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  : ديباجة

. أو الميزة اإلنسانية األولى التي ترفع من شأن اإلنسان وتفرقه عن الحيوان السمة اللغة تعتبر
وزيادة عن كونها ظاهرة طبيعية؛ فهي ظاهرة إنسانية بشرية كانت وال تزال وستبقى الميزة اللّصيقة 

صده والمصاحبة لبني البشر إذ بها يتبالغ اإلنسان ويتواصل مع غيره وبواسطتها يعبر عن وجدانه ومقا
ي ن مشاعر اإلنسان التّعة تصدر واختالجاته؛ فهي على هذه الحال ممارسات وجدانيوعواطفه 
ر في وجدانه عبر قوالبها ورموزها ومستوياتها ومن ثم تراكيبها ة وتؤثّعواطفه الذّاتيفيها تتضارب 

ر مجمل األغراض النّفسية والثّقاوتصريفاتها التي تصوات االجتماعية والحاجية ة واالفيقتصادي
  . السياسية والدينية والعرفيةو

القديم إلى أن اليوناني تدارس اللّغة يكون من خالل دوالها  ويحتكم الوجدان حسب المنظور الفلسفي
مايز القائم ما بين الفكر واللّغة في ظّل القواعد مفاهيمها ليلبي اإلنسان حوائجه الداخلية من خالل التّو

ةالتّ ةالمنطقيي تقضي بأسسها على المفارقات اإلنساني :العرفية واللّغوية والفكرية، وتبقيها في ة والعرقي
الحديثة لتثبيت هذا المعطى وتنميته من وتأتي الدراسات . ةييس اإلنسانيقالب مضبوط تخدم كّل المقا

ن مفهوم ودور اللّغة كهيئة مراسية خالل  الدراسات والمفاهيم اللّسانية النّظرية الدقيقة التي تبحث ع
فاعلة وأداة وجدانية كمبتغى ة في ظّل المعامالت اإلنسانيال وقبل كّل شيء العدالة اإلنسانية لتحقيق أو

ة تحتاج إلى تفكيك وتحليل ورسم معالم آنية تقنيل ورئيس قبل أن تتداولها كظاهرة ميكانيكية أو أو
عتها أتت لتحمل السلوك الفردي والجماعي من أجل نسق الواجبات والحقوق تاريخية؛ ألن اللّغة بطبي

ة بين البشر والبحث عن دورها في تأسيس المبنيرورية الضاألداءة على العالقات األخالقي العادي 
نية ق المعاملة اإلنسالألنشطة المتعددة المقيدة بقواعد كّل عمل أو نشاط  إنساني باستطاعته أن يحقّ

وية فاعلة ودائمة بهاقالت تية الّالسة ألجل استمرارييانات، وكّل القوانين المدنيكّل األعراف والد .  

ة امللتقى   :إشكاليّ

وليابع بعنوان يأتي الملتقى الدة " الرةالّلغة معاملة إنسانيالذي سيعقده مخبر " وممارسة وجداني
تيزية في الجزائر، الممارسات اللّغوي ،ة اآلداب واللّغات كتكملة - جامعة مولود معمريو، كليوز

الثّالث حول الممارسات اللّغوي ولير لتوصيات الملتقى الدوالذي طرح في محاورهة بين الثّابت والمتغي 
ة اللّسانية أحيانا أخرىالقضايا االجتماعية التّخطيط للمعامالت البشرية أحيانا وكيفي .  
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 أوأن اللّغة ممارسة وجدانية من وجهة نظر الفالسفة والمناطقة القدامى وعلماء النّفس  سلّمناوإذا 
تقترب أكثر إلى الذّات منها إلى  الجدير بالذّكر أنّها؛فالفنّانين والرسامين والشّعراء واألدباءب خاصةلغة 

ة الحديثة ستطيع النّظريات اللّسانيهل ت: ل اآلتيساؤفضي بنا إلى التّة التي تُوهي القضي. الموضوعية
ذي يعتبر أن اللّغة للّغة الطّبيعية حسب ما أسسه بلومفيلد الّ هاليتحلجاء حلّل اللّغة الوجدانية مثلما أن تُ

