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 تحليل الخطاب بالشراكة مع الجمعية الوطنية للموهوبين ملتقى دوليا حول: ينّظم مخبر

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بين واقع الدراسات األكاديمية واآلفاق التنويرية
 .1122نوفمبر  21و 21يومي:   

 إشكالّية الملتقى:
 

ل لى صراعات وصت بالبشرية في كثير من األحيان إأد   ،ةيشهد العالم المعاصر تناقضات عد  
خين والفالسفة واألدباء إلى تفسير ذلك بخلل رة، وقد ذهب بعض المؤر  بعضها إلى حاالت من العنف مدم  

واقع في النظام المعرفي والتربوي بسبب طغيان المعرفة المادية على حساب المعارف اإلنسانية، فأصبح 
داب والفنون ، ومن ثم نادوا بعودة اآلللبعد اإلنسانيي ال تضع اعتبارا ها بفعل المصلحة الذاتية التالعالم موج  

سفة وأصبح الفال ،نساني، عودة واضحة للمعنى اإلاألخيرةوقد شهدت السنوات  واإلنسانيات بشكل عام.
 إلنسانيةانذار، يدافعون عن القيم ون أجراس اإلوعلماء النفس وحتى السياسيون يدق  والشعراء وعلماء االجتماع 

 .د اإلنسانية بفعل اإلفراط في النشاط التقني المفرغ من المعنىا يهد  ايتها والتخويف مم  ويسعون إلى حم
لقد أصبحت عودة المعنى والقيم واألخالق والدين والتصوف واحدة من الضرورات التي تسعى إليها  

جه عنه  وتت   حثوصار االستئناف المعرفي المنطلق من القيمة  مطلبا وجوديا تب ،الحياة اإلنسانية المعاصرة
نحوه  البشرية لحماية نفسها من اآللية والتقنية والمادية واالنفصالية والصنمية الجديدة، وأضحت ترى في 

المتوازنة  لةليمة والمعاداإلنسان رهينة العالقة الس  سالمة  هذه القيم حتمية إنسانية واجتماعية وحضارية، وأن  
لم ادي، وبين الجمالي والعلمي، وبين التوظيف العقالني لنتائج الع، وبين الروحي والمبين اإلنساني والتقني

ها ذلك ألن مشكالت اإلنسانية اآلن ليست في معظم ؛وبين استخدامها في تحقيق المصالح والرغبات الذاتية
عسكرية لتلك  " التي قامت بها مؤسسات إدارية أو مالية أو"القرصنة نتاجا للفتوحات العلمية بل هي نتاج
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العلوم وتحويلها نحو غايات أخرى ليست هي الغايات األصلية لها، مثلما حدث في قرصنة الحداثة وتحويلها 
 إلى حالة استعمارية. 

ة اس  ة حاجة م، فثم  إلنسانية دورها المعرفي والمنهجيوكما أن هناك ضرورة ألن تستأنف العلوم ا
إلى إعادة توحيد هذه العلوم وانتظامها في نسق معرفي منسجم وتفعيل المشترك الفكري والمنهجي والمقصدي 

ات صمن أجل أن تؤدي دورها كمجموعة وليس كمعارف منفصلة، لقد أثبتت الخبرات فشل التخص   ،بينها
ا خطأ منهجي وهذ ،االستقالليةبالضرورة االنفصال و ب ي المعارف ال يتطل  تشظ   العمودية المفردة وتأكد أن  

 إلىالحاجة ف .ي إلى الوحدةوقعت فيه المعرفة وهي مطالبة اليوم بتصحيح هذا الخطأ واالنتقال من التشظ  
شكاليات وتزاحم د اإلعد  وت  واألفكار وتراكم األنساق  د المجتمعاتأمرا حتميا نظرا لتعق  التركيب اليوم أصبحت 

ؤية المركبة . وهذه الر التعد دبة تستطيع االستجابة لهذا ا يتطلب رؤية مرك  ، مم  ع المقاصدالتأويالت وتنو  
 ظر إلى العلوم اإلنسانية بوصفها علما واحدا له وظيفته وموضوعه ومنهجياته وغاياته.تقتضي الن  
ا في نهضة الغرب، بفعل قدرتها على اكتشاف عمق الواقع وم اإلنسانية دورا أساسيلقد لعبت العل 

ؤسس ن يظروف النجاح، ومهدت لإلنسان أأت للعلوم المجردة هي  اذج معرفية مت نمواإلنسان والفكر، فقد  
له قراءة الماضي وتأمل الحاضر واستشراف المستقبل، غير أن مسارات  سه لتنظريات وأفكارا ومناهج، و 

