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 بالقطب الجامعي أوالد فارس
 الدراسي:يوم ديباجة ال

درس اللغة ،سابق لعصره وأقرانوعالمة بارزة يف الرتاث العريب، ىو ، اثري امعرفي اوكنز  اموسوعي ادلعا اجلاحظّد يع
يف فروع ادلعرفة ادلختلفة ،إذ انتقل بالبالغة العربية من ضيق التعريفات ومجود ادلصطلحات و  سهم فيهاأوتذّوقها، و 

ى بنفسو عن وقفة ، ال يسع أّي مهتمٍّ بفرع من فروع ادلعرفة أن ينأاكيبالرت  ةلتقسيمات إىل فسحة الداللة ورحابوا
؛ إذ اجلاحظ مدوَّنة عصر لو معارفو يدانادلرحب و  ،الاجملسع او و  ،غورالد يبعو  ى،دادلل يطو ال مع تراثو وفكره

لغة، وأدب، وشعر، من ضلو، و ادلتنوِّعة، وعلومو ادلختلفة، ألنو عاش يف عصر االزدىار، وتدوين علوم اللغة العربية 
الفكري ادلتنوِّع ادلسائل والقضايا، مثل : األصوات،  تراثًومتزج فيها األدب باللغة ، شلا ساىم يف  او نشأ يف بيئة 

وائتالفها، واأللفاظ، أو ادلفرداتودالالهتا ، وتصنيف األلفاظ بني أصيلة وموّلدة ، وتصريف الكلم، واستعماالت 
 .واإلذلام والتوفيقا يتصل هبا، واللغة بني التوقيف صطلحات وماأللفاظ، ووضع ادل



 يقرب من طروحات قد افتخرتشلّا ،ةومعارف لغويةكثي أفكار  وحني نقرأ يف كتب اجلاحظ نقف على 
صاحلة للدرس  ذا االذباه و أرضية صصبةتسبق تكّوهنالدراسات األلسنية ادلعاصرة، وىي نوع من البدايات اليت  اهب

 .والتحليل واالستنباط
 يف النقاط اآلتية :لتقى الوطي تتمحور أىداف ادل:األهداف 

 :إىللتقى الوطي بصفة صاصة يسعى ىذا ادل
يساعدىم على إصلاز  حبوثهم ودفعهم إىل االبداع على  طلبة الدكتوراه وتوظيفها فيما  رفاتطوير مع -

 : اصتالف زبصصاهتم
طلبة دكتوراه مشروع ادلستويات الداللية تتجلى يف كيفية التحليل الداليل لنصوص اجلاحظ وضرورة  -

 الوقوف على السمات األسلوبية مع الوظيفة الداللية لتلك السمات.
مشروع الدراسات البالغية واألسلوبية تعميق ادلعارف يف البالغة  ، تكشيف عناصر دكتوراه  طلبة  -

 التالقي واالتفاق بني العلمني : البالغة العربية واألسلوبية الغربية احلديثة . 
طلبة دكتوراه مشروع الدراسات اللسانية اجلزائرية تتمثل يف اإلفادة من مستويات التحليل اللساين )  -

 الصريف ، النحوي ، الداليل ، ادلعجمي ...( وتطبيقها على نصوص اجلاحظ.الصويت ، 
طلبة دكتوراه مشروع الدراسات النحوية الوقوف على الظواىر النحوية يف نصوص اجلاحظ ؛ كالتقدمي  -

 ي ، الذكر واحلذف ، األساليب ..والتأص
إحصاء الوحدات اللغوية لنصوص طلبة دكتوراه مشروع اللسانيات احلاسوبية استثمار احلاسوب يف  -

 اجلاحظ ) األصوات ، ادلفردات ، اجلمل ( قصد استحياء الداللة .
طلبة دكتوراه مشروع األدب اجلزائري وقضاياه النقدية تشكل نصوص اجلاحظ مادة أولية للطالب من  -

