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 .م9181نوفمبر  81و 81: يومي

 : ديباجة

  تعتبر
 
مة  le langageةغالل قه عن  الس  ة ألاولى التي ترفع من شأن إلانسان وتفر  أو امليزة إلانساني 

ة كانت وال تزال وستبقى امليزة . الحيوان ة؛ فهي ظاهرة إنسانية بشري  وزيادة عن كونها ظاهرة طبيعي 

ر عن وجدانه  صيقة واملصاحبة لبني البشر إذ بها يتبالغ إلانسان ويتواصل مع غيره وبواسطتها يعب 
 
الل

واختالجاته؛ فهي على هذه الحال ممارسات وجدانية تصدر من مشاعر إلانسان التي صده وعواطفه ومقا

اتية وتؤثر في وجدانه عبر قوالبها ورموزها ومستوياتها ومن ثم  تراكيبها وتصريفاتها 
 
تتضارب عواطفه الذ

قافية والاجت
 
ة والث ات الاجتماعي  فسية والحاجي  ر مجمل ألاغراض الن  ينية التي تصو  ة والد  ة، السياسي  ماعي 

ة  . والعرفي 

غة يكون من خالل دوالها 
 
ويحتكم الوجدان حسب املنظور الفلسفي  اليوناني  القديم إلى أن تدارس الل

غة في ظل  القواعد و 
 
اخلية من خالل التمايز القائم ما بين الفكر والل مفاهيمها ليلبي  إلانسان حوائجه الد 

ة غوية، وتبقيها في : املنطقية التي تقض ي بأسسها على املفارقات إلانساني 
 
ة والل ة والفكري  العرفية والعرقي 

راسا. قالب مضبوط تخدم كل  املقاييس إلانسانية
ت  الحديثة لتثبيت هذا املعطى وتنميته من وتأتي الد 

ة  غة كهيئة مراسي 
 
قيقة التي تبحث عن مفهوم ودور الل ظرية الد  سانية الن 

 
راسات واملفاهيم الل

خالل  الد 

ة كمبتغى  ال وقبل كل  ش يء العدالة إلانساني  فاعلة وأداة وجدانية في ظل  املعامالت إلانسانية لتحقيق أو 

 
الّشعبّية الّديمقراطّية الجزائرّية لجمهورّيةا  

العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة  
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ل ورئيس قبل أن  ة تحتاج إلى تفكيك وتحليل ورسم معالم آنية أو نأو  ة تقني  تداولها كظاهرة ميكانيكي 

لوك الفردي  والجماعي  من أجل نسق الواجبات والحقوق  غة بطبيعتها أتت لتحمل الس 
 
ة؛ ألن  الل تاريخي 

ة بين البشر والبحث عن دورها في تأسيس  روري  ة الض  العادية  تألاداءااملبنية على العالقات ألاخالقي 

دة املقي   ة  دة بقواعد كل  عمل أو نشاط لألنشطة املتعد  إنساني  باستطاعته أن يحقق املعاملة إلانساني 

وية التي ة فاعلة ودائمة بهاقالتالس  ة ألجل استمراري  يانات، وكل  القوانين املدني   . كل  ألاعراف والد 

 :إشكالّية امللتقى

ابع بعنو  ولي الر  لغة معاملة إنسانّية و  انيأتي امللتقى الد 
ّ
الذي سيعقده مخبر  ممارسة وجدانّيةال