ة أن اللّغة مرتبطة بالقدرة الذّهنييرى شومسكي الذي  تنعوم من بعدهو سلوك فردي قابل للتّحليل
ين االجتماعيين عند اللّسانياهرة حال هذه الظّ ؟ وماالي وعلى أنّها قابلة فقط للتّفسيرالمستمع المث-لمتكلّمل

  ؟ اليوم رغم إقرارها عند واطسون والتداولين

ة اإلنسانيأن اللّغة في مفهومها الشّامل معاملة إنسانية تتحدد على أساس العالقات ا وإذا افترضن
من جهة والمفاهيم المعرفية  مختلفةالمم مجتمعات األأو ما بين بين أفراد المجتمع الواحد  القائمة ما

 القائمة في ظّل ةسهم المعامالت اإلنسانيكيف تُ: يالتساؤل اآلت دفعنا إلىالحديثة من جهة أخرى؛مما 
والثّقافية الحضارية في تطوير اللّغات وبخاصة اللّغة العربية في  ةسياسي-االجتماعية والجيو العالقات

 بكيالشّالتّقني اآللي والوجه  ومبادئ االقتصاد المعرفي ذا اللّغة التّكنولوجية الحديثة عالم أصبحت
هل سنتطور في ظل : هو المهيمن الواحد على الوضعية  متسائلين مرة أخرى االجتماعي يالتّواصل

  فتراض ونعدم الوجدان؟ اال

  :أهداف امللتقى

 ّ ّ يهدف امللتقى الد ّ  ويل   :ابع إىلالر

-بينبيان أهمي ة التّكامل المعرفي سانيات، العلومواللّعلوم النّفس (صات العلوم والتّخص ة االجتماعي
  ؛)الخ... والعوامل االفتراضية والتداولية

  لدى اإلنسان؛ الوجداني واللّغويالكشف عن العالقة القائمة بين التّفاعل  -

  لدى البشر؛ والسلوك اللّغوي ةأديتقييم مدى تأثير المشاعر اإلنسانية الوجدانية في استيعاب التّ -

-ال الذي يلعبه الوجدان في تحقيق الممارسات اللّغويور الفعة؛ توضيح الد  

ليزية گربية في عالم هيمنة اللّغة اإلناللّغة العمكانة المعامالت اإلنسانية في تطوير اللّغات وبخاصة -
  .  و األزمات البيولوجية والتّكنولوجية الحديثة واألنترنيت
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  :حماور امللتقى-
  ة والمعاملة اإلنسانية؛ مفهوم اللّغة بين أبعاد الممارسة الوجداني: المحور األول
معاملة إنسانية في ظّل المقاربات الفلسفية والنّظريات ممارسة وجدانية أو كمكانة اللّغة : المحور الثّاني

  ؛  )التّداولية واللّسانيات االجتماعيةو التّحويليةوالتّوليدية و التّوزيعيةو ةالسلوكي(اللّسانية الحديثة 
  .اللّغة ممارسة وجدانية بين الهوية الفردية والهوية الجماعية: المحور الثّالث

ة دور المعامال :ابعالمحور الرت اإلنساني)التّبادل المعرفي ياسيوالس ووسائل  واالقتصادي واالجتماعي
  .اللّغة العربية في تطوير لغات العالم وباألخص) التّواصل الحديثة
  .وفوضى المصطلحات اللّغة معاملة إنسانية بين التّعدد اللّغوي: المحور الخامس
في شكلها  العالقات اإلنسانيةأم وجدانية األبعاد ال تتمثل في هل: ةاللّغوي الهيمنة :المحور السادس

 االفتراضي والطبيعي؟
  .على تعدد أشكالها اللّغويةالمعاملة اإلنسانية و الممارسات  التّرجمة بين: المحور السابع
  .االقتصاد اللغوي والممارسات اللغوية في الجزائر:المحور الثامن

