
 )،غويّ اللّ ة البالغة يف تفكري عبد امللك مرتاض (نظريّ :الدويلامللتقى 

 .ر اجلزائ،الّشلف جامعةكلية اآلداب واللغات،

رعاية الالشلف ، اجلزائر ، وحتت ، حسيبة بن بوعلي اللغة الوظيفية جبامعة نظرية ينظم خمترب 

سيد مدير اجلامعة ، ملتقاه الدويل األول :نظرية البالغة يف تفكري عبد امللك مرتاض الشرفية لل

 .2014ديسمرب  17،  16ومي : ي، اللغوي 

 .لف اجلزائر الشّ برئيس جامعة حسيبة بن بوعلي  برّابح  دوخة بن :أ.د الرئيس الشريف للملتقى

 مدير خمترب نظرية اللغة الوظيفية. يشدكتور العريب عمّ األستاذ :  رئيس امللتقى

 : الّلغة الوظيفّية.املخترب  جمّلةللملتقى الدويل ، و اجمللس العلمّي 

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

 * أ . د .  أحمد حساني جامعة  دبي اإلمارات.

 * أ. د . محمد عباسة ، جامعة مستغانم الجزائر .

 * أ. د. عبد القادر فیدوح ، جامعة قطر ، البحرین.

 * أ. د. شعیب حلیفي ، مدیر مختبر السردیات  جامعة الدار البیضاء بن مسیك ، المغرب.

 .* أ. د. أحمد یوسف جامعة السلطان قابوس عمان

 * أ. د. عمار ساسي جامعة البلیدة الجزائر.

 اهرة  ، مصر.* أ.د. أیمن محمد علي محمد میدان ، جامعة الق
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 * أ. د. یوسف وغلیسي جامعة قسنطینة الجزائر.

 * أ. د. مصطفى الصمدي جامعة الدار البیضاء بن مسیك ، المغرب.

 * أ. د. عبد القادر سالمي ، جامعة تلمسان الجزائر .

 * أ. د. صفیة مطهري ، جامعة السانیة ، وهران ، الجزائر .

 وهران الجزائر .* أ. د . ناصر اسطنبول جامعة السانیة 

 * أ.د. أحمد عّزوز مدیر مختبر : اللغة واالّتصال ، جامعة السانیة وهران الجزائر.

 *أ.د. بلقاسم هواري جامعة السانیة وهران الجزائر.

 * أ. د . أحمد عرابي جامعة تیارت الجزائر.   

 * أ. د. محّمد عّقاق جامعة بلعباس الجزائر .

 .تیارت الجزائر*أ.د أحمد بوزیان جامعة 

 *أ. د. العربّي عّمیش جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. إدریس جبري جامعة بني مالل المغرب.

 * د. أحمد طایعي ، جامعة الرشیدیة ، المغرب .

 * د. عبد القادر توزان جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 .* د. محمد قادة ، جامعة مستغانم ، الجزائر

 .د. عبد القادر شارف جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر *

 * د. فتحي حّدوش جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. لیلى بوسنة جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر .

 .* د. محمد حمودي ، جامعة مستغانم الجزائر

2 
 



 الجزائر. * د. محمد بن جیاللي عدالن ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

 * د. مفالح بن عبد هللا، جامعة غلیزان الجزائر

 * د. مختار درقاوي ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. طاطة بن قرماز ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 * د. عبد القادر سنقادي جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف الجزائر.

 : مية للملتقىاللجنة التنظي

 .د . بلمهل عبد اهلادي -
 .د.قطاوي خلضر -
 .د.طاطة بن قرماز -
 .د.جغدم احلاج -
 .ميسوم  عبد القادرد.  -
 .د.بكري سعيد -
 .درمي نورالدين  د. -
 د . هارون جميد -
 ..امساعيل زغودةد -
 أ . بن بايل حممد -
 .أ. بردي صليحة -

 ( مصلحة الواب جبامعة الشلف). دمّ ـــــ زواتنية حم
 .( كاتب املخترب)بن زادة حممد أمني -

 .(  إدارية بقسم اللغة ) قّدورــــ خدجية حاج 

 . ( إدارية)ـــــ راحبة عّداد 

 صفية لزرق (طالبة ماسرت )ـــــ 
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 عبد الفتاح حممد مقدود ( طالب).ـــــ 

 ــــ عمر اعزايز ( طالب ).