حو الهامش ن اإلنسانيةلت العلوم فتحو  ، ةلبالمعاد المعرفة كانت غالبا ما تنحاز لجهة العلوم البحتة مما أخل  
 .والقيمة والمعنى بعض شعاراتها اإلنسانوفقدت سلطتها تلك التي كان 

غم من هذه رية، وعلى الر تسعى المؤسسة الجامعية إلى خلق ميكانيزمات لتفعيل التنمية البش ولذلك
مطية وهو ما فتح المجال لخلق صورة ن ،الدراسات األدبية واإلنسانية اليوم تعتريها نظرة دونية ن  المهمة فإ

المواهب  ضوتقو   ،ك مجال البحث في اآلداب والعلوم اإلنسانيةلت معول هدم للميكانيزمات التي تحر  شك  
 قصي اإلنسان من دائرة االهتمام.وت   ،اإلبداعية لدى الفرد وتقضي على الذائقة الجمالية

تمام هوجب توجيه اال ،إطار توسيع آلياتهوفي ظل التحوالت التي يشهدها البحث العلمي وفي 
ت المجتمعية الغيرات التي لحقت بها وعالقتها بالتحو  بالدراسات في مجال العلوم اإلنسانية بغية اإلحاطة بالت  

صورات التقليدية بل بات من الضروري خلق رؤى لم يعد باإلمكان الركون إلى الت   إذ ؛والعالمية الراهنة
عادة الوظيفة األسمن هذا الميدان جزءا مهما يسهم في تغيير نظرتنتجعل  ،تحديثية جديدة  اسا للحياة وا 

الجمال  ومعاينة ،جل تشجيع التنافس على اإلبداع، وذلك من ألألدب باعتباره عطفا للقلوب على القيم
مراجعة ولم يترك النزاع اإلقليمي والدولي مجاال ل ،سبيال إليه في مرابعه في عصر لم يترك العنف والعيش

 .طرائقنا في فهم الظواهر اإلنسانية
للمعارف اإلنسانية أن تستعيد دورها وأن تسهم في هذا الحراك المعرفي الحضاري  ،إذا ،كيف يمكن 

لعلمي والتقني ا التسابق الشامل، من أجل أن تقيم نوعا من التوازن بين حلم اإلنسانية بالحياة في سالم وبين
يمه ودون م دون أن يخسر قنسان نحو التقد  ه اإلهم في رسم خريطة إنسانية توج  ؟ كيف يمكنها أن تسوالمالي

 ما لتعاون والتعاقد االجتماعي؟من التعايش واصلية في خالفة األرض وعلى أساس أن يضيع رسالته األ
وفي  ور الذي ينبغي أن يقوم به في السياقات العالميةهها العلم اإلنساني وما الدالرسالة التي ينبغي أن يوج  
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؟ وما آليات التفاعل بين المعارف اإلنسانية من أجل لمسارات العالم هةظل األنساق المضمرة الكبرى الموج  
 أن تشكل حلفا معرفيا يخدم اإلنسانية؟

ح باب لى فتإ، بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، يسعى مخبر تحليل الخطاب ،عطفا على ما سبق
 النقاش من خالل ملتقاه الدولي العاشر للوقوف عند األسباب الحقيقية لتهميش دور اآلداب والعلوم اإلنسانية

نها تحفيز البحث العلمي والرفع من إنتاجية المبدعين ومد أواصر التحاقل والبحث عن اآلليات التي من شأ
الذي يلزمنا  األمر ،الجديدةالتي تغذيها البراديغمات  وذلك لمجابهة الرهانات والتحديات ،المعرفي والثقافي

 :بطرح مجموعة من األسئلة
 ما هو واقع الدراسات في اآلداب والعلوم اإلنسانية؟ 
 ما جدوى الدراسات األدبية واإلنسانية في ظل التكنولوجيات المعاصرة؟ 
  التنمية البشرية؟ما السبيل إلى تحويل االهتمام من أجل خلق وعي جمالي يحفز مجال 

 المحاور
 

واقع البحث في العلوم اإلنسانية في الجامعات العربية تداخل االختصاصات والعالقات البينية  -2
 .بداع الفني والعلمودورها في رفع التعارض بين اإل

 .سؤال القيم في ظل التكنولوجيات المعاصرة -1
 .معاصرةسلطة التقنيات ال في ظل اجهة أزمات الذوق والتعبيرلمو  ضرورة الشعر واستئناف الشعري -1
 .حراجاتاإل: المكاسب و اإلنسانيةالنقد األدبي وتحليل الخطاب في ظل العلوم  -4
 .هانسانية من بناء السرديات إلى تفكيكها، أو من الحداثة إلى ما بعداإلالعلوم  -5
 ، الذات، التنوير، اآلخر... إلخنسانية ومراجعة الخطابات: الهويةالعلوم اإل -6
 .لهانسانية وآليات تحو  براديغمات العلوم اإل -7
 .المضمرة اإلنسانيةأنساق العلوم  -8
 .الرهان على العلوم اإلنسانية في إقامة التوازن بين المتناقضات في الفكر والواقع -2