  
  :من املؤمتراملستفيدون 

 اللّغات وتعليمها؛ سابكإن في واألساتذة والمكون - 1
 الباحثون في لغة الوجدان والعواطف اإلنسانية كالشّعراء والرسامين والفنّانين وغيرهم؛ - 2
 مؤسسات البحث العلمي ومراكز التّكوين في مختلف ميادين الحياة؛ - 3
4 - ياحيسات التّجارية والسة والمواقع المؤسة والتّكنولوجية؛ ةاإللكترونيواإلعالمي 
5 - اخلية الدبلوماسيياسة والعالقات الدة؛رجال السة أو الخارجي 
 .جميع الطّلبة الباحثين والمهتمين بدراسة هذا الموضوع من قريب أو بعيد - 6
7 - اإلذاعة والتّلفزيون والقنوات الفضائيةة التّعليمي. 
 .)وزارة التربية، وزارة التكوين المهني، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي( الهيئات التكونية8-
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  ) الجزائر(صالح بلعيد . د.أ- 
  )الجزائر( خليفةأرزقي.د- 
  )الجزائر(حداد فتيحة .د- 
  ) الجزائر(امهرازن موسى  .د. أ- 
  )الجزائر(خليفاتي  ةحيا. د- 
  ) تركيا(صوشتين  دمحم. د.أ- 
  )تونس(بلقاسم بلغيث  .د. أ- 
  )الجزائر(قندوزي  رأعم .د. أ- 
  )فرنسا( .PH.Denis LEGROSد.أ- 
  )كندا( Olivier Massé. د  - 
  )الجزائر( عمر بلخير .د.أ- 
  )الجزائر(حمو الحاج  ةذهبي. د.أ- 
 ).فرنسا( محمد بسناسي.د- 
  )الجزائر(سعاد بسناسي . د.أ- 
  )األردن(وليد أحمد العناتي . د.أ- 
  )الجزائر(عبد القادر مبروك . د.أ - 
  )مصر(أسامة سليم .د.أ - 
  )تونس(محمد شندول .د- 
  ).الجزائر(حسينة خردوسي .د- 
  )الجزائر (قرشوح ليديا . د- 
  )الجزائر( وقاد مسعود .د- 
  )الجزائر(لوشاني فازية .د- 
  )الجزائر( نسيمة لعدوي .د- 

 

  )تونس(لصفر لخلي. د  - 
  )الجزائر( يوسف مقران .د- 
 )الهند(تاج الدين المناني .د- 

  )الجزائر( مواالك قاسي. د - 
  )ليبيا(د خديجة عامر أبو عجيلة بن عثمان- 
 )الجزائر( القادر شاوش عبد .د- 
 ) الجزائر(بخولة بن الدين  .د- 
 )الجزائر( لرول فضيلة  - 
 ) الجزائر(محند أكلي يحي خروب . د- 
  )قطر(خالد الرهاوي محمد ..د- 
  )الجزائر(شريفة بلحوتس.د- 
  )الجزائر(جميلة راجاح . د- 
 )الجزائر(مسعودة سليماني . د- 
  )الجزائر(ايت شعالل صالح . د - 
  )الجزائر(بوعكاز ليلى .د.- 
  )الجزائر(شرقي شمس الدين . أ- 
 ).الجزائر(لعشبي عقيلة .د- 
  ) الجزائر(علجية ايت بوجمعة . أ- 
 )الجزائر(احدادن بن  صليحة . أ- 
  ).الجزائر( بناجي حياة .د- 
 ).الجزائر( لواتي فاطمة .د- 
 
 

العلمّیة الّلجنة  

 للملتقى الشرفي الرئيس وزو-تيزي معمري، مولودرئيس جامعة : أحمد بوده. د. أ
 بالجزائر اللُغوية الممارسات مخبر مدير: بلعيد صالح. د .أ
 )العلمية اللجنة رئيسة( الملتقى رئيسة: حداد فتيحة. د
 )العلمية اللجنة( الملتقى رئيسة نائبة: خليفاتي حياة. د
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  أعضاء الّلجنة الّتنظیمّیة

