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 الديباجة
 إّن الفّن ھو إحدى عیّني تاریخ الحضارات اللّتین نُبِحر بھما، حینما یلتقط تفاصیل الوجود اإلنّساني، ُمحافظاً على

ُس في الجامعات وفي المعاھد ویُمارس في كل زمان ومكان،  استقاللیتھ اإلبداعیة، وأصبح لھ تخّصصات وفُروع، یَُدرَّ
 وسواء أكانت األعمال مكتوبة بأقالم النُقّاد واألدباء أو بریشة الفنّانین، فإنھا تمثل كّماً ضخًما، جعل منھا تتخذ ظاھرة

 الفتة للنظر وواسعة الَمدى، حملت بین دفّتیھا تداخالً ألنواع كثیرة من الفنون، وّحشدت في تََخُصصاتھا كل أنواع البیّان
 والبالغة، ومن مصطلحات تبدو غریبة أو دخیلة في بعض األحیان، تستوقف المتلقي لتنبئ في مجملھا عن ثقافة واسعة،

 وحقل ال نھائي من التجارب، مما استدعت الضرورة على الباحث أن یجعل من الفّن دّعامة من دّعامات بحثھ، وأالّ
 یصرف عنھ الّریشة أو القلم أو األّداء، لتكون فیھا الُرؤیة أقرب للحقیقة والبصر ثاقبا، في كّل خطوة یخطوھا، بالتمثالت
 الثقافیة التي أنتجتھا الفنون، وبفھم آلیات ھذا التداخل وممكناتھ الفنیة والجمالیة، كعالقة الفن بالنّقد وعلم الجمال والفلسفة

 وعلم النفس وعلم اآلثار وتأثیر أفكار ما بعد الحداثة، وأثر التقنیة التكنولوجیة على المجال التعبیري والتقني في بنیة
 األعمال الفنیة، وحتى العوالم البانیة لألدب الحدیث، مقترنة ومتداخلة أثناء اشتغالھا بالفّن والّرمز، وُمدعمةً في داخلھ،

 بعوالم المخیال والمسرح والسینما والفنون التشكیلیة والموسیقى،...وغیرھا من الفنون والعلوم، التي أسھمت مباشرة أو
 .بصورة غیر مباشرة، في رسم منحنى لتّطور الفّن، والذي یمكن تتبعھ بدقّة إلثراء معرفتنا بالفن

 اإلشكالية
 یرى اإلنسان في نشأة الفنون وسیلة إلیجاد التوازن بینھ و بین العالم الذي یعیش فیھ، وانطالقًا من أن الفّن حقل معرفي

 تتداخل فیھ الفنون وعدد من العلوم المعرفیة، یُطرح سؤال اإلجادة واإلتقان في إشكالیة ھذا الملتقى، عن ماھیة تلك
 اإلبداعات الفنیة سواء في المنھج أو في الموضوع أو في المفاھیم، فھل كانت مجرد استنطاق لجملة من األفكار المقیدة و
 التشفي في األحاسیس؟ أم أنھا تجاوزت حالتھا الفردیة، لتصبح نظریات و تمثالت ثقافیة وبنیة فكریة، في ما ھو عقائدي

 و اجتماعي و جمالي؟ وكیف نفھم آلیات الوعي وإستراتیجیة الممارسة التي سمحت للفنون بالتداخل فیما بینھا
لضرورات مختلفة ؟

 أهداف الملتقى
 حتى نبرر اإلقدام على مثل ھذه التظاھرة العلمیة، نبحث عن كیفیة ارتباط ھذه المعطیات، لیس على قاعدة التمیّز
 التفاضلي للعلوم أو الفنون، بل على أساس جمالیة التداخل، واالستشھاد بأمثلة حیّة بشأن تطبیقات ھذه التداخالت،

 ولمتابعة أھم أعمال األساتذة وتجارب الكتاب والفنانین والمخرجین الجزائریین وأبحاث طلبة الدكتوراه، والتي تَُصّب
 باألساس في تثقیف المجتمع الجزائري، باعتبار أّن الجامعة تشتغل وفق مقتضیات الّدور المعرفي والعلمي، لكي تجیب

