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 الديباجة:

كتنبه فن    حين كت، أرفطنبدبي  األبد،  نن  الصرر الينننن  بنللسفل  األرفطي ألارتبط التنظير  
الشصر  ننن ينح  به نن نحننل  ف  فهم طبيص  النص األبدب  انطالقن نن نصنين  نحنيث   تقنم عسى افتنبنط 
النصنيير الكليس  بجصسه أبدبن  نعسى الرغم نن أنه أشنر إلى تسك التقنطصنت الت  تنجبد بين الشصر ناللسفل  

 نن نحننل  تقبديم نظري  تنطسق نن ننهي  الشصر ننظيلته نأبدناته. إال أن الهنجس األكبر بنلنفب  إليه ك

ظرنن هن بنصنرف نعسنم أخرى  حننل الننفيغير أن نلهنم األبدبي  اتخ  نفنرات نغنيرة عنبدنن ارتبط التلكير 
افتثننر نقنالتهن ننلنهينهن ف  فهم األبدبي  الت  ظست نثنر نقنش بين نختسف الصسنم  لتتحنل ه ه الصسنم 
فينن بصبد إلى رافبد قني يغ ي فهم بدارف  األبد، لألبدبي   فلفرت افتننبدا إلى تسك النقنالت  لتبتصبد شيئن فشيئن 

 عن ننضنعهن  نيتحنل األبد، إلى ظناهر تنريخي  أن اجتننعي  أن نلفي  نغيرهن.

نن نصينرا يك نعسى الرغم نن الجهنبد الت  ب لت لبدى النبدرف  الشكالني  الت  اعتقبدت بأن الشكل ينكن أن
 لسحكم عن القنانين الت  تؤفس ألبدبي  األبد،  فإنه فرعنن نن تم التخس  عن التلكير فيهن لحفن، عسم السغ   
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  يببدعنى الطبيص  السغني  لألبد،  ليفقط األبد، نرة أخرى ف  نغننرات النننهج نالنظرينت الشكسي  نالبنين 
حقيق  ألبدبي  شيئن فشيئن عن بسنرة النلهنم ال  ه النظرينتفيه ه ابتصبدتبنلنظر إليه بنعتبنره ظنهرة لغني  

ؤال األنر ال ي  ترك الف  نهنن كننت أنارر القراب   األبد،  انطالقن ننه  نليس افتننبدا إلى عسم خنرج عنه
 نرات الت  لحقت بنلنننهج النري  الت طحنل أبدبي  األبد، نصسقن بين تنريلنت نفتنبدة نن نختسف الت

م السغ  ثم نن لبثت أن تصنبد إلى نصنرف فنبق   ننظرينت نعسنم أخرى  لتصقبد تنليلنت نظري  سقت نن عسطان
 قن.ال حرر لهن  نظل نلهنم األبدبي  نصس   ،نننهجي   ظل األبد، نن خاللهن حقل تجنر 

رف  بنتت ننف  ظل تنجهنت جبديبدة فرضتهن تحنالت نن بصبد الحبداث  نتأثيرات التكننلنجين  نتبداخل النص
األبد، عرض  لتهبديبد كبير  نببدا نصه نلهنم األبدبي  نلهننن هالنين  حتى بنت االعتقنبد أن أنر التلكير  هني 

 نأن الفؤال عنهن يبدخل ف  إطنر الببداهنت.  فيهن بنت نحفننن.

ل  ال ي فنبد فيه االتكنء عسى نختسف النصنرف نالصسنم الخنرج  عن فهل ينكن ف  ظل ه ا النفنر التحن  
نلهنم األبدبي  الينم  نالتفنؤل حنل  فؤال الببداه  ه ا نالحبديث نرة أخرى عن ة التلكير ف األبد،  إعنبد

لى أي نبدى ينكننن أن نفتخسص قنانين لألبدبي  نن األبد،  اته   جبدنى الحبديث عن خرنري  األبد،  نا 
ي   نن يحنل بدنن التلكير ف  نثل ه ه الخرنر  هل أن طبيص  األبد،  اتهن بنعتبنره نرن نطسقن  نتحنال  ه

