
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

و الفنون اآلدابكلیة 
العربياألدبقسم 

:بعنوان ملتقى وطنيتنظیمدمحم رزیقیقترح األستاذ 

معاییر أدبیة النص في النقد المغربي 
القدیم

:دیباجة الملتقى 

فعاالت عاطفیة أو إحساسات جمالیةنظرتھم إلى األدب على انھ كل كالم یثیر في النفس ان

البناء الفني إضافة إلى الذوق ، و ھي في جملتھا أھم المكونات التي تطبع الشخصیة األدبیة المبدعة 

.ثم ال بد كذلك من ذوق مبعثھ اإلحساس بالجمال 

.وتفصیال إلى ذكر األمور االیجابیة  

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

و الفنون اآلدابكلیة 
العربياألدبقسم 

:بعنوان ملتقى وطنيتنظیمدمحم رزیقیقترح األستاذ 

معاییر أدبیة النص في النقد المغربي 
القدیم

:دیباجة الملتقى 

فعاالت عاطفیة أو إحساسات جمالیةنظرتھم إلى األدب على انھ كل كالم یثیر في النفس ان

البناء الفني إضافة إلى الذوق ، و ھي في جملتھا أھم المكونات التي تطبع الشخصیة األدبیة المبدعة 

.ثم ال بد كذلك من ذوق مبعثھ اإلحساس بالجمال 

.وتفصیال إلى ذكر األمور االیجابیة  

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

و الفنون اآلدابكلیة 
العربياألدبقسم 

:بعنوان ملتقى وطنيتنظیمدمحم رزیقیقترح األستاذ 

معاییر أدبیة النص في النقد المغربي 
القدیم

:دیباجة الملتقى 

فعاالت عاطفیة أو إحساسات جمالیةنظرتھم إلى األدب على انھ كل كالم یثیر في النفس ان

البناء الفني إضافة إلى الذوق ، و ھي في جملتھا أھم المكونات التي تطبع الشخصیة األدبیة المبدعة 

.ثم ال بد كذلك من ذوق مبعثھ اإلحساس بالجمال 

.وتفصیال إلى ذكر األمور االیجابیة  



یقوم على تصورات أدبیة مشحونة بمشاعر إنسانیة یستقبلھا المتلقي نابعة من حاجة المبدع

:الملتقىإشكالیة
لقد كان الحافز أمام النقاد المغاربة الذین اجتھدوا في تحدید معاییر العمل األدبي طرح 

مستوى من األدبیة و الجمالیة ال یقل عن رؤیا أدبیة من شانھا أن ترقى بالنص األدبي إلى 

المستوى األدبي الذي وصلھ النص األدبي مشرقا خاصة في القرنیین الرابع و الخامس الھجریین، 

بعدما اطلع نقاد المغرب في ھذه الفترة على األفكار و اآلراء النقدیة المشرقیة ، وحاولوا 

و أعادوا النظر في الكثیر من المفاھیم و القضایا االستقالل بالشخصیة األدبیة المغربیة المتمیزة ، 

بالعمق و الدقة والوضوح ، كما رفضوا فكرة اإلقلیمیة الضیقة في مالنقدیة ، و اتسمت آراءھ

العمل اإلبداعي ، متمسكین بالنظرة الشمولیة للنص اإلبداعي ، و ما المصطلحات التي وجدناھا 

تحكم ھذه النظرة الالمحدودة لإلبداع من قبیل االتساع ، حاضرة في أعمالھا النقدیة إال دلیل على 

.و االطراد المشترك و المعاني المألوفة ، واالجتالب 

:الملتقى أھداف

 تأصیل النقد المغربي القدیم .

 الوقوف على جھود النقاد المغاربة النقدیة.

 النص في المدرسة النقدیة المغربیة القدیمة أدبیةإبراز معاییر.

:محاور الملتقى 

 المغربیة بین االحتذاء و االتكاء األدبیةالشخصیة.

 النص في النقد المغربي القدیم أدبیةتجلیات.

جھود النقاد المغاربة و مظاھر التمیز

دمحم رزیق. د: رئیس الملتقى

:التنظیمیةاللجنة : اللجنة العلمیة 
رئیساأ صالح زیدور رئیساد إسماعیل زغودة-1

عضواأ أدمحم شایب الدور عضواد سعید بكیر -2



عضواد احمد مدني  عضواد یوسف نقماري -3

عضوا د امعمر عفاس  عضواد دمحم الجیاللي بوزینة-4

عضواحدوش بختة عضواد دمحم الحاج لقوس -5

عضواقمومیة سعادعضوا د فتوح محمود -6

عضوازیان كریمة عضواد عبد هللا توام  -7

عضواصامت بوحایك أمینة عضوابلعبدي نبیلة د -8

عضوابوفوضیل سھامعضواد احمد عراب-9

عضواغربي عبد أرحمان عضواد الحاج جغدم - 10

:شروط المشاركة

 العلمیة المتعارف علیھااألصولان یتبع البحث المقدم

ان یتقید البحث بأحد محاور الیوم الدراسي.

 ة تظاھرة علمیةأیأن تكون المداخلة جدیدة ، لم یسبق نشرھا او المشاركة بھا.

 ال تقبل المشاركات الثنائیة.

یكون الملخص في ورقة واحدة أن.

 10عن المداخلةصفحاتان ال یزید عدد.

 16تكتب المداخالت بخطtraditional arabic ، 12أما اإلحاالت فتكون بخطtraditional

arabic)أسفل الصفحة  (.

 قرار لجنة التحكیم نھائي ، و ال یقبل الطعن.

:مالحظة -

.15/07/2019اجل الستقبال ملخص المداخلة أخر

.29/08/2019أخر اجل الستقبال المداخلة

.12/09/2019الرد على المداخالت المقبولة یوم  

 البرید إلىمع سیرة علمیة مختصرة لصاحب المداخلة ترسل الملخصات و المداخالت

: االلكتروني 



Rsedik@ymail.com أو aboufirasse84@gmail.com


