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زائري باللغات فحص التحوالت المورفولوجٌة لإلنتاج األدبً الجتصنٌف وترتٌب وهذا المشروع إلى تحدٌد وٌسعى 

وفك آلٌات تحلٌلٌة،  وتلف مكوناتها، كما ٌرمً البحث، بمخٌة، الصادرة بالجزائر واألمازٌغٌة والفرنسالثالث: العربٌة و

ٌعتمد هذا المشروع على مجموع ما أنتجه (. و0202-0212) خالل هذه العشرٌة تأسٌس خرٌطة أدبٌة للفترة المدروسة

أبحاث حول الموضوع، كما سٌتم اللجوء إلى ما تم انجازه من البحث وباحثون آخرون من دراسات وسابما أعضاء فرلة 

فً هذا الصدد ٌمكن والع إعالمٌة تهتم بهذا الموضوع،...(. وإلى  ممختارات أدبٌة وذه اآلداب، وإلى لوامٌس خاصة به

ر. بخاصة فً مجال النشالعشرٌن واأللفٌة الواحدة والتسعٌنٌات و المول أن الكتابة األدبٌة باللغة العربٌة لد انتعشت مع بداٌة

بخاصة فً مجال الظهور فً الفترة االستعمارٌة، وا عن إذا كان األمر بالنسبة للكتابة األدبٌة بهذه اللغة لد عرف تأخرو

رنسٌة الكولونٌالٌة فً الكتابة الروائٌة، بالممارنة مع الكتابة باللغة الفرنسٌة، فأسباب ذلن تعود إلى محاوالت اإلدارة الف

المتعددة و المتكررة،  لد كان الهدف من وراء تلن العملٌاتالعربٌة وعزلها عن محٌطها العربً، ومحاربة اللغة التضٌٌك و

تشجٌع استعمال اللغة الفرنسٌة فً كل المعامالت. هذا الضغط الذي الثمافٌة المرتبطة بهذه اللغة و المضاء على كل المعالم

عن منجزات األدب تنزوي فً الزواٌا والكتاتٌب المرآنٌة، وبالتالً تبتعد و ة العربٌة جعلها تنطوي على نفسهاواجهته اللغ

ً، أي مرحلة نشأة مع بداٌة العشرٌنٌات من المرن الماضمما أنتجه من إبداعات حداثٌة. و ال تستفٌدحدٌث والعربً ال

ت بخاصة جمعٌة العلماء المسلمٌن التً أسسب بإعادة االعتبار لهذه اللغة، وظهور أحزاب وطنٌة تطالالوعً الوطنً و

الممالة لشعر التملٌدي على وجه الخصوص، وم لتبدع فً مجال االثمافٌة، ظهرت بعض األلالالعدٌد من المنابر اإلعالمٌة و



مع حصول الجزائر على االستمالل فً الستٌنٌات من المرن الماضً، لامت السلطة األدبٌة وبعض النصوص الروائٌة. و

لتعلٌم ومجانٌته، سمً آنذان بدٌممراطٌة ا فتح المدرسة لجمٌع الفئات الشعبٌة، فٌماع عملٌة التعرٌب والوطنٌة آنذان بتشجٌ

ٌد بن هدولة إعالمٌة تنشر كتابات جٌل من األدباء مخضرمٌن من أمثال الطاهر وطار و عبد الحموتأسٌس منابر ثمافٌة و

تسعى للتجدٌد على غٌرهم من األدباء، إلى جانب أدباء جدد التحموا مجال الكتابة األدبٌة بنصوص وعبد المالن مرتاض و

رواٌة. و انخرطت هذه الكتابات دٌد من األجناس األدبٌة من شعر ومسرح وفنٌة وأبدعوا فً العالبنٌات المستوى الخطاب و

فً الخطاب الرسمً لما حمله هذا الخطاب من مساعً لالستجابة لتطلعات الفئات الشعبٌة العرٌضة فً العٌش الكرٌم من 

ضمن هذا تً حرمها االستعمار من كل شًء. والخالل اختٌار سٌاسً أساسه االعتناء بالجوانب االجتماعٌة لهذه الفئات 