.على أسئلة المجتمع، وتستجیب لحاجیاتھ من البناء المعرفي والّصناعة العلمیّة والثقافیة، وتقدیم دراسات مستقبلیة

 



المحور األول : إعادة الوحدة المفقودة بين الفنون

 أمام االنفتاح والتطور، لم تعد الفنون تكتفي بأنواعھا المستقلة، لدرجة استنفذت فیھا الموضوعات طوال وعرضا، فأذابت الحدود الفاصلة بین بعضھا •
 البعض، من أجل إحداث عالقات جدیدة للوصول لنوعیة ممیزة، مما یؤثر بشكل وجداني على المتلقي، ومعنى ھذا أن الحدود التي أقـامھا المنظرون للتمییز،

 لیست بقوانین، بشرط أن یكون ذاك التجاوز، بتراسل و بتماھي داخلي، من شأنھ تطویر العناصر البنائیة والموضوعات الفنیة، ومعنى ھذا أیضا فیما معناه، أن
.الفّن یفید ویستفید من العلوم، وینفتح على العلوم المجاورة، ویمكنھ التمازج و الترابط أو االنصھار، بین مجاالت مختلفة في الفّن، وجعلھا منبع واحد

 تجارب توحید العمل الفني عند الفنانین بین التردد وجرأة الطرح، فعندما یشترك أكثر من فنان بعمل واحد، ھو أمر لم نعتد علیھ كثیرا، وفي حّد ذاتھ   
تجربة جدیدة، قریبة جّدا من الروعة، ومن الخطورة في آن واحد، ألنھ لكل فنان طریقتھ وبصمتھ التي تختلف عن اآلخر

المحور الثاني: تداخل الفنون وحوارية األجناس األدبية

 كلُّما تعذّر على النّقاد و البّاحثین تفسیر نّص من النّصوص األدبیة، إالّ و ربطوه ببعض جوانب الحیاة التقلیدیة واألساطیر والعادات للجماعات، فالھدف 
من ھذا المحور إبراز: كیف استفادت األجناس األدبیة من الفنون الشفھیة، واألدائیة، أو التعبیریة وغیرھا كثي

 البحث في طریقة تذوق ھذا التداخل، وأیضا تراسل الفنون وتقدیمھا بالمستوى الذي یلیق بھذه الظاھرة الحضاریة المتسارعة بمضمونھا الفطري 
.الدرامي والتلقائي، كتتویج لخبرات اإلنسان ومعارفھ، وأحاسیسھ

.المحور الثالث: المفاهيم والمقاربات المعاصرة حول تداخل فنون العرض واألداء

 • المصطلح الفني بین النقل والترجمة والتعریب 

•الترجمة والفروق الحاصلة في فھم المعنى، وتوحید المصطلح 

 •الفن والفلسفة المعاصرة: البحث في مناھج وطرق معالجة الفلسفة المعاصرة لمواضیع الفن، التي لم تكن موجودة لدى الفالسفة السابقین؟ 

•الفن وعلم النفس: الكیفیات التي یلتقي في جانبھا الفن مع علم النفس، ویختلف معھ في جانب آخر منھا في التحلیل النفسي، في نتاج الفن 

•كیف نترجم البحوث واألعمال في مجال الفن، إلى ممارسات في الحیاة الیومیة، تھدف إلى تحسین نوعیة الحیاة لدى األفراد 

 المحور الرابع: تطور الفنون والتحديات المستقبلية في الجزائر

•واقع الممارسات الفنیة (المتداخلة)، في الجزائر 

•عرض نماذج لتداخل الفنون في الوقت الراھن في الجزائر 

•معوقات تداخل الفنون في الجزائر، شریطة ذكر الحلول المرجوة لتحقیق المیزة التنافسیة في ھذا المجال 

 واقع تداخل الفنون مع التقنیات التكیفیة الحدیثة في الجزائر، لتمكین أصحاب اإلعاقات، كالمكفوفین مثال من ممارسة المسرح في شكل صور.اإلمتاع 
واإلقناع الفرجوي، أو كمتلقي وحقھ في االستمتاع بالعرض المسرحي

