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 مؤتمر النقد األدبي السادس عشر

 "ممؤتمر متخصص محك  "

 جامعة اليرموك -قسم اللغة العربيةيعقده 

 عنوان المؤتمر

 "إشكالية المنهج في الدراسات األدبية والنقدية واللغوية"

 م(18-20/7/2017)

 :إشكالية المؤتمر وأهدافه، ومحاوره

قديًما  -إن اتصال الثقافة العربية بالثقافات األخرى 
والتفاعل معها يأتي ضمن وعي األمة بأهمية  -وحديًثا

ر و قصأزق الالتكامل الفكري مع األمم األخرى؛ للخروج من م
 عي يخلفه االنغالق على ذاتها وقطالثقافي والحضاري الذ

 سبلاالتصال باآلخر. وقد كانت المناهج العلمية واحدة من 
عملية  في هذه العملية، وهي أداة مهمة في التواصل

المثاقفة بينها وبين األمم األخرى، فمنها تنطلق في فهم ما 
 ره لترقى به إلى عالمية الفكر.ومنها تطو    ،تنتجه من فكر

األدبي  هادرسفي  العربيةت الثقافة وقد استفاد
هج اوالنقدي واللساني من هذه المثاقفة باالستناد إلى المن

 االستقرائي، أو نحو المنهج االستنباطي، أو -المختلفة

الوضعي، أو البنيوي، أو السيميائي، أو السياقي، أو 
لمحاكمة منتجها من  -الظاهراتي وغيرها من المناهج الوافدة

وتمهيد  ،للوصول إلى  تطويره ؛أجل تحليله ووصفه وفهمه
 بوساطته ون إلنتاج نص عالمي يشارك يهامبدعالسبيل أمام 

 اآلخر رؤيته الكونية.

 الوافدةمناهج ال إليناالمثاقفة نقلت  غير أن هذه
شكاالتها إشكاالت  -في الوقت نفسه -إليها وأضافت ،وا 

هذه المناهج بحرفيتها على منتجنا  تطبيقجديدة بسبب 
 معالجةلوالت تطويعها   ، أو بسبب محااألدبي واللغوي 

هذه حركة من أجل الكشف عن و قضايا هذا المنتج؛  بعض
ق يحقلتوسلبياتها جاء هذا المؤتمر، و ها ة بإيجابياتفقمثاال

 د المحاور اآلتية: هذه األهداف حد  

 محاور المؤتمر:

 إشكالية المنهج في دراسة األدب: -المحور األول

 .القديم هج دراسة التراث األدبيامن -أ
: المنهج أسئلته المعاصر العربي األدب  -ب

 .وآفاقه
 المنهج على النص األدبي.تطبيقات إشكالية  -ج

إشكالية المنهج في الدراسات  -الثانيالمحور 
 النقدية:

 المنهج مصطلًحا. -أ

شكاال و المنهج   -ب في الدراسات  ته النظريةا 
 النقدية القديمة.

النقدية المعاصرة: الرؤى هج االمن  -ج
 .واإلشكاالت

إشكالية المنهج في الدراسات  -المحور الثالث
 اللسانية.

 هج الدرس اللساني القديم.امن -أ
في الدرس اللساني إشكالية المنهج   -ب

 المعاصر.
دراسات تطبيقية في ضوء الدراسات   -ج

 .اللسانية المعاصرة

 شروط  المشاركة:

يرسل ملخص مشروع البحث أو ملخص البحث  -1
( إلكترونيًّا مشتماًل على عنوان Abstractنفسه )

 250) على أن ال يتجاوزالبحث واسم الباحث 
بحثه عنوان ل قب في حال -كلمة(، وسيبل غ الباحث

في غضون أسبوعين من تاريخ استالم  -مبدئًيا
 الملخ ص.

وني ة من البحث بصورته النهائي ة، ترسل نسخة إلكتر  -2
تقييم من اللجنة يخضع البحث بعدها للو 

صة، ويبل غ الباحث خالل شهر من تاريخ المتخص 
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التحكيم النهائي  بشأن استالم البحث بقرار لجنة 
 للمشاركة في المؤتمر. قبوله

 مرفًقا بهاث باللغة العربي ة واإلنجليزي ة تقبل البحو  -3
ن بالعربي ة واإلنجليزي ة، على أن تتوافر في املخص

 البحث الشروط والمواصفات اآلتية:

( صفحة 20أال  يقل عدد صفحات البحث عن ) -
 ( صفحة.30وأن ال تزيد عن )

أن يعالج موضوعه أحد محاور المؤتمر  -
 الرئيسة أو الفرعية.

ن أصياًل محقًقا لشروط المنهجي ة أن يكو -
العلمي ة، وأال  يكون قد سبق نشره بأية وسيلة 

أو تقديمه إلى مجلة أو مؤسسة أو  نشر
 مؤتمر آخر.

يطبع البحث على الحاسوب وبمسافة مزدوجة  -
 Simplified) 14 حجمبين السطور 

Arabic 12 حجم( بالعربي ة، وباإلنجليزي ة 
Times New Roman. 

 مهمة:مواعيد 

آخر موعد الستالم الملخصات هو  -1
 م.1/3/2017

آخر موعد الستالم البحوث بصورتها النهائية  -2
 م.1/5/2017في موعد أقصاه 

 يكون الحضور قبل موعد انعقاد المؤتمر بيوم. -3
-18ينعقد المؤتمر لمدة ثالثة أيام ) -4

 م(.20/7/2017
م شهادات المشاركة في المؤتمر في تسل  -5

 الجلسة الختامي ة.

 :ظات عامةو حمل 

للتحكيم من لجان  جميع البحوثتخضع  -
صة.  متخص 

ستنشر وقائع المؤتمر للبحوث المقبولة للمشاركة  -
 المؤتمر. يتزامن صدوره مع بدءفي كتاب 

يغطي المؤتمر نفقات اإلقامة ووجبات الطعام  -
 والتنقالت الداخلية.

 األردن. -يتحمل المشارك نفقات السفر إلى عمان -

 التحضيرية للمؤتمر:اللجنة 

 رئيس قسم اللغة العربية -أ.د. فايز عارف القرعان
 رئيس اللجنة التحضيرية  

 مقرًرا  يحيى عبابنة أ.د.

 عضًوا  أ.د. مخيمر صالح

 عضًوا أ.د. عبد الحميد األقطش

 عضًوا  أ.د. خلف الخريشا

 عضًوا مرعيأ. د. عبد القادر 

 عضًوا  أ. د. بسام قطوس

 عضًوا  الهدروسيد. سالم 

 عضًوا  د. محمد الزعبي

 عضًوا  د. مصطفى الحيادرة

 عضًوا  د. أحمد أبو دلو

 عضًوا  د. خالد بني دومي

 ؤتمر:مكان الم

 -إربد -قسم اللغة العربية -كلية اآلداب -جامعة اليرموك
 المملكة األردنية الهاشمية

 :المراسىالت

على البريد  تتم المراسالت باسم رئيس اللجنة التحضيرية
 اإللكتروني:

lcc@yu.edu.jo 

arabdept17@gmail.com 
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