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 انيوناللس اوزجتشّكل ثورة فكرية مل يسبق هلا مثيل، منذ أن معرفيا الكتابة اللسانية احلديثة تراكما أمثرت 

عّدة التفكري اللساين مبراحل مّر ف، ةللغة ومستوياهتا اللساني اا جديد  املقاربات اللغوية القدمية اليت مل تستطع أن تقّدم فهم  
منها إىل تفسري خصائص اللغة ومعطياهتا حبسب  متثّلت من فرتة إىل أخرى باختالف املناهج املعرفية اليت يسعى كلّ 

ذلك يرفع من مستوى التفكري  وكلّ  ،عاسة لعلوم اإلنسان عامة؛ ألّن الفكر متغرّي ومتنوّ وهي ميزة أس ،فرضياته اخلاصة
الظواهر  توصففقدم العلمي واملعريف واملنهجي. رة واملتسارعة يف التّ ويزيد قدرته يف مواكبة حركات العلوم املتطوّ  غويلال

تسارع يف االنتقال من نظرية إىل  وحدث، اليل والتداويلوالد والصريف والرتكييب املستوى الصويتيف كل مستوياهتا؛ اللسانية 
 ت نظرية أقدامها حىت تظهر نظرية أخرى.فما تكاد تثبّ  ،أخرى

تراكم على مستوى التأريخ ذلك  رافقو  نقال وتفسريا وتأصيال، املعريف أفاد من هذا الكمّ  العريب اللساين طابواخل
واالستداللية  صورية واملنهجيةيف العناية باألسس التّ  اقصور  ذلك جندل وازاةمة، و للخطاب اللساين الغريب باجتاهاته املختلف

 للسانيات احلديثة.
 :صنفني كبريين إىل ف اخلطاب العريبصنّ ميكن أن نو 

 ما هي إاّل متويهالنظريات احلديثة و  ،العريب اإلسالمي رسدّ موجود يف الاحلديثة أن أصل املفاهيم اللسانية ب صنف أقرّ  -
 .فاجّتهوا إىل الرتاث ينقبون عّما يؤصل لكّل مستجد ،ختفي هويتها األوىل مغايره طلحاتصملفاهيم مبا تلكل

ر،  والتطوّ بالتغرّي  هونةاملعرفة مر فظريات اللسانية ال وطن هلا، النّ  أنّ  اعتقد، و ظرة الغربيةالنّ انصهر يف بوتقة  صنف آخرو -
 على لبد. عليها الذي أخىن ىنأخ أصولومن العبث البحث يف 

نظرية إىل  منرهينة النظريات اللسانية الغربية، يتأرجح  اتوب ،فاخلطاب اللساين العريب احلديث مل يقّر له قرار
يكتفي  ماألمر: أيسابق الفكر الغريب املتسارع؟ أاشتكل عليه ومن مفهوم إىل آخر، ومن مصطلح إىل آخر، فأخرى، 



رس العريب ل هلا يف الدّ صّ يؤ و  العصا من وسطها يستوعب املستجدات ؟ أم ميسكاملستجدة يف الغرب نقل املفاهيمب
 ؟القدمي

 إىل حتقيق مجلة من األهداف، أمهها: يوم الدراسي: يهدف هذا الاألهداف
 ا.ا وكيف  ومن مثة تقييمه كم  منذ تأسيسه اللساين العريب  االطالع على اخلطاب -
 .نتا اإلمرحلة إىل ستهال  نتقال من مرحلة االتبيني مدى مسامهة الدراسات اللسانية العربية يف اال -
 تشجيع طلبة الليسانس واملاسرت والدكتوراه على البحث يف هذا اجملال. -

 الضوء على جوانبها: سلط الباحثونحّددنا أربعة حماور لي المحاور:
 الرواد. ساننيالعريب عند الل اخلطاب اللساين -1
 عالم.اللساين عند علم من األ طابتطور اخل -2
 .إىل العربيةاملصطلح اللساين  نقلإشكالية  -3
 اللسانيات العربية احلديثة.فق أ -4

 : د . م . قيــــدوم  ــ مدير خمرب الدراسات اللغوية واألدبية الرئيس الشرفي
 عبد الرمحن جودي /الدكتور: اليوم الدراسي رئيس

 
 اللجنة التنظيمية: اللجنة العلمية: 

 رئيسا                   د/ العياشي عميار
 عضوا              بوزيد ساسي هادف د/
 عضوا                       وردة بويران /د

 عضوا        وليد بركاين                د/
 عضوا        د/ صاحل طواهري           

 

 رئيسا  . صويلح قاشي              د
 عضوا     د/ حدة رواحبية             

 عضوا                 نبيل اهقيلي /أ 
 عضوا               مجال بن دمحانأ / 
 عضوا          عبد الغاين بوعمامةأ / 

 
 شروط المشاركة:

 يشرتط يف املتقدم للمشاركة أن يراعي الّضوابط اآلتية:
 .العربيةهي اللغة : يوم الدراسياملعتمدة يف ال ةاللغ -
 .سييوم الدرايف أحد حماور الملداخلة ا -1
 أن تتسم املداخلة باجلّدة، وأالّ تكون قد نشرت أو قّدمت يف فعاليات أخرى. -2
 أن تلتزم بالضوابط العلمية املتعارف عليها. -3



 .ةتضمن مشكلة البحث ومباحثه األساسكلمة ي  500 ال يتجاوز داخلةملخص امل -
 .ذلك قائمة اهلوامش واملراجع ا يفصفحة، مب 15صفحات، وال يتجاوز  10عن  املداخلة أال يقّل حجم -
 يف اهلوامش )يف آخر املقال(. 12يف املنت، وبنط  14، بنط simplified arabicأن تكتب خبط  -
 أن تكون املشاركة فردية. -

 مواعيد هامة:
 08/04/2018 :التاملداخو  آخر أجل الستالم امللخصات

 15/04/2018 :التاملداخو  امللخصاتتاريخ اإلعالن عن قبول 

 مالحظات هامة:
 .للتحكيم العلمي داخالتختضع مجيع امل -

 االتصال والمراسلة:
 lab.linguistique1@gmail.com الربيد اإللكرتوين:
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 ستمارة المشاركةا
 قراءة تقييمية" -الخطاب اللساني العربي من بداية التلقي إلى العصر الحاضر " يوم الدراسيال
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 االسم واللقب: -
 الدرجة العلمية:  -
 املؤسسة األصلية:  -
 اتف:رقم اهل -
 الربيد اإللكرتوين: -
 األحباث واملنشورات:  -
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