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 : الديباجة

ن عيوب عدوه، فظهرت عنده  امنذ أن أدرك اإلنسان تبي  بالضحكالفكاهة والسخرية    حس  ارتبط  

في الرسومات الصخرية وفي  اآلخر )داللة اآلخر واآلخر الضاحك فيه(،  في مفهومي األنانزعة املزاح والعبث 

، واألدباء والشعراء  الفنانين  في إبداعات مرجعتيها  تفسير  محاولة    وعند  امللهاة،شعر املالحم والتراجيديا و 

غت لقيام نمن  نجدها   مط من الفنون الجميلة: القصصية والتمثيلية والتصويرية، كفن  األمور التي سو 

والكاريكاتور  والنكتة  فيو   ،الكوميديا  دت  الرد    تجس  وفن  املمثل  وترجمة    أداء  املضادة،  معاني  بالجملة 

أو في املسرح الكوميدي واألمثال الشعبية وفي الهجاء االنتقادي...، املدبلجة  الفكاهة والسخرية في األفالم  

ةالخلق  في أعماق طبيعة  ا  تضرب جذورهأنماط  إنها  وما إلى ذلك،   النشاط  االستعداد الفطري و و   والسجيَّ

ة آيات يغلب عليها صيغة املضارعةالضحك و هللا سبحانه وتعالى  ذكر  قد  و ،  اإلنساني وكأنها    ،السخرية في عد 

واالجتماعي النفس ي  تأثيرها  في  املستمر  األثر  إلى  ي  علينا  تشير  وهذا  إطار  ،  في  إطالقها  على  اإلباحة  عطي 

إنها خطاب ثقافي يقوم على أساس االنتقاد  فهي ليست سلوكيات فقط، ، عادات البشرتحسين  التوجيه و 

 
 
 على ج ائص اإلنسانية، باقات والنق  ائل والحم  للرذ

ً
انب وراثي يرتبط باإلنسان ويميزه عن  ل تشتمل أيضا

 . غيره من البشر

 

أشكال التعبير الساخر أو الفكاهي من الحقل املعرفي والعلمي، إن هذا الوضع ال يستدعي استبعاد 

مختلف  ، فبالرغم من وقوف املتلقي أمام  في املخيال اإلنساني   نوعا من املفارقة   ما بل اعتبار الحديث عنه

ب املنال  األدبيوالتأليف    الفنيعبير  هذا النوع من التفإن    ،ةبير الفنياالتع التأليف،  الفكرة و ا من  بدءً   صع 

 مرورً 
 
ة، إحداها ، باألداء والتعبير وانتهاء   ثلم  ا بامل  إذ له تاريخه وله حروفية خاص 

 
ر  استراتيجية املواربة واملك

املتلقي  ىلقتالتي  والخداع،   عاتق  مدى  على  ويبقى  السوسيوثقافي ،  باملناخ   إملامه  حسب  على  تجاوبه 

يوجد النظام الظاهري والنظام الخفي، وحيث تظهر  أين  ،  النقدالضحك و آليات  ه  تالذي أنتجوالسياق  
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ى في الفنون عمليات التحول والغموض والتكثيف
 
، مشكالت املعنى والداللة والعالقة والرمز، وحيث تتجل

 شكل قوة داللية،  ت بوجه عام    وألن الكوميديا 
 
تقلب املعنى إلى عكس    ، بطاقة سيميائية غنيةعندئذ  ِبح   صت

وإذا ما استخدمها فنان موهوب بذكاء وأحسن عرضها، تكون في يده من أعظم صور ،  ما يقصده املرسل

وفتكا،    
ً
والتعبير عنفا احتقار  البالغة  إلى لحظة  الجادة  اللحظة  ة  لامن  أو  تالضحي  الساخر  يستهدفها  ي 

امللحمية  وإخراجها  ،املازح مسافتها  املتلقي  ،من  من  مضحك  ويقربها    و أالشخصية  تبدو  حتى  ،  بشكل 

يجعلها غير أهل لذلك التقديس  و كتسبها في وطن غير وطنها،  تتافهة ال تستحق تلك الهالة التي  الواقعة  

    واملكانة.

