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 المتخصص في اللغة واألدب في دورته الثانية

اخلطاب العربي وانصياع النص الموسوم بـــ }

 {بني التحليل والتأويل والتلقي

 ))الرؤى والتجليات واألساليب الفنية((

  حتت شعار: النص العربي بني اإلجناز والتأصيل

 المواعيد المهّمة:
 م 0202/  2/  2، 8 تاريخ انعقاد املؤمتر:

 م0202/  7/  2 آخر موعد لتقدمي امللخصات:
 م0202/  4/  2 آخر موعد لتقدمي البحوث كاملة:

 مسؤولية الباحث: النقل اخلارجي وتذاكر السفر
 مسؤولية اجلهة املنظمة: اإلعاشة واإلقامة أثناء املؤمتر

 

 شروط المشاركة:

                  أن يكون البحث وفق الشروط العلمية والعاملية املتفق2-  
 واملتعارف عليها.            

 أن يكون البحث ضمن حماور املؤمتر. -0
 أالَّ تزيد صفحات البحث عن مخس وعشرين صفحة -7

 وال تقّل عن عشر.    
 ( خبطwordُيكتب البحث بربنامج ورد) -9

    (Traditional Arabic)  للمنت (29)خبط 
 للهوامش، مع وضع اهلوامش واملراجع هناية البحث. (20)و 
 يتحّمل الباحث مسؤولية األمانة العلمية، وأالَّ يكون -4

 البحث قد أًعدَّ ملؤمتر أو ملتقى أو ندوة أو قد سبق نشره.
 خنضع البحوث للتحكيم العلمي السري من جلان متخصصة. -6
 من حّق اللجنة العلمية للمؤمتر االعتذار عن عدم قبو أية ورقة  -3     

 علمية يف حالة عدم استفائها للشروط العلمية دون إبداء األسباب.            
 والدّقة يف البحث موضوعاً ومضموناً ولغًة، مراعاة وضوح      اجِلّدة  -8     

 األهداف، وعلمية النتائج والتنوع الزمين للمصادر واملراجع.           
 دينار لييب  (022)قيمة املشاركة للمداخالت من داخل ليبيا  - 2     

 ملشرتكني اثنني يف البحث الواحد،( 922)للمشارك الواحد         
 دينار لييب )أونالين( للمشارك                (242وذلك للحضور الشخصي،  )        
 دينار لييب ملشاركني اثنني، وأالَّ تكون املشاركة يف   (722)الواحد         
 البحث الواحد ألكثر من باحثني اثنني.       

 دوالر، ( 242)قيمة املشاركة للمداخالت من خارج ليبيا )أونالين(  -22    
 دوالر للحضور الشخصي. (022)        

   يُفتح اجملال للمشاركة من دون ورقة علمية لكّل عاشق للغة العربية. -22    
 قسم البحوث واالستشارات بالكلية 
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 تـــــوطـئــة:
ال يُذكر اخلطاب إالَّ ويطّل النص برأسه معلنًا عن حضوره القوي، إذ ال      

خطاب من دون نص، ويفقد النص بوصلته منحرفًا  عن مرامه عند ختّلف 
اخلطاب عن ركبه، بينما تظّل الفكرة رابطًا خفيًا بني التوأمني املتالزمني منذ 
األزل، والعالقة بينهما خاضعة ملّد الفكرة وجزرها، وقد شهدت الدراسات 
اللغوية واألدبية اخلاّصة باخلطاب والنص يف العقود األخرية حتوالت عّدة 
مسَّت منجزها املعريف، وإطارها املنهجي، ومرجعياهتا النظرية والتحليلية، 
وكانت هذه التحوالت أحيانًا نتيجة لتقاطعات علمّية بينها، وعلى الباحثني 
التفكري أواًل يف مسارات هذا التحوُّل؛ للوقوف على مراحله ودواعيه وأسبابه 
وحتديد روافده، مثَّ االنتقال إىل دراسة علمية حتليلية من خالل عناصره التامَّة 
من حيث املتلقي واالستعمال واخلطاب، ويف ذلك متسع للباحث العلمي 
ليغوص يف أعماق هذه الدراسات وتلك النظريات من خالل اخلطاب حبثاً 
عن أسرارها وخفاياها ليظهرها أمام الباحثني عن املعرفة، وألمهّية تالزم 
اخلطاب والنص وتأثر أحدمها باآلخر، واتساع ذلك للتنوع البحثي، آثرنا 
جعله جمااًل للبحث يف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املتخصص يف اللغة 
واألدب الذي ُيشرف عليه قسم اللغة العربية كّلية الرتبية أبو عيسى، جامعة 

 الزاوية، وذلك من خالل البحث يف احملاور التالية:

 أصول حتليل اخلطاب يف النظرية اللغوية العربية.
 من النص إىل اخلطاب، قواعد االنتقال وواقع التلقي والتأويل.

 اخلطاب األديب بني اجلمالية احلوارية واخلرب اإلشهاري.
 اتساع مفهوم اخلطاب يف االجتاهات التداولية.

 أثر الصورة الفنية يف إعالمية اخلطاب.

 أهــــداف المؤتمر:
فتح اجملال أمام الدارسني واملهتّمني والباحثني لعرض البحوث   –  2

ومقارباهتم العلمّية هلذا املوضوع، وتوفري إطار علمي للتداول وتبادل 
 اآلراء، واملشاركة يف النقاش اجلاد املثمر بينهم.

عرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية يف احلقول االختصاصية  - 0
 اليت تعاجلها حماور املؤمتر.

تشخيص وحتليل واقع البحث العلمي واالخنراط الواعي يف  - 7
مواكبة سؤال التحّول الذي تشهده الدراسات األدبية واللغوية، 

 والتجليات اجلمالية يف سياق املتغريات املعرفية.
ضمان استمراريّة التفاعل اخلاّلق بني الدارسني والباحثني فيما   –  9

بينهم من جهة، وبني نبض التحوالت واملتغريات اليت تضج هبا هذه 
الدراسات من جهة أخرى واستشراف اآلفاق املمكنة يف هذا 

 التحّول.

 محـــــاور المؤتمــــــــر:
 اخلطاب العريب من احلجاج إىل اإلقناع،

 اخلطاب العريب وأمهيته يف إنتاج الفكر البالغي والنقدي.     -
 اللسانيات وأثرها يف التحليل اخلطايب.

 اخلطاب العريب وأمهّيته يف التحليل اللغوي.
 اخلطاب العريب واسرتاتيجيات التدليل والتأويل.

 اخلطاب العريب وتكامل منهج التحليل.
 اخلطاب العريب وتظافر أنساق التعبري.

 قضايا املصطلح اللساين بني األصالة واحلداثة.
 اخلطاب والتخاطب مفاهيم وحدود.

 جتليات اخلطاب الديين، وتطور النص.
 أثر الفكر الديين يف تطوير خطاب األدب العريب.
 معامل التالقي بني اخلطاب العريب والفكر الديين.

 تباين اخلطاب العريب وأثره يف النص.
 انصياع النص لتقلبات اخلطاب العريب.

 النص األديب من املغلق إىل املفتوح.
 تناغم اخلطاب األديب مع النص.

 تفاعل النص الشعري مع اخلطاب العريب.
 أثر املصطلح العلمي على انسجام اخلطاب

 مجالية اخلطاب يف النص القرآين.
 التأويلية ومتثيالهتا يف حتليل اخلطاب الشعري.

 اإلسالم واإلرهاب، هل هي أزمة نص أم خلل يف التأويل.
 معامل اخلطاب اإلسالمي اجلديد.


