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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الشلف -يـــلجـامعـــة حسيبــة بـن بوعــ  

 كليــــــــــــــــــة اآلداب و اللغـــــــــــــــــات

 نظريـــــــــة اللغـــــــــــــة الوظيفــــيـــــــــــة مخبر

 

          ينظم مخبر نظرية اللغة الوظيفية بجامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر ، وتحت الرعاية الشرفية للسيد مدير  

 .1046 مارس 41/41يومي :، معاصرة و ا تراث التطبيقي   النقد األدبي   :الثاني الجامعة ، ملتقاه الدولي  

 :أ.د بن دوخة بّرابح  رئيس جامعة حسيبة بن بوعلي بالّشلف الجزائر . الرئيس الشرفي للملتقى 

 غة الوظيفية.بر نظرية اللّ دكتور العربي عّميش مدير مخال: األستاذ  رئيس الملتقى 

 

 

 يكاد ال فوق واقعيّ في سياق نظرّي غالب عليها مضّيها جميع الدارسين على أن مسيرة النقد األدبي يتّفق يكاد 
ن هذا التفّكك ، يصّدق نواياهتطبيقي  ينظر إلى أّي إجراءأن الممارس له  منهجي بين النظر النقدي غير الذي نراه وا 

تنزيل المنظور الفكرّي أو االجتماعي أو بإلحاح ستلزم مالتي أنتجت الظاهرة اللغوية المعّزز للعالقات  اإلجرائيّ  والتطبيق
المعالج لدالالت الخطاب التفكير النظرّي المجرد إلى واقع اإلجراء التطبيقّي أبراج الفني الفلسفي والجمالي من علياء 

وهو المجال الّدرسي الذي يتلقفه نظرية اللغة الوظيفية مختبر وذلك مصداق الوظيفية كما هي عليه فلسفة األدبي وبنيته 
اليوم هو سكونها عن مماشاة ، لذلك فإن الذي يعتور المناهج النقدية األدبية الطلبة على اختالف مستوياتهم التعليمية 

ّصّي إلى همٍه تخبط نبض الواقع النحركية الواقع بكل تجلياته التفاعلية ، وقد أفضى تأّزم النظر النقدي وبقاؤه خلوا من 
الممارسة التفكك بين النظر والتطبيق إلى تجسيد تجسيد جانب الفكر في بنى الخطاب ، وقد أوقع ذلك فيه المتطلعون 

حيوية جراء هذا االنتقاص  ، و قد غابتيلهج بما يرتئي ، ويحتفل بما يتوّهم  ، كلّ عزلة عن التمحيص  النقدية األدبية في
وانبّت كل تفكير الدرس الجامعات ين للدرس النقدي األدبي التطبيقّي في طلبة الجامعة ، والمتعاطعن  النظريات النقدية

، وقد دعائم التصديق إلى التفلسف والتهويمالمصدقة لنظره في جل اإلشكاالت التي صار ينقلها عاجزا من عن مالحقه 
، جراء هذا واقتنعوا بالشكليات والكميات والنقل  حتى صدوا عن كل غاية بحثيةنهم عايشوه لمس طلبتنا هذا التفّكك أل

كالمكرهين إحاالت على أعالم أو نظريات يحفظون واقتنعوا بكونهم ،  ا وتهكموا بكل مشروع يشير إلى واقعهمفكذبو  التأّزم

: ديباجة الملتقى الدولي الثاني  
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في أرض عال نقاد وتبعا لذلك ،  في سياقها ، ال تكاد قلوبهم تستقر على مطمأنّ  يرتابون في كل كالمها الشبيه بالوهم
الواقع بكل دون مصداقية تنجيهم من سؤال  لمفازة الشهرة اإلعالمية المنفوخة  كا لهم تلك توصار  الثقافة النقدية
 االجتماعية والتنموية .الروحية مستلزماته 