ننه   ؟أبدبيته نن خاللهن أم أن األنر نتصسق بحنج  األبد، األببدي  إلى غيره نن الصسنم لك  يلهم نتلفر
نتنئج التجري، الطنيل ال ي ننرس عسى األبد، بنالعتننبد عسى نننهج ننظرينت خنرج  عنه  ننن ه  

هل ينكن عبدهن نراهن  خنفرة ف  ظل ننت الفربدي   ؟ي  األبد،طرح إنكنني  لسحبديث عن أبدب تنؤشرا
نلم ف  الطريق تؤفس لهن بالغ  النص األبدب   اته ه  نن صالكبرى الخنر  بنلترنيف  أم أن هننك ن

 طرح فؤال األبدبي  نن جبديبد؟ تصط  لنن نشرنعي 

نل راء النقنش النفتجبد حه ه بصض األفئس  الت  يرنم إليهن ه ا النستقى حنل فؤال األبدبي  نن أجل إث
 نلهنم األبدبي   نال ي نتنننله نن خالل نحننر ه :

ظنهرة جهن ف  تلفير الهننن تطبيقنتإكراهنت الصسنم نالنصنرف الت  ننرفت عسى األبد،  نن خالل  -1
 .األبدبي 

 .تفنح بهن النصنرف النجننرة ف  إعنبدة طرح فؤال األبدبي نت الت  نكننياإل -2
 ؟الينم فؤال األبدبي   نأي أبدبي  نريبدهن لألبد،   ف  احتناءاألبدب بالغنت النصبدنر  -3
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: يشترط أن  يحتني ننضنع النبداخس  عسى جنن، نظري نآخر تطبيق    نع تحبديبد إشكنلي  مالحظة
 ننبدنن  البدراف  تحبديبدا بدقيقن نك ا النننهج نالنظرينت النصتنبد عسيهن ف  التحسيل.  

  
 الجامعة أحمد رئيسبودة الرئيس الشرفي: 

 د. أرزقي خليفة عميد الكلّية
 األستاذ. سمش الدين شرقي رئيس قسم الّلغة العربّية وآدابها

 
 الملتقى: أ.د. آمنة بلعلى ةرئيس
  اللجنة العلمية: د. زهية طراحة ةرئيس

 
 اللجنة العلمية: 
 أ.بد. آنن  بسصسى

 أ. بد. نريرة عش 
 حنن الحنج هبي   أ. بد.

 أ. بد. فنني  بدانبدي
 أ. بد. راني  يحينني
 بد. كرين  بسخننف 
 بد. عنر بن بدحننن

 بد. فتيح  بنفن 
 بد. نصين  لصقري،
 بد. عزيز نصننن
 بد. شنن  نكس 

 بد.نبيل نحنبد رغير
 بد. قنراري تفصبديت

 بد. ننلنبد بنزيبد
 بد. رافيل فريزة
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 رئيس اللجنة التنظيمية: مولود بوزيد
 اللجنة التنظيمية: 

 رنلح نصتنق -
 نحنبد األنين لصالنن  -
 فركنفت  ننرابد -
 نسيك  نزليني  -
 أنين  هالل -
 فبدنى تننيريت -
 

 شروط المشاركة:
أن يكنن البحث أريال نغير ننشنر أن نشنرك به ف  نستقينت فنبق . -  
كسن   يتضن ن عننانن نأهني  الننضنع  333أن يرفل البنحث نسخرن لسنبداخس  ال يتجننز  -

شكنلي  ننبدنن  نحبد بدتين ننننهج التحسيل. نع اإلشنرة قبال إلى عننان نحنر النستقى.   نا 
كسن   نحررة  3333أن يرفل البنحث بصبد قبنل النسخص النبداخس  كننس  عسى أن ال تقل عن  -

ف  الهنانش  نتكنن الهنانش  12ف  النتن ن 11نقنس  SimplifiedArabicبد خط ببرنننج ننر 
 نرتب  آلين ف  نهني  البحث.

 مواعيد مهمة:
 2321ننفنبر 15آخر أجل إلرفنل النبداخالت كننس : 

 2321 ننفنبر 21النقبنل : الر بد عسى النبداخالت 
   colloquelad2021@gmail.com:  البريد اإللكتروني  

 


