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 سانيونالل اوزجتشّكل ثورة فكرية مل يسبق ذلا مثيل، منذ أن معرفيا الكتابة اللسانية احلديثة أذترت تراكما 

عّدة التفكري اللساين مبراحل مّر ف، ةللغة ومستوياهتا اللساني ادلقاربات اللغوية القدمية اليت مل تستطع أن تقّدم فهما جديدا
دتثّلت من فًتة إىل أخرى باختالف ادلناىج ادلعرفية اليت يسعى كل منها إىل تفسري خصائص اللغة ومعطياهتا حبسب 

ساسة لعلوم اإلنسان عامة؛ ألّن الفكر متغرّي ومتنوع. وكل ذلك يرفع من مستوى التفكري وىي ميزة أ ،فرضياتو اخلاصة
الظواىر  توصففويزيد قدرتو يف مواكبة حركات العلوم ادلتطورة وادلتسارعة يف التقدم العلمي وادلعريف وادلنهجي.  غويلال

تسارع يف االنتقال من نظرية إىل  وحدث، اليل والتداويلوالد والصريف والًتكييب ادلستوى الصويتيف كل مستوياهتا؛ اللسانية 
 فما تكاد تثبت نظرية أقدامها حىت تظهر نظرية أخرى. ،أخرى

تراكم على مستوى التأريخ ذلك  رافقو  نقال وتفسريا وتأصيال، أفاد من ىذا الكم ادلعريف العريب اللساين طابواخل
واالستداللية  يف العناية باألسس التصورية وادلنهجية اقصور  ذلك جندل ازاةمو ة، و للخطاب اللساين الغريب باجتاىاتو ادلختلف

 للسانيات احلديثة.
 :صنفني كبريين إىل ف اخلطاب العريبصنّ ميكن أن نو 
ما ىي النظريات احلديثة و  ،العريب اإلسالمي درسموجود يف الاحلديثة أن أصل ادلفاىيم اللسانية ب صنف أقرّ  -
 .مغايرية ختفي ىويتها األوىل. فاجّتهوا إىل الًتاث ينقبون عّما يؤصل لكّل مستجد طلحاتصاىيم مبادلف تلكل إاّل دتويو

بالتغري والتطور،  ىونةادلعرفة مر فظريات اللسانية ال وطن ذلا، النّ أن  اعتقد، و النظرة الغربيةانصهر يف بوتقة  صنف آخرو -
 بد. عليها الذي أخٌت على لٌتأخ أصولومن العبث البحث يف 

نظرية إىل  منرىينة النظريات اللسانية الغربية، يتأرجح  اتوب ،فاخلطاب اللساين العريب احلديث مل يقّر لو قرار
يكتفي  ماألمر: أيسابق الفكر الغريب ادلتسارع؟ أاشتكل عليو ومن مفهوم إىل آخر، ومن مصطلح إىل آخر، فأخرى، 



صل ذلا يف الدرس العريب يؤ و  ا من وسطها يستوعب ادلستجدات؟ أم ميسك العصادلستجدة يف الغرب نقل ادلفاىيمب
 ؟القدمي

 
 : يهدف ىذا ادللتقى إىل حتقيق رتلة من األىداف، أمهها:األهداف

 ومن ذتة تقييمو كما وكيفا.منذ تأسيسو اللساين العريب  االطالع على اخلطاب -
 .نتاجاإلمرحلة إىل ستهال  مرحلة االتبيني مدى مسامهة الدراسات اللسانية العربية يف االنتقال من  -
 تشجيع طلبة الليسانس وادلاسًت والدكتوراه على البحث يف ىذا اجملال. -
 

 الضوء على جوانبها: سلط الباحثونيف ىذا اإلطار حّددنا أربعة حماور لي المحاور:
 العريب عند اللغويني الرواد. اخلطاب اللساين -1
 من األعالم.اللساين عند علم  طابتطور اخل -2
 .إىل العربيةادلصطلح اللساين  نقلإشكالية  -3
 اللسانيات العربية احلديثة.فق أ -4
 

 : د . م . قيــــدوم  ــ مدير خمرب الدراسات اللغوية واألدبية الرئيس الشرفي
 عبد الرزتان جودي د.: اليوم الّدراسي رئيس

 اللجنة التنظيمية: اللجنة العلمية: 
 رئيسا       ار              العياشي عمي /د
 عضوا                       وردة بويران /د 
 عضوابوزيد ساسي ىادف             / أ.د

 عضوا        د/وليد بركاين                 
 عضوا        د / صاحل طواىري           

 

 رئيسا        أ . صويلح قاشي           
 عضوا        د/ حدة رواحبية              

 عضوا                    نبيل اىقيلي /أ 
 عضوا                 رتال بن دزتانأ / 
 عضواع. الغاين بوعمامة             أ / 

 
 شروط المشاركة:

 يشًتط يف ادلتقدم للمشاركة أن يراعي الّضوابط اآلتية:
 .: العربيةّدراسيّ اليوم الادلعتمدة يف  ةاللغ -
 .اليوم الّدراسيّ  دلداخلة  يف أحد حماورا -1
 أن تتسم ادلداخلة باجلّدة، وأالّ تكون قد نشرت أو قّدمت يف فعاليات أخرى. -2
 أن تلتزم بالضوابط العلمية ادلتعارف عليها. -3



 .كلمة يتضمن مشكلة البحث ومباحثو األساسية  500 ال يتجاوز داخلةملخص ادل -
 .ا يف ذلك قائمة اذلوامش وادلراجعصفحة، مب 15صفحات، وال يتجاوز  10عن  ادلداخلة يقّل حجم أال -
 أن تكون ادلشاركة فردية. -
 .إرسال نسخة من السرية الذاتية -

 مواعيد هامة:
 .08/04/2018 :وادلداخالت آخر أجل الستالم ادللخصات

 .15/04/2018 :وادلداخالت ادللخصاتتاريخ اإلعالن عن قبول 
 مالحظات هامة:

 للتحكيم العلمي داخالتختضع رتيع ال -
 االتصال والمراسلة:

 doudiabd@gamil.com الربيد اإللكًتوين:
 0779.68.86.14 اذلاتف احملمول:
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 االسم واللقب: -
 الدرجة العلمية:  -
 ادلؤسسة األصلية:  -
 رقم اذلاتف::  -
 الربيد اإللكًتوين:.  -
 األحباث وادلنشورات:  -
 دوات:شاركة يف ادلؤدترات والنادل -
 :في المشاركة بورقة بحثية -
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