في حدود مستواها  اتسمت ومعجميتها هاصرفوبالغتها و  هانحو اللغة العربية التقليدية ، ونعتقد أن علوم  
بأفضال الجمع بين منظورها وواقعها اإلجرائي الشيء الذي خول لها التربع على مصداقية نافذة واسعة راسخة  الحضاريّ 

ومن ذا الذي يستطيع بيننا اليوم تجديد الشاهد النحوي والشاهد البالغي مستمدا إياهما  بين طالب معارف اللغة العربية
ننا لنرى في ذلك العجز الذي نعتمده اليوم قصيدة حّرة ، أو  رواية أو قّصة أو خاطرة من واقع الخطاب األدبي  ، وا 
حقيقة تالؤم الواقع العربي وصدقيته ناظرين إلى وراء ال نكاد نرى الذي سيلقانا في غدنا مجبرين الموضوعّي الذي أقعدنا 

اليوم ، وقد اضُطرَّ طالبنا إلى التحّفظ والغّش وقهر النسيان وترّددنا في تقبل ما نتداوله منه مع ما أثمره واقعه إّبانها ، 
، وأما وقد اتسع نطاق النظر النقدي ليشمل كثيرا االمتحان الخادع في معارفهاالذي يسلبهم المادة اللغوية واألدبية بمجرد 

جملة من اإلشكاالت زادت إشكال ثنائية  فقد أضاف هذا االتساع المعرفي والترجمة ،  من علوم اللغات واأللسنة والمناهج
قا من إحساس هيئة تسيير واإلجرائية ، لذلك وانطال النقد األدبي بين النظر والتطبيق الكثير من األزمات المنهجية والفكرية

معالجة فقد تطوعت لتفترع السبق إلى بر نظرية اللغة الوظيفية بكلية اآلداب واللغات جامعة حسيبة بن بوعلي الجزائر تمخ
ى واإللحاح على جملة اإلشكاالت المنهجية والمعرفية التي من شأن نتائجها أن تنبه على شين السير األحادي المسع

 ضرورة إلحاق المنظور بالممارس والمعالج الممّحص .

كيفيات واللغة التي  على بنائية خطابية يكون قد توافق مع تصورات و الشك في أن كل منطوق لفظي قائم 
التحاق الممارسة النقدية تماالت التي تسكن فكر األدباء والشعراء ،وليس حبسها الفكرة األدبية هي صورة حية لجملة االتتل

األدبية بالناتج الخطابي سوى سلوك معرفي منطو على أهداف معرفية يمكننا تصورها إما في شكل قيم إبداعية إضافية أو 
خطاب أو إحاطة منهجية بالتفكير اإلنساني الذي شغل مبدع الخطاب أول المتوافر عليها نص ال منهج منظم للمعرفة

إذا فلماذا تقعد المزاولة النقدية األدبية دون أن تستعرض العينات الخطابية أو النصية ولماذا تستقل بالنظر دون خطرة 
 اذا ال يتفّكر نقاد األدبي فياالستشهاد بالحوافز اإلبداعية التي تضمنها الخطاب الذي هو موضوعة النقد األدبي ؟ ولم

الفوقاني المستعلي الذي ال يجد له موطئا على أرض واقع الثقافة الصفحات بالكالم  نيملئو مسائل المرجعية عندما نراهم 
لى أين تحملنا المشاريع النقدية األدبية المغرقة في التوصيفات الفلسفية  مة التائهة عن رشدها أفال يرعوي هذا ، وا  المهوِّ

 والتطوع في ركوب طباقفي االختصاص ، وطلب الرياسة  ،النقد الفلسفي واألبهة اإلعالمية البراقةب ىالسياق المستقو 
التعسير ، فينكفئوا بعد لوبان إلى لّم شتات المزاولة النقدية األدبية ، ويدلوا على كل فكرة بما يناجزها من قيم العبارة وثابت 