 صالل مكاشفتها والوقوف على القضايا النقدية ذلا .
ج  تأىيلهم للدصول يف إصلاز البحث  من صالل استثمار البحوث شروع نقد ومناىدكتورامه طلبة  -

 ادلقدمة يف ادللتقى الوطي : جهود اجلاحظ وإثراء علوم  اللغة العربية .
االنطالق بقراءة جديدة لفكر اجلاحظ لتكون معينة يف التأسيس لنظرية نقدية عربية تتكئ على الرتاث وربافظ  -

 على اذلوية .
  .جلاحظ اللغوّي باعتباره قيمة علمية، و مدوَّنة عصر ميثِّل امتزاج العربية بغيىاالعناية بفكر ا -
 الكشف عن بعض األسرار، وتذليل الصعوبات، يف الرتاث اجلاحظي عن طريق ربليل النصوص. -
 .اإلفادة من معطيات العصر يف الدرس اللغوي، ومن فكر اجلاحظ يف حركة ذبديد الدرس اللغوّي يف عصرنا -
 .اولة استغالل نصوص اجلاحظ دلا ربِملو من أفكار وقيم لإلبداع اللغويزل -

 :الملتقى الوطنيإشكالية 



معظم جوانب الدرس اللغوي ، نظرية مشلت  تضمن تفكي اجلاحظ اللغوي عدة إشارات    
التأسيس للباحث بأن اجلاحظ قصد إلىكانت سلتصرة  فإن تركيزىا يوحي وتلك االشارات وإن  

هج لغوي واضح بدأ فيو  وزعها وفق من أنو غوية أسس ذلا ، وحسب اجلاحظكل نظرية ليف  
وقد ربط مجيعها باجلمالية والشعرية وادلهارات اللسانية ، مباحث عن معىن الكالم وبواعثو 

 ، الفي لعلم اللغة  نسميو  التأسيسيف ما ميكن  أن تبلورت نظريتو اللغوية  حتّ واألسلوب 
صوات علم التصريف أو علم النحو ديو  كّل  قاعدة لغوية سواء كانت يف علم األلذلك جاء  ل

باإلبانة عن مجيع تلك مشروع حبث تكويي  يضطلع  يفأو علم البالغة مفسرة تفسيا مجاليا 
سلوب يف نظرية اجلاحظ اللغوية انطالقا من الصوت اللغوي  إىل العبارة واأل ةالوارداالحاالت و 

أهتا مشلت مجيع مناحي الدرس  ن كانت يف صميم الدرس اللغوي صوتا وبنية إالاليت  وإ،  ،
: الدارسات الوظيفية سطرت الفرقة الرابعةاللغوي ، وبناء على االحاالت السالفة الذكر 

وانطالقا من ىذا ادلعطى يهدف ادللتقى  فية ملتقى وطنيادبخرب نظرية اللغة الوظي لألصوات اللغوية
اإلسهامات اللغوية  إىل إبراز جهود اجلاحظ يف إثراء علوم اللغة العربية الوطي يف موضوع :

العريب، وإىل تكشيف قيمتها العلمية يف واألدبية والنقدية للجاحظ يف رلال الدرس اللغوي 
 . احلديث الدرس اللساين

 :يوطنال ملتقىالمحاور 
 األول: الفكر اللغوي عند اجلاحظ وصلتو بعلوم اللغة احلديثة . احملور

 احملور الثاين : منهج اجلاحظ يف إثراء الدرس البالغي والنقدي .
 واالذباىات النقدية احلديثة .اللغوي ، البالغي  اجلاحظ  منهج  : معامل التالقي بني ثالثاحملور ال
 : توظيف العلوم يف إثراء الدرس البالغي عند اجلاحظ ) ضلو ، لغة ، أصول الفقو ، علم الكالم ...( رابعاحملور ال

:توظيف كالم الشعراء وعلماء الشعر يف تطوير التحليل البالغي ،ووضع ضوابط من كالم البحرتي  امساحملور اخل
 و أيب سبام وعبد القاىر اجلرجاين ...