، تيزي  غوية في الجزائر، جامعة مولود معمري 
 
غات كتكملة لتوصيات -املمارسات الل

 
ة آلاداب والل و، كلي 

وز 

الث حول املمارسات ا
 
ولي  الث ر والذي طرح في محاورهامللتقى الد  ابت واملتغي 

 
غوية بين الث

 
القضايا  لل

ة أحيانا أخرى  خطيط للمعامالت البشري  ة الت  سانية أحيانا وكيفي 
 
ة الل  . الاجتماعي 

فس  ة من وجهة نظر الفالسفة واملناطقة القدامى وعلماء الن  غة ممارسة وجداني 
 
منا أن  الل

 
 أووإذا سل

ةلغة  عراء وألادباءب خاص 
 
سامين والش انين والر  كر ؛ فمن الجدير الفن 

 
ات منها إلى  هاأن  بالذ

 
تقترب أكثر إلى الذ

ة ة التي . املوضوعي  سانية الحديثة أن : تفض ي بنا إلى التسأل التالي وهي القضي 
 
ظريات الل هل تستطيع الن 

ة مثلما  غة الوجداني 
 
ل الل

 
غة  هاليتحلجاء تحل

 
سه بلومفيلد الذي يعتبر أن  الل ة حسب ما أس  بيعي 

 
غة الط

 
لل

حليلسلوك فردي  قابل  هنية لأن  اليرى تشومسكي الذي  و من بعده للت 
 
غة مرتبطة بالقدرة الذ

 
مل

 
-لمتكل

فسير ها قابلة فقط للت  ين حال هذه الظاهرة  وما ؟املستمع املثالي  وعلى أن  سانيين الاجتماعي 
 
عند الل

 ؟ اليوم رغم إقرارها عند واطسون  داوليينوالت  

غة في مفهومها ال
 
ة تتوإذا افترضنا أن الل امل معاملة إنساني 

 
د على أساس العالقات ش  إلانسانيةحد 

: التساؤل التالي يدفعنا إلى،فهذا تختلفة املمم أو ما بين  مجتمعات ألا بين أفراد املجتمع الواحد  القائمة ما

ة والجيو القائمة في ظل العالقات ةكيف تسهم املعامالت إلانساني   ة -الاجتماعي  قافي 
 
سياسية والث

ة في غة العربي 
 
ة الل غات وبخاص 

 
ة في تطوير الل ة الحديثة  عالم تهيمن عليه الحضاري  كنولوجي  غة الت 

 
ذات  الل

واصلالوجه الشبكي   ؟ التخالي من الوجدان الاجتماعي   يالت 

 

 

 :أهداف امللتقى
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 :يهدف امللتقى الدولي الرابع إلى

كامل املعرفي  بينبيان أهمي   - خصصات العلوم و  ة الت  فس و )الت  العلوم الاجتماعية اللسانيات ،علوم الن 

داولية  ؛(الخ...والت 

غوي لدى إلانسان؛ -
 
فاعل الوجداني  والل  الكشف عن العالقة القائمة بين الت 

ة في استيعاب التأديات - ة الوجداني  غوية لدى البشر؛ والسلوكيات تقييم مدى تأثير املشاعر إلانساني 
 
 الل

غوية؛ توضيح الد   -
 
ال الذي يلعبه الوجدان في تحقيق املمارسات الل  ور الفع 

ة  - غة إلانجليزي 
 
ة في عالم هيمنة الل غة العربي 

 
ة الل غات وبخاص 

 
ة في تطوير الل مكانة املعامالت إلانساني 

ة الحديثة  كنولوجي   .  والانترنيتوالت 

 :محاور امللتقى

غة بين أبعاد : ل املحور ألاوّ 
 
ةمفهوم الل  ؛املمارسة الوجدانية واملعاملة إلانساني 

 
ّ
غة : انياملحور الث

 
ظريات كمكانة الل ة والن  ة في ظل  املقاربات الفلسفي  ة أو معاملة إنساني  ممارسة وجداني 

ة الحديثة  ساني 
 
ة)الل سانيات الاجتماعي 

 
ة والل داولي  ة، الت  حويلي  ة الت  وليدي  ة، الت  وزيعي  لوكية، الت   ؛(الس 

 املحو 
ّ
ة: الثر الث ة الجماعي  ة والهوي  ة الفردي  ة بين الهوي  غة ممارسة وجداني 

