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 بالتعاون مع كلية اآلداب واللغات وقسم اللغة واألدب العربي

 مخبر اللغة وفن التواصل  ينظم

 االفتراضي  الملتقى الدولي

  Zoomبتقنية التحاضر عن بعد 

 والموسوم بـــــ:

 الكريم التراسل المعرفّي بين علوم اللغة العربية وعلوم القرءان

س  االبستمولويية والمنزاات التببيقية  ـــــــــــــــــــــــــــــ )قراءة في األ  

م2322أكتوبر  03و 03  

 الملتقي: إشكالية :أوال

إلى أّن  اللغة  -ال سيما البحث اللساني المعرفّي منه  –اللساني في السنوات األخيرة  لقد انتهى البحث   

ه الدالة وأنساقه الفكرية وميوالته اإلديولويية، هي العامل الرئي  في بناء هويَّة اإلنسان والمسيّزة لتصورات

هذا على أساس أنَّ كل التصورات التي يمتلكها اإلنسان عن الويود الذي يحيا فيه هي تصورات لغوية في 

إياه اللغة. فالتمثالت  تمنحهااألساس، وأنَّ الفرد ال يمكن له أن يدرك العالم الذي يعيش فيه إال وفقا للكيفية التى 

نية التي يبنيها الكائن اآلدمي وهو يبلور الرؤى في مختلف مناحي الحياة، ال يمكن له  فيها أن يخرج عن الذه

نسق المقوالت التي ترسم حدودها اللغة، من منظور أنَّ البناء اللغوي على مستوى الذهن في تراسل متواز مع  

نتج الخباب لبناء أنساق تعبيرية تتسق مع بناء العالم المادي المعبر عنه، فالعمل الذهني الذي يقوم به م

وضعيات تواصلية خاصة ومحّددة، هو عمل في تراسل مع بناء الواقع وتمثاّلته الُممِكنة، وهو ما يعل البحوث 

اللغوية اليوم تتويه بشكل الفت ومركَّا إلى بحث عالقة اللغة باإلنسان من يهة، وعالقة اللغة بالويود الذي 

 خرى. تحيا فيه من يهة أ

حين نلتفت إلى المنزا التراثي العربي  نزد أن مسألة اللغة قد شكلت الهّم المركاي والسؤال إننا   

 مسائل النحو،)المتّزدد لعلمائنا األوائل، فإن كانت هي موضوع المشتغلين بقضية البيان بمفهومه الواسع 

الدالة للمشتغلين بعلوم البانية للتصورات يلة ها كان الوسمسائل األصول، مسائل البالغة، مسائل الكالم ، فإنَّ 
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تعك  كيفية  ،ذهنيا إذ إن كيفية اْنبِناء اللغة عندهم والمزّسدة لتفكيرهم، -من طب، وفلك، وحساب ... -الحياة 

 تصُوِرهم للمسائل المبحوث فيها بكل تعقيداتها. 

هة، وبما تضمنه من حقائق ن الكريم بما هو نص لغوي وعقدي من يءاوكما هو معروف فإنَّ القر  

علمية في بعدها المادي من يهة أخرى، قد شكَّل المحور األساس الذي دارت حوله كل المنزاات اللغوية 

واألصولية وما تعلق بهما من العلوم الباحثة في النص ذاته كعلوم التفسير مثال، هذا فضال عن كونه الباعث 

تفاعال كبيرا بين مختلف العلوم وعلوم العربية إلى حد التماهي في لكثير من االهتمامات العلمية. وهو ما خلق 

في بعضها بعض، فكان الرئي  ابن سينا هو الببيب البارز، كما كان هو اللغوي العالم بكيفية حدوث الحروف 

ر ، ال في أط، دون أن تبرح مشكلة اللغة  ال في بحث نفسها وال في بحث مختلف العلوم األخرىرسالته الشهيرة

 ال في حدود مفهومية. مصبلحية و

استفادة العلوم  ، تبيّن دون بذل الزهد في التفحصإنَّ نظرة سريعة على مختلف المتون التراثية الممثلةو 

بعضها من بعض، سواء على مستوى مسالك النظر المنهزي واإليرائي، أم على مستوى الموضوعات 

بين مباحث اإلعزاز اللغوي في أصول النحو  مثال، وقه وأصل النظر واحدا بين أصول الف المعالزة، فكان

 وهكذا. ن ومباحث البالغة حتى وإن اختلفت المرامي والغايات ...ءاالقر

الكشف عن تميّا اللغة العربية وقدرتها عن احتواء  -كهدف رئي   –إننا نروم بملتقانا هذا ف وبعد ... 

