
 

 

  

                                                        
  

  ةورة الجزائریّ شعر الثّ  ناتفي مدوّ  ةاألسلوبیّ نى بال: ندوة علمیة دولیة    

         .2017أفریل  10/11

وة علمیة دولیة في ندّ  لف الجزائرداب والفنون جامعة الشّ ة بكلیة اآلیّ غة والوظیفة اللّ م مخبر نظریّ ینظّ      

  .2017أفریل  10/11 :یومي ةورة الجزائریّ الثّ  نات شعرة في مدوّ سلوبیّ البنى األ:  موضوع

  .عبد القادر حسین رئیس جامعة الشلف الجزائر: األستاذ الدكتور : دوةالرئیس الشرفي للنّ 

  .قرمازطاطة بن : دكتورةال: دوة رئیسة النّ 

  :دوةالنّ  شكالیةإ

 یسترعي اهتمام امحور  إجرائیةأسلوبیة دراسة خاّصة،  الشعريّ  ّص دراسة النّص األدبي عامة والن تعدّ       

في  الباحثیحتكم إلیها وآلیات تحلیل  ةیمنهج ضوابط ألسلوبي منالمنهج ا هلما یحتاج إلیتبعا  الباحثین

وبین  ،ات التي یمارسها المنهج على متعاطیه غراءاإلبین ف ، لذلك  تشریحا أسلوبیاالشعریة  لنصوصاتشریح 

مضائق  المعرفیة والمنهجیة سبیل الخائضین في إشكاالتهتعترض  في مضامیرهالممارسة التطبیقیة اعتیاص 

القراءات النقدیة األسلوبیة  لكون الشعرّي ذاته ، تتأّوجصمیم ا ، فالمكون النقدي نابع منحسب تقدیرنا  جّمة

النقدیة األدبیة  المعطیات الناسجة للخطاب الشعرّي ، حیث تتعّززتبعا لثراء الدالالت اللغویة الجمالیة 

متجاوبة الالوصفیة الصبغة العلمیة المتحولة المتجددة ، نعني بها  األسلوبیة الكیفیات المنهجیة التطبیقیةب

مع طاقات التطّوع النقدي األدبي ، حیث ینسجم واقع الخطاب الشعرّي  الشعريّ ص مكونات النّ اعیا مع إبد

 األسلوبیةالكشف عن السمات  إلىكل مشروع رؤیة یهدف   غیر مجزأللخطاب وفق تحلیل ذري اإلجرائّي 

في  ما وغامضامعتّ البحث األسلوبي التطبیقي  بقي لطالمافخر ، آ نّص  عن شعريّ  نّص د بها التي یتفرّ 



 

 

المیدانیة للتّأّزم  بعد المعایشة تخصصات الماستر والدكتوراه في لدارسین الباحثینإجراءاته التطبیقیة بالنسبة ل

  .في الموضوع 

 أقرب،  األسلوبیة السیاقیة ضمن فرع Michael riffaterre  مثلهالذي ی البنیوي األسلوبيالمنهج  عدُّ یُ       

جمالیا  أسلوبیا بنیویا تفكیكا واإلیقاعیةالتركیبیة  اوتفكیك بناه ،تحلیال ذریاحلیل النصوص الشعریة منهج لت

متالزمان هما  یتالقى فیه سیاقان إبداعیان ونهمعن مض مبدأ شمولي دون فصل شكل النصانطالقا من 

یتّم ذلك وُیسعى به ، سیاق ابتداع الخطاب أو النص مضافا إلیه سیاق ابتكار التفكیر النقدي الذي یالئمه 

مت اماد ال عارض في النص :المبدأ األسلوبي القائلمنه عمال ب دون إهمال أي جزئیةإلى التحّقق 

عن والتكشیف التمحیص یستوجب  تتموضع فیه تموضعا،  النص الشعريعبر  ةتواتر م األسلوبیة اإلجراءات

القیمة  انطالقا من الَمُقول به التكشیف، یكون ذلك  ركامات األسلوبیةا ذات اإلافراتهته األسلوبیة وتضسیاقا

 األسلوبیة إلى التأثیرات وصوال أو البیت الشعري ،الجملة  الصغرى وتموقعها في اللغویة لوحدةاألسلوبیة ل

