
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي    

 قاملة /1945ماي  8جامعة 

 لكية الآداب واللغات

 والادب العريبقسم اللغة 

 

 تنظمي يوم درايس بعنوان:

 

آليات اش تغاهل يف خمتلف امل و  خطاب الصمت  والثقافية.اللغوية والفنّية  يادينآ

 ادليباجة: 

ذ اعتربه الفالسفة منذ ما ال حيّد زمنا شيئا وافرا من العناية والتّ لقي الّصمت بوصفه حّدا وجودّّي حّظا  نظري، ا 

كون فعال تغييبيا للحركة بقدر ما هو متأأّصال يف الكون؛ لأّن احلركة تعتضد ابلّسكون وتتأأّصل فيه، ولهذا ليس السّ 

 ّ ن عُّد يف الفلسفة اال سالمية اباب املنطلق  ومن هذا ،ه ماحن كياهنا آأو ابلأحرى هو عّّل وجودها الأّولالّضامن لوحدهتا بل ا 

 ّ ن ىل املعرفة املطلقة... للفكر وجزءا منه، لأ  ه منفذ للتّدبر ومدخل واسع ا 

ه  ليه يف ادلرس العريب القدمي من وهجة بالغية بعّدِّ شأأنه  ،من اال بالغ واال ابنةهل آأمهيته و داللته  خطاابونُظر ا 

يف مؤلفات  جاء. و ورمبا اكن آأنفع منه ابملنطق يف موضعه، آأبلغ من الالكمرآأي " اجلاحظ" فهو يف ، شأأن الالكم

آن الكرمي  وروده. ولعّل ..واحلذف السكوت واال صاخة عديدة حنوعىل تسميات النقاد و  لغوينيالبالغيني وال يف القرآ

  . [ 204نظري قوهل تعاىل: " فامسعوا هل وآأنصتوا" ]الأعراف، الآية: جيعهل يمتفصل مع الالكم ويالزمه، مرتبطا ابالس امتع 

ذن فالّص  متطلبات ورشوط وقوانني حتمكها الأعراف واملواقف الاجامتعية عىل ثنائيتان تتواضعان  مت والالكما 

منا يعين تغييبه حبضوره الفكر ال يعين عدمه آأو غيابهمفا مل يفصح عنه العقل آأو ييش ؛ والأخالقية وادلينية ّن و  ،و ا  لعمري ا 

ىل ثنائية "الغياب/ احلضور"، اليت تكتيس قمية  ؛آأمام لعبة من طبيعة آأخرى يضُعنا هذا التداعي حبيث خنلص من جديد ا 

نه يف النص  نفا   كبرية يف آأنظمة التواصل، اكن الصمت يلفت النظر ا ىل حضوره يف اخلطاب الشفوي ابنعدام الصوت، فا 

ليه.  املكتوب يعلن عن نفسه من خالل عالمات تشري ا 

نّ       ن طال وطاب،  ،ممّّية نسانيّةا  ظاهرة مت الّص  مّث ا  الفرد  عىل آأساس آأنّ مفا يأأيت من اببه قد ال يس تدركه الالكم وا 

ىل استامثره للتدليل مّعا  ىل آأداة  ويهلانطالقا من حت يَتحفّظ به من مقاصد يُس تعىص بياهنا،ميّال ا  اللغة من آأداة توصيل ا 

ثر ذكل من وظيفته املعلومة ليُ  ىل لغة تبعا ذلاء، وتزناح اللغة همّمة اال صغ ضفو  تعطيل، فيتجّرد اللسان ا  كل من لغة املقال ا 

ّ  ،الالقول هذا ال يعين احتاكره فنّ  احلال، ولكنّ  ن من فنون خمتلفة، فرتى املبدع  ه لفّعال فامي جتود به القرحية اال بداعيةبل ا 

 ،الفين من هجةرمغ ذاك عىل الّسكوت لعّّل فنّية تالمئ طبيعة العمل يس تحرض هذا ويغّيب ذاك ويستنطق هذا ويُ 

 وتناسب نوع الثمية املس هتدفة اليت تشحن ذّلته من هجة آأخرى.