 
 .الل

ة  :املحور الّرابع ياس ي والاجتماعي  ووسائل )دور املعامالت إلانساني  ، والاقتصادي  والس  بادل املعرفي  الت 

واصل الحديثة ة( الت  غة العربي 
 
 .في تطوير لغات العالم وباألخص الل

غوي : املحور الخامس
 
د الل عد  ة بين الت  غة معاملة إنساني 

 
 .املصطلحات وفوض ى الل

غوية :املحور الّسادس
 
ةأم ة وجداني  ألابعاد الهل هي : الهيمنة الل  ؟العالقات إلانساني 

 :املستفيدون من املؤتمر

نون في اك -1 غات سابتألاساتذة واملكو 
 
 ؛وتعليمها الل

انين وغيرهم؛الباحثون في لغة الوجدان والعواطف  -2 سامين والفن  عراء والر 
 
ة كالش  إلانساني 

كوين في مختلف ميادين الحياة؛ -3 سات البحث العلمي  ومراكز الت   مؤس 

ة؛ -4 ة وإلاعالمي  ة واملواقع الالكتروني  كنولوجي  ياحية والت  جارية والس 
سات الت   املؤس 

ة؛ -5 اخلية أو التخارجي  ة الد  بلوماسي  ياسة والعالقات الد   رجال الس 

ين بدراسة هذا املوضوع من قريب أو بعيد -6 لبة الباحثين واملهتم 
 
 .جميع الط

عليمية -7 لفزيون والقنوات الفضائية الت   .إلاذاعة والت 

 

جنة العلمّية
ّ

نظيمّية الل
ّ
جنة الت

ّ
 الل
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 ؛أحمد تسة رئيس الشرفي للملتقى .د .أ

غوية؛. د. أ
 
 صالح بلعيد رئيس مخبر املمارسات الل

جنة العلمية)خليل الراشد فهد سالم . د .أ
 
 ؛(رئيس الل

اد . د  وزو؛-تيزي ( رئيسة امللتقى)فتيحة حد 

 .وزو-تيزي ( نائبة رئيسة امللتقى)حياة خليفاتي . د

 :أعضاء اللجنة العلمية 

و الحاج، تيزي . د .أ ة حم   وزو؛-ذهبي 

 ؛وزو -راجاح ،تيزي جميلة . د

 ؛وزو-أوطالب  بولي ،تيزي  علجية. د .أ

 وزو؛-مودر ، تيزي الجوهر . د

 وزو؛-مسعودة سليماني، تيزي . د

 بوزيد بومدين، املجلس إلاسالمي  ألاعلى الجزائر؛. د

د صوشتين، أنقرة. د.أ  تركيا؛-محم 

 وزو؛-نصيرة إدير ، تيزي . د

 وزو؛-صليحة بن إحدادن، تيزي .أ

 وزو؛-قندوزي، تيزي  مرع .د.أ

 وزو؛ -محند أكلي صالحي، تيزي . د.أ

وب، تيزي  أكلي محند. د  وزو؛-خر 

 وزو؛-أيت بوجمعة، تيزي  علجية .أ

 .وزو-كاهنة محيوت،  تيزي . أ

  اسةرئ
ّ

 :التنظيميةجنة الل

 عمر ؛بن  خليل . أ

 . حسيبة العربي.أ       

 
 
ّ

 :جنة التنظيميةأعضاء الل

  ه بلقاسم؛شيخ عمر  .أ

  ؛زوجة حرشاوي  بوخالفي ساجية .أ

 وسام بداني؛. أ

 ملين عيفون؛. أ

ين يحيصالح . أ  ؛الد 

 ؛عبد القادر شاوش .أ

 ؛نور الدين لصاق .أ

  ؛سعيد العرجانيالأحمد  .أ

 ؛الزڤ وردية .أ

 ؛ليندة حمودي .أ

  .حياة بناجي .أ

 

 .ال تتكفل الجهة املنظمة بالسفر وال باإلقامة: مالحظة
 

 :مهمة واعيدم
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