وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد بوضياف – املسيلة –
مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية
وبالتنسيق مع املجلس األعلى للغة العربية

ملتقى وطني في اللسانيات الع ْرفنِية
يومي  51أفريل 9152
 رئيس امللتقى :الدكتور قويدر شنان . نائب رئيس امللتقى :الدكتور صالح غيلوس. رئيس اللجنة العلمية :األستاذ الدكتور محمد بن صالح.جامعة مولود ،معمري تيزي وزو.
أ،د ،صالح بلعيد
جامعة محمد بوضياف املسيلة.
أ،د ،محمد زهار
جامعة محمد بوضياف.
د ،محمد دلوم
جامعة الشلف.
د ،محمود فتوح
جامعة الشلف.
د ،رضوان شيهان
د ،صالح الدين مالوي
جامعة بسكرة.
جامعة محمد بوضياف.
د ،بلخير أرفيس
جامعة محمد بوضياف.
د ،عزوز ختيم
جامعة محمد بوضياف.
د ،جوبر عبد الحفيظ
جامعة محمد بوضياف
د ،بوراس سليمان
جامعة محمد بوضياف.
د ،ناصر بركة
جامعة محمد بوضياف
د ،العربي عبد القادر
جامعة محمد بوضياف
د ،بوشاللق عبد العزيز
جامعة محمد بوضياف
د ،عمار لعويجي
د ،محمد عبد اللطيف زعيتري
جامعة محمد بوضياف
 رئيس لجنة التنظيم :د الربيع بوجاللجامعة محمد بوضياف
د عزالدين عماري.

 د ،حورية زالقي د ،قفي مراد د ،أحمد لعويجيد ،خضرة شتوح
د ،مصطفى بن عطية
د ،العربي عبد القادر
د ،لخضر ديلمي
د ،خالد وهاب
د ،رقيق أمينة
 الطلبة: شعيب شيخاوي نزيهة زكور عمر باهي -عابي سمير
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 الديباجة:كان للعلوم التجريبية والدراسات العرفنيّة الدور البارز يف بلورة مفهوم اللسانيات
العرفنيّة ،هذه األخرية ترى أ ّن الداللة اللغوية جزء من نظرية ذهنية (نفسية) أوسع حول
التصورية املتجسدة يف قواعد
الكيفية اليت يفهم هبَا البشر العامل ،بل هي جزء من البنيّة
ّ
تكوين التصورات وسالمتها ،و ترمز إىل القيّم املرتبطة بالبنية البعدية ،فهي تتمظهر من
التصوري .غري َّ
أن هذه الشبكة تولد أثناء
خالل توليفات القيّم املتعلقة بشبكة الفضاء
ّ
مباشرة العملية التواصلية طبقة من اإلحاالت القابلة للتواصل ،وهي تتعلق بالكيفية اليت
ينتظم هبا احمليط ِّ
الذهين وبيئة املعرفة وبالكيفية اليت ينظم هبا جمال املعىن ،فتبىن ظواهره على
مستوى الوحدات املعجمية والرتكيب النحوي يف النص.
وتقوم قواعد الوجاهة بإسقاط بنيات النظام التَ ْوليفي على أجزاء البنيَّة التصورية وأجزاء

تصورات أخرى ،ووفق عمليتني مها:
البنيَّة الرتكيبية حني تنتقل هذه
التصورات إىل إنتاج ّ
ّ
(االستنتاج والتفكري) .من أجل بناء املفهوم أو حل املشاكل أو التمثيل ِّ
الذهين.
ّ

اإلشكالية :اللغة جزء من النظام العرفين  ،وكون النّظام العرفين جمسدنا وكون اللغة موردارمزيا تكون به صياغة املضامني العرفنيّة ،فماهي األسس واملناويل اليت اعتمدهتا اللسانيات
العرفنيّة يف التحليل؟
ّ
العرفني(ال مركزية التركيب.).
 املحور األول :العرفنية والنظام
 املحور الثاني :األفضية الذهنية .
 املحور الثالث :االستعارة العرفنية.
 املحور الرابع :املزج املفهومي.

َْ
العرف ّني للخطاب .
 املحور الخامس  :التحليل
 شروط البحوث املقدمة ومعاييرها: أن يكون البحث في أحد املحاور األساسية للملتقى.
ُ
 أال يكون البحث قد سبق املشاركة به في ملتقى أو ندوة علمية أو نشر في مجلة علمية.
 يجب مراعاة املنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث ،وأن يتميز باألصالة والجدية في
التحليل.
 ال تقبل املداخالت الثنائية.
 تقبل املداخالت باللغة العربية والفرنسية  ،واإلنجليزية.
ً
 أال تتجاوز املداخلة خمسا وعشرين صفحة ،حجم  A4شاملة املراجع واملالحق.
 وضع الهوامش والتعليقات في نهاية كل صفحة ،واملراجع والفهارس واملالحق في نهاية
البحث.
ُ يكتب البحث على برنامج ) (Microsoft wordبخط  traditional Arabicحجم 61
بالنسبة ملتن البحث باللغة العربية ،و 66بالنسبة للهوامش ،وبخط (time new
)romanبحجم  61للبحوث باللغة األجنبية بالنسبة للمتن ،وبحجم  61بالنسبة
للهوامش.
ٌ
ملخص عن البحث باللغة العربية في ( 651كلمة) ،وملخص
 يرفق باستمارة التسجيل
السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.
 ال ُت ُ
برمج املداخالت املقبولة إال بعد تقديم ّ
نصها الكامل في املوعد املحدد أدناه.
 تاريخ امللتقى :
 -يعقد امللتقى في يومي  :يومي  51أفريل 9152

-

مواعيد هامة:
أخر أجل الستقبال امللخصات :يوم 1162 -16 -61 :
االشعار بقبول امللخصات يوم 1162 -11 -11 :
أخر أجل الستقبال املداخالت :يوم 1162 /10/ 11 :
االشعار بالقبول :وتأكيد الحضور يوم 1162 /14/16 :
للتواصل makhbarmsila@gmail.com :
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