 یظھر المكفوف كفاءة، بقدرات فاقت في كثیر من األحیان، كفاءة نظرائھ من المبصرین، فھل احتضن المسرح الجزائري ھذه الشریحة كممارسین 
.بالقدر الكافي

 باعتبار الكرسي المتحرك والعصا البیضاء جزءاً مھما، من األدوات الدائمة التي یصطحبھا المعاقین في حیاتھم الیومیة، نتساءل عن مدى توظیفھما 
لجعلھما أداة مھمة وضروریة، یتشكل منھما خطابا تصنیفیا ووصفیا وتكوینیا، لھا من الدالالت والمعاني على الركح المسرحي مالھا ؟

 الفنـّـان الممارس والباحث األكادیمي: نجد عزوف الجمھور عن االرتداد على محالت العرض التشكیلیة، بسبب عدم فھم األعمال الفنیة، أو غیاب خصوصیة 
.مجتمعھ في اللوحات الفنیة، وال تكتمل أواصر ھذه الحلقة إال بحضور األكادیمي، فكیف یتم توطید العالقة بین الباحث العلمي والفنان التشكیلي

المحور الخامس التيارات الفكرية النقدية والفنون
 دعم الوعي النقدي بإقامتھ على أسس نظریة، وعملیة، الستخراج القیم الجمالیة لنرتقي بالنقد في مجال الفن إلى مصاف العلوم
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 القواعد والشروط

 -ال تقبل البحوث التي سبق المشاركة بھا في أي مناسبة علمیة أخرى، أو  قبلت للنشر في مجالت علمیة، أو یكون البحث مستالً من أطروحة أو مذكرة 

-أن یكون البحث ضمن محاور الملتقى .

-أن یراعي في البحث األصول العلمیة والمنھجیة .

-أن ال یتجاوز الملخص الصفحة الواحدة على أن یتبع بكلمات مفتاحیة ال یتجاوز عددھا ستة كلمات .

- أال تزید المداخلة عن 20 صفحة وال تقل عن 10 صفحات حجم       بما في ذلك والمراجع والمالحق، أما الھوامش فتكون في آخر البحث

 یكتب المتن بخط                                      بنط16 للغة العربیة والھوامش بنط 14، وبخط                                   بنط 14 للغة األجنبیة 
 -والھوامش بنط 12

 -لغات الملتقى ھي العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة 

- تختصر المادة العلمیة المكتوبة قدر اإلمكان أثناء العرض 

- تخضع الملخصات والبحوث للتقییم من قبل اللجنة العلمیة 

 تنشر األبحاث الجادة والمستوفاة للشروط في مجالت علمیة محّكمة في  عدد خاص ورقیا، حسب التخصص والمحور: مجلة "دراسات فنیة"، ومجلة "آفاق
"سینمائیة"، ومجلة " فضاءات المسرح

- تمنح شھادات المشاركة مصادق علیھا، تشجیعا للمشاركین 

 تواريخ هامة 

آخر اجل الستقبال ملخص المداخلة یوم : 05 فبرایر 2019

الردود على الملخصات المقبولة یوم :10 فبرایر 2019

آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة یوم: 28 فبرایر 2019

  یتم إرسال الدعوات فقط على المداخالت المقبولة
ترسل المداخالت عبر البرید اإللكتروني

ahmed.epst@gmail.com                 
zohrakhou@yahoo.fr

:المستهدفون بالملتقى الوطني       

جمیع الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات المھتمین بمیدان الفنون 

جمیع طلبة الدكتوراه في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

 في إطار االتفاقیة بین المسرح الجھوي لسیدي بلعباس مع جامعة أبي بكر بلقاید، فالدعوة موجھة خصیصا للقائمین على المسرح الجھوي بسیدي 
بلعباس لتقدیم المشاركة عن تجربة میدانیة

 كما ندعو كافة الفاعلین في قطاع الفن من معاھد ومدارس فنیة ذات طابع أكادیمي إلى المشاركة بمداخالتھم إلبداء وعرض خبراتھم لتنمیة ھذا  
الملتقى
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