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 الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور
 خمترب اجملتمع واخلطاب وتكامل املعارف

 فريق البحث يف اخلطاب والداللة

 

 دولية:الندوة لا

 العريب احلديث وسؤال اهلوية يالنقداخلطاب 

 
 0207نونرب  71و 71 الندوة: اتريخ

 اهلويةاخلطاب النقدي العريب احلديث وسؤال  موضوعها:

 ندوة دولية التصنيف: 

 سبة إليها:واهليئات املنت (،اململكة املغربية)الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور  اجلهة املنظمة:

 القيم اجملتمعيةوالداللة فريق البحث يف اخلطاب :.  
 اجملتمع واخلطاب وتكامل املعارف. خمترب 
 .ماسرت الفكر النقدي العريب: األصول واملرجعيات 

 

 :الورقة العلمية للندوة
تزعمها  ة اليتاحلرك، مع تعود احملاوالت األوىل لتحديث اخلطاب النقدي العريب إىل ما يزيد على مائة عام

لدعوة اليت أطلقها ايف كتابة اتريخ األدب، و  غربينيمنهج ال فادته منابست، العربية آداب اللغةلتأريخ  جرجي زيدان
"املنهج تجاوز يوأتسيس منهج علمي جتديد الدرس األديب، حول  خالل العقد الثاين من القرن العشرين طه حسني

كذلك منهجا  وكان املنهج املقرتح .يف اجلامعة املصرية الذي كان مهيمنا على دراسة األدب العريب وتدريسهالقدمي" 
نتج عن لي ،وتطوره املوضوعية اليت تتحكم يف نشأتهروط شقائما على التفسري العلمي حلتمية األدب يف ضوء الغربيا 

 .تطوره وتفسريونقده  دب العريبذلك اجتاه جديد مل يكن معهودا يف أتريخ األ
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يقرأ  علمي من خالل اتباع منهج، يعرف يف النقد العريب احلديث ابلالنسونية رائدا ملاكان طه حسني وإذا  
 أيب العالء لأطروحته حو )على النحو الذي جسده به يف  والتاريخعوامل النفس والبيئة العمل األديب يف ضوء 

خمتلف  النفتاح النقد العريب على إعالان ، جبانب العمل التأرخيي جلرجي زيدان،كذلكفإن عمله شكل  ، (املعري
ة احلديثة، بدءا املمارسة النقدية العربي زء كبري منأساسا جلشكلت منذ تلك الفرتة النظرايت النقدية الغربية اليت 

، مرورا ابلنظرايت يف ظل عوامله النفسية أو االجتماعية أو التارخييةاألديب اليت تفسر حتمية العمل ابلنظرايت السياقية 
وصوال إىل داللة ابملتلقي، ويلية اليت تربط الأجيد تفسريه يف داخله، وابلنظرايت الت ستقالكياان م  هد  النصية اليت تع

النظرايت اجلديدة اليت تتبىن العودة إىل السياق يف صورته الثقافية الشاملة اليت تنطلق من النظر إىل العمل األديب 
 منتجا ثقافيا يتأثر بعوامل الثقافة ويساهم يف تشكيلها. هبوصف

ل من نظرية نقدية حير ، " واملرجعياتمتعدد اهلوايت"حتول النقد العريب احلديث إىل نقد ونتج عن كل ذلك 
فتبىن طه  :مستقدمة من الغرب كل ما يصل إليه من مناهج، قدميه وحديثه،  جيرب على األدب العريبو ، إىل أخرى

ي منهج التحليل وحممد النويه حسني املنهج الوضعي التارخيي، وتبىن كل من العقاد وعز الدين إمساعيل وحممد مندور
يديولوجيا ء وأيب نواس وعلي أدمد ابكثري ويجيب حمفو.... كما شكل صعود اإالنفسي يف حتليلهم لنفسيات أيب العال

، من أمثال حممود دافعا لعدد من النقادوهيمنتها على الساحة الفكرية العربية بعد منتصف القرن العشرين املاركسية 
لوجي املاركسي، السوسيو  إىل تبين النقد... حممد بنيس ودميد حلمداينغايل شكري ويجيب العويف و أمني العامل و 

 اليت طورها كل من جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان...البنيوية التكوينية وخاصة يف صيغته 

ور الذي شهده ، إضافة إىل التطوإلغاء املرجع اخلارجينقد اإيديولوجيا املرتبطة بوسامهت مفاهيم احلداثة 
، براهيم اخلطيبإ كنظرية املنهج الشكلي عنديف هيمنة النظرايت النصية عند فئة أخرى من النقاد،   البحث اللساين،