فكر محله  ل كلّ ، ويشرحوا الكيفيات والسبل التي من شأنها أن تنزّ البيئة ، وميول األنفسوحركية الواقع ، وأثر األسلوب 
 واء .على السّ غة واألدب اللّ ممارسة من 
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 .محاولة إبراز جمالية النصوص الشعرية القديمة والحديثة من خالل تطبيق المناهج النقدية الحديثة  *

 االنتظام ضمن اآلليات البحثية التالية:يستحسن من كّل باحث في إشكالية الملتقى 

 توضيح اإلشكال الذي يصّب فيه مضمون البحث. -

 المعالجة األكاديمية للموضوع مع تحري السالمة اللغوية . -

 الخالصة أو االستنتاج المترتب على اإلشكالية والمعالجة -

 التطبيقي   : النقد األدبي محاور البحوث المتوسمة لإلجابة على إشكالية موضوع -

 أثر تداخل المناهج في نقد الخطاب. -

 واقع النقد األدبي التطبيقي في برمجيات الدرس الجامعّي. -

 وواقع الخطاب المنقود.النقد األدبي التطبيقي بين إشكالية المنهج  -

 التكامل المعرفي بين المناهج النقدية األدبية . -

 الحديثة .النقد التطبيقى والمناهج النقدية  -

 أزمة الغموض في اإلجراء التطبيقي على المنهج السيميائي في الدرس الجامعيّ  -

 في النقد األدبي التطبيقّي .المدخل اللغوي  -

 المدخل البالغي في النقد األدبي التطبيقّي  -

 النقد األدبي التطبيقّي بين األكاديمية والتجديد اإلبداعي . -

 النقدية األدبية في تنشيط الدرس التطبيقّي .أثر تحيين المعارف  -

 عالقة النقد األدبي التطبيقّي بالمعارف اإلنسانية المشتركة. -

 استثمار المعارف اإلنسانية في التوثيق التطبيقّي . -

 المالءمة بين الخطاب األدبي وبين الكيفيات النقدية األدبية التطبيقية. -
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 .أزمة الشاهد األدبي في النقد األدبي التطبيقّي  -

 مشروع تجديد الشاهد اللغوي : النحو العربي ، والبالغة العربية. -

 مصداقية المترجم حيال تخلف الواقع العربّي الراهن. -

 اإلبداع والتنظير في النقد األدبي الحديث.جدلية  -

 
 الملك مرتاض ، جامعة السانية وهران ، الجزائر.* أ. د. عبد 

 د. أيمن محمد علي محمد ميدان ، جامعة القاهرة  ، مصر أ. *
 * أ .د سعد مصلوح ، جامعة الكويت .

 * أ . د  أحمد حساني جامعة  دبي اإلمارات.
 * أ. د. عبد القادر فيدوح ، جامعة قطر ، البحرين.

 السرديات  جامعة الدار البيضاء بن مسيك ، المغرب.* أ. د. شعيب حليفي ، مدير مختبر 
 * أ. د. أحمد يوسف جامعة السلطان قابوس عمان.

 * أ. د. عمار ساسي جامعة البليدة الجزائر.
 * أ. د. مصطفى الصمدي جامعة الدار البيضاء بن مسيك ، المغرب.

 * أ.د جياللي محمد سلطاني  جامعة السانية وهران .
 .عّزوز مدير مختبر : اللغة واالّتصال ، جامعة السانية وهران الجزائر* أ.د. أحمد 

 *أ.د زروقي عبد القادر 
 *أ.د أحمد بوزيان جامعة تيارت الجزائر.

 *أ. د. العربّي عّميش جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.
 *أ. د. محمد قادة ، جامعة مستغانم ، الجزائر

 سيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.* د. عبد القادر توزان جامعة ح
 * د. محمد بن جياللي عدالن ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. عبد القادر شارف جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.
 * د. محمد حمودي ، جامعة مستغانم الجزائر.
 .* د. مفالح بن عبد اهلل، جامعة غليزان الجزائر

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر. زيوش محمد* د. 
 * د. مختار درقاوي ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. طاطة بن قرماز ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.
 * د. عبد القادر سنقادي جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

  الشلف الجزائرنور الدين دريم جامعة حسيبة بن بوعلي * د .