      ّ حىت آأصبح من  ة اليت اّّتذت مفاهمي متعّددة يف بورصة التداولوبناء عىل هذا، غدا الّصمت من املصطلحات احليوي

آأعامل القداىم واحملدثني عراب القوي يف جدول  حضوره  هذا مل ينف لكنّ و  مباكن اال مساك به وتوحيده، الصعوبة

ن شهد تداوال حداثيّا يف الآونة الأخرية بفعل اس تحاكمه خطابّيا يف العملية التّ  واصلية: اللغوية والفنية مبختلف وغربيني، وا 

شهار، مرسح، فيمل...(  صورة، آأشاكهلام ) شعر، نرث، قصة، رواية،   طابعا جحاجيّافضال عن اّتاذه رمس، حنت، ا 



املتون مجّل  -هذا اليوم ادلرايس -آأن نعرض يف ذا املنطلق، نودّ ومن ه طاقة الفنّيات التواصلّية املتواترة... بذكلمتحّدّي 

آليات اش تغاهل والأطر اليت تتعاطى مع هذا املصطلح والثقافية،  يةاللغوية والفنّ  يادينخمتلف امل يف  )الصمت( لتبيان آ

 .معلّياورصد ما آأمكن من قميه احلضورية جاملّيا و 

 

 : اليوم ادلرايس حماور

 خمتلف امليادين اللغوية والفنية والثقافية واال عالمية. الصمت يف  -

 ت.مصت القراءة وقراءة الصم -

 

 :الفئة املس هتدفة -1

  )ليسانس( طلبة اللغة والأدب العريب -

 املاسرت )لغة وآأدب(.طلبة  -

 كتوراهطلبة ادل -

 وعلوهما. بقضاّي اللغة العربية همتونامل  -

  رئيس قسم اللغة والأدب العريب. العيايش معيارد/  الرئيس الرشيف لليوم ادلرايس: -

 سهام بودروعةد/  رئيس اليوم ادلرايس: -

 رئيسة اللجنة العلمية: د/ وردة بويران -

 رشوط املشاركة:

 .الزتام الباحث بأأحد حماور اليوم ادلرايس -

 .آأن تس تويف املداخّل رشوط املهنجية العلمية، مع عدم س بق نرشها آأو املشاركة هبا -

 .صفحة  15آأاّل يزيد عدد الصفحات عن  -

 .traditional arabic  /18 تكتب املداخّل خبط -

آلية يف هناية املداخّل  -  .تكتب الهوامش بطريقة آ

 دج. 1000وللطلبة   دج، 3000رسوم املشاركة للأساتذة  -

 توراخي هممة: 

 آأعضاء اللجنة التنظميية آأعضاء اللجنة العلمية

 قاملة  1945ماي  8جامعة  - وردة معمل /آأ. د -

 قاملة 1945ماي  8جامعة  -آأسامء حاميدية د/  -

 قاملة  1945ماي  8جامعة  - السعيد موميند/  -

 قاملة  1945ماي  8جامعة  - عبد العين خشةد/  -

 قاملة 1945ماي  8جامعة  - زليخة زيتون /د -

 آأ/ نبيلـــة قريين   -   

  آأ/ راوية شاوي -

 الطالبة: هناء داود -    



 2019 سبمترب 24موعد اليوم ادلرايس:  

آخر آأجل ال رسال امللخصات:   2019 ويليةج 20آ

 2019 جويلية 27الرد بقبولها: 

آخر آأجل ال رسال املداخالت:    2019 آأوت 25آ

 2019 سبمترب 15الرد بقبولها: 

 ّتضع مجيع املداخالت للتحكمي العلمي.  مالحظة هامة:

 bouirane.ouarda@univ-guelma.dz    بريد اال رسال:        