كمال ة من النقاد منهم:  عند مجاعة معترب واللسانية يف صيغها: الشعرية والسردية والسيميائية  والنظرية النقدية البنيوية
، عبد املالك مراتضو  وسعيد بنكرادد الفتاح كيليطو وعب وسيزا قاسم وسعيد يقطنيوعبد السالم املسدي أبو ديب 

دمادي لطيف و عماد عبد ال :عند أمثالالذي ميزج بني معطيات البالغة العربية والبالغات اجلديدة والنقد البالغي 
 ...وسامية الدريدي حممد العمري وحممد مشبالصمود و 

إليه د دملت قبداية من سبعينيات القرن العشرين  اليت هبت على النقد العريب كما أن رايح ما بعد احلداثة
بشرى و  ممارسات جديدة وجدت هلا أصداء متباينة يف الساحة النقدية العربية، متتد من نظرية التلقي مع رشيد بنحدو

ادل ضاهر وعبد عبعض النقاد املشتغلني ابلفلسفة كوفلسفة التأويل مع  وحامد أبو أدمد وغريهم... موسى صاحل
ريي وعبد عبد هللا إبراهيم وعبد هللا الغذامي وعبد الوهاب املس :إىل تلقي التفكيكية لدى أمثالبومسهويل، العزيز 

ارخيية ... إىل نظرية النقد الثقايف مع تنويعاهتا املختلفة: النسوية وما بعد الكولونيالية والتوحممد مفتاحالعزيز دمودة 
د ورجاء بن وميىن العيد وخالدة سعيعبد هللا الغذامي وعبد هللا إبراهيم سعيد يقطني و اجلديدة... مع نقاد منهم: 

 ...ورشيدة بنمسعود وحممد معتصمسالمة 
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 د يف طرائق تلقيهمتباينا بني النقايالحظ احلديث الباحث املتأمل يف وضعية اخلطاب النقدي العريب غري أن 
ت رت االنفتاح دون حتفظ على خمتلف تلك النظرايقد اختا همإذا كانت فئة واسعة من: فالنقد الغريب نظرايت

لتجديد اخلطاب النقدي العريب، فإن فئة أخرى قد وقفت منها موقف املتحفظ، وحيدا واملناهج بوصفها مدخال 
ار ابحثون آخرون طريق اخت ، بينماشروط اهلوية الثقافية العربيةل ال يستجيبكوهنا إنتاجا ثقافيا غربيا من منطلق  
اهم يف ومن املوروث النقدي والبالغي العريب ما يسنظرية نقدية عربية أتخذ من نظرايت النقد الغريب  البحث عن

 .خطاب نقدي حديث ذي هوية عربية منفتحة أتسيس

شف حاجتنا إىل تقومي علمي للمنجز النقدي العريب، بشكل يك يكشف عنوهذا التباين يف أمناط التلقي 
 ويف بناء تواصل فع ال ومنتج مع اآلخر الثقايف. ،ابلذات اإبداعية عن مدى مسامهته يف بناء معرفة

 

 الندوة: يةإشكال
الباحثني  من املعطيات السابقة ليطرح على : القيم اجملتمعيةوالداللة فريق البحث يف اخلطابينطلق 

شكالية عامة يفرضها إ. وهي "عالقة اخلطاب النقدي العريب احلديث ابهلوية الثقافية"إشكالية مركزية تتمثل يف 
ندعو الباحثني إىل  سئلةأ هاتتفرع عنو  على املستويني النظري والتطبيقي، واقع يشهد بتعدد مرجعيات هذا اخلطاب

 ها:مهأ، تعميق البحث فيها

  تنظريا وتطبيقا؟ :نظرايت النقد الغريبطرائق تلقي النقد العريب احلديث ما  
  النظرايت يف جتديد اخلطاب النقدي العريب احلديث؟إىل أي مدى سامهت أمناط تلقي هذه 
 داخل املنجز النقدي العريب احلديث؟ العريبالبالغي و  النقدي الرتاث ما أشكال حضور 
  ؟ةعربيهل ميكن احلديث عن نقد أديب ذي هوية ثقافية 

 

 أهداف الندوة:
ة تقومي املنجز النقدي العريب احلديث تقوميا نقداي يستكشف مرجعياته املختلفة )القدمي تسعى الندوة إىل