 جنة العلمية للملتقى:الل  
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              )منسق الملتقى (      بن بالي محمد. أ -
 د . بلمهل عبد الهادي. -
 طاطة بن قرماز. د. -
 جغدم الحاج. د. -
 د. نورالدين دريم . -
 هارون مجيد  د . -
 د. صفية بن زينة  -
 د.إسماعيل زغودة -
 د. ميمون سهيلة -
 سي أحمد محمودد.  -
 عبد القادر دواجيد. -
 أ . فالق عريوات يمينة - 
 أ . سهايلية الزهرة - 
 أ . بن بالي محمد- 
 أ. عبابو نجية - 
 ) كاتب المختبر(. بن زادة محمد أمين -
 موسى) رئيسة مصلحة مابعد التدرج(جميلة حاج  -
 اللغة (.خديجة حاج قّدور )  إدارية بقسم - 
 رابحة عّداد ) إدارية( . -
 صفية لزرق )طالبة ماستر (- 
 عبد الفتاح محمد مقدود ) طالب(. -
 عمر عزايز ) طالب (. -

 

 

 جنة التنظيمية للملتقى :الل  
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 .5102نوفمبر 25*آخر أجل إلرسال الملّخصات :

 .5102نوفمبر 01 *اإلشعار بقبول الملخص:

 .5102ديسمبر 01*آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة: 

 .5102جانفي  01*اإلشعار بقبول المداخالت :

                          ،المكتبة المركزية / قاعة المحاضرات . ب1046 مارس 41/41*انعقاد أشغال الملتقى : 
 مدينة الشلف ، الجزائر.  جامعة حسيبة بن بوعلي

 .larbipaulrobert@yahoo.frالتالي:*ترسل الملخصات والمداخالت على البريد االلكتروني 

 :الشروط الفنية لكتابة األوراق البحثية

 .01(،حجم :traditionalarabic*يكتب البحث بخط)

 في أسفل كل صفحة. 05(،حجم:traditionalarabic*الهوامش بخط:) 

 *لغات تحرير األوراق البحثية : العربية أو الفرنسية أو االنجليزية .

لة يحضر أصحابها المدعوون إلى فعاليات الملتقى مرفقين بنسخة إلكترونية من المقال على قرص *المشاركات المقبو 
 (.cdمضغوط )

 :مالحظة

 *يتكّفل الملتقى بنفقات اإلقامة والتغذية للمشاركين .

                   1335112072ؤال أو االستفسار أو مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال على الرقم التالي :*للسّ 
 larbipaulrobert@yahoo.frأو العنوان االلكتروني :

 

 

 مواعيد مهمة جدا:

mailto:larbipaulrobert@yahoo.fr
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 ة.غة الوظيفي  نظرية الل   بر :مخ

 حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر.كلية اآلداب واللغات جامعة 

 قسم اللغة العربية وآدابها.

 معاصرةو ا تراث التطبيقي   ي  النقد األدب ملتقى :

 م.5102مارس  15،  14يومي:

 

 

 
 بما يلي:يرفق البحث  مالحظة:

 اللغتين المذكورتين.إحدى ترجما بالملخص م وكذا،إلى إحدى اللغتين الفرنسية أو اإلنجليزية  الكلمات المفتاحية مترجمة

 

 

 . ةالوظيفي   غةة الل  بر : مجل  في مجلة المخ الثاني مالحظة: تنشر أعمال الملتقى الدولي
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 الّتخّصص:...................................................................................

 المؤّسسة الجامعية :...........................................................................

 ...........................البريد االلكتروني:................................................. 

 الهاتف:......................................................................................

 المحور :.......................................................................................
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 :ملخص المشاركة
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 .larbipaulrobert@yahoo.frترسل الملخصات على العنوان التالي:

: نموذج استمارة المشاركة في الملتقى  

mailto:larbipaulrobert@yahoo.fr