ها أن تتبلور فً نموذج التوجه، عرفت الجزائر فً السبعٌنٌات من المرن الماضً بداٌة لتنمٌة التصادٌة وثمافٌة لم ٌُكتب ل

 ٌأتً على رأس هذه العوامل األحادٌة الحزبٌةب عدة عوامل سٌاسٌة والتصادٌة وثمافٌة. وثمافً لوي بسبالتصادي و

واحتكار الدولة لكل النشاطات االلتصادٌة والثمافٌة مما شكل عائما أمام نشأة حمل أدبً مستمل عن مؤسسات الدولة، لكن 

د السلطة هذا الوضع لد تغٌر بفعل األزمة االلتصادٌة فً أواسط الثمانٌنٌات و ما نتج عن ذلن من احتجاج شعبً عنٌف ض

 التشجٌعفتح المجال السٌاسً واإلعالمً والثمافً و دفع بالسلطة الجزائرٌة إلىهو األمر الذي (، و1811)أحداث أكتوبر 

ست العدٌد من دور النشر تأسرت العدٌد من المنابر الثمافٌة واإلعالمٌة والتوزٌع، فظهعلى  االستثمار فً مجال النشر و

ربة كبٌرة وحضور لوي فً الساحة برزت مجموعة من األدباء ٌبدعون باللغة العربٌة الجدد منهم و من كانت لهم تجو

األدبٌة واإلعالمٌة. و لعل الدور الذي لعبته الجمعٌات الثمافٌة فً إبراز هذه المواهب الشابة و تشجٌعها على خوض غمار 

الكتابة األدبٌة، له أهمٌة كبرى فً مسار بناء حمل أدبً "مستمل" أو شبه مستمل. و لعل أهم هذه الجمعٌات نذكر: 

و"االختالف" و أٌضا "اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن" فً مجال النشر وإلامة الندوات الفكرٌة و األدبٌة، مما مكن  "الجاحظٌة"

مع بداٌة التسعٌنٌات، عرف البالد أزمة أمنٌة كبرى وص. وترلٌة ما أنتجوه من نصلتعرف على هذه األلالم الناشئة ومن ا

بة حٌث كان الصراع فً هذه األجواء المكهرات الشعبٌة والمهنٌة. وتلف الفئمن مخهب ضحٌتها اآلالف من المواطنٌن وذ

اإلعالمٌون هدفا سهال للجماعات المسلحة، مما تسبب فً اغتٌال رهابً على أشده، أصبح األدباء والعنف اإلاإلٌدٌولوجً و

لد سمً هذا النوع ه األوضاع وكتابة أدبٌة تعالج هذإثر ذلن ظهرت بب موالفهم و أرائهم السٌاسٌة. والعدٌد من المثمفٌن بس

من الكتابة تعسفا ب"األدب االستعجالً"، كان من أسمائه البارزة فً حمل الرواٌة المكتوبة باللغة العربٌة، كل من بشٌر 

 ...غٌرهم كثٌرٌاسمٌنة صالح وعبد المادر ومفتً وحمٌد 

ا نسبٌا واستمر الوضع السٌاسٌة والثمافٌة هدؤوبداٌة األلفٌة الواحدة و العشرٌن، عرفت الساحة مع نهاٌة التسعٌنٌات و

دئ وبالتالً الهامن العودة إلى مسارها الطبٌعً و زال الخوف إلى حد بعٌد، مما مكن للحٌاة الثمافٌةالسٌاسً والثمافً و

ٌة متنوعة االلتصادٌة الجدٌدة، بدأت تلوح فً األفك دٌنامٌكه األوضاع السٌاسٌة والثمافٌة وفً ظل هذاالنتعاش مجددا. و

وغنٌة بالمبادرات الخاللة التً تسعى للرفع من شأن الكتابة األدبٌة. فمد تم استحداث دور نشر أخرى أتت لتثري الحمل 

" فً السبعٌنٌات SNEDالتوزٌع "تحتكره المؤسسة الوطنٌة للنشر و األدبً الجزائري المتنوع لغوٌا. فالنشر الذي كانت

التجاري المتعلك بالكتاب لكً ٌتواصل ذلن النشاط الثمافً وتاحا فً أواسط الثمانٌنٌات وبداٌة الثمانٌنٌات، لد عرف انف