 :  إشكالية امللتقى 

عناية بالغة ، واهتموا فنّا وعلما بالبالغة ، األمم األخرى أعالم من  غريهممثل ، عين أسالفنا 
 فكرية وفلسفية نتجت عنه عدة جهود، اهتماما بارزا معا الفنية والعلمية  مقتضياهتابالنظر يف 
اخلوض يف شأن  وما يزالمنذ أرسطو إىل يومنا هذا ، سياقاهتا التداولية جتلت إبداعية ،  وإسهامات

كل ،  يشكل حافزا نفديا غالّبا يهدي بتفريعاته املوضوعية إىل إمساس الذات واجملتمع والبيئة البالغة 
اليت تنشأ عن  الفكريةالتواصل املستجيبة للحوافز  نظريةاحلّس البالغّي ل استدعاءذلك واقع إىل جانب 

بني الفنية معارفها  ورمتحالداليل ، وقد وافق هذه حمورية البالغة ضمن جممل علوم اللغة  نشاط البالغة
املشروع القمني باستيعاب إذ هو  اإلبداعيألزيل املتمثل يف منهجها ا اإلشكالإضافة إىل  ية ،والعلم

خمتلف االجتهادات والطروحات والفرضيات املستجيبة لروح كل عصر ، ولعل أستاذنا عبد امللك مرتاض 
ضمن  يف إثراء سجل املساءالت البالغية  اختصواهو أحد األعالم اجلزائرية والعربية والعاملية الذين 

املداخل لكثري من زالتواصل والنقد األديب  والتعليميةمشروعه  اللغوي الواسع الذي مس النحو واملعجمية 
يف  إىل رصيد تألفي عبد امللك مرتاض باإلضافةالعربية ،  البالغةنظرية علوم اللغة الطارئة على 

اللغوية جديرة بالبحث واملدارسة جات عبد امللك مرتاض انتإّن زيد عليه فلذلك وملا قد ي، االختصاص 
اختصاص خمترب نظرية اللغة ومتاشيا مع  ، ة النشاط والتحولاجلمّ  البالغي، واستيعابا لسياقات التفكري 

مكملة  ات تداوليةعلى سياقضرورة انفتاح برنامج امللتقى الدويل هذا بعد التفكري فإننا قدرنا  الوظيفية ،
 .، هي اليت رأينا موضوع نظرية البالغة ال تستويف غاياهتا إالّ باستزادهتا لإلشكال البحثي الكّلي
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إىل الوظيفية لقد كانت املسوغات البحثية السالفة الذكر وازعا قويا نبه جملس خمترب نظرية اللغة   
اللغوي من حيث ارتآه اجلامع بني  تسطري مشروع ملتقى نظرية البالغة يف تفكري عبد امللك مرتاض

  والدرس البالغي اجلامعي بكل حتوالته املنهجية والثقافية. األكادمييالبحث 

 إىل حتقيق مايلي : ( نظرية البالغة يف تفكري عبد امللك مرتاض اللغوّي)لتقىيهدف م أهداف امللتقى:

 قراءةوتقريبها من ، من جهة باحلياة االجتماعية ضمن وجهتيها الفنية والعلمية ربط البالغة 
نظرا وتطبيقا ، ويف ذات السياق وصل البالغة بكل تفاعالهتا املعرفية  ثانيةالفنون التشكيلية من جهة 

وختليصه من إشكال ، العمل على استثمار التفكري البالغي إىل حترير اإلبداع  إضافة إىل،  اللغةبفلسفة 
والسردية من خالل االنفتاح على تقبل اإلضافات اإلنشائية  ومكوناته السردية والبنيوية  حدود اخلطاب
شارهبا وأصوهلا الفنية األوىل البالغة مل جاعامللتقى بالدرجة األوىل إىل اسرت ،كما يهدف دون إقصاء 

تعليمية الدرس ناهج اليت أحدثتها م تقعيدالإخراجها من أزمة مسرتدة بذلك فنيتها ومجاليتها بواسطة 
 .البالغيّ 

 من جتليات نظرية لقد بادر أستاذنا عبد امللك مرتاض خالل سريته البحثية إىل استنهاض كثري    
، وإذ يسطر وندواته وحماوراته نظرية البالغة مثلما جسدته مؤلفاته الكثرية املتنوعة  ومن ضمنها ، اللغة

إمنا ليهيئ فرصة مكينة لطلبة املاسرت واملاجسرت ، خمترب نظرية اللغة الوظيفية ملتقاه الدويل هذا يف البالغة 
يف اجلامعيني العرب وغري العرب للمسامهة يف اإلسهام بكفاءاهتم النقدية واملنهجية  واألساتذةوالدكتوراه 

غة العربية نشاطها وبريقا للّ  رح الكيفيات الوظيفية اليت تعيدط ، باإلضافة إىلديدة إثراء نظرية البالغة اجل
لرؤى لعلنا بفضل ا خالل عهودها احلضارية النّرية ، وطاقاهتا اإلبداعية اليت تشّبعت هبا نيالسرمدي

الفرصة للدعوة إىل  غتنمناملسامهني يف فعاليات امللتقى جهود الباحثني والقناعات والطروحات اليت تبلورها 
 بنيالتقاطع  وإشكال النقدية واملرتكزات املفاهيم البالغية واملناهج التعليميةكثري النظر يف   إعادة ضرورة 