هذا امللتقى  يأتي   ،كتاب واحدمقال أو  ال يسعه  عالم واسع وشاسع،  الكوميديا بوجه عام، فنوألن 

ج   إلجالء  إلى    ل  الدولي  بنا  ليصل  العالم،  هذا  و مجال  معالم  و املزاح  والسخرية  والنكتة  م  الدعابة 
 
التهك

يسوده األخرى   توابعالو   ...،والهزل  بما  رائقة    ا،  بة  محب  جمالية  أطياف  وفترات  من  سائغة،  فنية  وأجواء 

أم  ،  ممتعة انفتاح  لهذا  إلى  الفنيعلى  هذه الظاهرة  ست الحاجة صريحة  الفنانون،    داللتها  التي استغلها 

  واألنثروبولوجية. ستطيقي ويعني بها الدارسون في الدراسات الفلسفيةلتصل إلى مغزاها اإل 

 أثر املحاور اآلتية:  نقتفي بغية تثمين األعمال  

 ب لحس الفكاهة وبداهة السخرية. دواعي اختالف تذوق الشعو قراءات أنثروبولوجية متعددة ل •

ا • في  والسخرية  واالقتصادية  الفكاهة  واالجتماعية  السياسية  األزمات  أثناء  الظاهرة  ازدهار  لفن: 

 باعتبارها أسلوبا من أسلوب املقاومة. 

مرد  استدرار الضحك بال حرفية أو تقنية، وإشكالية اجترار وتكرار عبارات ومشاهد الفكاهة في الحوار   •

 الجزائري.  النص املسرحيالسينمائي و  وكتابة السيناريو

 اإلنتاج الجزائري خاصة والعربي عامة في االرتقاء بالكوميديا والهزل: قراءة في مشاريع ونماذج تطبيقية. •

وتواصلية،   • نصية  )مقاربات  الفنون  وأقسام  املدارس  في  السخرية  وخطاب  الفكاهي  النص  تعليمية 

 معرفية وعرفانية(. 

الفكاهة والسخرية وطرق معالجة اإلخفاق   • أثناء    واملواقفأساليب ممارسة  التي ال تستثير الضحك 

املمارسة الفنية: دراسة من الجانب العقلي والنفس ي واملادي: األداة، الخامة، االرتجال، األفعال، القول  

 . على البديهة...، )نماذج مختارة من الفنانين(

والكشف عن   • الشهرة  ظاهرة  املخيال  ألقاب  الفنية ومرجعيات تسميات  في األعمال  باأللقاب  التنابز 

 لدى الفنانين. 

 



 

 

 شروط قبول املداخالت:

 ،املسرح:  األدائية/ البصرية)  :وفقطالفنون  ميدان  بمشاركتهم  جميع املساهمين مراعاة ربط    ننوه إلى

   .(الخ...الرقص، املوسيقى الكاريكاتور،الفن التشكيلي، السينما، 

كاملـــــــــــة املداخالت  تقديم    اللغات: بإحدى    تقدم  شرط  مع  اإلنجليزية،  أو  الفرنسية  أو  العربية 

 بوكذا باإلنجليزية امللخص بالعربية، 
ً
 املفتاحية.الكلمات مرفقا

األولوية   و للدراسات  تعطى  مختارة،  ميدانية  ودراسات  نماذج  تحمل  املوضوع التي  التي  تعالج 

دة  إشكالية  ب  .)االبتعاد عن السرد التاريخي والعموميات(محد 

بالخط   مكتوبة  العربية  باللغة  بنط  Simplified Arabicاملداخالت  تكون     .14،  األجنبية  وباللغة 

 سم على كافة الجوانب.  2.5هوامش الصفحة  ، أما 12بنط  Times New Romanمكتوبة بالخط 

صفحة بما في ذلك الصفحة األولى التي تحمل   15صفحة وال تقل عن    20ال تزيد املداخالت عن  

  املداخلة االسم الكامل، الدرجة العلمية، الهاتف، االيميل، مؤسسة االنتماء، محور  )باملتدخل  التعريف  

 والهوامش.  إلى املراجعإضافة (، املداخلة وعنوان

 تتحمل الهيئة املنظمة املشكالت واألعطال التقنية في حالة التدخل عن بعد.ال 

 

 2022 جويلية 31 :العلمية  امللخصاترسال آخر أجل إل 

 2022 سبتمبر  10رسال املداخالت كاملة: آخر أجل إل 

 2022سبتمبر 15 :في املقبولة داخالت يتم الرد باإليجاب على أصحاب امل

 2022سبتمبر  28التظاهرة العلمية:  انعقادتاريخ 

 

 بريد امللتقى:  

colloqueart2022@gmail.com 

  

 

 

 

 