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

)                          العلمیة اللجنةرئیسة ( حسیبة لعربي. أ -

 )اللجنة رئیس نائبة( بوخالفي ساجیة. أ-

 بلقاسم ھشیخ عمر.أ-

 )التقني والجانب باإلعالم المكلف( شاوش القادر عبد .أ-

 بدني وسام. أ-

 مرباح یوسف. د-

 قماط ملیكة. أ-

 روباش حّدة. أ-

 عمر بن خلیل. أ  -

 لصاقنور الدین . أ-

 العرجاني السعید أحمد. أ-

 بوقفطان فتحي. د-

 قالز وردیة. أ-

 حمودي لیندة. أ-

  لیندة فاید. أ-

 عیفون مینال .أ-

 قالة فیصل. أ-

  مراد عمیروش .أ-
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ة شروط  :للبحوث عامّ
  العربية، األمازيغية، اإلنجليزية، الفرنسية(لغات الملتقى( 
 ة البحث يتّسم أنة بالمنهجيصين العلمي البحث ومواصفات العلميالر. 
 المقال يكون األكاديميةقبل، وغير مستل من البحوث  من نشره يسبق لم بالملتقى، اخاص. 
 ا حسب ضوابط النّشر العلميتحكيم البحوث علمي يتم. 
 أن يكون البحث في إطار المحاور المقترحة. 
 مقياس صفحة 20و10 بين البحث صفحات تتراوح أن )A4( 
 خط يعتمد SimplifiedArabic 14للهامش 12للمتنو. 
 ترتيب الهوامش يكون بشكل آلي في آخر البحث. 
  االستمارة المرفقةيرسل الملخص وفق. 
  ال تقبل المداخالت الثنائية 
 ال تتكفل الجهة المنظمة بالسفر وال باإلقامة.  

  : مواعيد مهمة
  2022 فيفري 16و 15 :تاريخ الملتقى

  30/12/2021:آخر أجل الستالم الملخّصات
  10/01/2022:تاريخ الرد على الملخّصات المقبولة

  30/01/2022:آخر أجل إليداع المداخلة كاملة
  04/02/2022: الرد على المداخالت

  : روابط االتصال
 0553588037/ 0674404511: رقم الهاتف

       langapratique@yahoo.com        :التّالي اإللكتروني البريد لىإ األعمال تُرسل
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Le laboratoire des pratiques langagières en Algérie 

Organise 

Le quatrième colloque international sur : 

La langue entre pratiques et 
expression de l'affect 

Préambule 

La langue est une qualité humaine distinguant l'homme des animaux. En plus 
d’être une faculté naturelle, elle est la principale caractéristique de l’être humain. 
A travers la langue, l’homme s’exprime, communique et interagi avec les autres 
dans des registres variés, liés aux émotions, à la psychologie, mais aussi à la 
société, la culture, la religion, la politique…etc. 

Pour les Grecs anciens, l’étude des fonctions et concepts de la langue consistait 
à distinguer les besoins internes de l’homme de la pensée humaine suivant des 
règles logiques qui éliminent les paradoxes humains hérités des différences 
ethniques, intellectuelles et culturelles. Les études contemporaines ont confirmé 
certains aspects de l’approche grecque en établissant des théories et en 
développant des concepts linguistiques au sujet du rôle de la langue en tant 
qu’outil permettant l’expression des émotions et les transactions verbales, pour 
atteindre la justice humaine comme objectif principal et pour diffuser les savoirs 
techniques. Ainsi, dans la linguistique contemporaine, la langue est analysée 
d’une manière mécanique et ses éléments sont déconstruits suivant plusieurs 
critères, passés ou présents, individuels ou collectifs. 

ProblématiqueduColloque: 

Le quatrième colloque international sur « les langues entre pratiques et 
expression de l’affect », organisé par le Laboratoire des Pratiques Langagières 
en Algérie, Faculté des Lettres et des Langues, Université Mouloud Mammeri, 
Tizi-Ouzou, fait suite aux recommandations du troisième colloque international 
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sur « Les pratiques langagières : Constantes et Variables », au sujetdes questions 
sociolinguistiques, planification linguistique et pratiques langagières. 