 .العلوم اإلنسانية في سياق العولمة، الهيمنة وتجارب التحرر -21
 اإلنسانية؟هل هي التفاف على حراك العلوم  الرقمنة، -22
 .نماذج معرفية في سياق العلوم اإلنسانية: تجارب وأعالم -21
 .نحو منهج علم إنساني في دراسة الفكر والواقع -21
 .رها في تحليل الخطاباتو لتخصصات ودم إنسانية عابرة لو مفاهيم ومصطلحات عل -24
 نصوص وخطابات عابرة للتخص صات: السرد نموذجا. -25
 

 آمنة بلعلى .رئيسة الملتقى: أ.د
 د. سامية داودي: اللجنة العلمية ةرئيس
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 :الّلجنة العلمية للملتقى
 

 مصطفى .أ.د، ذهبية حمو الحاج .أ.د، راوية يحياوي .أ.د ،نعيمة بن يعقوب .أ.د، آمنة بلعلى .أ.د      
عاشور أ.د.أحمد حيدوش،  .أ.د. أسماء بن قادة، أ.د، حبيب مونسي .أ.د، عبد اهلل العشي .أ.د، درواش
يز د. عز ، د. نادية قادة، د. بطوش عيني، د. فتيحة بوسنة، د. عبدوش العباس، د. علي حمدوشفن ي،  
مة د. كري، د. صليحة مرابطينوارة ولد أحمد، د. ، د. مريم حنصالي ،د. ليندة عمي، د. شامة مكلي، نعمان

صطفى .د مأ )من الجزائر(، ،سامية توميد. د. أوريدة عبود،  د. فريزة رافيل، بلخامسة، د. كريمة حميطوش،
أ.د رضا بن ، أ.د. محمد شوقي الزين، أ.د .منيرة شطي )فرنسا((، المغرب) أ.د بديعة الطاهري شميعة
الريم الفواز  .أ.دأ.د. ناصر اسطمبول، (، مصر)أ.د عيد بلبع أ.د. محمد آيت ميهوب ) تونس (، حميد، 

 .(قطر)يدوح فعبد القادر  ..د، (لبنان) مها خير بك .أ.د(، عمان ةنسلط)يائي حأ.د شريفة الي( السعودية)
 

 د. شامة مكلي اللجنة التنظيمية: ةرئيس
 اللجنة التنظيمية:

شفيعة  أ. أمينة هالل،حمزة مساعدي، أ.  أ. صليحة شتيح، أ. محمد األمين لعالونة، أ.       
 نزليوي )الجزائر(.أ. فدوى توريريت، أ. مليكة أوقاشة، أ. بلقاسم بعزيز، 

   
 شروط المشاركة:

 
 .أن يكون البحث أصيال وغير منشور أو مشارك به في ملتقيات سابقةيجب   
 يشترط في المشاركات أن تكون فردية.  
ن عنوان البحث والمحور مع تضم  يكلمة،  033لبحث ال يتجاوز ل ان يرسل الباحث ملخص أ 

طاره المعرفي.  بيان أهمية الموضوع وا 
رة ببرنامج وورد خط كاملة، قبول الملخص مداخلته إخطاره بأن يرسل الباحث بعد    محر 
(simplified arabic مقاس )تكون الهوامش مرتبة آليا في و ، في الهوامش 41في المتن و 41

 نهاية البحث.
لكتاب ايتم  تحكيم األعمال من قبل اللجنة العلمي ة، وفي ضوء تقييمها، يتم نشر األعمال في   

 الخاص  بالملتقى.
 

 لغات الملتقى:
 .اإلنجليزية، الفرنسي ةاألمازيغية،  اللغة العربية،     
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 مواعيد الملتقى:

 .1342سبتمبر 13: آخر أجل الستالم ملخصات البحوث 
 .1342سبتمبر  12: الرد على الملخصات المقبولة 
 .1342أكتوبر 12كاملة:  مداخلةآخر أجل الستالم ال 
 .1342أكتوبر  03 :المداخالت المقبولة الرد على 
 وزو الجزائر.ي بجامعة مولود معمري، تيز  1122 نوفمبر 21و 21تاريخ انعقاد الملتقى:  

 روابط التواصل:
 colloqueadaab10@gmail.com:   اإللكترونيالبريد  

 
 
 

 استمارة المشاركة
 

 المشارك: اسم ولقب

 / البلد: الجامعة

 العنوان االلكتروني:

 الهاتف والفاكس:

 محور التدخل:

 عنوان المداخلة:

 ملخص المداخلة:
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