يق مجلة من األهداف، حتق، وذلك بغية )تنظريا وتطبيقا( واحلديثة( ويعدد إيجازاته، كما يقف على أعطابه احملتملة
 أبرزها:

 يثها: قدميها وحدتعميق البحث يف مرجعيات الفكر النقدي العريب احلديث. 
 دمية واحلديثةالنظرايت واملفاهيم النقدية القتلف خمات تلقي النقد العريب احلديث يالوقوف على إشكال. 
 قدية وجدوى الدعوة إىل أتسيس نظرية أو نظرايت ن، تعميق البحث يف عالقة النقد ابهلوية الثقافية

 .عربية
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  اجملال العريبوأساليب تلقيها يف احلديثةاملسامهة يف تشكيل رؤية معرفية ونقدية للنظرايت النقدية . 
 سبيال  هاصف، بو وعالقتها ابآلخر املسامهة، من خالل ما سبق، يف تعميق املعرفة ابلذات الثقافية

 .إىل إنتاجها والنظرايت رفااستهالك املع النتقال منل

 

 الندوة: حماور
 أن تندرج البحوث املقدمة للندوة ضمن أحد احملاور التالية: ، انطالقا مما سبق،يقرتح فريق البحث

  املكاسب واإشكاالتالنقد العريب احلديث نظرايت النقد الغريبتلقي : 
 النقد العريب احلديث والرتاث النقدي والبالغي 
 احلديثة النظرية النقدية العربية 
  بني اخلصوصية والعامليةالنقد األديب 

 

 :ضوابط املشاركة
، امل املعارفوخمترب اجملتمع واخلطاب وتك، اجملتمعية: القيم والداللة اخلطابيف  فريق البحثيلتزم 

ي من قبل بعد خضوع البحوث املقرتحة للتحكيم السر  كتاب مجاعي  ضمنعلى تنظيم الندوة بنشر أعماهلا  اناملشرف
 از حبوثهم:الباحثني إىل مراعاة الضوابط التالية يف إيج. لذلك ندعو حمكمني تنتدهبم اللجنة العلمية املنظمة للندوة

  هبا يف جمال  املعمولاحرتام الشروط العلمية وسالمة اللغة و أن يكون البحث أصيال ممتازا جبدة املوضوع
 البحث العلمي.

 د حماور الندوة.حأن يكون ضمن أ 
 أال يكون قد ُنشر من قبل أو ُقدم للنشر. 
  به يف ندوة أخرىأال يكون صاحبه قد شارك.  
  يعتمد خطtraditionnel arabic  يف اهلامش 61يف املنت و 61حجم. 
 مع استقالل كل صفحة بتسلسل أرقام هوامشها.تدرج اهلوامش بشكل آيل أسفل كل صفحة ، 
 يذيل البحث بقائمة مرتبة تتضمن البياانت الكاملة للمصادر واملراجع املعتمدة. 
  آالف كلمة، مبا فيها اإحاالت وقائمة املصادر واملراجع.ال يتجاوز حجم البحث عشرة 
 رسوم املشاركة يف الندوة: ال 
 تتكف ل اجلهة املنظ مة بتوفري اإقامة والت غذية مد ة الن دوة. 
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 :الندوة واعيدم
 من اتريخ اإعالن كلمة(   166)يف حدود  ملخصات البحوث املقرتحةيف تلقي اللجنة املنظمة  شرعت

 .)مع إرفاق امللخص مبوجز للسرية العلمية للباحث( 0207متم شهر مارس إىل  عن الندوة
  0207أبريل  منتصفملخصاهتم بردود اللجنة املنظمة يف أجل أقصاه  تقبليتوصل الباحثون الذين. 
 هر غشت ش هنايةيف أجل أقصاه  همنسخا كاملة من حبوث يرسل الباحثون الذين يتوصلون ابلردود

0207. 
  قبل وات ويتوصل الباحثون الذين تقبل مشاركاهتم ابلردود والدع ،البحوث املتوصل هبا للتحكيمختضع

 .0207أكتوبر  هناية

 

 بياانت التواصل:
 :نياإلكرتوني ينالربيدأحد ترسل امللخصات والبحوث عرب 

arabcriticism@gmail.com 

arabcriticism1@gmail.com 

 

 الّندوة:  امنسق
 عبد الغين حسينأ . 
 علي صديقيأ . 

 

 ة:يميظتناللجنة ال
 حث يف اخلطاب والداللة: القيم اجملتمعيةبأعضاء فريق ال 
 طلبة ماسرت الفكر النقدي العريب: األصول واملرجعيات 
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