من رانها أن تر،ى بالنص 

المستوو األدبً الذي وصله النص األدبً مرر،ا واصة فً القرنٌٌن الرابع و الوامس الهجرٌٌنك 

بعدما اطلع نقاد المغرب فً هذو الفترة على األفكار و اآلراء النقدٌة المرر،ٌة ك وحاولوا 

المتمٌية ك و أعادوا النظر فً الكثٌر من المفاهٌم و القضاٌا االستقالل بالروصٌة األدبٌة المغربٌة 

بالعمق و الد،ة والوضوح ك كما رفضوا فكرة اإل،لٌمٌة الضٌقة فً  مالنقدٌة ك و اتسم  آراءه

العمل اإلبداعً ك متمسكٌن بالنظرة الرمولٌة للنص اإلبداعً ك و ما المصطلحا  التً وجدناها 

 دلٌل على تحكم هذو النظرة الالمحدودة لبإبداع من ،بٌل االتساع ك حاضرة فً أعمالها النقدٌة خال

               .و االطراد المرترك و المعانً المؤلوفة ك واالجتالب 

 الملتقى : أهداف
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 . الو،وف على جهود النقاد المغاربة النقدٌة 
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 شروط المشاركة:

 العلمٌة المتعارف علٌها األصولن ٌتبع البحث المقدم أ 

 ن ٌتقٌد البحث بؤحد محاور الٌوم الدراسًأ . 

  ة تظاهرة علمٌة.أٌفً المراركة بها  أوأن تكون المداولة جدٌدة ك لم ٌسبق نررها 
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 مالحظة : -

 . 61/51/7562اجل الستقبال ملوص المداولة  أور

 . 72/50/7562 أور اجل الستقبال المداولة



 . 67/52/7562الرد على المداوال  المقبولة ٌوم  
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