( وفرة معتبرة من النصوص 0218-0212) األدبً إلى أٌامنا هذه. إذ شهد اإلنتاج األدبً فً العمد األخٌر من هذه األلفٌة

سٌة السٌاشاهدة على التحوالت االجتماعٌة واألدبٌة التً ٌمكن تصنٌفها من حٌث مضمونها و من حٌث بنٌاتها الفنٌة 

فحصه مكن معاٌنته واألدباء ٌلعبون دورا ذا أهمٌة بالغة، ٌهو المجتمع الذي أصبح المثمفون والثمافٌة لمجتمع بأكمله. وو

ل فً حساسة تتمث األدبً، بل تتجاوز ذلن إلى طرح مسائل جدؤالء عند الخلك واإلبداع الفنً وبدلة. إذ ال تتولف جهود ه

بغض النظر عن هذه اإلشكالٌات النظرٌة المتعلمة بالكتابة األدبٌة التً لد طرحها اإلجناسً. وأسالٌبها وأشكال الكتابة و

تارٌخً متحول لد  -تتعرض للبحث فً عملٌات كتابة النصوص األدبٌة التً تتأصل فً سٌاق سوسٌوٌال وتأخذ ولتا طو

الحٌاة  ، فإن الموضوع ٌمتضً منا التوجه إلى الجوانب األكثر تأثٌرا فًتجعل البحث ٌنفتح على حمول معرفٌة أخرى

الذي  هو األمره هذا الحمل األدبً من تشكالت. وما ٌعرفسٌة من لبل الفاعلٌن والمؤسسات والسٌاالثمافٌة واالجتماعٌة و

ل األدبً الجزائري ذي اللسان التحوالت التً طرأت على هذا الحمحثٌثة لهذا النوع من التغٌٌرات وٌمتضً منا متابعة 

العربً، من حٌث اإلسهام فً البناء الهوٌاتً المتجدد وهو ما ٌطرح حضور االدباء فً العملٌة الثمافٌة وإسهامهم فً 

ً باستمرار. الدولفاعل مع محٌطه الداخلً والعربً وٌتتارٌخً وثمافً ٌتحول و-اق سوسٌوتوضٌح المسار المجتمع فً سٌ

كذلن هم رؤساء مؤسسات النشر والتوزٌع وفع بنا للحدٌث عن فاعلٌن آخرٌن وعن مبدعٌهم ٌدوص وفالحدٌث عن النص

افٌة المخصصة عن نشاطاتهم فً تنظٌم الفعالٌات الثمب من خالل تنظٌماتهم المهنٌة والحدٌث عن جهودهم فً ترلٌة الكتا

 الكتاب األدبً منه على وجه الخصوص.للكتاب بصفة عامة و

 اإلشكالية باللغة الفرنسية ملخص
 
Le projet se propose d’identifier, de sérier, de classifier et d’entreprendre un examen morphologique de la 

production littéraire en langues arabe, tamazigh et française éditée en Algérie dans toutes ses composantes en 

vue de l’établissement, selon des dispositifs analytiques, d’une cartographie littéraire pour la période étudiée 

(2010-2020). Evidemment ce projet s’appuie sur un ensemble de travaux déjà réalisés par les membres de 

l’équipe ou d’autres chercheurs pour concrétiser l’action d’accumulation qui doit caractériser la recherche 

dans les domaines de ce type. Les différentes synthèses de l’immédiat contemporain seront également 

sollicitées (dictionnaires, anthologies et réseaux d’information littéraires, etc.). 

 اإلنجليزيةالية باللغة ملخص اإلشك
 

The project aims to identify, classify, classify and undertake a morphological examination of literary 

production in Arabic, Tamazigh and French languages published in Algeria in all its components with a view 

to establishing, according to analytical devices, a literary cartography for the period studied (2010-2020). 

Obviously this project is based on a set of work already done by team members or other researchers to 

concretize the action of accumulation that must characterize research in areas of this type. The various 

syntheses of contemporary immediacy will also be solicited (dictionaries, anthologies and literary information 

networks, etc.). 
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