جامعة باجي مختار عنابة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم اللغة العربية وآدابها
مخبر األدب العام والمقارن
خطاب مالك بن نبي بين الرؤية والتأسيس
 62-62نوفمرب  6102م.

اإلشكالية:
يتميز خطاب مالك بن نيب بالتنوع والثراء ،وينفتح على أسئلة متنوعة ،عاصر املشاكل واألحداث
أسس مشروعه احلضاري انطالقا من فهم جوهري خلصوصية ثقافية
املعاصرة فكان إسهامه الفكري مبنيا عليها  .و ّ
صاغ من خالهلا معظم أسئلته حول اهلوية والثقافة واألنا واآلخر واالستشراق والنهضة.

تبلورت أفكار بن نيب يف األوساط الثقافية-العربية واألجنبية -تدرجييا من خالل تفاعل عوامل بعضها له
عالقة مباشرة مبصادر تكوينه -الشرقية والغربية -وازدواجية ثقافته،وأخرى متعلقة جبملة العوامل السياسية
واالجتماعية والدينية والفكرية اليت أثرت يف فكره خالل رحلته إىل فرنسا ومصر وسوريا مث استقراره باجلزائر،
عرب عنه(:لو كنت كاتبا
ويتضح ذلك جليا من خالل مجلة القضايا اليت تناوهلا يف مؤلفاته ومذكراته.وهذا ما ّ
محترفا ،الخترت فن الرواية والقصة ،فذلك ما يستهويني ولكني صاحب قضية وسالحي هو علمي).
بعد مرور أربعني سنة على رحيل املفكر مالك بن نيب ال تزال معظم أفكاره حمور الكثري من البحوث
والدراسات شرقا وغربا ،أثار خطابه احلضاري جدال واسعا بني الباحثني يف العلوم اإلنسانية ،وترك بصماته على
الفكر اإلنساين بأبعاده املختلفة وخص بدراسات وأحباث يف الفلسفة واالجتماع واالقتصاد .وجيمع أغلب
املهتمني مبشروعه الفكري على حيوية طروحاهتوخصوصية منهجه ،وإمكانية االستفادة من رؤيته احلضارية يف
معاجلة املشكالت املعاصرة .

نظرا لتنوع طروحات املفكر ونظرا حليوية خطابه وانفالته من حدود الزمان واملكان ارتأى خمرب األدب
العام واملقارن أن ينظم ملتقى علميا حول خطاب مالك بن نيب كرؤية حضارية وإمكانية حتقيق هذه
الرؤية وتأسيس مشروع فكري جتتمع عنده كل اخلطابات.
األهداف:
-0حتديد الشروط املعرفية واملعامل املنهجية لوضع فكر بن نيب يف تناغم مع "األفكار احلية" يف الفكر العاملي.
-6مدى راهنية أفكار بن نيب و قابلية إجناز مشروعه الفكري واحلضاري وإعادة بعثه من جديد .
-2الكشف عن مجاليات خطاب مالك بن نيب األديب وإبراز خصوصية تعامله مع اللغة ،والبحث عن مواطن
اإلبداع يف ثنايا الفكر الفلسفي واالجتماعي واالقتصادي.
_ 4إبراز التفاعل املوجود داخل نسق خطاب مالك بن نيب باعتباره خطابا متكامال.

ولتحقيق هذه األهداف وغريها ستناقش يف هذا اللقاء العلمي مجلة من القضايا من خالل
احملاور اآلتية

:

محاور الملتقى:
 المحور األول  :الخطاب الحضاري في نتاج مالك نبي/0األنا واآلخر
-6خطاب اهلوية
-2البعد احلداثي
 المحور الثاني  :تلقي خطاب مالك بن نبي-0الرتمجة
-6النقد

-2املنهج
 المحور الثالث  :مواقف مالك بن نبي – عرض وتحليل- -0مشكلة الثقافة
 -6االستشراق
-2احمللية والعاملية
 المحور الرابع  :مالك بن نبي واألدب-0السرد
-6السرية الذاتية
-2أدب الرحلة
شروط المداخالت:
 0ـ تقدم املداخالت باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية .
 6ـ انسجام موضوع البحث مع حماور امللتقى .
 2ـ ينظم امللتقى يف شكل جلسات صباحية حماضرات  21دقيقة لكل حماضرة ؛ و ورشات مسائية مداخالت :
01دقيقة لكل مداخلة.
 4ـ ختضع البحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية .
 1ـ تقدم املداخلة يف قرص مرن مع نسخة مطبوعة ويكون التحرير باستخدام برنامج  Wordـ نوع اخلط :
 Traditional Arabicـ حجم اخلط  02 :و تكتب هوامش احملاضرات يف آخر املداخلة.
المشاركة في الملتقى:
ـ ترسل املداخالت إىل رئيسة اللجنة العلمية للملتقى عرب الربيد اإللكرتوينkenzenadira@yahoo.fr.
 -ترفق املداخالت مبعلومات كافية عن املشارك.

يتلقى أصحاب املداخالت املقبولة دعوة رمسية للمشاركة يف امللتقى عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.مواعيد إرسال الملخصات والبحوث:
ـ آخر أجل إلبداء الرغبة يف املشاركة وتقدمي امللخصات  :خالل شهر سبتمري 6102م
ـ آخر أجل الستالم البحوث كاملة  20:أكتوبر 6102
المراسالت :
ترسل املراسالت باسم رئيس اللجنة العلمية للملتقى د/نظرية الكنز عن طريق الربيد
االلكرتوينkenzenadira@yahoo.fr.
اهلاتف1222002722 :

اللجنة العلمية:
أ.د خمتار نويوات
أ.د عبد اجمليد حنون
أ.د بشري إبرير
أ.د موسى حلرش
أ.د صاحل ولعة
أ.دإمساعيل بن صفية
أ.د علي خفيف
د .حممد بلواهم
د.مصطفى كيحل

اللجنة التنظيمية:
د.عمار رجال
د.نظرية الكنز
د.سامية عليوي
د.راضية بوبكري
أ.سهيلة سبيت
أ.مسرية بوقرة
طلبة الدكتوراه طور الثالث:
حممد الطاهر محازة .مرمي طحار .خضرة محراوي .فطيمة منصوري

