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 بعنوان:يوم دراس ي تنظيم 

 

 "قراءات في المنجزين النظري والتطبيقي -البحث الأسلوبي المغاـربي" 
                                                                                                                                                                                             

 الديباجة: 

      
ً
بموضوعها ومنهجها مطلع القرن العشرين، خرجت ألاسلوبية من عباءة اللسانيات مستقلة

 أثرته عديد البحوث والدراسات على الصعيدين الغربي والعربي. 
ً
لتستقّر معطًى حضوريا ونقديا

ومع أواخر القرن املنصرم عرف هذا املجال الحيوي نقلة نوعية في بلدان املغرب العربي، بفعل 

 والترجمة. واعيةال توافر عوامل عدة، أبرزها عامالن هما: املثاقفة

، راح آنذاك من الرفض والتأييد رافقهمع الوالدة إلاشكالية لهذا العلم الوافد من أوربا وما 

 عديد النقاد والباحثين املغاربة يتهافتون 
ً
  عليه ترجمة

ً
 الغربية للنظريات استيعابهم نتيجة وممارسة

 ، املنجز ألاسلوبي منها  و  آلاخر  على ثقافة وانفتاحهم

 النقدي والفاعلية النقدية على صعيد املشهد بالثراء املغاربية النقدية املمارسة وقد تميزت

نهل  التي املعرفية الخلفيات نتيجة تنوع كما اكتست بالخصوصية الحديث واملعاصر، العربي

ه العامل ألابرز في تفسير ريادته على 
ّ
مستوى الدراسات وألابحات ألاسلوبية، أصحابها منها، ولعل

 ي،ـــلحميدان حميدو  بلس ي،االطر  الهادي محمدو  املسدي، السالم عبدبدءا بجهود ألاوائل منها أمثال 

 وغيرهم. مرتاض امللك عبدو  مفتاح، محمدو 

  بات من املعلوم أّن البحث ألٍاسلوبي املغاربي ’ على العموم 
ٌ

أثمر  كما هائال من خطاٌب واصف

بعض املشكالت التي أنتجها الدراسات وألابحاث التي اتسمت بالجدية والفاعلية على الرغم من 

ن اضطراب الترجمة أو التعريب ألهم املصطلحات واملفاهيم ألاسلوبية، وتعدد ثقافات املترجمي

ومشاربهم، فضال عن تلك ألٍاساليب العلمانية التي تصبغ كتابات املغاربة وعلى رأسهم عبد 

 السالم املسدي وعبد املالك مرتاض وغيرهما. 



التي اتخذت  وقد أبانت هذه املشكالت، وغيرها، عن اختالل كبير في ألابحاث ألاكاديمية

ولعّل أبرز مشكلة يعانيها  -ديمها وحديثهاق –ألاسلوبية منهجا إجرائيا لدراسة النصوص ألادبية 

الطالب الجامعي في أقسام اللغة وألادب العربي عائدة إلى تموقع ألاسلوبية ومنهجها بين الغموض 

والتغريب؛ بفعل تداخلها مع عديد املناهج الحداثية التي أفض ى إليها الدرس اللساني املعاصر 

 املتوارثة؛ كالنحو والصرف والبالغة....  والتقائها مع بقية العلوم واملعارف العربية

على نحاول الذي املسعى  اهذ أهمية أتيتئي اإلاجر  والتطبيق املعرفي التأصيل من انطالقا

مكاشفة واقع البحث ألاسلوبي املغاربي من خالل قراءات هادفة وبّناءة للمنجز ألاسلوبي  ضوئه

بشقْيه النظري والتطبيقي، وهي فرصة نراها سانحة لإلجابة عن عديد ألاسئلة التي تجول في 

خواطر طلبتنا ممن يتخذون هذا املجال ملدارسة الخطاب ألادبي، وإشباع نهم الطالب املجّد 

، املغاربية الحديثة واملعاصرةاقع ألاسلوبية وممارساتها في عديد املؤلفات والدراسات ملعرفة و 

 معايير الحكم على موضوع هذا العلم وزوايا 
ّ

من  مكاشفتهقصد كشف الغموض الذي يلف

 .حيث املنطلقات وألاهداف

 

 أهداف اليوم الّدراس ي: 

 .ألاكاديمية الجزائرية درس ألاسلوبي املغاربي في مختلف ألابحاثواقع التشخيص  -

 والقرائي لألسلوبية.ضطراب الترجمي والتداخل املفاهيمي على املردود البحثي تبيان أثر لا  -

 للحوار العربي الغربي في ظل املثاقفة الواعية والترجمة املتخصصة.وصف ألاثر إلايجابي  -

الجنس الروائي، ما سيّ ة النص ألادبي ومراعاة جنسه، وال بيان حدود التصرف مع طبيع -

 .الذي لم ينل حظه من الدرس ألاسلوبي مقارنة بالشعر

 : محاوره 

)إشكالية املصطلح و غموض املنهج في  املثاقفة والترجمة بينألاسلوبي املغاربي البحث  -1

 البحث ألاكاديمي الجزائري(.

   .) تقديم نماذج(خصوصية البحث ألاسلوبي املغاربي بين املوضوع واملنهج  -2

 املستفيدون منه:

 .طلبة اللغة وألادب العربي  -

 طلبة الدراسات العليا -

 وآدبها. املعتنون بقضايا اللغة العربية -

  د/ العياش ي عميار رئيس قسم اللغة وألادب العربي.   الدراس ي: الرئيس الشرفي لليوم

 رانــــوردة بوي د/   اليوم الدراس ي: ةرئيس

  د/ أسماء حمايدية.  رئيسة اللجنة العلمية: 



 

 شروط املشاركة:

 .الباحث بأحد محاور اليوم الدراس ي أن يلتزم -

 .املشاركة بهاأن تستوفي املداخلة شروط املنهجية العلمية، مع عدم سبق نشرها أو  -

 يزيد عدد الصفحات عن أ -
ّ
 .صفحات10، وأن ال يقّل عن صفحة 15ال

  simplifid arabic 16تكتب املداخلة بخط  -

  .املداخلةتكتب الهوامش بطريقة آلية في نهاية  -

 دج بالنسبة للطلبة. 1000دج بالنسبة لألساتذة، و 3000تقدر الرسوم بـ  -

 ة: ريخ مهّم اتو 

 .2019 كتوبر أ 8  ثالثاءالموعد اليوم الدراس ي:  

 .2019 جويلية 20رسال امللخصات: آخر أجل ل 

 .2019جويلية   28 الرد بقبولها:

 . 2019  وتأ 25 رسال املداخالت: آخر أجل ل 

 .2019  سبتمبر  10  الرد بقبولها: 

 مالحظة هامة:

 تخضع جميع املداخالت للتحكيم العلمي. -

 hemaidia.asma@univ-guelma.dz    :رسالبريد لا         

 يميةظأعضاء اللجنة التن الصفة    أعضاء اللجنة العلمية
  عضوا قاملة 1945ماي  8جامعة  -أ .د/ فريدة زرقني -

 أ / نبيلـــة قريين   -   

 أ / لطيفة رواحبية     

 انرصي.الطالبة: رمةل  -   

 عضوا قاملة 1945ماي  8جامعة   -جودي عبد الرمحند/  -

 عضوا قاملة 1945ماي  8جامعة  -حدة رواحبية  د/  -

 عضوا قاملة 1945ماي  8جامعة  -د/ وفاء دبيش  -

 عضوا  -قاملة 1945ماي  8جامعة  -د/ السعيد مومين  -


