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المصطلح 

اللساني الّنصي 

في الخطاب 

 العربي
التلقي بين )

 واإلنتاج(

 الديباجة

اثنان في أّن اللّغة اإلنسانية ال ال يختلف 

 تزال إلى اآلن حقال خصبا للعديد من الدّراسات

اللّسانيّة، ورافدا هاما لميالد كثير من العلوم 

كلها في جهد ال يعرف الكلل إلى التي تسعى 

وكيفيات  اكتشاف جوهر اللّغة ووظائفها

اجاها تّ استعمالها. وتعدّ لسانيات النّص في ذلك ا

في الدّرس اللّغوي أخذت مناهاجه تتشكّل  جديدا

لتؤكّد على الدوام أّن القاعدة الحقيقيّة  تدرياجيّا

 والفعليّة لهذه الدّراسات هي النّص.

الاجديد الذي يُعنى بالنّص  الوافدهذا إّن 

ث بالبح من حيث بناؤه وتماسكه ويُعنى أيضا

أ أصال لمعالاجة في معايير النّصيّة، قد نش

مشكالت محدّدة معالاجة أفضل وقعت فيها 

التقليدية )لسانيات الاجملة(، وال شك  اللّسانيات

طه وبكيفيات تراب أّن هذا االهتمام البالغ بالنّص

لم يكن ترفا استهوى علماء اللّغة، وإنّما كان 

ؤّسسا على مرتكز هام هو أّن تواصالتنا كلّها م

 وليس في جمل إنّما تُعمل في نصوص

ثم إّن النّص هو ذلك البناء الفكري  معزولة،

 الذي يمكن أن نؤثّر به في اآلخرين. دالمعقّ 

 التي تُولد وكأي علم من العلوم البشرية

من أجل أهداف معينة، فإنّه من الطبيعي أن 

الذي يضطلع بهذا العلم أو  يولد معها المصطلح

ذاك، وهذا ما ناجده في لسانيات النّص التي 

مصطلحي متنّوع يحاول كل  حفلت بزخم

مصطلح أن يحيط باجانب من جوانب هذه 

اللّغويّة التي تهتم ببناء فكري ولغوي الدّراسات 

تضافرت في إنتاجه معارف وعلوم متداخلة 

ومتنوعة. إّن هذا التنّوع المصطلحي الهائل 

لهذه األبحاث، وهو ما يكاد يلمسه كل متتبّع 

ي الت حاتيدعو بحق إلى اإلحاطة بأهم المصطل

يمكن من خاللها فهم لسانيات النّص وأهدافها 

الدّراسات ووظائفها. إّن التّمكّن من جوهر هذه 

يدعو حتما إلى ضبط كل المصطلحات التي لها 

ي ، حتى يتمكّن الباحث فعالقة بتحقيق المعرفة

 هذا الماجال من فهم هذه الدّراسات فهما

 قصد الوصول إلى األهداف المبتغاة. صحيحا،

في المصطلحات  وال شّك أّن هذا التنّوع

راجع إلى طبيعة هذه الدّراسات في حدّ ذاتها 

الدّراسات التي )أي لسانيات النّص(، تلك 

تتداخل مع علوم متنوعة وفروع مختلفة، مّما 

د ع والشمولية قصيسمح لها باالنفتاح والتّوسّ 

 استقصاء أبعاد الّظاهرة اللّغويّة )النّص(.

جاز لنا أن  ا سبق ذكرهوانطالقا ممّ 

نطرح بعض اإلشكاليات التي سيحاول هذا 

: ماهي المصطلحات وهي الملتقى اإلجابة عنها

 وهل األساسيّة التي تؤّطر لسانيات النّص؟

 يمكن أن ناجد ما يوازيها في التراث العربي؟

وألّن اللّسانيات النّّصيّة وما نتج عنها من 

يّة ، هي عموما دراسات غربودراسات بحوث

فإّن الملتقى يحاول أيضا أن ياُجيب عن التّساؤل 

اإلنتاج المصطلحي العربي مواز هل التّالي: 

 فتظّ ؟ وأخيرا كيف وُ ربيغللمصطلح ال

المصطلحات اللّسانيّة النّصية في المدرسة 

 الاجزائرية؟

 ـ أهداف الملتقى:



واقع استعمال المصطلح  التعرف علىـ 

 .العربي اللساني النّصي

كيفية استثمار المنظومة التربوية الاجزائرية ـ 

 .النّّصيّةسانيّة اللّ للمفاهيم 

ـ التّعّرف على الاجديد الذي قدمته النظرية 

 نّّصيّة في تحليل النّصوص.ال

توظيف المصطلحات النّّصيّة في إنتاج كيفية ـ 

  النّصوص.

مدى حضور المفاهيم اللّسانيّة النّّصيّة في  ـ

  التّراث العربي.

  محاور الملتقى
اللساني النصي في  المصطلح األّول:المحور  ـ

 الغربية النظريات

تأصيل المفاهيم اللّسانية النّصيّة  :المحور الثانيـ 

 في التراث العربي

 ترجمة المصطلح اللّساني النّّصي: المحور الثالثـ 

في  المصطلح اللّساني النّّصي :المحور الرابع ـ

 العربيةتعليم اللغة 

مصطلحات لسانيات النّص في  :الخامسالمحور  ـ

 المعاجم العربيّة المعاصرة

 شروط المشاركة

ـ أن يكون البحث أصيال، لم يُشارك به من قبل في 

 أي ملتقى.

 ـ تعطى األولوية للبحوث ذات الطابع التطبيقي

 ـ أن تكون ذات صلة وثيقة بمحاور الملتقى

)الجدة، الدقة، العلمي ـ االلتزام بمعايير البحث 

 (التوثيق

 ـ المداخلة تكون فردية.

 العربية ـ اإلنكليزية ـ الفرنسية: لغات البحث

 61حجم  traditional Arabicتُكتب البحوث بخط ـ 

 ، أسفل كل صفحة(61)الهوامش، حجم 

 .12وال يزيد عن  61عدد الصفحات ال يقل عن -

 هيئة الملتقى

 مدير الجامعة السيد:الرئيس الشرفي: 

 كادي نورة. أرئيس الملتقى: 

 يوسفبن حميدي : أ. ؤطر الملتقىم 

 اللجنة العلمية رئيس

 )جامعة المدية( أ ـ محمد بن حاجر

 تنظيمية: اللجنة الرئيس 

 العربي كير أ ـ

 تواريخ هامة

 1216/ 28/20ـ آخر أجل الستقبال الملخصات 

 1216/ 05/10ـ الرد على الملخصات: 

  1216/ 66/ 05آخر أجل الستقبال المداخالت ـ 

ـ الرد على المداخالت وإرسال الدعوات 

61/66/1260. 

 1216 نوفمبر 11 الملتقى يومتاريخ انعقاد ـ 

 

 

 :ترسل المداخالت على البريد اآلتي

 lingmedea2021@gmail.com 
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