لبنى التصورية أوال من كفاية وصفية تمّكنها من التعبير  عن مختلف امختلف المعارف والفنون لما لها 

وااليتماعية أو في العلوم الصورية الصارمة، ولما لها ثانيا من  اإلنسانية، سواء في العلوم والتمثالت الذهنية

الممكن.  مرونة تسمح لها بصياغة الزهاز المصبلحي والمفاهيمي الالزم لكل مخريات العمل العلمي والمعرفي

أصنافه ، بمختلف فنونه األدبية ووهذا من خالل النظر الوييه والتفحص الدقيق في المنزا التراثي العربي

. باإلضافة إلى وضع اليد على التراسل والتفاعل بين علوم الممكنةالعلمية بغية تزلية هذا التميّا و رصد حدوده 

لموضوعاتها ة وسيلة الشتغالها ويهازا واصفا العربي يعلت من اللغة لعربية ومختلف العلوم األخرى التيا

ما تعلق بهما ن الكريم و علوم التفسير وءاوحاوية لمخرياتها البحثية، ال سيما على ويه الخصوص علوم القر

 من مباحث. 

 ثانيا: أهداف الملتقى

د كفايتها ، ثم بسبها ، بمالمسة ووفق ما سبق؛ فيكون العمل في الملتقى  إلبراز تميّا  اللغة العربية و تمثُّل حدو

 التراث ومساءلته  وفق منزاين المنزا اللغوي والمنزا الخبابي . هذا ما نبسبه في المحاور التالية:

  ثالثا: محاور الملتقى

 من خالل المنزاات اآلتية: /محور اللغة -3

 المنزا النحوي -أ

 المنزا البالغي -ب

 المنزا األصولي -ت

 ل المنزاات اآلتية:محور الخباب )الممارسة / من خال -2

 ني،  قضايا السرد  ءاالمنزا األدبي  ) أسلوب القصص القر -أ

 المنزا العلمي  ) الخبابات العلمية  في التراث  -ب

 الحزايية تداللي ) الخبابات االستداللية والمنزا االس -ت
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 المشرفة على الملتقى  هيئةرابعا: ال

 دير يامعة المدية.الرئي  الشرفي للملتقى: أ.د/ يعفر بوعروري ــــــ م 

 .رئي  الملتقى: أ.د/ النذير بولمعالي  ـــــــ مدير مخبر اللغة وفن التواصل 

 .مؤطر الملتقى:أ.د/ نايي شنوف ـــــــ عميد كلية اآلداب واللغات 

 أ.د/ محمد خليفاتي.ملتقىلل رئي  اللزنة العلمية : 

 مية للملتقى: أ.د/ صادق خشاب. تنظرئي  اللزنة ال 

 ملتقى: د)ة / فيروز بن رمضان.منسقة ال 

 خامسا: شروط المشاركة في الملتقى

 أن يكون البحث ضمن أهداف الملتقى ومحاوره. .3

 ال تقبل المداخالت المشتركة. .2

 .االلتاام بقواعد البحث العلمي المتعارف عليها .0

 تعبئة نموذج المشاركة المرفق. .4

 فحة.ص 23ال تايد عن ن صفحة وأ 32أن ال تقل صفحات البحث عن  .5

سم ، 2.5، هوامش الصفحة من اليمين )A4، على ورق TraditionalArabic  36حزم الخط ) .6

  .32سم ، والحواشي بحزم )2.5سم ، ومن األعلى واألسفل )2.5ومن اليسار )

 المختصرة في حدود صفحة واحدة على األكثر. علميةيرفق الباحث سيرته ال .7

 م.2322 مارس 03آخر أيل إلرسال الملخصات هو:  .8

 م.2322 أفريل 33إعالم أصحاب الملخصات المقبولة يكون قبل تاريخ  .9

 م.2322 ماي 03المداخالت المقبولة ملخصاتها كاملة هو:  إلرسالآخر أيل  .33

 يميع المراسالت تتم باسم السيد رئي  الملتقى على البريدين اإللكترونيين في ذات الوقت إيباريا:

Boulmali.nadir@gmail.com edea.dzm-arquran@univce.s 
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