Si on concède au point de vue des anciens philosophes grecs et des 
psychologues, qui considèrent la langue comme une expression affective, tout 
comme le font les artistes (les peintres, les poètes et les écrivains), il conviendra 
de noter qu’elle est plus proche de la subjectivité que de l’objectivité. 
Cetteaffirmation nous amène à nous demander: les théories linguistiques 
modernes peuvent-elles analyser le langage de l’affect de la même manière que 
Bloomfield qui estime que la langue est un comportement individuel analysable 
ou Chomsky qui considère qu’elle est liée aux compétences mentales du 
locuteur idéal ? Et comment les sociolinguistes et les pragmaticiens expliquent-
ils les usages approuvés par Watson ?  

Si nous supposons que la langue est une interaction humaine déterminée par les 
relations sociales entre les membres d'une même communauté, ou entre les 
communautés des différentes nations, la question suivante s’impose: comment 
les interactions humaines basées sur les relations géopolitiques et les cultures 
différentes pourraient-elles contribuer au développement des langues, en 
général, et la langue arabe, en particulier, dans un monde dominé par la langue 
dépourvue d’émotions utilisée dans les réseaux sociaux? 

 
Objectifs du colloque : 
 
Le quatrième colloque international vise à : 
- Démontrer l'importance de l'intégration des connaissances entre les disciplines 
scientifiques en vue d’une approche pluridisciplinaire (psychologie, linguistique, 
sciences sociales et pragmatique, etc.); 

- révéler la relation entre les pratiques de la langue et l’expression de l’affect ; 

- évaluer dans quelle mesure l’aspect affectif influence la compréhension des 
performances des locuteurs et les comportements langagiers ; 

- clarifier le rôle actif de l’affect dans les pratiques langagières ; 

- La place des usages linguistiques dans le développement des langues, 
notamment de l’arabe, dans un monde où dominent la langue anglaise et les 
TIC. 
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Axes du colloque : 

Axe 1 : le concept de langue entre les pratiques et l’affect ; 

Axe 2 : le statut de la langue en tant que pratiques et expression à la lumière des 
approches philosophiques et des théories linguistiques modernes (linguistique 
comportementale, distributive, générative, transformative, pragmatique et 
sociale) 

Axe 3: Pratiques de la langue et affects entre identité individuelle et identité 
collective 

Axe 4 : le rôle des interactions verbales (échange de connaissances, moyens de 
communication économiques, politiques, sociaux) dans le développement des 
langues dans le monde, en général, et le monde arabe, en particulier 

Axe 5: La langue comme interaction humaine entre le multilinguisme et la 
confusion terminologique 

Axe 6: Hégémonie linguistique: Quelle dimension pour la langue ? 
Emotionnelle ou interactionnelle ? 

Le colloque s’adresse aux : 
1.  professeurs et formateurs en didactique des langues; 
2. chercheurs dans le langage des émotions, comme les poètes, peintres, et autres 
artistes; 
3. Institutions de recherche scientifique et centres de formation dans divers 
domaines ; 
4. Institutions commerciales, touristiques, technologiques, sites Web et médias; 
5. politiciens et les spécialistes des relations diplomatiques; 
6. étudiants intéressés parl’étude de ce sujet de près ou de loin ; 
7. Radios, télévisions et chaînes éducatives satellitaires. 
 

Bibliographie sommaire : 

 Austin, J. L. Quand dire, c’est faire (1970) 
 Chomsky, N. Structures syntaxiques (1957) 
 -----------, Le langage et la pensée (1967) 
 -----------, Réflexions sur le langage (1975) 
 Jakobson, R. Questions de poétique (1973) 
 Kerbrat-Orecchioni, C. Les interactions verbales (1990) 
 -----------, Les actes de langage dans le discours (2001) 
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  :اسـتمارة المـشاركة في الملتقى الدولي الرابع الموسوم بــ

  اللّغة معاملة إنسانية وممارسة وجدانية

  ..........: ............................................االسـم واللقب

  ...............................................: ..التخصص الدقيــق

  : ....................................................الدرجة العلمية

  : ..................................................المؤسسة العلمية

  ...) ..............هيئة/ جمعية/ مؤسسة/مخبر (: ..........االنتماء

  .......................................................: هـاتفرقم ال

  : ..................................................البريد اإللكتروني

  ....................................................: محور المداخلة

  .....................................................: عنوان المداخلة

:............................................................................................الملخص
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.. .......

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  

 