 الرؤية يف النقد العريب القدمي . اجلاحظ وتطوراحملور السادس :
 انفتاح الشعرية على اجلماليات اللغوية .احملور السابع : 

 نظرية التعديل واالستواء  احملور  الثامن : 
 ادلنطلقات اللغوية  ادلؤسسة لألدبية  العربية احملور التاسع :

 أثر التفكي االنساين يف نظرية اجلاحظ اللغوية احملور العاشر : 
 معامل النظرية األسلوبية يف منهج اجلاحظ اللغوي.ور احلادي عشر :احمل



 . صفية بن زينةة: دملتقى الوطنيالةرئيس
 طاطة بن قرمازرئيسة اللجنة العلمية :دة . 

 أعضاء اللجنة العلمية :
 أد / العريب عميش
 أد/ توزان عبد القادر 

 د / ىارون رليد
 د / زلمود سي أمحد

 د/ صفية بن زبنة
 / سهام موساويدة 

 د/ جغدم احلاج
 د/ زلمد بن بايل 
 دة / آسيا متلف

 دة / سهيلة ميمون
 د/ عراب أمحد

 دة/ صفية بن زينةاللجنة التنظيمية: ةرئيس
 أعضاء اللجنة التنظيمية:

 دة . طاطة بن قرماز
 دة / سهام موساوي

 دة / آسيا متلف
 دة / سهيلة ميمون

 د / بعداين عبد القادر
 الزىرة دة / سهايلية

 د/ زلمد بن بايل
 أ / فالق ميينة 

، فاطمة الزىراء سبع ، بن قرماز صابرة، مسية صبيش ، رشيدة  عابد ،الباحثني : صفية لزرقالطلبة ورلموعة 
حسني حليمي، بوناقة يونس، سلتاري عبد اهلل، مقدود عبد الفتاح، عزايز عمر، ،  ، ضيف رضوانسربوكصدجية  

 .معطى اهلل زلمد األمني ،قورين العريب



 :يوطنال ملتقىالشروط المشاركة في 
 .ادللتقىأن يكون البحث يف أحد زلاور -1
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة.-2
 .دبا يف ذلك ادلالحق وادلراجع (A4) صفحات10أال تزيد عدد صفحات البحث عن -3
 .آصر البحثتكتب اذلوامش بطريقة أكادميية يف -4
 للهوامش العربية،  12للمنت، و »simplifiedarabic« 14تكتب ادلداصلة خبط -5

 .للهوامش الفرنسية  »times new roman 12 «وخبط
 يشرتط يف البحث االلتزام دبواصفات ادلنهج العلمي، من حيث الدقة، وادلوضوعية، واألمانة يف التوثيق. -6
 .ال تقبل ادلداصالت ادلشرتكة -7
 . ةغي ادلقبول داصالتال يتم الرد على ادل-8
كلمة لكل ملخص مع الكلمات   200ترسل ادلداصلة مرفقة دبلخصني باللغة العربية واللغة األجنبية يف حدود  -9

يف آصر كل صفحة ،  12لى أن تكون اذلوامش باحلجم عادلفتاحية ، مع ضرورة كتابة العنوان باللغة األجنبية
 .قائمة ادلصادر وادلراجع يف آصر البحثباإلضافة إىل 

 :تواريخ مهمة
 2018ديسمرب14ادلداصالت كاملة : ادللخصات و  آصر أجل لتقدمي-
 2018ديسمرب19ىو: وطيال لتقىادلتاريخ انعقاد -

 : يتحمل المخبر تغطية وجبة الغداءمالحظة 
 المراسالت واالستفسارات:

 : علىيوطنال لتقىمجيع ادلراسالت ادلتعلقة بادلتكون 
moltakafonction@gmail.com 

 0776165790رقم اذلاتف: 
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