  .متكامال كال في النص الشعري المتعاضدة المتعددة

نالت حظوظها كاملة  ةورة الجزائریّ شعر الثّ نات الشعریة الجزائریة متجسدة في مدوّ  التجربة ال شك في أن    

ة بسرمدیتها التاریخیة التي ال تبلى وال تتزعزع فالتجربالتي سقناها آنفا  سلوبیةالمالحظات المنهجیة األمن 

، ، فهو دائم التوّلد تولد فلسفة هذه الثورة في وعي اإلنسانیة جمعاء ستظل مثورة كمون النص الشعرّي الثورّي 

 تفتّك أحقیة بأن  المعرفةوعي التاریخ و عیین وعي جدیرة  بحكم الو  مالیة شعر الثورة الجزائریةلذلك فإن ج

نات ة في مدوّ البنى األسلوبیّ : المسطر في الندوة الدولیة  مشروع تداولها ، لعلاالهتمام الدرسي والبحثي بها 

  . الخفیةبعض جوانبها اإلبداعیة  ة یستطیع أن یبرزورة الجزائریّ الثّ  شعر

تمّرد على الراهن المن حیث نزوعهما معا إلى ة اإلبداع اإلنساني في قمّ تلتقي الثوریة مع الجمالیة     

على أنها نقد أدبي في اآلراء النقدیة األدبیة عتت األسلوبیة ثلما نُ وم،  البدیل الجدیدالمعّطل والبحث عن 

ال  عند حدود جمالیات القول الشعريّ تقف   هذا المنهجلممارسة النقدیة خالل بمعنى الجمالیة فإّن ا ظریف

قمینة  أن شعریة الثورة الجزائریة نرى، واستجابة لهذا المنحى الجمالي ، ، لذلك فإننا  تبتغي غایة سواه

البنى :ندوة ل لوظیفیة في جامعة الشلف الجزائرمخبر نظریة اللغة ا، وقد أتى تسطیر  والمكاشفة بالبحث

ستثمار آلیات التحلیل األسلوبي في الماسة إلى ا لحاجةبناء على ا ةورة الجزائریّ نات شعر الثّ مدوّ ة في األسلوبی

 ننزل القول الشعري الّثورينا بذلك للع ، اإلنسانيالمتجاوبة مع الجانب  استظهار مزایا شعر الثورة الجزائریة

الوعي النقدي األدبي أن یتعامل مع هذه  أحوجفما  مناجزا بین القول والفعل ة التي احتملهاالمنزلة الوظیفیّ 



 

 

في الجزائر  جامعة الشلفب اللغة واألدب العربیین طلبة الماستر والدكتوراه في حوجالمرتكزات الواقعیة ،  وما أ

بكل مستتبعاتها معّززة سلوبیة في التمرس بتعاطي الممارسة النقدیة األ إلى أن یختبروا أعوادهم االختصاص

التناغم  عن كثب على مظاهر یقوون على الوقوف اإلجرائي والتمّرس المعرفيّ  نلعلهم بذلك التمرّ ،  اإلجرائیة

التوصل إلى إعطائها  دون الثورة واإلبداع األدبيّ  ثنائیةفلطالما قارب الباحثون إشكال  ،بین الجمالیة والثوریة 

  .حسب تقدیرنا قديالتطبیق النّ ها من حقّ 

  :إلى تحقیق األهداف التالیة  في مدّونات شعر الّثورة  الجزائرّیة ألسلوبیةالبنى ا ّندوةتسعى    :أهداف الّندوة

 .األسلوبيآلیات تحلیل المنهج باستثمار  المجیدة  ورة ي بهذه الثّ المتغنّ  شعرالمزایا  استظهار - 

  .وینتهج سبیلها  یتبعها الباحث عریة  تحلیال أسلوبیافي تحلیل النصوص الشّ  خطوات منهجیة ترسیخ - 

  . التحلیلیة األخرى اإلجراءاتتمحیص التحلیل األسلوبي وعدم خلطه مع  - 

آلیات  ممارسة ول لهخی الذي مستوى من النضج النقدي األدبي إلتقاناألخذ بید الطالب الباحث   - 

  .ممارسة أسلوبیة فعلیة وسبل التحلیل األسلوبي للنصوص الشعریة 

  .على تسجیل بحوثهم  في جمالیات أدب الثورة الجزائریة  )ماستر ودكتوراه:( ن طلبة الباحثیالتشجیع    - 

