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  21/0101//0يوم: الثالثاء: 

 إشكالية اليوم الدراسي الوطنـــي ومحاوره

     

السرد ظاىرة إنسانية عامة متجذرة، ترتبط ماىيًة بوجود اإلنسان      

ذاتو، فهي تنشأ عن تدفق الوجود في الزمن، ومعلوم أّن الموجود الزمني 

الوحيد المدرك لهذا التدفق ىو الذات الفاعلة عقال، فبتعبير بول ريكور 

"يوجد السرد حيثما يوجد التتابع الذي ندعوه بالزمان"، فالزمن زمانية 

في الحّد الذي يحّولو اإلنسان من وجوده بالقوة إلى وجوده بالفعل، 

وىذا التحويل إنتاج مقصود بالعقل واإلرادة في الجهاز التواصلي للذات 

المفكرة والمتكلمة؛ وىو ما يعنيو قول إميل بنفنيست "إنّنا ال نقبض 

على الزمن إاّل في لحظة الفعل"، وبهذا المفهوم يصير اإلنسان ذاتا 

 بتصييره لحالة الزمن من المطلق إلى المنتج.

يتموضع مفهوم الزمن بعّده سردا متجليا محققا عبر القصد       

واإلرادة العاقلة للذات ضمن كلية شاملة تستغرق حدوثو وتحّد التفكير 

بو وفيو، تلك ىي الثقافة بوصفها "إنسانية اإلنسان"، والتي تمثل بنية 

تجميعية تتشكل عبر اشتغال اإلدراك العاقل للطبيعة؛ فكّل ثقافة لدى 

جماعة ما ىي طبيعة منتجة بتعبير كلود ليفي ستروس فهي الفاعل الناظم 

 لجميع أنشطــة الكائن البشري وىي المحـــــــرك المستمــــــر لعالقاتــــــــــو   

من حّدىا الممكن إلى حّدىا المفترض، وىو ما فتح في المقاربة  

الثقافية النظر إلى اللغة في مفهومها التواصلي المعّبر عن الثقافة مادة 

وممارسة، فالسرد اللغوي ىو واحد من صيغ كثيرة ضمن الثقافة 

 اإلنسانية بما ىي تحقيق للتدفق المعقول والمقصود للعقل البشري.

ضمن ىذا المفهوم وفي حدوده تصبح المقاربة الثقافية للسرد      

قراءة للتداخل واالقتضاء بين الذات فردا والذات جماعة وحدوثهما 

في الذات الثقافية، وال يصبح الّنص السردي اللغوي إاّل مظهرا 

متحققا لهذا التركيب؛ وىو األمر الذي أرسى مفهوم الهوية السردية 

 من حيث ىي كينونة ثقافية تعّبر عنها صيغ الحكي على اختالفها. 

إّن االشتغال على الثقافة ىو في األصل اشتغال على نصين؛      

نّص مرّمز في العالمات الكّلية لمجتمع ما، ونّص يمتحي ويرفد من 

 ىذا الّنص الممارس في الحياة عبر اللغة اللسانية. 

تعّد الثقافة العربية مجّرة سيميائية،ونّصها السردّي عالمة لسانية       
مرّكبة تحققها وتعّبر عنها،وىو ما يدفع بالسؤال في ىذه الثقافة  
وعنها إلى النظر في الّســـرد على أنو محضن  لعالماتها وفضاء 

 الستنطاقها.

 السرد العربي القديم؛ النص والثق افةالسرد العربي القديم؛ النص والثق افة  



 المحور الثالث:

فكيف ارتبط النّص السردي في راىن الثقافة العربية القديمة بنّصو 

 الثقافي؟ وما ىي سيمياء ىذا االرتباط ؟

فالثقافة العربية ونّصها السردي منظور إليهما في أفق الذات       

والزمن واللغة ىما مادة للسؤال في التحقق التاريخي واالجتماعي 

 والحضاري، وفضاء منتج يؤسس للسؤال في المحاور اآلتية: 

ثقافة منتج الّنص في استعمالو للعالمة اللغوية ضمن العالمات الثقافية: 

 سردية الشعر القديم/ سردية الّنص الخبري/ سردية الّنص الفّني.

 المحور األول: 

البنى السردية للثقافة العربية في زمنها القديم: أنساق تدّفق الوجود في  

 الكينونة االجتماعية/ النظم/ المؤسسات/ المحافل األدبية.

 المحور الثاني:

نرحب بالمداخالت التي تتقاطع مع روح اإلشكالية  خاصة  مالحظة:

 منها البحوث التاريخية والفلسفية واالجتماعية واألنثروبولوجية.

  :شروط تقديم البحث

 عدم تقديم المداخلة في ملتقى آخر، وعدم تقديمها للنشر  -

صفحة بما فيها المصادر  12أن ال يزيد عدد الصفحات عن  -
 والمراجع .

حسب الشروط  «Word 2007» تكتب المداخلة ببرنامج -
 :التالية

   «Simplified Arabic»* الخط     

 .بالنسبة للهوامش 12بالنسبة للمتن وحجم  11* حجم     
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 الرئيس الشرفي: مدير جامعة محمد البشير اإلبراىيمي 

 أ.د/ عبدالكريم بن يعيش

 المشرف على الفعاليات: عميد كّلية اآلداب واللغات 

 أ.د/ حسين رحيم

 رئيس اليوم الدراسي الوطني:

 أ/ عبداهلل بن صفية 

 منسق اللجنة العلمية: 

 أ/ صالح دريسي

 األعضاء:

 أ.د/ إسماعيل زردومي ........................جامعة باتنة

 أ.د/ إسماعيل بن صفية ...................... جامعة عنابة

 2د/ مبروك دريدي ............................ جامعة سطيف 

 د/ ناصر بركة ................................جامعة المسيلة

 د/ غزالن ىاشمي ........................... جامعة سوق أىراس

 د/ زىر الدين رحماني ....................... جامعة برج بوعريريج

 د/ عزوز زرقان ..............................جامعة برج بوعريريج

 أ/ بوبكر الصديق صابري .................... جامعة برج بوعريريج

 أ/ ناصر معماش ............................. جامعة برج بوعريريج

 أ/ علي لونيس ............................... جامعة برج بوعريريج

 منسق اللجنة التنظيمية: 

 أ/  بوعالم رزيق        

االختالف والتفاوت في ثقافة  المتلقي للسرد العربي القديم ونّصو الثقافي: 

تعّدد القارئ في اآلفاق المفتوحة لفعل القراءة؛ تجارب نقدية: عبد الفتاح  

كليطو، سعيد يقطين، عبد اهلل الغّذامي، عبد اهلل ابراىيم، عبد الملك 

 مرتاض....

 




