جامعة القاضي عياض
كلية اللغة العربية
مراكش

دورة تكوينية
في موضوع:
"التواصل في مجاالت اللغة واألدب
قضايا وإشكاالت"
مراكش ،من  ،03إلى  07أبريل 2017م
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تنظم كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض
بمراكش دورة تكوينية ثالثة في موضوع:
"التواصل في مجاالت اللغة واألدب
قضايا وإشكاالت"
من االثنين  03أبريل ،إلى الجمعة  07أبريل2017م.
*  -1الجهة المنظمة :كلية اللغة العربية.
*  -2الفئة المستهدفة :أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
العربية.
*  -3األساتذة المؤطرون:
 أ .د .محمد أزهري :أستاذ البالغة والنقد األدبيوالدراسة المصطلحية ،عميد كلية اللغة العربية.
 أ .د .علي المتقي :أستاذ البالغة واألدب الحديث ،نائبعميد الكلية في الشؤون التربوية.
 أ .د.موالي المامون المريني :أستاذ اللسانيات العربيةنائب عميد الكلية في البحث العلمي والتعاون.
 د .عبد العزيز لحويدق :أستاذ البالغة ،شعبة األدبالعربي ،بكلية اللغة العربية.
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 د .عادل عبد اللطيف :أستاذ بالغة الحجاج ،شعبةاألدب العربي بكلية اللغة العربية.
* - 4أهداف الدورة:
 إبراز أهمية التواصل في مجاالت اللغة واألدب. التعرف على نماذج وتجارب للتواصل الناجح فيمجاالت اللغة واألدب.
*  -5شروط االستفادة من الدورة:
أ -تعبئة استمارة المشاركة في الدورة وإرسالها إلىالجهة المنظمة مرفقة بملخص عن السيرة العلمية للمستفيد.
ب -أداء رسوم المشاركة في الدورة ،وقدرها1200 :
دوالر أمريكي ،أو ما يعادلها.
يستفيد المشارك في الدورة من:
 تأطير الخبراء. حقيبة الدورة. شهادة الحضور والمشاركة.*  -6مواعيد مهمة:
 -تاريخ انعقاد الدورة :من  ،03إلى  10أبريل 2017م.
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 آخر أجل للتوصل باستمارات المشاركة في الدورة06 :مارس 2017م.
 آخر أجل للتوصل برسوم التسجيل في الدورة20 :مارس 2017م.
*  -7االتصال والمراسلة:
ترسل المراسالت باسم مدير الدورة أ.د .محمد أزهري،
عميد كلية اللغة العربية بمراكش ،عبر ما يلي:
 البريد اإللكتروني:Mohamed.azhari1@gmail.com
 أو الهاتف00212661660501: أو الناسوخ00212524303647 : أو العنوان البريدي:كلية اللغة العربية ،شارع عالل الفاسي ،ص.ب1483 :
الداوديات ،مراكش ،المملكة المغربية.
 -8ملحوظة:
يرجى االطالع على هذا اإلعالن على موقع الكلية:

www.flam.ma

4

 -9ديباجة:
"التواصل في مجاالت اللغة واألدب
قضايا وإشكاالت"
تتحدد اللغة بوصفها أداة تواصل منذورة لتحقق الفهم
واإلفهام تأمينا للتفاعل في الحياة البشرية بغناها وتعدد
وجوهها ،لذلك فالوظيفة التواصلية للغة ليست مجرد عملية
إخبارية أو إعالمية ،بل هي أبعاد متكاملة تتداخل فيها كل
التمثالت ومظاهر الوعي اإلنساني ،رمزا وخياال وثقافة
ومجتمعا وواقعا ،ثم إن هذه الوظيفة التواصلية في اللغة ال تقوم
إال بتظافر عناصر عدة فيها الصوتي والمعجمي والتركيبي
والداللي والتداولي.
إن هذه األهمية التي يكتسيها التواصل في اللغة قادت
الدرس اللغوي في تراثنا إلى البحث في شروط اإلبالغ
والتخاطب ،كما وجهت اللسانيات الحديثة بمختلف اتجاهاتها
ومدارسها بنيوية كانت أم وظيفية وتداولية إلى االهتمام بتكوين
العملية التواصلية في اللغة واشتغالها.
إن اللغة ال تحقق التواصل العام العادي والنفعي فقط ،إذ
بحكم إمكاناتها غير المحدودة تحدث بشكل خالق تواصال
جماليا مجاله األدب بامتياز .وهكذا تصبح اللغة تعبيرا فنيا
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ينجز أشكاال خاصة من التواصل اإلبداعي والثقافي تقوم على
االنزياح و التلقي والتناص والتأويل والحجاج.
إن ثراء أشكال التواصل التي يمنحها األدب جعلته
باستمرار موضوعا للمقاربة والتحليل سواء في الدراسات
العربية القديمة أو مع المناهج النقدية الحديثة.
وسعيا وراء االقتراب من قضايا التواصل في اللغة
واألدب وإشكاالته تقترح هذه الدورة العلمية التكوينية أعماال
أكاديمية تلم بالتواصل في الدراسات اللغوية واللسانية والبالغية
واألدبية ،وتمزج مابين اإلحاطة بالتصور النظري واإلجراء
التطبيقي التحليلي.

 -10محاور الدورة:
 التواصل :أسسه النظرية وأنساقه اللسانية واألدبية. التواصل بين النحو والبالغة العربيين. سيمياء التواصل في مشروع الجاحظ البياني. الحجاج وخاصية التواصل اإلقناعي -التواصل األدبي وبناء المعنى.
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 -11برنامج الدورة:
يوم االثنين  03أبريل 2017م:
 09.30-9.00صباحا :الجلسة االفتتاحية:
 آيات بينات من الذكر الحكيم. كلمة السيد عميد كلية اللغة العربية. كلمة منسق اللجنة المنظمة. كلمة باسم األساتذة الباحثين المشاركين في الدورة. :10.00-09.30زيارة المعارض الموازية للدورة:
أ -معرض منشورات الكلية.
ب -معرض المنشورات ذات الصلة بموضوع الدورة.
ج -معرض منشورات أساتذة كلية اللغة العربية.
د -معرض منشورات األساتذة مؤطري الدورة.
 10.00ــــ  :10.15حفل شاي
 10.15ــــ  :12.15المحاضرة االفتتاحية:
 "التواصل :أسسه النظرية وأنساقه اللسانية واألدبية".يوم الثالثاء  04أبريل 2017م:
 09.00ـــ  :13.00المحور األول:
" -التواصل بين النحو والبالغة العربيين"
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يوم األربعاء  05أبريل 2017م:
  09.00ـــ  :13.00المحور الثاني "سيمياء التواصل في مشروع الجاحظ البياني"يوم الخميس  06أبريل 2017م:
  09.00ـــ  :13.00المحور الثالث: " الحجاج وخاصية التواصل اإلقناعي"يوم الجمعة  07أبريل 2017م:
  09.00ـــ  :12.00المحور الرابع: " التواصل األدبي وبناء المعنى" -12.30-12.00الجلسة الختامية للدورة:
 كلمات. توزيع الشواهد على المشاركين.-آيات بينات من الذكر الحكيم.

 - 15.30زيارة المعالم التاريخية لمدينة مراكش
والنواحي.
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 -12استمارة المشاركة
 االسم الكامل: الجنسية: الدرجة العلمية: الوظيفة الحالية: مقر العمل وعنوانه: رقم الهاتف: -البريد اإلليكتروني:
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