في میدان الدرس  وس لدى طلبة الجامعة الجزائریة  في االختصاصملاالستجابة إلى ملء الفراغ  الم - 

 .األسلوبي التطبیقي 

ة الواعیة ممارسة األدبیبواسطة بما یعني تكریس ال ربط البحث والدرس الجامعیین بالواقع المعیش - 

  .والمستثمرة للواقع للمعطیات

   .األسلوبیةتشجیع الطلبة الباحثین على اقتحام عرصات الممارسة النقدیة الوظیفیة  - 

االختصاص في  ةفقاثإجراءاته في  والسعي إلى ترسیخ ء البدیل البالغيثراحث الباحثین على إ - 

  .ئریة االجامعة الجز 

في  المنتمین لمخبر نظریة اللغة الوظیفیة  الباحثین للطلبة الدكتوراه  تعزیز التكوین في  - 

  :التخصصات التالیة 

 سیك على اختالف تخصصاتهم ومراحل تسجیلهمكال : وم نظامطلبة دكتوراه العل  

 المستویات الداللیة  : دكتوراه تخصص طلبة السنة الثالثة  

 الدراسات البالغیة واألسلوبیة :تخصص دكتوراه طلبة  السنة الثانیة  

 اللسانیات الحاسوبیة  : تخصص دكتوراه  طلبة السنة الثانیة  



 

 

 حویة الدراسات النّ  :تخصص دكتوراه طلبة  السنة الثانیة  

 اللسانیات الجزائریة : تخصص دكتوراه  طلبة السنة الثانیة 

  ، وقضایاه النقدیة األدب الجزائري: تخصصطلبة السنة األولى دكتوراه 

  ، وآفاق الدرس اللغوي سانیات التطبیقیةلال: تخصص طلبة السنة أولى دكتوراه. 

 الترجمة وعلوم النص: طلبة السنة أولى دكتوراه ، تخصص.  

  :  الدولیةلندوة محاور ا

  :ةمحمد العید آل خلیفللشاعر البنى األسلوبیة في قصیدة الثورة الجزائریة  - 

 مفدي زكریا للشاعر  البنى األسلوبیة في قصیدة الثورة الجزائریة  - 

 محمد الشبوكي للشاعر البنى األسلوبیة في قصیدة الثورة الجزائریة   -

 .المغمورینالجزائریة  یة في شعر شعراء الثورة بالبنى األسلو  -

 .ة لدى الشعراء العرب ورة الجزائریّ الثّ  نات شعرفي مدوّ  األسلوبیةالبنى  -

 :ة هامّ  دیعامو  - 

 .2017فریل أ 11/ 10: انعقاد الندوة  موعد - 

 .2016 دیسمبر 05ستقبال الملخصات ال آخر أجل - 

 .2016دیسمبر 25  :اإلعالن عن قبول الملخصاتموعد  - 

 . 2017 فیفري 25:ستقبال البحوث كاملة ال آخر أجل - 

 .2017مارس 20 :للبحوث  عن القبول النهائي اإلعالنموعد  - 

 : شروط المشاركة وضوابطها  - 

  أن یكونو، )ةورة الجزائریّ نات شعر الثّ مدوّ ( رة یجب أن ینصب البحث في المادة الشعریة المقرّ  - 

 .بحتا البحث تطبیقیا

 .تصفحا 10عن  عدد صفحاته زید أال تو  یجب أن یكون البحث مركزا  - 

 . واإلبداعتمتع البحث بمواصفات البحث العلمي فیه الجدة ینبغي أن ی - 

 .ینتهي إلى نتیجة علمیة محوصلة یمر بالمعالجة األكادیمیة و  ینطلق الباحث من فرضیة إشكال  - 

 .أن تشتمل معالجة الموضوع على عناوین تفصیلیة واضحة الطرح  - 

  .توظیف المصطلحات  مع توخي السالمة اللغویة واالنضباط المنهجي  - 



 

 

والمصطلحات األجنبیة  في الهامش 12في المتن  و simplified arabic   14 یكتب البحث بخط - 