 .التعاطي واملزاولة وبني التقييس والتنظري أو بني حيزي اللغة واجملتمع 

 البحثية التالية: ضمن اآللياتباحث يف إشكالية امللتقى االنتظام  يستحسن من كلّ 
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 .البحثمضمون فيه  توضيح اإلشكال الذي يصبّ  ــــ

 . اجلة األكادميية للموضوع مع حتري السالمة اللغويةاملع ـــــ

 .اخلالصة أو االستنتاج املرتتب على اإلشكالية واملعاجلةــــ 

على السادة  العلميةاللغوي ، وتقرتح اللجنة  : نظرية البالغة يف تفكري عبد امللك مرتاض حماور امللتقى
 الباحثني ، الراغبني يف املشاركة ، احملاور التالية :

  نظرية اللغة  العربية تراثا وجتديدا ،1: احملور 

 النظرية اللغوية العربية بني الرؤية واملنهج. -
 نقد الدرس البالغي  يف ضوء جهود عبد امللك مرتاض البحثية . -
 .الوظيفي بني النحو والبالغة ، االلتقاء واالفرتاق  التواشج -

 معامل البالغة اجلديدة يف تفكري عبد امللك مرتاض اللغوي . ،2احملور:

 .الكتابات النقدية عن جهود عبد امللك مرتاض البالغية -
 والتطبيق. ي لدى عبد امللك مرتاض بني النظرالتفكري البالغ  -
 بني السريتني ، السرية اإلبداعية والسرية النقدية . عبد امللك مرتاض  -
 مرتاض.امللك مسات تطور الدرس البالغي عند عبد   -

 ، البالغة واملناهج النقدية احلديثة : 3احملور : 

 .بالسيمائية البالغةصلة  -
 صلة البالغة بالتداولية. -
 صلة البالغة باألسلوبية. -

6 
 



 .املفاهيم، البالغة بني الثروة االصطالحية وبني توحد 4:احملور

 تعدد املصطلح البالغي . -
 املصطلح البالغي بني التنظري والتطبيق.  -

 ، تعليمية البالغة .5احملور :

 البالغة بني الفن والعلم . -
 طبيق.ر والتّ الدرس البالغي اجلامعي بني الّنظ خصائص -
 البالغي .جتديد الشاهد الوظيفي يف الدرس  -
 .، قراءة يف املؤلفات واألعالم بيبلوغرافيا البحث البالغي -

 جدا: مواعيد مهمة

 .2014أوت  20صات :آخر أجل إلرسال امللخّ *

 .2014سبتمرب15:اإلشعار بقبول امللخص*

 2014نوفمرب   15 .2014نوفمرب 02كاملة: رسال املداخالت  آخر أجل إل*

 .2014نوفمرب25اإلشعار بقبول املداخالت :*

جامعة حسيبة بن ،بالقطب اجلامعّي أوالد فارس  .2014ديسمرب 17،  16 انعقاد أشغال امللتقى :*
 .الشلف ، اجلزائرمدينة ي لبوع

 .larbipaulrobert@yahoo.frالتايل: االلكرتوينترسل امللخصات واملداخالت على الربيد *

 :الشروط الفنية لكتابة األوراق البحثية

 .16)،حجم :traditional arabicالبحث خبط(يكتب *
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 صفحة. يف أسفل كل 12:حجم)،traditional arabic  (اهلوامش خبط:*

 : العربية أو الفرنسية أو االجنليزية . البحثيةلغات حترير األوراق *

من املقال  إلكرتونيةامللتقى مرفقني بنسخة املدعوون إىل فعاليات  أصحاهبااملشاركات املقبولة حيضر *
 ).cdعلى قرص مضغوط (

 :مالحظة

 اإلقامة والتغذية للمشاركني .نفقات ل امللتقى بيتكفّ *

 0772449385يرجى االتصال على الرقم التايل : للسؤال أو االستفسار أو مزيد من املعلومات ،*
  larbipaulrobert@yahoo.fr: االلكرتوينالعنوان أو 

 . مالحظة: تنشر أعمال امللتقى الدويل يف جملة املخترب : جملة اللغة الوظيفية

 خمترب :نظرية اللغة الوظيفية.

 كلية اآلداب واللغات جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف اجلزائر.

 قسم اللغة العربية وآداهبا. 

 .مرتاض اللغوينظرية البالغة يف تفكري عبد امللك ملتقى : 

 .2014ديسمرب 17،  16يومي:

 :  منوذج استمارة املشاركة يف امللتقى                           

 

 ...............................................................................قب:واللّ  االسم
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 .............................................................................. رجة العلميةالدّ 

 ...................................................................................ص:خصّ التّ 

 ...........................................................................سة اجلامعية :ؤسّ ملا

 ............................................................................الربيد االلكرتوين: 

 ......................................................................................اهلاتف:

 .......................................................................................احملور :

 .............................................................................عنوان املداخلة :

 :ملخص املشاركة

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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.............................................................................................
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 . larbipaulrobert@yahoo.frتايل:لرسل امللخصات على العنوان ات
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