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  :اليوم الدراسيديباجة

جملة من التحوالت في  مسيرته الطويلةعرف المشهد الروائي الجزائري خالل 

مجال الكتابة االبداعية، وهذا من خالل التطور الكبير الذي مس األشكال والمضامين، 

فتشكل لدى الروائيين وعي فني جديد، يقوم على تخييل يراعي جملة من التحوالت على 

  .مستوى األبنية التاريخية واالجتماعية والثقافية

ثمر هذا الراهن الثقافي والفكري، الذي يميزه التصادم ومن هذا المنظور تأتي الرواية لتست

والتناقض، مما خلق لدى المبدع الجزائري والعربي أزمة هوية، حيث ازدادت تعقيدا في 

قراءة يف - الكولونياليةالرواية اجلزائرية وسياقات ما بعد 

-املرجعيات وأشكال التمثيل  

2018نوفمرب  07/ يوم  



، خصوصا مع زوال االستعمار ظل الهزات التي يعرفها الوطن العربي والعالم ككل

  .التقليدي

التي أصابت واقع المبدع، كان  اريخيةوالتحوالت التوعبر كل هذه التراكمات المعرفية 

البد للرواية الجزائرية أن تعيد تشكيل خطابها من جديد، وهذا من خالل جملة من 

التمثيالت السردية باصطالح إدوارد سعيد، والتي تعيد صياغة مسألة الهوية والغيرية، 

ل يغوص في خييوتعيد مساءلة الواقع الجديد بمختلف إفرازاته المتصارعة، وذلك عبر ت

نات السردية، وينبش  في مناطق التوتر والحساسية، وهذا باستثمار المكو المسكوت عنه

التي تستند إلى سرد يعيد تكثيف األحداث التاريخية والواقعية  التاريخية والتراثية

وتوزيعها في ثنايا النص الروائي، سرد يقوم على رؤية عميقة  في مقاربة  ،والمتخيلة

الجزائري والعربي في مرحلة ما بعد  التي تواجه االنسان الواقع وطرح القضايا الجوهرية

، وهذا يتم عبر مجموعة من األسئلة الثقافية، فاستطاعت من خالله الرواية االستعمار

يعكس وعي المبدع بجماليات الكتابة وتفكيك الواقع،  الجزائرية التأسيس لمخيال جديد

وإعادة بناء التاريخ بوعي جديد من أجل رد االعتبار أو الرد بالكتابة، وانخرطت فيه 

الرواية في جدل خاص بالهويات الثقافية والحضارية، فأفرز سرد يحتوي عوالم عديدة من 

والرواية باعتبارها تمثيال  والغيريةاألنا واآلخر، والذاتية التصورات والمواقف، كقضية 

، لذلك التوتر الثقافي بين الشرق والغرب والمستعمر والمستعمر بأسلوب رمزيسرديا

تقارب هذه العوالم عبر اللغة والمتخيل، وهذا الطرح الجديد للواقع كان من نصيب 

نمي مجموعة من الروائيين الجزائريين كواسيني األعرج ولعمارة لخوص وأحالم مستغا

ففككوها وشرحوها عبر  ،وغيرهم من المبدعين الذين غاصوا في فترة ما بعد االستعمار

تخييل روائي يحفر في الممكن والمحتمل، ويكشف عن مختلف الهويات المحتجبة للواقع 

  .واالنسان

والتحوالت التي شهدتها الرواية الجزائرية تنفجر إشكالية  ومن رحم كل هذه المتغيرات

كيف فككت الرواية الجزائرية الخطاب االستعماري؟ وكيف تم تمثيل اآلخر : قىهذا الملت



ت الثقافية التي شكلت هذا التوجه؟ في المدونة الروائية الجزائرية؟  وماهي أهم المرجعيا

  العالقة مع اآلخر هل يميزها التوتر والصراع أم الحوار والتسامح؟و

  .جابة عنهاول هذا الملتقى اإلاكل هذه اإلشكاليات يح

:أهداف الملتقى-  

.الوقوف على أهم المرجعيات الثقافية التي شكلت الرواية الجزائرية- 1  

.استثمار مناهج الدراسات الثقافية في مقاربة النصوص الروائية الجزائرية-2  

.كشف طبيعة العالقة بين اآلنا واآلخر عبر مختلف التمثيالت السردية-3  

.في الرواية الجزائرية يل السردي لخطاب ما بعد الكولونياليةالتمث-4  

 -محاور الملتقى:

.لمرجعيةا/النشأة /المفهوم :الكولونياليةخطاب ما بعد : المحور األول  

.العربية وسؤال المرجعية الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة:المحور الثاني  

.السردي لآلخر في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية التمثيل:المحورالثالث  

.الفرنسيةاللغة الهوية والغيرية في الرواية الجزائرية المكتوبة ب:المحورالرابع  

.الرواية النسوية في الجزائر والرد بالكتابة: المحور الخامس  

.مقاربات ثقافية لنصوص روائية جزائرية:المحورالسادس  
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