   12times new roman: تكتب بـ

 : االلكترونيعلى البرید   pdfو   worldترسل البحوث بالنسختین    -

Struc.styl@hotmail.com    

  كلمة 100الملخص الواحد  وزال یتجاأو  ملخصین باللغة العربیة والفرنسیةب البحث یرفقینبغي أن   - 

 .والفرنسیة باللغتین العربیة وكذا الكلمات المفتاحیة

  

  :للندوة الدولیة  أعضاء اللجنة العلمیة *

   طاطة بن قرماز. د : رئیسة الندوة الدولیة *

  د عبد القادر توزان.أ: رئیس اللجنة العلمیة *

  :أعضاء اللجنة العلمیة

   د المالك مرتاض جامعة وهران الجزائرد عب.أ

  .أیمن میدان جامعة القاهرة مصر  د.أ

   بد العزیز مصلوح جامعة الكویت د سعد ع.أ

  د حسن یوسف جامعة قناة السویس مصر .أ

  د حساني أحمد جامعة دبي االمارات .أ

  الرباط المغرب  د سعید بن كراد جامعة.أ

  د فیدوح عبد القادر جامعة قطر .أ

  القدس المفتوحة فلسطین  ، عتیق جامعة عمرد .أ

  العراق بغداد جامعة ، نصیف  جسیم د.أ



 

 

  جامعة السعودیة،  د عز الدین الناجح .أ

  سلطاني جامعة وهران الجزائر ،د محمد الجیاللي .أ

  ، جامعة المنیة مصر د حافظ المغربي .أ

  ة السعودیة بجامعة طی، یقد میسون مراز .أ

  جامعة الشلف الجزائر ،د العربي عمیش.أ

  األردن  فیالدلفیاجامعة  ،عبوشي لاهال  د.أ

  الشلف الجزائر د محمد زیوش ، جامعة .أ

 د عبد القدر شارف ، جامعة الشلف الجزائر .أ

  طاطة بن قرماز ، جامعة الشلف الجزائر:  د

   مجید هارون ، جامعة الشلف الجزائر: د

  اسماعیل زغودة ، جامعة الشلف الجزائر : د

  صفیة بن زینة، جامعة الشلف الجزائر : د

  الشلف الجزائرالحاج جغدم، جامعة  :د

  جامعة الشلف الجزائر ،الحاج لقوس خالد: د

  عراب احمد ، جامعة الشلف الجزائر : د

  بنافلة یوسف ، جامعة الشلف الجزائر: د

  :الهیئة التنظیمیة للندوة 

  یمینة فالق عریوات. أ – سهیلة میمون: الدكتورة:   الّندوة تامنسق

  أسیة متلف: كتورةدال:  للندوة للجنة التنظیمیةا ةرئیس



 

 

  :أعضاء هیئة التنظیم

   مجید هارون جامعة الشلف الجزائر . د

   اسماعیل زغودة ، جامعة الشلف الجزائر:د

  سهیلة میمون، جامعة الشلف الجزائر: د

  جامعة الشلف الجزائر  ،جغدم الحاج. د

  جامعة الشلف الجزائر ، صفیة بن زینة .  د

  الجزائر جامعة الشلف ،بعداني عبد القادر: د

  محمد بلعباسي، جامعة الشلف الجزائر: د

  الجزائرجامعة الشلف  ، محمد بن بالي. أ

  الجزائر أمینة فالق عریوات  جامعة الشلف . أ

  بن زادة  المخبر أمین أمین :اإلداري

    2:، دكتوراه یونس بوناقة: الطالب 

  2 :ماستر مقدود محمد عبد الفتاح :لطالبا

   2:ماستر حسین حلیمي  :الطالب

     Struc.styl@hotmail.com: تاليترسل البحوث على البرید االلكتروني ال

   0021372449385:رقم الهاتف  خارج الوطن من لالستفسار والتواصل 

  .0772449385:من داخل الوطن رقم الهاتف

  



 

 

                                                                :  وذج المشاركةمن

       
                     

  : االسم واللقب 

  :الجامعة والبلد 

  : الدرجة العلمیة 

  :التخصص العلمي

  : رقم الهاتف 

  : البرید االلكتروني المهني 

  :البرید االلكتروني الشخصي 

: ملخص السیرة العلمیة في صفحة واحدة

..................................................................  

  : محور المشاركة 

  : عنوان البحث

  :  ملخص البحث

 

 

                                                      



 

 

  


